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Besluit van 3 augustus 1995, houdende
wijziging van het Besluit uitvoering Algemene
militaire pensioenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 4 juli 1994, nr.
PAV6210/94016943;
Gelet op artikel C 1, eerste lid, van de Algemene militaire pensioenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 22 augustus 1994, nr.
W07.94.0418);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 19
juli 1995, nr. PAV 6210/95013660;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Aan artikel 2, onder I, van het Besluit uitvoering Algemene militaire
pensioenwet1 wordt na onderdeel h. een nieuw onderdeel toegevoegd,
dat luidt:
i. de eindejaarsuitkering die betrekking heeft op de jaren 1993 en 1994.

ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot
en met 1 november 1993.
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Stb. 1966, 447, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 14 april 1995, Stb. 292.
Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Defensie.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 10 oktober 1995, nr. 196.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 augustus 1995
Beatrix
De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
Uitgegeven de zevende september 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
’s-Gravenhage 1995
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NOTA VAN TOELICHTING
In november 1993 is een akkoord bereikt over een pakket van maatregelen in het kader van het arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid voor de sector Defensie voor de periode van 1 april 1993 tot 1 april
1995. Een onderdeel van dat pakket vormt de eindejaarsuitkering die het
militaire personeel met ingang van december 1993 elk jaar ontvangt. De
eindejaarsuitkering maakt, aldus dat akkoord, onderdeel uit van de
pensioengrondslag in de zin van de Algemene militaire pensioenwet,
maar wordt niet gerekend tot de bezoldiging en heeft geen algemeen
karakter. Er vindt dus geen doorwerking plaats naar de berekeningsgrondslagen voor de uitkeringen. Wel zal de eindejaarsuitkering,
voorzover die in de actieve periode is genoten, doorwerken naar
toekomstige pensioenen, inclusief de garantiepensioenen die tot
uitdrukking komen in toekomstige wachtgelduitkeringen en uitkeringen
ingevolge de Uitkeringswet gewezen militairen.
Een en ander betekent dat de opsomming van inkomsten die volgens
artikel 2, onder I, van het Besluit uitvoering Algemene militaire
pensioenwet in aanmerking komen voor de berekening van de pensioengrondslag dient te worden aangevuld. De voorgestelde aanpassing
voorziet daarin. Bij een dienstverband dat voor 1 november 1993 eindigt,
wordt geen eindejaarsuitkering uitbetaald. De wijziging werkt daarom
slechts tot en met die datum terug.
Het gaat uitdrukkelijk om de eindejaarsuitkering voor 1993 en 1994.
Voor eindejaarsuitkeringen voor volgende jaren zal telkens een afzonderlijke beslissing moeten worden genomen, hetgeen in voorkomende
gevallen tot nadere aanpassing van dit onderdeel kan leiden. Hiermee
wordt beoogd een koppeling tot stand te brengen met de, in overleg met
de centrales van overheidspersoneel, periodiek te maken afspraken over
het geldende arbeidsvoorwaardenpakket.
De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
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