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Defensie wil graag een diverse en inclusieve
werkgever zijn. Bij gelijke geschiktheid moeten
er gelijke kansen zijn aan de poort. Is daar al
sprake van – is onze krijgsmacht al die gewenste
mengelmoes? XRcise sprak met Anuschka
Westmaas, adviseur D&I Defensie, en vroeg
haar naar gelijkwaardigheid, vooroordelen en
pestgedrag binnen onze krijgsmacht. Lees verder
vanaf pagina 6.

De BBTV-ledenservice toert normaliter het gehele
land door, van oost naar west en van noord naar
zuid – en weer terug. COVID-19 gooide echter
roet in het eten: opeens stond het publieke leven
grotendeels stil, ook voor de ledenservice. Hoe
heeft de Rode Truien-Brigade 2020 ervaren?
Voor dit nummer interviewden we Bob van Beek,
coördinator ledenservice.

22 BELASTINGSERVICE

26 TBM

Ieder jaar valt hij weer bij velen op de deurmat: de
blauwe envelop. De BBTV helpt jou bij het invullen
van je belastingformulier. Deze service is gewoon
inbegrepen bij jouw lidmaatschap. Dit geldt
trouwens ook voor bijstand bij fiscale bezwaar- en
beroepschriftprocedures. Gebruikmaken van onze
Belastingservice? Je kunt je nu aanmelden!

Technisch Bureau Muller (TBM) verkoopt
veiligheidsgoederen en –diensten aan overheidsinstanties. Ook Defensie neemt zo’n 35
verschillende producten af bij TBM; denk o.a. aan
de Glock, de MAG en de Minimi. Hoe verloopt dat
inkoopproces van wapens door Defensie precies?
Benieuwd? Lees het interview met de CEO van TBM,
Dennis Hardenbol (vanaf pagina 26).

BBTV nu
op Insta:
@
bbtv_defensievakbond

Volg ons op instagram
BBTVnPostbus 93037n2509 AA Den HaagnTelefoon: 070 3155111nMilitaire nummer (géén 06-nummer!): *06 546 66156
nE-mail: bbtv@mijnvbm.nlnInternet: www.bbtv.nlnInstagram: @bbtv_defensievakbond

Lidmaatschap

Leden van de BBTV kunnen op elk gewenst moment hun
lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van
een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar.
Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden
pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open
baar worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder vooraf
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Verhuizen? Uitzending?
Geef dit door via ledenadministratie€@mijnvbm.nl
Verspreiding

Gratis op huisadres voor leden
ISSN: 1389-210X | Oplage 9.000

Redactie Daniel LameriksnPeter Visser Vormgeving Studio VBM Redactiemedewerkers Geza (strip)nNatalie van OsnSuzanne Stam
Fotografie Daniel LameriksnPeter VissernMedia Centrum Defensie Drukkerij Senefelder Misset BV
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6
Pingping
Gaat het tij keren? Komen die 7 vette
jaren waarop Defensie al zo lang wacht?
Na jaren van bezuinigingen en soberheid
klinkt de roep om een hoger budget voor
de krijgsmacht nu luider dan ooit. Zo gaf
Minister Bijleveld in haar Defensievisie
aan dat er fors geïnvesteerd moet worden,
anders kan er in de toekomst niet meer ga-

13

rant worden gestaan voor de veiligheid van
ons land. Deze opvatting wordt door gezaghebbende clubs als Clingendael en de
NAVO zonneklaar geruggensteund. Uit een
groot recent onderzoek bleek dat óók de
Nederlandse burger vóór extra geld voor
de krijgsmacht pleit (deze ommezwaai van
Henk en Ingrid is nieuw en daarmee veelzeggend). En nu komt er nog meer bijval uit
bijzondere hoek: een landelijke campagne
voor de ondertekening van een petitie voor
meer pingping voor Defensie. Dit initiatief
is al behoorlijk succesvol, want de teller

20

raast, as we speak, rap door. Op pagina
25 van deze XRcise lees je meer over dit
burgerinitiatief. Doe ook mee en teken de
petitie, want, zoals Bismarck al stelde:
‘Vrijheid is een luxe die niet iedereen zich
kan veroorloven’ – laten wij zorgen dat ons
dat niet overkomt.
Veel leesplezier,
namens de redactie,
Daniel Lameriks

26
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ongevallenverzekering
voor actief dienende leden
van de VBM en BBTV

www.bbtv.nl

Je hoeft hiervoor zelf niets meer te doen
als je lid bent of wordt van de VBM / BBTV

070 3155111

Collectieve ongevallenverzekering
Je moet er niet aan denken maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
De VBM|BBTV heeft voor al haar actief dienende militaire en burgerleden
een unieke collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
Met deze verzekering heb je dekking voor een
ongeval tijdens woon-werkverkeer, maar ook voor
ongevallen in de hele wereld. Het actief dienende
militaire lid is ook tijdens de uitoefening van zijn
werkzaamheden als militair verzekerd. Dus ook tijdens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen
per week en 365 dagen per jaar.
De collectieve ongevallenverzekering van de
VBM|BBTV biedt een dekking van:
• € 2.500 bij overlijden als gevolg van een
ongeval;
• € 6.000 in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende
invaliditeit door een ongeval een evenredig percentage van € 6.000.
Je hoeft voor de verzekering zelf niets te doen.
Echter, indien een ongeval is gebeurd, moet je dit
zo spoedig mogelijk melden.

Blijvende Invaliditeit
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden na
het ongeval Aon in kennis stellen. Bel 010 44 888
75. Aon helpt je dan verder.

Overlijden
Bij overlijden moet zo spoedig mogelijk doch binnen
48 uur en voor de begrafenis of crematie Aon in
kennis worden gesteld. Bel 010 44 888 75. Aon
helpt je dan verder.

en burgerleden’
e
ir
ta
ili
m
de
en
en
‘voor alle actief di
‘dekking voor een ongeval
tijdens
woon-werkverkeer’
de
ir lid is ook tijdens
ta
ili
m
d
en
en
di
f
ie
‘act
mheden verzekerd’
aa
kz
er
w
jn
zi
n
va
uitoefening
´dus ook tijdens m
issies´
‘waar ook ter wereld’

Dit alles
zit in je
lidmaatschap

!!!

KORT

Brandbrief naar Rutte
De Coalitie voor Veiligheid,
waar de BBTV onderdeel van is,
heeft in een brandbrief aan onze
minister-president dringend
opgeroepen tot snelle vaccinatie van de veiligheidssector.
Onder die sector vallen naast
o.a. politie en justitie óók defen-

BBTV op Insta!

siemedewerkers, zoals personeel van de Marechaussee. Tijdens de rellen

Digitaal is het nieuwe normaal.

onlangs heeft onder meer de KMar zich hard ingespannen om de openbare

Daarom heeft de BBTV nu ook

orde te handhaven. Om coronaproof hun werk te blijven doen, is dus nu

een eigen Instagram-account.

opgeroepen tot spoedige vaccinatie van deze collega’s (direct na de zorg-

Op ons account informeren

medewerkers). Houd onze mediakanalen in de gaten voor de reactie van

we je over de laatste updates,

het kabinet op onze brief en voor aanvullend nieuws over dit onderwerp.

plaatsen we (nieuws)foto’s,
filmpjes, infotainment en weggeefacties. Kijk en volg ons:
https://www.instagram.com/
bbtv_defensievakbond
Zoals een wijs filosoof ooit zei:
‘’What happens in Vegas stays
in Vegas; what happens on
Instagram stays on Instagram.”

Nieuwe uitrusting
Het werd uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld… maar nu
dan toch! 12 Infanteriebataljon
in Schaarsbergen heeft de
eerste pakketten met nieuwe
uitrusting en helm ontvangen.
Vanaf nu krijgen iedere week
tientallen andere militairen de
nieuwe spullen uitgereikt. Binnen 2 à 3 jaar is dan iedereen in het nieuw

Betaaldata
salaris
Defensie

gestoken. Geduld is een schone

• Woensdag 24 februari 2021

zaak, zullen we maar zeggen.

