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Ons nummer: 
2022.RS.3CB.4 
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5 juli 2022  

   

Geachte voorzitter, 

 

Het Ambtenarencentrum (AC), De Alegemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) en de 

Centrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (CMHF), hierna te noemen de 3SCO, hebben uw brief 

met bovengenoemd kenmerk d.d. 8 juni 2022 ontvangen, met daarin uw voorstel om het Militair 

Invaliditeitspensioen (MIP) te verhogen met 20% en voortaan de MIP te indexeren conform de WIA-

indexatie. 

 

In de werkgroep PA is de afgelopen jaren door meerdere centrales kenbaar gemaakt dat er een 

aanpassing noodzakelijk is van de wijze waarop de MIP wordt geïndexeerd. Mede n.a.v. een advies 

van de veteranen ombudsman over de achterblijvende indexatie van de MIP van 2 juni 2020 hebben 

sociale partners in de werkgroep PA afgesproken dit onderwerp eerst te bespreken in een technisch 

werkverband voordat tot besluitvorming zou worden overgegaan. Na een eerste gesprek in deze 

setting is het onderwerp echter blijven liggen als gevolg van andere overleg prioriteiten en het 

opschorten van het overleg vanwege het niet kunnen bereiken van een arbeidsvoorwaardenakkoord. 

Wat de 3SCO betreft duurt deze situatie al veel te lang en is het noodzakelijk dat er op korte termijn 

maatregelen worden getroffen om de inkomenspositie van de groep militairen die het betreft te 

verbeteren.  

 

In uw brief geeft u aan in een nog te houden werkgroep PA over uw voorstel te willen spreken. De 

3SCO hechten eraan om uw voorstel formeel in de werkgroep PA te bepreken. Centraal daarbij zal 

voor ons de vraag zijn of er nog aanvullende afspraken nodig zijn bovenop uw voorstel dat wij als een 

snelle, tijdelijke oplossing zien. 

 

Uw voorstel om voor iedereen die nu een MIP heeft deze met 20% te verhogen is wat ons betreft 

echter te kort door de bocht. Het zou namelijk betekenen dat ook iemand die pas een maand 

voorafgaand aan een dergelijke afspraak een MIP is gaan ontvangen dezelfde compensatie voor 

gemiste indexatie ontvangt als iemand die al vele jaren op indexatie zit te wachten. 



 

 

 

 

Een verhoging met een percentage naar rato over het aantal jaren dat indexatie gemist is sinds er 

sprake is van het niet indexeren van het MIP met een maximum van 20% lijkt ons redelijker en ook 

beter uit te leggen. Ook bijvoorbeeld aan de militairen die na het ingaan van deze maatregel nog een 

MIP gaan ontvangen, omdat voor die militairen een verhoging van 20% van de MIP niet aan de orde 

zal zijn. Als uw voorstel op de door u voorgestelde wijze wordt uitgevoerd zou dat tot niet uitlegbare 

verschillen in hoogte van de MIP tussen groepen die al een MIP ontvangen of nog gaan ontvangen 

leiden. De 3SCO gaan er daarbij vanuit dat u met een verhoging van de MIP tevens een vergelijkbare 

verhoging van daarmee samenhangende regelingen bedoeld zoals bijvoorbeeld de BIV.  

 

Kijkend naar het traject van achterban raadpleging dat na het bereiken van het 

onderhandelaarsresultaat nog moet worden afgerond, komt dit er feitelijk op neer dat waarschijnlijk 

pas in het najaar over uw voorstel in het formele overleg gesproken kan gaan worden. Dat duurt wat 

de 3SCO betreft veel te lang en doet geen recht aan de mensen die al jaren op een uitkomst van de 

discussie over de indexatie van de MIP zitten te wachten.  

 

Ondanks dat de 3SCO behandeling van uw voorstel in het formele overleg van belang vinden, kan 

wat de 3SCO betreft een tijdelijke en snelle oplossing vooruitlopend op het formele overleg alvast 

uitgevoerd worden. Voorwaarde daarbij is dat u kunt instemmen met het voorstel van de 3SCO om 

de door u voorgestelde procentuele verhoging van het MIP bedrag naar rato van het aantal jaren dat 

indexatie gemist is toe te kennen. Op welke wijze de indexatie van de MIP in de toekomst vorm 

gegeven moet worden spreken wij graag nader met u in de werkgroep PA 

 
Namens de 3SCO, 
 

 
 
R.W, Schilperoort, 
Bestuurder ACOP 
 
 
 


