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Geachte voorzitter, 

 

Door middel van uw brief met bovengenoemd kenmerk d.d. 12 mei 2021, hebt u de uitkomst van de 

uitwerking in technisch werkverband van de maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief ter 

behandeling aan de werkgroep AFR aangeboden. De ACOP heeft gezien het belang voor haar leden van deze 

regeling ondanks het opgeschorte formele overleg ook de afgelopen maanden deel genomen aan dit technisch 

werkverband. Omdat de uitwerking van de maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief wat de 

betreft de wijze van berekening van dit verminderde perspectief heeft geleid tot een afwijking van de regeling 

zoals die in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 was afgesproken, heeft binnen de ACOP een intern 

proces van beraadslaging plaatsgevonden. 

 

De interne beraadslaging heeft erin geresulteerd dat de ACOP geen behoefte heeft aan behandeling van de 

aangeboden regeling in de werkgroep AFR. Ondanks dat de aangepaste berekeningswijze leidt tot een 

complexere regeling, is de achterban van de ACOP daar tevreden mee omdat die eerlijker vaststelt wat de 

daadwerkelijk schade is die mensen op het gebied van het pensioenperspectief leiden door invoering per 1-1-

2019 van de nieuwe militair specifieke middelloonregeling voor militairen. Dat is aan de orde op zowel het 

transitiemoment als bij een bevordering dan de methodiek die in het arbeidsvoorwaardenakkoord was 

overeengekomen. De ACOP heeft tijdens de uitwerking van de berekenmethodiek vast moeten stellen dat die 

eerder overeengekomen methodiek zou leiden tot een (soms zeer grote) over- of onder compensatie van 

betrokken militairen. En dat is wat de ACOP betreft niet eerlijk en uitlegbaar.  
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Wat de ACOP betreft kan de invoering van deze regeling derhalve ter hand genomen worden. De ACOP maakt 

over de invoering graag nadere afspraken met u. Naast dat het de ACOP bekend is dat er op het gebied van de 

bedrijfsvoering nog de nodige zaken moeten worden ingeregeld voordat de regeling kan worden uitgevoerd,  

is gezien de complexiteit van deze regeling naar onze mening een zeer goed communicatie en 

informatietraject noodzakelijk. De ACOP geeft daarbij op voorhand aan dat het haar wens is dat de 

pensioenambassadeurs die namens de ACOP binnen de defensieorganisatie actief zijn hierin betrokken 

worden. 

 

  

 