• Woensdag 24 maart 2021

Pluspunt: de te leveren Batlskin

• Vrijdag 23 april 2021

Viper-helm en het modulair vestsysteem zijn van hoogwaardige

Uiterlijk de volgende werkdag

kwaliteit en een echte verrijking

staat het geld op je rekening

van je militair tenue.

bijgeschreven.
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INTERVIEW D&I

Anuschka Westmaas

Defensie zet met het programmabureau
Diversiteit & Inclusiviteit (D&I) in op gelijkwaardigheid en gelijke kansen. Is dat initiatief
uit noodzaak geboren? Leven er vooroordelen en discriminatie binnen de krijgsmacht?
En moet er bijvoorbeeld een vrouwenquotum
komen? We vroegen het adviseur D&I
Defensie Anuschka Westmaas, werkzaam op
de Kromhoutkazerne in Utrecht.

Defensie
als
spiegel
van de samenleving

D&I zijn inmiddels veelgehoorde, maar complexe
begrippen. Wat betekenen
ze voor jou?
‘’Inclusie houdt voor mij in
dat iedereen zich erkend en
gehoord voelt in een organisatie. Bij inclusie gaat het er echt
over of defensiemedewerkers
zich gelukkig en thuis voelen
in hun team. Maar bijvoorbeeld
ook of er voldoende doorgroeimogelijkheden zijn en of er geen
pestcultuur heerst. Inclusie

we tijdens de wer-

gaat over talent een kans

ving en selectie van

geven, en jezelf kunnen zijn in

personeel wel zien

je team. Diversiteit gaat over de

te achterhalen, zoals

onderlinge verschillen tussen

organisatietalent of

mensen, zoals je politieke voor-

CEO-potentie. Skills

keur, levenservaring, etnische

waar Defensie écht

en religieuze achtergrond, intel-

iets aan kan hebben.’’

ligentie of seksuele oriëntatie.

samenwerking vormen, maar

Leven er binnen
Defensie veel
vooroordelen?

kunnen juist tot creativiteit,

‘’Dat valt in de basis mee. Veel

deelde’ selectiecriteria een

innovatie en kennisdeling leiden.

defensiemedewerkers staan

grotere rol gaan spelen.’’

Jammer genoeg zijn we zover

met een open vizier in het leven.

nog niet, want op het gebied van

Maar er komen net zo goed

diversiteit en inclusie vallen nog

mensen de krijgsmacht binnen

flink wat meters te maken.’’

die thuis zijn opgevoed met het

Is er sprake van – misschien
wel onbewuste – discriminatie binnen onze krijgsmacht?

Die verschillen moeten naar mijn
mening geen belemmering in de

idee dat homoseksualiteit een

‘’Discriminatie vind ik een lastige

Moeten we bij Defensie naar
een quotum toe?

doodzonde is. Dus we moeten

term, waarvoor veel verschil-

niet denken dat wij hun binnen

lende definities worden gebruikt.

‘’Dat heeft niet mijn voorkeur. Ik

Defensie wel even van gedach-

Maar algemeen gesteld: de

wil er voor waken dat we gaan

ten doen veranderen. Dat is ook

mens is geneigd om te kiezen

‘afvinken’ bij de poort. Het moet

niet onze taak. Wel willen we

voor wat sterk op zichzelf lijkt.

er niet om gaan dat we een exact

mensen bewust maken van wat

Dat doen we bijvoorbeeld ook

vastgesteld aantal vrouwen in

Defensie als fatsoenlijk gedrag

bij onze vrienden, die over het

de top benoemen bijvoorbeeld.

ziet en wat we als organisatie van

algemeen uit dezelfde sociaal-

Waar het mij om gaat is dat men-

jou als professional verwach-

economische groep komen,

sen met een gelijke geschiktheid

ten. Om bepaalde – bewuste

dezelfde denkbeelden hebben

gelijke kansen krijgen. Er moet

of onbewuste – vooroordelen

en hetzelfde taaltje spreken als

niemand afgewezen worden

aan te pakken kun je ook kijken

jij. Dat gaat meestal onbewust

omdat hij of zij een vreemde ach-

naar hoe processen zijn inge-

en dat gedrag lijkt universeel.

ternaam heeft of omdat ze vrouw

richt. Heeft bijvoorbeeld een

Maar op de werkvloer kan het

is. Je wilt als organisatie talent

individu veel beslisrecht bij een

een ongelijke situatie opleve-

binnenhalen. En dat kunnen

sollicitatieprocedure? Dan moe-

ren. Daarom is het mooi als je

op het oog minder ‘zichtbare’

ten we de procedure misschien

iemand dit mechanisme kunt

talenten zijn, maar die moeten

zo inrichten dat ‘onbevooroor-

laten inzien, zodat hij/zij bij een
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social media wordt gevoerd. Ook
verzorgen we events en presentaties waar iedereen die maar wil
(binnen Defensie) zich voor kan
opgeven. Zo hopen we op een
verdere olievlek-verspreiding
binnen de krijgsmacht. Maar
iedereen kan ons natuurlijk ook
online via intranet en de socials
vinden (#defensieinclusief,
red.).’’

lende manieren aan.

Wat hoop je over 10 jaar met
D&I bereikt te hebben?

We verzorgen in

‘’Ik zou het geweldig vinden als

samenwerking met

Defensie dan een echte afspie-

diverse partners trai-

geling van de samenleving is.

ningen, workshops

En tegelijkertijd: dat de samen-

en leiderschapscur-

leving óns, de krijgsmacht,

sussen, maar zetten

volledig ondersteunt. Defensie

ook ambassadeurs

staat natuurlijk voor vrede en

en rolmodellen in.

veiligheid. Maar binnen de maat-

Verder leggen we

schappij heerst er soms nog een

steeds meer collec-

verkeerd beeld van Defensie; dat

tief opgedane kennis

wij alleen voor ‘vechten’ zouden

sollicitatie niet per definitie kiest

en inzichten vast en werken we

staan bijvoorbeeld. Neem alleen

voor een kandidaat die erg op

aan het verbeteren van proces-

al de enorme diversiteit aan

zichzelf ‘lijkt’, maar voor de kan-

sen. Alles is erop gericht om

banen die de krijgsmacht aan-

didaat die de beste keuze is voor

defensiemedewerkers te helpen

biedt. Er is namelijk plek voor

de organisatie.’’

om betere keuzes te maken als

iedereen. Als dat beeld kan-

het gaat om D&I.’’

telt, zou ik dat als enorme winst

Wat zijn de voordelen van
divers samengestelde teams?

zien. Daarnaast streef ik naar
een diverse en inclusieve krijgs-

‘’Onderzoek heeft uitgewezen

Hoe bereikt D&I alle uithoeken van Defensie?

dat diversiteit op de werkvloer

‘’We werken nauw samen

aantrekt én behoudt omdat ze

vernieuwing en creativiteit

met vier netwerken: Jong

het geweldig vinden om bij ons

enorm bevorderen. Teamleden

Defensie, Vrouw en Defensie,

te werken. ’’

van verschillende achtergronden

Multicultureel Netwerk Defensie

moeten zich door de diversiteit

en Stichting Homoseksualiteit en

meer open en kwetsbaar naar

Krijgsmacht. Deze clubs hebben

elkaar opstellen om goed te

allemaal een grote achterban

kunnen samenwerken. En daar

en via hen krijgen wij waarde-

komen vaak prachtige resultaten

volle informatie over wat leeft

uit naar voren. Je hebt diversiteit

op de werkvloer. Daarnaast is er

nodig om te leren wat inclusie

een ambassadeursnetwerk D&I

is.’’

dat we zelf hebben opgezet. Zij
zorgen er bijvoorbeeld voor dat

Hoe worden deze inzichten
naar de werkvloer gebracht?

