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Geachte mevrouw Bijleveld, 

 

Met deze brief wil ik bij u in vervolg op mijn brief van 2 juni 2020 opnieuw 

aandacht vragen voor de inkomenssituatie van veteranen die een Militair 

invaliditeitspensioen (MIP) ontvangen. Ik had aangegeven dat de 

Veteranenombudsman met enige regelmaat klachten en signalen ontvangt 

van veteranen voor wie het MIP hun enige of voornaamste inkomstenbron is. 

Zij komen in toenemende mate in de financiële problemen doordat de hoogte 

van het MIP niet meestijgt met de prijsontwikkelingen.    

 

Ik had u in mijn brief gewezen op uw bijzondere zorgplicht voor de veteranen 

en geadviseerd om op korte termijn met een oplossing te komen voor het 

uitblijven van een indexatie van het MIP. De hoogte van het MIP moet 

meestijgen met de prijsontwikkelingen zoals deze worden vastgesteld door 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit kan door een koppeling 

aan de lonen van het Defensiepersoneel of net als bij de andere uitkeringen 

en inkomensvoorzieningen door een koppeling aan het wettelijk 

minimumloon. 

 

In reactie op mijn advies hebt u mij op 16 juli 2020 geschreven dat het klopt 

dat het MIP net als het ABP-pensioen sinds 2010 een indexatieachterstand 

van ongeveer 19% heeft. U gaf daarbij aan dat het onderwerp op de agenda 

staat van het Sectoroverleg Defensie (SOD). De centrales van 

overheidspersoneel hebben het aan de orde gesteld in de werkgroep 

Postactieven van het SOD en de afspraak gemaakt dat hierover zo spoedig 

mogelijk zou worden gesproken. 

 

Mijn medewerkers hebben regelmatig op ambtelijk niveau geïnformeerd naar 

de voortgang van het overleg in het SOD. Zij hebben vernomen dat er één 

keer over het onderwerp is gesproken en dat dit overleg nu al een tijd stilligt 

omdat de centrales van overheidspersoneel de onderhandelingen over de 

arbeidsvoorwaarden hebben gestaakt. 

 

Dringend advies 

Ik vind het onderwerp MIP-indexatie te belangrijk om het onderdeel te laten 

uitmaken van de CAO-gesprekken. Op die manier lijkt het erop dat over de 

inkomenssituatie van vaak kwetsbare veteranen nog onderhandeld kan 

worden. Het kan niet zo zijn dat er sprake is van een uitruil met 

arbeidsvoorwaarden van medewerkers die nu bij Defensie in dienst zijn. Het 

is de hoogste tijd dat het MIP geïndexeerd wordt en dat dit niet van andere 

voorwaarden afhankelijk is. Ik adviseer u dringend om hier nu zelfstandig toe 

over te gaan en het niet langer onderwerp te laten zijn van het SOD.  
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Nationale ombudsman 

Bezuidenhoutseweg 151 

2594 AG  Den Haag 

Postbus 93122 

2509 AC  Den Haag 

T 070 356 35 63 

veteranen@nationaleombudsman.nl 

www.nationaleombudsman.nl/ 

veteranen 

https://www.nationaleombudsman.nl/waarmee-kunnen-wij-u-helpen/nieuws/2020/veteranenombudsman-oplossing-nodig-voor-uitblijven


 

 

Een afschrift van deze brief heb ik gezonden aan de vaste 

Kamercommissies van Defensie (van beide Kamers der Staten-Generaal), 

het ABP en de BNMO. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

de Nationale ombudsman, 

tevens Veteranenombudsman,  

 

 

 

Reinier van Zutphen 
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