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Het Nederlandse pensioenstelsel ondergaat momenteel een grondige herziening. 

Deze herziening raakt ook de pensioenregeling van de militairen. Eerder dit jaar 

heb ik u een brief gestuurd met informatie en een planning inzake de gevolgen 

van het nieuwe pensioenstelsel voor (voormalig) militairen (PA/22.0386).  

 

Met deze brief wil ik u informeren over de verschillende (hoofd) elementen 

waarover ik graag met u in gesprek ga om tot een nieuwe pensioenregeling voor 

militairen te komen. Deze elementen vormen de essentiële bouwstenen van de 

nieuwe pensioenregeling. In de bijlage vindt u een toelichting op deze elementen. 

 

Elementen 

a. Ouderdomspensioen 

Voor het ouderdomspensioen gaat het om keuzes over de invulling van (a) de 

hoogte van de premie, (b) de hoogte van het beoogd pensioen (ambitie) en (c) 

de kans dat de beoogde pensioendoelstelling met de afgesproken premie wordt 

gerealiseerd. Ook moeten sociale partners aangeven voor welke doelen ze de 

solidariteitsreserve willen inzetten.  

 

b. Nabestaandenpensioen 

Voor het nabestaandenpensioen gaat het om een keuze over de hoogte van de 

pensioenuitkering aan de (ex)partner respectievelijk kinderen in geval van 

overlijden van de (voormalig) werknemer vóór pensioendatum, of ná 

pensioendatum (in beide omstandigheden geldt een andere systematiek). 
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c. Pensioen bij arbeidsongeschiktheid 

Voor militairen geldt dat het pensioen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit is 

ondergebracht in een afzonderlijk stelsel, buiten het pensioenfonds ABP. Als 

gevolg daarvan hoeven sociale partners voor hen alleen een keuze te maken over 

de mate van premievrije dooropbouw bij arbeidsongeschiktheid. 

 

Voor elk van deze elementen worden analyses uitgevoerd, om te beoordelen 

welke keuzes mogelijk zijn, en wat daarvan de gevolgen zijn voor deelnemers van 

de nieuwe regeling. Voor burgerambtenaren, waaronder ook de 

burgerambtenaren van Defensie, gebeurt dit in (werkgroepen van) de 

Pensioenkamer. Voor militairen moet dit worden gedaan binnen het SOD, waarbij 

het van belang is te beoordelen welke verschillen voor militairen in de 

pensioenregeling noodzakelijk zijn in verband met de bijzondere positie van 

militairen. 

 

Ik ga in de WGPA van 20 december graag met u in gesprek over deze elementen 

en de planning voor de komende tijd.  
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