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Vergaderjaar 2007–2008

Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

LXVII-A

VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN J. S. TE H.2
BETREFFENDE KORTING OP MILITAIR INVALIDITEITSPENSIOEN
MET GEDEELTE VAN AOW-PENSIOEN
Vastgesteld 28 april 2008
Klacht
Verzoeker beklaagt zich erover dat zijn militaire invaliditeitspensioen
wordt gekort met een gedeelte van zijn AOW-pensioen.
Feiten
Verzoeker ontvangt een levenslang militair invaliditeitspensioen voor 20%
wegens een ongeval tijdens de vervulling van zijn militaire dienstplicht.
Op dit pensioen wordt een korting toegepast in verband met het genieten
van AOW van 80% als gevolg van de zogenaamde inbouwregeling.
Overwegingen
Verzoeker vindt het onrechtvaardig dat zijn militair invaliditeitspensioen
wordt gekort nu hij de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.
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Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag, ter
inzage van de leden.
2
Naam en adres van verzoeker zijn de
commissie bekend.
3
De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP) (voorzitter),
Rehwinkel (PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester
(PvdA) en Vedder-Wubben (CDA).
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De staatssecretaris van Defensie heeft de wetsystematiek uitgelegd,
namelijk dat bij de invoering van de AOW enerzijds de welvaartsvastheid
van de overheidspensioenen werd ingevoerd en dat anderzijds door de
zogenaamde inbouw van de AOW op het pensioen werd gekort. Op
1 januari 1986 is het inbouwsysteem vervangen door het franchisesysteem met in grote lijnen dezelfde gevolgen. Ingevolge de Algemene
militaire pensioenwet uit 1966 geldt het inbouwbeginsel ook voor het
militaire invaliditeitspensioen.
Oordeel van de commissie3
Het is niet gebleken dat verzoeker onzorgvuldig is behandeld nu zijn militaire invaliditeitspensioen volgens de wettelijke regels wordt verrekend
met zijn AOW-pensioen. Er is ook geen reden aanwezig om de systematiek van de wet opnieuw te bezien.
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Voorstel aan de Kamer
Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.
De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt
De griffier van de commissie,
De Gier
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