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Artikel 1

Artikel 27 van de Inkomstenregeling Militairen komt te luiden:

Artikel 27. Uitkering WUL-compensatie

1. In dit artikel wordt verstaan onder ‘ABP-jaarinkomen’: de inkomensbestanddelen,
bedoeld in artikel 23a, eerste lid, onder a tot en met n van het Inkomstenbesluit
militairen.

2. In dit artikel wordt verstaan onder ‘grondslag’: het ABP-jaarinkomen zonder rekening
te houden met de vermindering, bedoeld in artikel 3b Inkomstenbesluit militairen,
verminderd met de Vaste vergoeding extra beslaglegging (artikel ila
Inkomstenbesluit militairen) en de Toelage officieren-medische specialist en de
Toelage officieren-arts, -tandarts en -apotheker (artikel 7 Inkomstenregeling
militairen) en vervolgens rekening te houden met de vermindering als bedoeld in
artikel 3b Inkomstenbesluit militairen.

3. De militair ontvangt een maandelijkse uitkering als compensatie voor de gevolgen van
de Wet uniformering loonbegrip.

4. De maandelijkse compensatie betreft een percentage van de grondslag, waarbij de
onderstaande tabel wordt gehanteerd:

WUL-compensatie (bedragen in euros)

van tot perc.

0 2000 1,63%

2000 2100 1,38%

2100 2400 0,53%

2400 4500 0,08%

4500 5100 0,53%

5100 6900 1,18%

6900 8800 1,03%

8800 999999 0,53%

999999 0,53%



Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van de Staatscourant waarin ze wordt
geplaats en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

Drs. B. Visser



Toelichting:
Voor alle militairen wordt 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 hersteld.

Het terugbetalen van de ingehouden VUT-equivalente premie over 2014 en het alsnog
toekennen van de (aanvullende) WUL-compensatie over 2014 tot en met 201$ gebeurt via een
eenmalige bruto compensatie op basis van artikel 26 van het Inkomstenbesluit militairen.

Deze wijziging in de Inkomstenregeling militairen strekt ertoe dat met ingang van 1januari
2019 de WUL-compensatie structureel via een maandelijkse bruto uitkering wordt toegekend
aan militairen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

Drs. B. Visser


