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NIEUWS VAN ABP VOOR MILITAIREN

Pensioen

Nieuwsflits
GEEN AKKOORD ONDERHANDELINGSRESULTAAT
ARBEIDSVOORWAARDEN DEFENSIE

Voorlopig ook geen nieuwe
pensioenregeling militairen
In de vorige Pensioen Nieuwsflits (september) schreven wij dat uw
werkgever (Defensie) en de vakbonden (sociale partners) een onderhandelingsresultaat hadden bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden
voor militairen. Zoals u inmiddels al weet, heeft dat resultaat niet de
instemming van de leden van de vakbonden gekregen.
De vakbonden hebben op 4 oktober laten weten het onderhandelings
resultaat niet te kunnen accepteren. Omdat de nieuwe, toekomst
bestendige pensioenregeling onderdeel is van het onderhandelings
resultaat, is ook daar geen akkoord over. De informatie uit de vorige
Nieuwsflits is daarmee ingehaald door de tijd.

lees verder >
Voor aanvullende informatie kijk ook op abp.nl/regeling-militairen.
Meld u aan voor digitale post en ABP Nieuwsbrief via abp.nl/postdigitaal en
abp.nl/nieuwsbrief. Zo mist u geen a
 ctuele informatie. Volg ons ook op
facebook.com/abppensioenfonds
twitter.com/abppensioen
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> Vervolg van de voorzijde

ABP is uitvoerder van de pensioenregeling zoals sociale partners bij Defensie die
zijn overeengekomen. In 2018 is sprake van een overgangsjaar naar een nieuwe
toekomstbestendige regeling. Dat overgangsjaar eindigt per 1 januari 2019.

Wat betekent dit voor u?

Nu er geen akkoord is over een nieuwe regeling, zal ABP vanaf 1 januari 2019 een basis
pensioenregeling uitvoeren. Er veranderen daardoor per 1 januari 2019 een aantal dingen.
Die veranderingen kunnen belangrijk zijn voor u. Wat het precies voor u betekent leest
u op abp.nl. Houdt u de website in de gaten.

Hoe nu verder?

We vertrouwen erop dat sociale partners het gesprek over een goede, toekomst
bestendige pensioenregeling met elkaar zullen hervatten. Zodra er een geaccordeerd
onderhandelingsresultaat ligt, zullen wij u informeren over wat dat voor uw pensioen
betekent.

Disclaimer

Wij streven ernaar om u correct te informeren. Nieuwe ontwikkelingen kunnen er de oorzaak van zijn dat deze informatie op
het moment van ontvangst niet meer helemaal actueel is.