D&I bij vergaderingen op de

‘’Daar werken we op verschil-

gesprek op de werkvloer en op

agenda komt te staan en dat het

macht, die allerlei soorten talent

Meer weten? Verder lezen?
Kijk op je SharePointomgeving op Intranet
(SWR002332), of mail naar:
inclusiviteit@mindef.nl

MATERIEEL

Test met
werpbare

‘throwabots‘

Het Nederlandse bedrijfje TMC
maakte in december bekend dat
Defensie tests gaat uitvoeren met
hun ‘Throwabot’. Dit is een robot
die potentieel gevaarlijke situaties kan verkennen. Throwabot
is een robuuste, lichte robot die
op afstand bestuurbaar is. Hij
is voorzien van een camera en
microfoon zodat de bestuurder
kan horen en zien wat de robot
waarneemt. “Op deze manier kan
een situatie snel in kaart worden
gebracht, zonder dat er mensenlevens op het spel worden gezet”,
aldus Danny Hameeteman
van TMC. “De robot is kwalitatief sterk en deels opgebouwd
uit 3D-geprinte materialen,
waardoor hij laagdrempelig in
aanschaf en gebruik is. Er zijn
vergelijkbare robots op de markt,
maar deze worden door de hoge

www.airbus.com

Duitsland koopt
31 Sea Tigers
Fastropen met 250 kilo

prijs niet gebruikt waar ze voor

Duitsland schaft 31 NH90 Multi Role Frigate

bedoeld zijn.” De Throwabot is

Helicopters (MRFH) aan voor de marine. De

enkel een verkennende robot en

Duitse versie van deze helikopter gaat onder de

straks mogelijk

is niet voorzien van wapens.

naam ‘Sea Tiger’ vanaf 2025 de Lynx (Mk88A)

Fastropen kon tot nu toe alleen met een

Er zijn 10 stuks overhandigd aan

vervangen. Duitsland heeft ook al een aantal

maximum gewicht van 150 kilo. Het Defensie

het Ministerie van Defensie.

NH90’s in de ‘Sea Lion’ variant.

Expertisecentrum 3e Dimensie heeft een

De Sea Tiger is uitgerust voor onderzeebootbe-

oplossing ontwikkeld om dit maximum op

strijding en bestrijding van oppervlakteschepen.

te schalen tot 250 kilo. Britse Special Forces

Het toestel beschikt daartoe over o.a. een

kenden al het ‘fast rope rack’: een stalen rek

actieve dipping sonar, passieve sonarboeien,

waarin het touw als het ware vastgeklemd

torpedo’s en missiles.

wordt, wat de afdaling vertraagt.

(Foto: TMC)

Om ook zware lading aan te kunnen pakken
en borgen, is een ‘rack positioner’ ontwikkeld die werkt als een rem. De tests hebben
positief uitgepakt. Als de gebruiksinstructie is
afgerond, kunnen de eenheden met het rek
gaan trainen.

Bron: Defensie.
Foto: Defensie Expertisecentrum 3e Dimensie.
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Vraag het Natalie
Natalie van Os is één van de juristen van de BBTV. In deze rubriek
beantwoordt zij veelgestelde vragen. Deze keer gaat het over:
aanstellingspremies.

Heb jij ook een
vraag voor Natalie?
070 315 51 11
bbtv@mijnvbm.nl

VRAAG 1

geen aanstellingspremie (meer)

VRAAG 4

Mijn naam is Patrick V. en ik

bestaat. Echter, ben je aange-

Stel nou dat het werken bij

heb voor de tweede keer bij

steld en kom je hier wel voor

Defensie me toch niet zo ligt en

Defensie gesolliciteerd naar de

in aanmerking, dan geldt deze

ik wil eerder de dienst uit. Dan

functie van helikoptermonteur.

premie voor de duur van jouw

heb ik het voorschot op mijn

Uiteindelijk is het me gelukt.

gehele fase 1-aanstelling.

aanstellingspremie waarschijn-

De vorige keer waren er te veel
sollicitanten en kwam ik er niet

lijk al lang uitgegeven. Kan ik er
dan vanuit gaan dat ik de aan mij

tussen. Nou hoorde ik dat je

VRAAG 2

mogelijk aanspraak kunt maken

Ik heb voor het komende jaar

op een aanstellingspremie. Is

best wat flinke uitgaven die

dat nog steeds zo en hoe gaat

eraan zitten te komen, en nou

ANTWOORD

dat precies in zijn werk?

vroeg ik me af of ik m’n premie

Helaas; als je tijdens jouw fase

gelijk uitbetaald zou kunnen

1-aanstelling ontslag krijgt, op

krijgen.

welke manier dan ook (op eigen

Als je bij Defensie wordt aange-

Bestaat er een mogelijkheid dat

verzoek of door Defensie), dan

steld krijg je een zogenaamde

ik mijn aanstellingspremie eer-

moet je de aan jou toegekende

fase 1-aanstelling. De militair

der krijg?

premie in principe terugbetalen.

ANTWOORD 1

met een fase 1-aanstelling, kan

uitbetaalde premie niet terug
hoef te betalen?

Heb je dus een voorschot op

in aanmerking komen voor een

ANTWOORD

aanstellingspremie. Ik zeg kan

Als je net als fase 1-militair bent

dit terugbetalen.

omdat ieder jaar opnieuw wordt

aangesteld, dan kun je jouw

Alleen in de situatie dat het ont-

bepaald welke categorieën voor

aanstellingspremie nog niet

slag niet of niet geheel aan jou

een aanstellingspremie in aan-

uitbetaald krijgen. Deze premie

te verwijten valt, kan worden

merking komen en ook wordt de

wordt in de basis pas uitbetaald

bepaald dat de al aan jou toe-

hoogte van de aanstellingspre-

ná einde fase 1 (ná het einde van

gekende premie gedeeltelijk of

mie ieder jaar opnieuw bepaald.

de initiële aanstelling). De moge-

geheel niet terugbetaald hoeft

Omdat dit dus ieder jaar weer

lijkheid bestaat echter wel om

te worden.

anders is, kan het ook zo zijn dat

een voorschot op jouw aanstel-

er voor jouw functiecategorie

lingspremie uitbetaald te krijgen.

jouw premie gehad, dan moet je

Dat kan alleen als je de initiële

VRAAG 5

opleiding met goed gevolg hebt

Een vriend van mij werkt al lan-

afgerond. Wil je een voorschot

ger bij Defensie en maakt in zijn

op je premie, dan moet je hier-

dienstvak ook aanspraak op een

voor een verzoek indienen.

aanstellingspremie. Hij zit nog
in zijn fase 1-aanstelling en wil

VRAAG 3

graag naar een ander onderdeel.
Wat gebeurt er nu met zijn aan-

Hoe groot is het voorschot dan

stellingspremie als hij tijdens

dat je op de aanstellingspremie

fase 1 zijn bestemming op eigen

kunt krijgen?

verzoek wil wijzigen? Hij heeft

ANTWOORD
De aanstellingspremie kan voor
de helft als voorschot worden

namelijk begrepen dat hij bij zijn
nieuwe bestemming ook een
premie krijgt.

verstrekt. Zoals eerder opge-

ANTWOORD

merkt, kan dit alleen als je de

In dat geval wordt het evenredige

initiële opleiding met goed

deel van de aanstellingspremie

gevolg hebt afgerond. De andere

van vóór de bestemmingswijzi-

helft van de premie wordt aan

ging opgeteld bij het evenredige

het einde van de aanstellings-

deel van de aanstellingspremie

periode van fase 1 uitbetaald.

ná de bestemmingswijziging.
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LEDENVOORDEEL

Dé vakbond
voor jonge
militairen
De BBTV voert samen met de VBM (de
grootste defensievakbond van Nederland)
overleg met Defensie over allerlei zaken die
ook jou aangaan. Denk bijvoorbeeld aan je
salaris! Hoe meer leden zich aansluiten, hoe
sterker we staan. Om de contributie hoef je
het niet te laten (€ 9,91 t/m 22 jaar, daarna
€10,62). Bovendien heb je als lid recht op
vele kortingen, waardoor je je lidmaatschap
er al snel uit hebt.
Dit zit er o.a. in je BBTV-lidmaatschap:
n	Unieke 24/7 Ongevallenverzekering
n	Professionele juridische bijstand
n	Gratis letselschade-advocaat
n	Autoverzekering
n	Korting op notaris
n	Kazernedekking
n	Hoge kortingen op A-merken
in onze webshop
Word vandaag nog lid! Kijk op: BBTV.nl

