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Onderwerp VUT/WU L-com pensatie Onze referentie

Bijlage: 1
MR Wijziging art. 27 IRM

Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp

Defensie heeft in december 2018 gecommuniceerd dat voor alle militairen de in
vermelden.

2014 ingehouden VUT-equivalente premie wordt terugbetaald en het deels
wegvallen van de WUL-compensatie (als gevolg van het stoppen van de VUT
equivalente premie) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 en ook
structureel wordt hersteld.

In deze brief informeer ik u over de uitvoering van deze VUT/WUL-compensatie
en doe ik u een voorstel voor de vastlegging van de compensatie in de
regelgeving.

Uitvoering compensatie
Het terugbetalen van de ingehouden VUT-equivalente premie over 2014 en het
alsnog toekennen van de (aanvullende) WUL-compensatie over 2014 tot en met
2018 zal gebeuren via een eenmalige bruto compensatie. Met terugwerkende
kracht per januari 2019 zal de (aanvullende) WUL-compensatie dan structureel
worden via een maandelijkse bruto uitkering. De uitvoering van deze compensatie
zal in mei 2019 via NSK plaatsvinden.

Terugbetaling VUT-equivalente premie over 2014
Het inhoudingspercentage van de VUT-equivalente premie was tot en met 2012
1,63%. De grondslag voor de inhouding VUT-equivalent was: ABP-jaarinkomen
v66r debrutering Wet BOL (conform artikel 3b Inkomstenbesluit militairen)
verminderd met de Vaste vergoeding extra beslaglegging (VEB) en de Toelage
officieren-medische specialist (TOMS) en daarna debrutering Wet BOL. In verband
met de ‘WUL-problematiek’ is vanaf april 2013 besloten om de inhouding VUT
equivalent aan te passen. In onderstaande tabel staan de percentages die als
gevolg daarvan ook in 2014 zijn gehanteerd voor de inhouding VUT-equivalente
premie.
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Inhouding VUT-equivalent% 1-1-2014

van tot perc.

0 2000 0,00% Daum

1

2000 2100 0,25% Oitize referentie

2100 2400 1,10% BS2019008835

2400 4500 1,55%

4500 5100 1,10%

5100 6900 O,45°Io

6900 8800 0,60%

8800 999999 l,10%

999999 1,10%

De ingehouden VUT-equivalente premie in 2014 zal worden hersteld en dit zal
zichtbaar worden op loonstrook van mei 2019.

WUL-compensatie

Zoals aangegeven, is door het stoppen van de VUT-equivalente premie de WUL
compensatie deels wegvallen. Voor het alsnog toekennen van de (aanvullende)
WUL-compensatie wordt onderstaande tabel gehanteerd.

WUL-compensatie 1-1-2014

van tot perc.

0 2000 1,63% ( 1,63% - 0,00%)

2000 2100 l,38% ( 1,63% - 0,25%)

2100 2400 0,53% ( 1,63% - 1,10%)

2400 4500 O,08% ( 1,63% - 1,55%)

4500 5100 0,53°Io ( 1,63% - 1,10%)

5100 6900 l,l8% ( 1,63% - 0,45%)

6900 8800 1,03% ( 1,63% - 0,60%)

8800 999999 0,53% ( 1,63% - 1,10%)

999999 O,53% (= 1,63% - 1,10%)

De grondslag voor WUL-compensatie is dezelfde als voor de inhouding VUT
equivalent.

De berekende (bruto) WUL-compensaties over 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018
worden in mei 2019 uitbetaald en per jaar apart zichtbaar gemaakt op loonstrook.

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 zal vanaf mei de maandelijkse
“WUL-compensatie” worden uitbetaald en op de loonstrook zichtbaar worden.
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Vergoeden wettelijk rente
Defensie betaalt ook wettelijke rente over VUT/WUL-compensatie. Het bedrag van
de betekende wettelijk rente wordt apart zichtbaar gemaakt op de loonstrook van Datum

mei. rne-i OlC
Onze referentie
6520 190 08835Doelgroep

De VUT!WUL-compensatie wordt toegekend aan alle militairen die in de periode
van 1 januari 2014 tot heden in dienst waren. Militairen die in voornoemde
periode in dienst zijn geweest en inmiddels de dienst hebben verlaten, zullen
eveneens de betaling ontvangen. Indien een militair is overleden dan zal de
betaling worden uitgekeerd aan de erfgenamen.

Borging in rechtspositie
Wat de borging in de rechtspositie betreft stel ik voor om de eenmalige betaling
van de VUT/WUL compensaties tot 1 januari 2019 te baseren op artikel 26 van
het inkomstenbesluit militairen (IBM) en voor de periode vanaf 1 januari 2019
een artikel op te nemen in de Inkomstenregeling militairen (IRM). Bijgaande doe
ik u daartoe een voorstel wijziging van het IRM toekomen.
In het kader van het overleg over een nieuw loongebouw voor militairen zou ik
met u willen bezien of de maandelijkse compensatie te zijner tijd kan worden
verwerkt in de salaristabellen.

Deze brief wil ik met u bespreken in de werkgroep AFR.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
voor deze
DE DIRECTEUR WERKGEVERSZAKLN

Mevr. Mr S. PI]pstra
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