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Indexeren MIP 

 

Geachte voorzitter, 

 

1. Met verbazing hebben wij kennis genomen van uw brief onder nummer PA/22.0356 aangaande 

“MIP-indexatie”. 

2. Allereerst wensen wij te benadrukken dat wij, overigens al langere tijd, van mening zijn dat 

pensioenen geïndexeerd dienen te worden en dat dit dus ook (zeker) geldt voor het Militair 

invaliditeitspensioen. 

3. Ook benadrukken wij dat het niet te doen gebruikelijk is om dit soort brieven te versturen 

tijdens het opgeschorte overleg, temeer daar het om een onderwerp gaat dat al langere tijd op 

een actiepuntenlijst staat en waarover is afgesproken dat dit onderwerp eerst in een technische 

sessie aan de orde zou komen. 

4. Daarnaast nemen wij afstand van uw opmerking dat het mede door het opschorten van het 

overleg in de werkgroepen nog niet gelukt is om tot een oplossing van deze materie te komen. 

Er is in de WG PA van 28 februari 2020 overeengekomen dat eerst over dit onderwerp 

gesproken zou worden alvorens over de “modernisering van het pensioenstelsel” gesproken zou 

worden. 

5. In de vergadering van de WG PA van 3 maart 2020 werd vervolgens vastgesteld dat dit 

onderwerp al sedert medio 2007 aandacht behoefte en in die vergadering is het actiepunt 

dienaangaande aangepast en besloten dat dit onderwerp eerst in een technische sessie aan de 

orde zou komen 

6. Het formele overleg in de sector Defensie is “pas” in december 2020 opgeschort, maar ook 

tijdens het opgeschorte overleg zijn regelmatig technische sessies gehouden en derhalve had ook 

zeker over dit onderwerp gesproken kunnen worden in één of meer technische sessies. Zowel 

voor het opschorten van het formele overleg als tijdens het opgeschorte overleg. 

7. Los daarvan is het evident dat het niet eenvoudig is om inzake dit onderwerp afspraken te 

maken en dienen daartoe ook de nodige zaken in wet- en/of regelgeving te worden aangepast. 
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Dat is ook de voornaamste reden waarom e.e.a. eerst in een (of meer) technische sessie(s) 

besproken zou worden. 

8. Ook het, zoals wij het opvatten, voorstel van uw zijde om deze pensioenen met 20% te verhogen 

zou niet ons voorstel zijn. Dat doet, als we al op een andere wijze zouden gaan indexeren, geen 

recht aan het feit dat sommige mensen al meer dan een decennium geen indexatie hebben gehad 

terwijl anderen wellicht pas een jaar geen indexatie hebben gehad. Ook is het evident dat dit 

alleen iets doet met de aanspraken van de mensen die op het moment waarop deze indexatie zou 

worden toepast in aanmerking komen voor een MIP en niet voor de mensen die erna in 

aanmerking komen voor een MIP. 

9. Tot slot constateren wij dat dit, ook in relatie tot de discussie inzake het nieuwe 

pensioencontract, goed beschouwd dient te worden aangezien ook daar (ongewenste) effecten 

zouden kunnen optreden. Zo zou het wel eens een vreemd moment kunnen zijn om over te gaan 

naar een indexatie op basis van WIA-indexatie als er i.h.k.v. het nieuwe pensioencontract 

veelvuldig wordt aangegeven dat er straks vaker en meer geïndexeerd kan gaan worden. Dan 

zou het immers in de (nabije) toekomst wel eens zo kunnen zijn dat de mensen met een MIP 

minder indexatie ontvangen dan mensen met een “regulier” pensioen, 

10. Samenvattend gaan wij graag met u in gesprek aangaande dit onderwerp, waarbij in ieder geval 

de hier genoemde punten besproken dienen te worden maar er ongetwijfeld veel meer zaken aan 

de orde zullen komen. Deze gesprekken zullen wat ons betreft bij voorkeur, en zoals eerder 

besloten, eerst in een (of meer) technische sessie(s) plaats dienen te vinden en vervolgens in een 

WG PA.  

11. Overigens zijn wij, mede gezien het belang van de betrokken groep, bereid deze technische 

sessies ook op korte termijn in te plannen, zelfs tijdens het opgeschorte overleg in de sector 

Defensie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
J.A. Kropf 

Overlegvertegenwoordiger 

  