WIJ LATEN
NIEMAND ACHTER

VRRROEMMM
XRcise’s auto & motorreview

Nissan Ariya
63KWh

De Japanse autofabrikant Nissan brengt

Actieradius (elektrisch): 360 km
Vermogen: 218 pk
Koppel: 300 Nm

in 2021 de volledig elektrische SUV Ariya

Aandrijving: voor

uit. Nissan boekte de afgelopen jaren

Topsnelheid: 160 km/u

grote verkoopsuccessen met de popu-

Acceleratie 0 – 100: 7,5 seconden

laire Qashqai en hoopt die triomftocht

CO2-uitstoot: 0 g/km

voort te zetten met de futuristische blik-

Laadsnelheid: 33 km/u

vanger Ariya. Deze nieuwste designerbak

Trekgewicht: 1500 kg

richt al zijn pijlen op rijcomfort; het

Prijs vanaf: € 45.000

ProPilot-systeem houdt je in het midden
van de rijbaan, met de Park-knop kun je
achterover leunen, waarop de Ariya zelf
inparkeert en het Head Up-display projecteert de belangrijkste info (zoals je
snelheid en navigatie) in de voorruit. De
auto is binnenin bijzonder ruim, maar wel
minimalistisch ingericht – Nissan spreekt
dan ook niet van een cockpit, maar van
een ‘leefruimte’ voor de passagiers.
Geïnteresseerd? Liefhebbers moeten
nog even geduld betrachten; de Ariya
staat vanaf de nazomer van 2021 in de
showrooms.

Koppel: 127 Nm

Ducati XDiavel
Black Star

Transmissie: 6 versnellingen

Ducati bracht in 2011 de Diavel op de

Cilinderinhoud: 1262 cc

markt: een robuuste powerbike met

Topsnelheid: 285 km/u

de oogverblindende mediterrane looks

Acceleratie 0 – 100: 2,5 seconden

die we van de Italiaanse motorbouwer

Banden: Pirelli Diablo Rosso III

gewend zijn. Dit jaar, precies 10 jaar na

Gewicht: 221 kg

het debuut, lanceert Ducati de XDiavel

Prijs: € 29.590

Black Star; een X-sportversie met (zeer)

Motorblok: Testastretta DVT V2
Vermogen: 160 pk

krachtige prestaties én typische cruiser-eigenschappen. Daarmee is de XDiavel
in alle opzichten een cross-over en biedt
deze motorfiets het beste van twee
werelden. De bestuurder wordt door
het lage zadel, brede stuur en geavanceerde voetsteunen een ontspannen
rijpositie geboden. Daarnaast maken
het imposante Testastretta-motorblok
en o.a. de Ducati Power Launch een
bruut racemonster van de Black Star.
Met deze ruwe diamant trek je genoeg
bekijks, zoveel is zeker. Moeten ze wel
opletten trouwens, want je accelereert
als Speedy Gonzalez.
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Special

Forces

Van nieuws tot nice to know

Nieuwe live fire-schiethuizen
Nederlandse SF-eenheden krijgen de beschikking over twee nieuwe
schietfaciliteiten. Staatssecretaris van Defensie Visser maakte dat
onlangs bekend in de Tweede Kamer. De schiethuizen worden in
Ossendrecht en Soesterberg gebouwd en zullen naar verwachting in
2023/2024 gereed zijn. Er komt onder meer een close quarter battle
(CQB) live fire-schiethuis. Hierin kan het gevecht in bebouwde omgeving en kleinere ruimtes beoefend worden; zowel met scherp als met
oefenmunitie. Daarnaast wordt er ook een snipertoren en binnenschietbaan gebouwd. In de huizen komen regiekamers,
van waaruit een videovolgsysteem en intercoms te bedienen zijn. Majoor De Graaff van het KCT: ‘’Trainen zoals je in het
echt ook zou vechten, helpt in missiegebieden om het aantal slachtoffers naar beneden te brengen.’’

Dodelijk samenwerkingsverband
US Marine Corps-verkenners en operators van de Air Force’s Special
Tactics Unit zijn onlangs met een joint trainingsprogramma gestart. Het
doel: gezamenlijk met parachutes vijandelijk gebied infiltreren, de eventueel aanwezige vijand uitschakelen (taak: US Marines), en vervolgens
een geïmproviseerde landingsplaats creëren voor een C-130-vliegtuig
en medische noodhulp verlenen aan gewonde buddy’s indien nodig
(taak: special forces van de Air Force). Nadat de C-130 geland is, rolt
er binnen enkele minuten een mobiel artilleriesysteem uit, dat raketten tot ver achter de vijandelijke linies kan afvuren.
De twee eenheden komen net terug van een succesvolle oefening in Okinawa, Japan. ‘Zij hebben hun specialisatie, en wij
ook’, aldus majoor J. Chambers van de US Marines, ‘maar door deze nieuwe samenwerking hebben we een monsterlijk
aanvalsteam gecreëerd.’

MARSOF ook naar Nieuw-Milligen
Dat het Korps Mariniers Doorn gaat verlaten en een nieuwe thuis
basis krijgt op Kamp Nieuw-Milligen zal niemand ontgaan zijn. Onlangs
maakte het ministerie van Defensie bekend dat ook de Maritime Special
Operations Forces (MARSOF) naar Nieuw-Milligen gaan. De SF-eenheid
is momenteel op twee locaties gehuisvest: Doorn en Den Helder. Een
van de belangrijkste taken van MARSOF is terreurbestrijding, en daarom
dienen zij op een centrale plaats in het land te worden geplaatst. Daarom
was van tevoren al besloten dat de unit niet mee zou verhuizen naar de nieuw te bouwen kazerne in Zeeland. In NieuwMilligen worden de verouderde voorzieningen vervangen. Er komen o.a. spiksplinternieuwe 1- en 2-persoonskamers,
ontspanningsfaciliteiten, schietbanen en een geneeskundig centrum. De gerestylede kazerne moet volgens het ministerie
eind 2028 gereed zijn.

VETERANEN

De Veteranengarage
Stichting de Veteranengarage is

zichzelf, maar ook om anderen

opgericht voor veteranen met

daarmee te helpen.

PTSS-klachten, om samen met

Daarom

elkaar een nuttige dagbesteding

met anderen, de Stichting de

te hebben. Lekker met de han-

Veteranengarage opgericht.

den werken, bezig zijn en weten

“Bij ons kun je sleutelen aan je

dat je niet alles hoeft uit te leg-

auto, boot, vliegtuig of wat dan

gen over jouw situatie.

ook, maar er zijn ook tal van

Een van de medeoprichters is

andere mogelijkheden zoals

een oud-militair die tijdens zijn

metaal- of houtbewerking. Wat

dienstplicht is uitgezonden naar

je ook doet, je wordt begrepen

Libanon. Door deze uitzending

zonder woorden.”

heeft hij PTSS opgelopen; 30

De stichting stelt een werkplaats

jaar na zijn missie kwam dit pas

en gereedschappen beschik-

aan het licht. Hij voelde na al

baar waaronder een tweetal

die jaren dat er iets niet klopte

2-koloms hefbruggen, uitlees-

en nam contact op met het

apparatuur, hand- en elektrisch

Veteraneninstituut (VI). Door de

gereedschap, enzovoort.

inzet van VI kreeg hij uiteindelijk

“Als je interesse hebt om bij

professionele hulp.

ons te komen hobbyen en je

Een ding wat hem altijd op de

bent (oud-)militair en worstelt

been heeft gehouden is ‘bezig

met PTSS-klachten, dan ben je

zijn en werken’. Doordat hij zijn

van harte welkom! Neem dan

werk als automonteur niet meer

contact met ons op via e-mail:

kon uitoefenen, zocht hij naar

info@de-veteranen-garage.nl.”

heeft

hij,

samen

iets om aan te pakken en zijn
gedachten te kunnen verzetten. Hij kwam op het idee om

www.de-veteranen-garage.nl

Veteranendag 2021
aangepast

Op zaterdag 26 juni 2021
vindt de Nederlandse
Veteranendag in aangepaste vorm plaats. Vanwege
de coronapandemie wordt
verwacht dat er nog geen
groot evenement georganiseerd mag worden. Er
zal in ieder geval wel een
ceremonie in de Koninklijke
Schouwburg van Den Haag
zijn, met bijzondere verhalen van veteranen en muziek
van de Militaire Kapel.
Daarnaast zal er online een
programma verzorgd worden. Houd de website van
het Veteraneninstituut in
de gaten voor het laatste
nieuws.
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DAKAR RALLY 2021

