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In deze brief geef ik u mijn reactie op uw brief van 18 februan 2019, waarvan de
behandeling tot mijn spijt is vertraagd.
In uw brief gaat u in op de AOW-gatcompensatie die door Defensie wordt
toegekend aan oud-defensiemedewerkers die te maken hebben met een AOWgat, doordat de uitkering die zij van Defensie ontvangen wordt beëindigd op de
leeftijd van 65 jaar. Ook u heeft op 65-jarige leeftijd aanspraak op de AOW
gatcompensatie.
Aan de totstandkoming van de AOW-gatcompensatie is een langdurige juridische
procedure voorafgegaan. Uiteindelijk heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB)
geoordeeld dat met de door Defensie getroffen financiële voorzieningen, er
sprake is van een toereikende compensatie en er geen sprake is van verboden
onderscheid naar leeftijd. De CRvB heeft dat oordeel ook in uw situatie
uitgesproken.
Ten tijde van die uitspraken van de CRvB was nog sprake van een AOW
gatcompensatie ter hoogte van 90% van de gerechtvaardigde aanspraak. De
gerechtvaardigde aanspraak is het bedrag van de gecombineerde netto ABP
pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar zouden zijn uitgekeerd als de AOWleeftijd en de pensioenleeftijd nog steeds 65 zouden zijn geweest. Wij hebben
ervoor gekozen om de compensatie, met additionele middelen die het kabinet
beschikbaar heeft gesteld, te verhogen tot het niveau van de volledige (100%)
van de gerechtvaardigde aanspraak. Defensie heeft hierover positieve reacties
ontvangen en ook uit uw brief maak ik op dat u waardering heeft voor deze
verhogende maatregel.
Desondanks geeft ii aan met een gevoel van rechtsongelijkheid achter te blijven.
In de eerste plaats merk ik op dat de argumenten die u aandraagt in uw brief van
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18 februari 2019 (grotendeels) overeenkomen met de argumenten die door uw
gemachtigde naar voren zijn gebracht in de procedure bij de CRvB. Zo merkt u op
dat uw situatie (omdat u valt onder het S5K 2012) afwijkt van de situatie van de
oud-medewerkers die onder het SBK 2004 de organisatie hebben verlaten, omdat
uit het SBK 2012 zou volgen dat u (en andere oud-medewerkers) aanspraak
hebben op een uitkering tot de ‘dan geldende pensioengerechtigde leeftijd’ en
volgens u daarmee de AOW-leeftijd is bedoeld. Door de CRvB is geoordeeld dat
de tekst van de wet duidelijk is en daaruit volgt dat voor het einde van de
bovenwettelijke uitkering uitdrukkelijk is aangesloten bij de leeftijd van 65 jaar
(en niet bij de verhoogde AOW-leeftijd), r bestaat dan ook geen aanleiding om
aan de toelichting bij het BWDEF de betekenis toe te kennen, die u daaraan
toegekend wenst te zien. Ik kan mij vinden in het oordeel van de CRvB en zie dan
ook geen reden om in uw situatie daarvan af’ te wijken.
Voor clefensiemedewerkers die na 31 december 2017 worden ontslagen klopt het
inderdaad dat de uitkering doorloopt tot de AOW-leeftijd. Dat is het gevolg van de
afspraken die door sociale partners zijn gemaakt in het
arbeidsvoorwaardenakkoord van 2017-2018.
Verder geeft u aan dat u te maken heeft met een pensioenverlies van 30%. U
gaat daarbij uit van de situatie dat u uw pensioen niet zou vervroegen naar 65
jaar, maar pas tot uitkering zou laten komen op de AOW-leeftijd. Het klopt
inderdaad dat uw pensioen dan hoger is. Dat komt omdat uw opgebouwde
pensioenaanspraken tot 2018 (die tot 2014 zijn opgebouwd met een
pensioenrichtieeftijd van 65 jaar en van 2014 tot en met 2017 zijn opgebouwd
met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar) actuarieel worden verhoogd en uw
opgebouwde pensioenaanspraken vanaf 2018 (met een pensioenrichtieeftijd van
68 jaar) uitgaande van de huidige wetgeving en levensverwachting nauwelijks
worden verlaagd. Dat is evenwel niet de situatie waarmee wordt vergeleken om
de AOW-gatcompensatie vast te stellen. Zoals hiervoor toegelicht wordt daarvoor
gekeken naar de gerechtvaardigde aanspraak en de gerechtvaardigde aanspraak
is het bedrag van de gecombineerde netto ABP pensioen- en AOW-uitkeringen die
bij 65 jaar zouden zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd nog
steeds 65 zouden zijn geweest. De CRvB heeft Defensie in deze redenering
gevolgd. Daarbij heeft de CRvB ook het geringe inkomensverlies betrokken.
eerder een machtiging heeft afgegeven om uw
Omdat u, mijnheer 8’
ABP op te kunnen vragen, is uw situatie opnieuw
pensioengegevens
bij
huidige
levert het vervroegd laten ingaan van uw
geval
inzichtelijk gemaakt. In uw
verlaging
van uw pensioen op van circa 3,8%. Voor het
pênsioen een levenslange
van het A8P-ouderdomspensioen
laten
ingaan
eventueel eerder, bij 65 jaar,
laat ingaan) wordt u door
eerder
(ongeacht of u uw pensioen daadwerkelijk
zijn
overzicht
de verschillende
Defensie gecompenseerd. In bijgaande
uitkeringssituaties inzichtelijk gemaakt. Dit overzicht is destijds toen nog op
basis van de 90%-maatregel ook aan de CRvB verstrekt.
—

—
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Gelet op het voorgaande zie ik geen aan’eiding om af te wijken van de uitspraak
van de CRvB.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. 8. Visser
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