Petitie aan ABP-bestuur
De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM en de centrales van
overheidspersoneel waarbij deze bonden zijn aangesloten hebben het ABP, u dus,
vandaag voor de rechter in Amsterdam gedaagd. Onder de vlag ‘Actie bij Defensie’
trekken deze bonden samen ten strijde. Daarnaast treedt één individuele militair op
als eisende partij om onze zaak kracht bij te zetten.
Wij betreuren het dat het zover heeft moeten komen en dat wij vandaag voor de
rechter staan. Daar is het ABP wat ons betreft zélf debet aan, omdat het ABP meent;
 Eenzijdig in te kunnen grijpen in de militaire pensioenregeling, terwijl sociale
partners over de regeling gaan. Hiermee handelt u in strijd met de wet en de
pensioenafspraken tussen de bonden, Defensie en het ABP;
 Bovendien komt u hiermee uw verplichtingen richting militairen en
aanspraakgerechtigden niet na. En onze militaire achterban zegt terecht:
‘handen af van ons pensioen totdat er overeenstemming is over een
arbeidsvoorwaardenakkoord met een nieuwe militaire pensioenregeling’;
 Daarnaast hebt u veel onrust teweeg gebracht bij zowel de individuele
militairen als bij het arbeidsvoorwaardelijk overleg (lees: sociale partners)
door het verspreiden van voorbarige, onjuiste en storende informatie.
Wij nemen de signalen van onze achterbannen zeer serieus. Wij nemen ook onze rol
en positie zeer serieus, vakbonden en werkgever gaan over de pensioenregeling, niét
het ABP!
Daarom waren wij genoodzaakt om een kort geding tegen het ABP aan te spannen
en de rechter te vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Omdat u aangeeft
vanaf 2 januari 2019 voor militairen een basisregeling met een middelloonkarakter te
gaan uitvoeren, is onze belangrijkste eis:
“In 2019 de pensioenregeling voor militairen als een eindloonregeling uit te voeren,
al dan niet door ook in 2019 de backservice-systematiek uit te voeren.”
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Wat u zich dient te realiseren is dat, los van een uitspraak van de rechter, het
vertrouwen ernstig is beschadigd. Ons vertrouwen in de rol en positie van het ABP en
- wat nog veel belangrijker is - het vertrouwen dat de deelnemers aan de militaire
pensioenregeling in u stellen. Herstel van vertrouwen zal, hoé dan ook, veel
aandacht van het ABP gaan vragen.
Het oordeel is nu aan de rechter. Tenzij u nu alsnog aangeeft bereid te zijn het door
het ABP ter uitvoering aanvaarde akkoord over de militaire
pensioenregeling van 12 oktober 2017 uit te voeren.

Namens het defensiepersoneel,

Anne-Marie Snels, namens ACOP, AFMP, FNV Overheid en MARVER

Jan Kropf, namens CCOOP en ACOM

Jean Debie, namens AC, VBM en BBTV
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