In januari 2021 werd in Saoedi-Arabië
de 42e editie van de Dakar Rally gereden. Tijdens de
Rally leggen de deelnemers binnen 13 dagen een afstand van 7.600 km af
door woestijngebied. Zowel start als finish was de stad Djedda (aan de Rode Zee, nabij
Mekka). De Dakar-coureurs mogen geen navigatieapparatuur gebruiken. In plaats daarvan krijgen ze enkel een kompas en enkele waypoints. De Dakar is dan ook 's werelds meest extreme race.
Alles komt aan op wilskracht en uithoudingsvermogen. Op de foto zien we de Australische nieuwkomer Daniel Sanders (26). Hij oefent hier, kort voor aanvang van de Rally, in de woestijn van Dubai.
Sanders werd op de Dakar uiteindelijk 4de in het klassement: een prestatie van wereld
formaat voor een debuut.
Foto: Naim Chidiac/Red Bull Content Pool
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DE REDACTIE TIPT ...
De nieuwste releases onder de loep.

DOCUMENTAIRE
De Italiaanse meester-documentairemaker
Gianfranco Rosi verbleef drie jaar in de door
oorlog geteisterde grensgebieden van Irak,
Koerdistan, Syrië en Libanon. Het resultaat
is de aangrijpende docu Notturno (‘nacht’).
De film volgt de dagelijkse bezigheden van
mensen die na onderdrukking door dictators, invasies, terrorisme en militaire coups
de draad van het leven weer proberen op te
pakken. Prachtige beelden en indringende
verhalen uit het door conflicten verscheurde
Midden-Oosten. Onder meer te bekijken
(tegen betaling) via Picl.nl

ALBUM
Het jeukte al een tijdje bij de achtergebleven bandleden van Queen.
Na het overlijden van de legendarische frontman Freddy Mercury wilden zij eigenlijk maar één ding: de tourbus weer in en vlammen op
het podium. De band nodigde daarom vocalist Adam Lambert uit om
samen op tournee te gaan. Deze samenwerking resulteerde in het
onlangs uitgebrachte album Live Around the World. Niet iedereen
kan zich overigens vinden in Lamberts zangkwaliteiten. Maar – eerlijk
is eerlijk – we geven het je te doen om in de voetsporen te treden van
Mercury’s ongeëvenaarde stemgeluid, dat een bereik had van vier
octaven. Op Live Around the World zijn (gelukkig) alle grote Queen-hits
te horen – fenomenale (hard/glam)rock dus van de bovenste plank.
Nu te koop voor € 17,95.

PODCAST
In de spraakmakende podcast Samensterker interviewt
Afghanistan-veteraan Dennie van Diesen een keur aan
defensiemedewerkers. In de podcast wordt ingezoomd op
verschillende nieuwe ontwikkelingen binnen Defensie. Zo
wordt luitenant-generaal Onno Eichelsheim bevraagd over de
Defensievisie 2035 en vertelt bijvoorbeeld KMar-teamleider
Renaldo Ishaak over de oprichting van BLUE Support. Deze
podcast verrast. Dat er zóveel innovatieve projecten binnen
onze krijgsmacht uit de grond worden gestampt, verbaasde
ook de BBTV-redactie. Gratis te beluisteren via:
soundcloud.com/samensterkerpodcast

GAME
De lancering is al twee keer uitgesteld, maar
binnenkort staat het dan toch echt te gebeuren; Medal of Honor: Above and Beyond komt
op de markt. Deze nieuwste MoH is een van
EA’s paradepaardjes – het is namelijk een
Virtual Reality-game only, waarvoor je een pc
met flinke systeemvereisten en een VR-bril
nodig hebt. Heb je dergelijk peppy spul in huis,
dan staat je ook wat te wachten. In Above and
Beyond kruip je in de huid van een OSS-agent
ten tijde van WOII. Je moet o.a. nazi-basissen
saboteren, vijandelijke plannen ondermijnen
en het Franse verzet te hulp schieten. Via
interviews en 360°-beelden kun je echte verhalen van oorlogsveteranen aanschouwen.
Met deze VR-game stap je (bijna letterlijk)
het Europa van de jaren ’40 in. Binnenkort te
koop (prijs nog onbekend).

BOEK
Hadden onze voorouders (homo sapiens) seks met neanderthalers? Wanneer is
het geld uitgevonden? En welke gevolgen had het leren maken van vuur voor de
mensheid? Op deze en vele andere vragen krijg je in Sapiens. Een beeldverhaal
uitgebreid antwoord. Deze graphic novel is de stripuitvoering van het meesterlijke
boek Sapiens van Yuval Harrari. In deze bestseller neemt Harrari de lezer mee door
de geschiedenis van de mensheid; van pak ‘m beet 2 miljoen jaar geleden tot vandaag de dag. De stripversie die nu is uitgekomen is een (toegankelijke) must-read
voor iedereen die meer wil weten over de oorsprong van onze soort en hoe wij, homo
sapiens, bovenaan de top van de voedselketen zijn beland. Nu al boek van het jaar,
volgens de redactie. Te koop voor € 24,99.

AUDIO
Corona heeft ons allen meer aan huis gekluisterd dan ons lief
is. Gelukkig zijn er wel lichtpuntjes: de muziekscene heeft
allerlei alternatieve concepten ontwikkeld om de luisteraar
toch te kunnen bereiken. Juke is daar een mooi voorbeeld
van. Je kunt op dit audioplatform naar je favoriete radiostations luisteren (zoals 538, NPO1 of Q), naar podcasts (over
bijv. sport, nieuws of crime) en muziekshows van (dance tot
reggae). De presentatie van het aanbod is handig opgezet,
want in de overzichtelijke Jukebox-lay-out kun je eenvoudig
switchen of zoeken naar wat nieuws. Gratis te beluisteren
via: juke.nl
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INTERVIEW

Terugblik op
een bewogen jaar
In gesprek met Bob van Beek
van de BBTV-ledenservice
Bob van Beek startte een jaar geleden als coördinator van de BBTV-ledenservice,
na een loopbaan bij het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. Normaal
gesproken trekt de ledenservice het hele land door voor voorlichting, werving
en serviceverlening. Het afgelopen jaar verliep even anders dan gepland – net
nadat Van Beek aan zijn nieuwe functie begon, brak de coronapandemie uit. Hoe
kijkt hij terug op 2020? En hoe verging het de ledenservice?
Het was me het jaar wel.
Hoe was het voor jou en je
collega’s?

en wat niet. Sommige locaties

situatie creëert. We moeten dus

gooiden alles op slot en lieten

voorzichtiger te werk gaan. Maar

geen enkele externe bezoeker

dat geldt natuurlijk voor ieder-

‘’In alle opzichten een vreemd

meer toe. Op andere locaties

een die voor en met Defensie

jaar. Voor mij ook. Ik had net

bleven faciliteiten zoals Paresto

werkt.’’

een nieuwe functie en was me

gewoon open. Op de meeste

aan het inwerken. Ik nam de

defensiekazernes konden onze

baan over van mijn voorganger

voorlichtingen aan opleidings-

Mario, die het jarenlang succes-

klassen, onder de geldende

vol had gedaan. Daarnaast legde

veiligheidsvoorwaarden, geluk-

corona het openbare leven – en

kig gewoon doorgaan.’’

onze werkzaamheden – voor

Was 2020 dan een rampjaar met betrekking tot
ledenwerving?
‘’Dat gelukkig niet. Er hebben
zich nog voldoende nieuwe leden
aangemeld. Onze presentaties
en aangepaste wervingsacties

het virus op en werden ziek.

Kon de ledenservice nog iets
aan promotie en werving
doen?

Gelukkig is iedereen inmiddels

‘’Dat is wel lastiger geworden.

toch dat militairen – linksom of

buiten gevaar.’’

Wij kunnen als ledenservice

rechtsom – hun vakbond weten

natuurlijk niet in een klein hal-

te vinden.’’

een groot deel stil. Ook enkele
ledenservice-collega’s liepen

Konden jullie de kazernes
nog op?

letje gaan staan, waar je geen

‘’Ja, de meeste wel. Het ver-

een voorlichting nog individuele

schilde per kazerne trouwens

gesprekken wil voeren, moet je

wel wat er nog was toegestaan

oppassen dat je geen onveilige

afstand kunt houden. Als je na

leverden nog behoorlijk wat
nieuwe aanwas op. Je merkt dan

Hoe ziet 2021 er voor de
ledenservice uit, als er straks
(hopelijk) weer wat meer
mogelijk is?

Bob

Ed

‘’Defensie heeft zichzelf
ten doel gesteld meer
reservisten aan te trekken
in de nabije toekomst. Voor
ons zal dat betekenen dat
we meer voorlichtingen
en informatiebijeenkomsten voor de Natres gaan
organiseren. Reservisten
zijn een heel ander publiek
dan jonge militairen die
fulltime voor Defensie
werken. Ze zijn ouder en
hebben vaak al een hele
carrière opgebouwd. Het is
een interessante uitdaging
om straks ook meer met

Bob en ledenservice-collega Ed Visee vlak voor hun eedaflegging bij het Korps Mariniers (1978)

hen in gesprek te gaan.
En natuurlijk hebben ook zij de
tair, always on the job, er wordt

het afgelopen jaar onze leden

Is het militaire vakbondswerk
je ondanks dit coronajaar
bevallen?

ook niet of nauwelijks kunnen

‘’Jazeker.

oud-mili-

eventuele ongevallen of conflic-

bezoeken bij trainingen, zoals de

tair en veteraan ken ik de

ten zijn wij er voor onze leden.

schiettraining in Bergen-Hohne

Defensiewereld natuurlijk goed.

Wij bieden dan hulp, van juridi-

in Duitsland. We kijken er écht

En ondanks dat Defensie een

sche bijstand tot ons financieel

naar uit om straks weer meer op

goede werkgever is, kun je als

noodfonds. En geloof me, in een

pad te kunnen gaan. Het gesprek

militair ergens tegenaan lopen.

(lange) carrière bij de baas heb je

voeren met leden en aspirant-

Dat hoort ook bij de aard van het

die hulp een keer nodig – bij de

-leden is natuurlijk onze core

werk; het is een hiërarchische

een is dat na vijf maanden, bij de

business.’’

organisatie, je bent 24/7 mili-

ander na 10 jaar.’’

ondersteuning van een vakbond
nodig. Daarnaast hebben we

Als

Vacature medewerker Ledenservice BBTV-VBM
De BBTV-VBM zoekt een enthousiaste Ledenservicemedewerker/Relatiebeheerder voor de regio
Breda/Oirschot.
Wij zijn op zoek naar iemand die – vanuit een recent afgesloten of op korte termijn af te sluiten loopbaan bij
Defensie – beschikt over goede kennis van de Defensieorganisatie en een eigen netwerk. Vanzelfsprekend
hebben kandidaten interesse in en kennis over het militaire vakbondswerk. De BBTV-VBM beschikt over een
zeer brede achterban. Ledenservicemedewerkers/
Relatiebeheerders leggen op de werkvloer contact,
onderhouden op een aantal ‘eigen’ locaties de contacten
met de leden en voorzien hen regelmatig van informatie.
Daarnaast werven ze leden.

met wapens gewerkt en je wordt
fysiek op de proef gesteld. Bij

De BBTV-VBM zoekt mensen die in staat zijn zelfstandig
en resultaatgericht te werken. Als Ledenservicemedewerker/Relatiebeheerder maak je deel uit van een
goed georganiseerd, gezellig en collegiaal team. Dit team
zal je de nodige ondersteuning bieden, zeker in het starttraject. Jouw enthousiaste, creatieve en/of originele
inbreng in het team wordt op prijs gesteld. Daarnaast
heeft de BBTV-VBM een professionele werkorganisatie
die je op alle vlakken ondersteuning geeft.
Werkdagen en -tijden worden in onderling overleg
vastgesteld.

Interesse? Neem dan contact op met secretaris/
penningmeester Jacqueline de Werker-Bekx:
j.dewerker@mijnvbm.nl /
070 315 51 23 of 06 51 57 97 72
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BELASTINGSERVICE
Bij veel mensen valt in 2021 weer de beruchte blauwe envelop
op de deurmat. Dat betekent dat je aangifte moet doen. De
BBTV Belastingservice kan dit kosteloos voor jou doen. Wil je
gebruik maken van de Belastingservice, meld je dan aan via

huis gekocht, je hebt een lijfrenteverzekering afgesloten of je
hebt (de verzorging van) een kind gekregen. Wanneer dit zo is,
meld je dan aan bij de Belastingservice.

Ik heb geen blauwe envelop ontvangen!

Dan hoef je geen aangifte te doen en hoef je je ook niet aan te
melden bij de Belastingservice. Wel kan je laten controleren
of je niet te veel belasting hebt betaald. Stuur dan een kopie
van de jaaropgave naar ons op. Het adres staat onderaan de
Belastingbon.

www.bbtv.nl

Dan kan het toch slim zijn om aangifte te doen. Dit is onder
andere wanneer er in 2020 iets is veranderd in jouw persoonlijke
situatie. Bijvoorbeeld: je bent gaan samenwonen, je hebt een

Aanmelden
Ga naar www.bbtv.nl en klik op de belastingbutton. Weet je het
wachtwoord van vorig jaar nog, dan kan je dat opnieuw gebruiken. Volg anders onderstaande stappen voor het opzoeken en
aanmaken van jouw lidmaatschapnummer en wachtwoord.
Aanmelden via internet kan tot 1 april 2021, zolang er plaats is!

Is er niets gewijzigd in jouw persoonlijke situatie
en heb je geen blauwe envelop gekregen?

Spelregels
• Alleen particuliere aangiftes (géén bedrijven)
• Aanmelden via internet 1)
• Kun je voor 1 mei 2021 geen aangifte doen, dan moet je ZELF
op tijd uitstel aanvragen bij de Belastingdienst: 0800-0543





(houd je Burgerservicenummer (BSN) bij de hand)
1)




nummer zoeken’. Vul jouw
achternaam en geboortedatum
in (xx-xx-xxxx = dag-maandjaar). Klik op zoeken.



En verder

 Je bent gevonden.

 Klik op ‘lidmaatschap-

D e bon op de bladzijde hiernaast alleen gebruiken als het echt niet anders kan

Klik op het lidmaatschapnummer om door te gaan.

• Je hebt geen DigiD-code nodig, wij versturen alle aangiften
met onze eigen code
• De Belastingservice is overdag. Alleen in Den Helder zijn
avondafspraken mogelijk



Antillengangers opgelet!



Bij uitzending naar de Antillen word je uitgeschreven
dienst ontvang je dan een vragenbrief “Verzoek om informatie
bij emigratie”. Het is van groot belang dat je die vragen zorg-

 Vul de ontbrekende

 Bevestig de ontvangen

gegevens in. Maak zelf je
wachtwoord aan. E-mail,
telefoonnummer en/of mobiel
zijn verplichte velden. Klik dan
op aanmelden.



uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Van de Belasting-

e-mail door op de activatielink te klikken in dit bericht.
Klik in dit scherm op HIER om
in te loggen.

vuldig beantwoordt en aangeeft militair te zijn! Als je dat niet
doet, of je hebt geen formulier ontvangen, dan beschouwt
de Belastingdienst jou als emigrant en ontvang jij het zogenaamde M-formulier. Het is dan onmogelijk om op de normale
manier belastingaangifte te doen.



Geef je op voor de Belastingservice op de Antillen
Zie onder: Welke buitenlandlocatie kies jij?

 Log in met je

lidmaatschapnummer en
wachtwoord.





Deadline internet
Tot 1 april 2021

 Selecteer hier de locatie,
datum en tijdstip.

Klik daarna op reserveren

Deadline bon

Tot 15 maart 2021

AANMELDBON (STUUR DEZE HELE PAGINA OP)
Alléén als je je niet digitaal kunt aanmelden.

Welke locatie kies jij?

De buitenlandlocaties

A.j.b. zoveel mogelijk gegevens invullen en de

Zet een kruisje bij de plaats

hele bon opsturen.

waar je geholpen wilt worden.

Zet een kruisje bij de plaats waar
je geholpen wilt worden.

 Amersfoort

 Aruba

 Amsterdam

 Curaçao

 Apeldoorn

 Münster

Naam en voorletters

 Assen
Adres

 Bergen op Zoom
 Breda
 Capelle a/d IJssel
(voorheen Rotterdam)
 Den Bosch

Postcode + plaats

 Den Haag
 Den Helder (overdag)
 Den Helder (avond)
 Doorn
 Ede/Harskamp
 Eindhoven/Oirschot

Telefoon privé (verplicht)

 Emmen
 Enschede/Twenthe
 Ermelo
 ‘t Harde
 Heerlen
 Leeuwarden
 Oegstgeest
 Schaarsbergen
 Sluiskil/Terneuzen
 Venlo
 Vlissingen
 Weert

in Ramstein/Heidelberg geldt
het volgende:

Vlb. Ramstein/Heidelberg
Aanmelden bij:
H. Klappers
% 0049 159 02 85 35 99
@ klappersharry@gmail.com
------------------------------------------

DATA BELASTINGSERVICE BUITENLAND

Ramstein
29, 30 en 31 maart

 Nijmegen

Registratienummer/werknemersnummer of geboortedatum

Voor de leden die geplaatst zijn

Münster
17 maart

 Havelte
Telefoon werk

--------------------------------

Curaçao
2 april - 19 april
Aruba
21 april - 28 april

E-mail
Let voor verdere informatie ook op de publicatieborden
en de dagelijkse orders.

Op welke werkdagen tussen 15 februari en 15 april ben je verhinderd?

Stuur deze pagina voor 15 maart 2021
gefrankeerd terug naar:
BBTV Belastingservice
Postbus 93037
2509 AA Den Haag
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GEAR & GADGETS
XRcise verzamelt de nieuwste gear, de leukste gadgets en andere onzin

Defcon 5 Bivi Tent

Op pad in ruig terrein? Deze ultralichte, regenbestendige Defcontent beschermt je tegen weer en wind. De draagtas is slechts 35 cm.
lang en weegt 1,5 kilo. In de ‘tent’ is ruimte voor een grote 1-persoonsslaapzak. De tentstokjes rond het hoofd bieden ruimte voor
prima slaapcomfort. De opening kan dichtgeritst worden met een
muskietennet. Bij regen kan het gehele compartiment afgesloten
worden; de ademende coating maakt een goede zuurstofstroom
mogelijk. Met deze Bivi kun je onbezorgd, en voor langere tijd, het zijterrein verkennen. Te koop voor € 149,99 via: bushcraftshop.nl

Senstroke Drum Kit

Hiermee hadden veel burenruzies voorkomen kunnen worden: met de Senstroke Drums kun je bijna
volledig geluidloos leren drummen. Het systeem
is simpel; plaats de sensoren op je drumsticks en
maak via bluetooth verbinding met de bijgeleverde
app. Als je speelt, vertaalt de app jouw moves in
echte drumstelgeluiden. Drummen kan dus overal;
op de tafel, een bankstel, je schoonmoeder – het
geluid komt via je koptelefoon binnen, dus geen
haan die er verder naar kraait.

Te koop vanaf € 220 via: senstroke.com

REBO Wall

Vrienden? Wie heeft er nog vrienden nodig met de
REBO Wall? Met deze waterproof muur kun je in tijden
van quarantaine je voetbal- en tennis-skills gemakkelijk op peil houden. De REBO is van gerecycled
materiaal gemaakt en heeft een geluidsabsorberende
werking, zodat je buren niet gelijk de rijdende rechter
op je afsturen. Ook handig: je kunt de hoek van de
muur aanpassen zodat je allerlei verschillende schoten/slagen en effecten met de bal kunt beoefenen.
Wie het ervoor over heeft:

te koop vanaf € 1100 via rebowall.com

Nanoleaf Lighting

Met de Nanoleaf Shape Kit geef je in een
handomdraai je huis een totaal nieuwe vibe.
Met de ultradunne smart-lampjes creëer je je
eigen lichtpatroon op een wand of plafond.
Boren is niet nodig, want het systeem komt
met speciale tape. De Nanoleaves geven ook
je huisfeestjes een bijzondere twist: de lampjes stuiteren namelijk mee op de beat van de
muziek. Dit is verlichting 3.0. Alleen de prijs
is niet mals.

Te koop vanaf € 169,99 via: nanoleaf.me

PETITIE

‘Het is tijd voor actie tegen de dramatische staat van Defensie.’
Met deze leus is een aantal verontruste burgers, onder aanvoering van ondernemer Alexander Ribbink, het burgerinitiatief ‘Psst’
gestart. Het doel van het initiatief is om meer aandacht en meer
geld voor Defensie te realiseren. Door middel van een petitie willen
zij Nederlandse politici wakker schudden.
Verwaarloosde krijgsmacht
De initiatiefnemers zijn bezorgd. Bezorgd over de jarenlange bezuinigingen, de achterblijvende investeringen en het gebrek aan daadkracht van de politiek, waardoor, volgens hen, onze krijgsmacht compleet
verwaarloosd is. Volgens de initiatiefnemers is onze veiligheid in het geding door Defensie structureel
links te laten liggen, of zoals zij het zelf verwoorden in hun manifest: ‘’Defensie is onvoldoende uitgerust
om ons Koninkrijk te beschermen tegen dreigingen. Daarmee verzaakt de regering haar grondwettelijke
taak. Terwijl wij Defensie zo hard nodig hebben, in tijden van conflict én in tijden van onvoorziene crisis.
Als het afgelopen jaar ons iets geleerd heeft, is dat het essentieel is om sectoren die bestaan om een
crisis of noodtoestand het hoofd te bieden te onderhouden. Sectoren zoals de zorg en Defensie.’’

Ambassadeurs
Inmiddels heeft de actie al een grote schare van ambassadeurs aangetrokken.
Zo hebben journalist Sander Schimmelpenninck, opiniemaker Esther Voet, olympisch atleet Gregory Sedoc, oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens, motivational
speaker Arjan Erkel en oud-C-LAS Mart de Kruif de petitie ondertekend.

Doe mee!
De BBTV ondersteunt dit burgerinitiatief. Op de Psst-website kun je de petitie
ondertekenen. De initiatiefnemers zullen de petitie op een later moment aan onze
politici aanbieden. Daarmee willen zij aantonen dat in de komende regeerperiode
Luitenant-generaal b.d.
en bezorgde burger
Mart de Kruif

écht actie moet worden ondernomen.

Doe ook mee en onderteken de petitie op: https://psst.nl/

Olympisch atleet en
bezorgde burger
Gregory Sedoc

Het is tijd voor actie
tegen de dramatische
staat van Defensie.

XRCISE 134 PAGINA 25

TBM

maken het
de vijand
zo moeilijk
mogelijk

Technisch Bureau Muller (TBM) levert wapens, tactische uitrusting,
wapensystemen en veiligheidsgoederen en –diensten aan Defensie,
Politie en Justitie. Op dit moment gebruikt onze krijgsmacht zo’n 35
verschillende ‘producten’ die bij TBM zijn aangekocht. Hoe verloopt
dat inkoopproces van wapens door Defensie precies? Welke keuzes
worden er gemaakt als er bijvoorbeeld nieuwe MAG’s voor infanterie-eenheden worden aangeschaft? En welke wapens passen er eigenlijk
het beste bij het slagveld van de toekomst? XRcise sprak met Dennis
Hardenbol, oud-militair en tegenwoordig president-directeur van TBM.

De Carl-Gustaf van SAAB: een multipurpose/AT-systeem

‘Wij

TBM werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht

Marechaussee haar deuren openzette voor officieren

door Bob Muller, oorspronkelijk verwarmingstech-

uit andere krijgsmachtdelen. Dat trok me erg aan,

nicus van beroep. Muller bezat een ambitieuze

want de ‘blauwe wereld’ was een terrein dat ik nog

handelsgeest: hij bouwde het bedrijf uit en werd

niet goed kende, maar waarin ik wel geïnteresseerd

succesvol leverancier van vuurwapens aan de over-

was. Ik heb bij de Marechaussee in eerste instantie

heid. Vandaag de dag is TBM een internationale

enkele staffuncties gedraaid en werd later de rech-

handelsmaatschappij die een enorm scala aan goe-

terhand van de Commandant KMar. In die rol heb ik

deren levert aan diverse overheidsdiensten binnen

veel van het politieke domein gezien.’’

de Benelux: van de Glock, de Mossberg-shotgun
en het Barrett-sniperwapen tot taserguns, pepper-

‘’Na enkele jaren in ‘het Haagse’, maakte ik de over-

spray, mortieren, warmtebeeldkijkers en robotica.

stap naar de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

Van degene die aan het hoofd staat van zo’n bedrijf,

(BSB). Ik heb daar meegewerkt aan twee grote reor-

zou je verwachten dat hij zelf goed bekend is met de

ganisaties: in die tijd zijn we als BSB gegroeid van 218

wereld van Defensie en Politie – en dat hij daarnaast

naar 420 medewerkers. Daarnaast hebben we de

natuurlijk een bijzondere affiniteit met wapens heeft.

volledige overname (door de BSB) van Nederlandse

Geldt dat ook voor Dennis? En hoe kwam hij eigenlijk

ambassades in het buitenland opgezet en uitgevoerd

bij TBM terecht?

(daarvoor werden diplomaten door contractors
beveiligd, maar de Tweede Kamer besloot dat dat

Dennis: ‘’Van mijn ouders hoor ik altijd dat ik van

door de KMar moest gaan gebeuren, red.). Enige jaren

kleins af aan al riep dat ik militair wilde worden. Dat

later werd ik door Binnenlandse Zaken gevraagd om

zal ongetwijfeld kloppen, want na de middelbare

voor hun afdeling Terreurbestrijding te gaan werken.

school meldde ik me direct aan op de KMA in Breda.

Dat was prachtig werk, waarvoor ik ook regelmatig

Na mijn afstuderen begon ik op 22-jarige leeftijd als

in het buitenland verbleef. In de tussentijd overleed

pelotonscommandant bij de pantserinfanterie. Na

een bekende van mij: de man van de toenmalige

daar de nodige leidinggevende ervaring opgedaan

eigenaresse van TBM. Na zijn wegvallen vroeg zij of ik

te hebben, maakte ik de overstap naar de luchtmo-

wilde komen helpen bij het bedrijf, met het vooruit-

biele brigade. Dat was dus een overstap naar licht,

zicht het later eventueel over te nemen. Toen ze mij

snel, helikopter, veel voetoptredens en patrouilles

op een gegeven moment vroeg of ik daar interesse

– een mooie, fysiek-uitdagende tijd, waarin ik veel

in had, heb ik die handschoen met volle overtuiging

geleerd heb. Op een gegeven werd bekend dat de

opgepakt. Ik heb nog geen seconde spijt gehad van
die keuze.’’
Mist Dennis het leven bij Defensie,
na zo’n veelzijdige carrière? Dennis:
‘’Nou, niet echt. Ik heb geweldige, gave dingen mogen doen
en met zeer professionele collega’s gewerkt. Maar ik heb nu het
gevoel dat ik mijn oude community
op een andere manier vooruit kan
helpen. Mijn rol is nu om hun werk
met daadkracht te ondersteunen
en het de vijand zo moeilijk mogelijk te maken. Ik spreek veel oude
kameraden en daardoor voel ik me
nog steeds erg betrokken bij de
Defensiegemeenschap, zeker bij
onze militairen die in de frontlinie

Dennis tijdens een presentatie voor Defensie over de nieuwste producten

opereren.’’
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Nachtvechten

centrale inkoopprojecten, zoals de aanschaf van de

TBM vertegenwoordigt buitenlandse wapenfabrie-

Glock bijvoorbeeld, dat defensie-breed in gebruik is.

ken in Nederland én (tegelijkertijd) de behoeften

Daarmee voorkom je dat iedere eenheid een ander

van zijn klanten (de diverse Nederlandse overheids-

pistool heeft. Eenheden hebben daarnaast wel zelf

instanties, zoals Defensie). TBM focust zich op de

een (vaak beperkt) budget om bijvoorbeeld specia-

match tussen enerzijds de wapentechnologieën die

listische aanvullingen op hun uitrusting te kunnen

verschijnen en anderzijds wat zijn klanten nodig

kopen.’’ Verkoopt Dennis eigenlijk meer, vanwege

hebben. TBM is dus niet enkel ‘doorverkoper’ van

zijn (brede) Defensie-achtergrond? Dennis: ‘’Ik ver-

materieel. Het bedrijf analyseert de behoeften en

koop niet omdat mensen me kennen of omdat ze me

taken van de overheid. Vervolgens adviseert TBM

op m’n blauwe ogen vertrouwen. Je zal toch echt een

welke producten en trainingen daarbij passen. Als

goed product voor een goede prijs moeten hebben.

tot een koop wordt overgegaan, levert het bedrijf

Ik denk wel dat het helpt als je de overheidsproces-

naast de spullen ook trainingen, instructies, cer-

sen goed begrijpt. Daardoor kan ik beter meedenken

tificeringen en nazorg. Wat is een voorbeeld van

en een aanbod doen.’’

een product waar Defensie nu behoefte aan heeft?
Dennis: ‘’Defensie loopt internationaal gezien achter

Doeltreffend en krachtig

in ‘nachtvechten’. Eenheden zijn niet goed uitgerust

Welke wapens heeft Defensie gekocht bij TBM?

met materieel dat het gevecht in het donker verge-

Dennis: ‘’Momenteel heeft de Nederlandse

makkelijkt, zoals warmtebeeld met Edging: dat is een

krijgsmacht zo’n 35 verschillende items van ons

technologie die het menselijk silhouet sterk oplicht,

operationeel; van de nieuwste 60 mm-mortier tot

waardoor je na het aanrichten een doel veel beter

alle pistolen, mitrailleurs en scherpschutterwapens,

kunt raken.’’

behalve Diemaco, de SIG en de H&K. Daarnaast

Tender

onder meer de Aimpoint-kijker, het Accuracyscherpschuttersgeweer, de .50, MAG en Minimi.’’

Waarop baseert Defensie haar keuze om met een

De Minimi had lang de naam van zanderige roest-

bepaalde aanbieder, zoals TBM, in zee te gaan (en niet

bak, gevoelig voor storingen. Hoe is dat nu?

met een andere partij)? Als Defensie nieuwe wapens

Dennis: ‘’Daar zijn gelukkig goede verbeteringen in

nodig heeft voor, pak ‘m beet, een antitankpeloton,

geweest. Enerzijds zijn er essentiële onderhouds-

dan zal zij in een rapport de ‘behoeftestelling’ uitwer-

pakketten bij gekomen (o.a. de 10.000-schoten- en

ken (wat moeten de wapens kunnen, waar worden ze

20.000-schotenpaketten), anderzijds zijn er systeem-

voor gebruikt, et cetera). Vervolgens stelt Defensie
een zogenaamde Tender op; dat is een procedure
waardoor op basis van inschrijving een verkoopovereenkomst kan worden toegewezen. Kort gezegd:
Defensie wil bijvoorbeeld nieuwe antitankwapens
kopen; verkopende partijen (zoals TBM) geven aan
dat zij dat kunnen leveren; Defensie maakt daarna
een ‘uitvraag’ waarop partijen mogen inschrijven
(vooraf bekijkt Defensie wel goed wie wat kan
aanbieden: hoe duur de wapens zijn, of er instructielessen bij geleverd worden, enzovoorts), en
sluit daarna met één partij – de partij waarvan het
aanbod het best overeenkomt met de vraag – de
definitieve deal. Dennis: ‘’Van tevoren krijgt dus
niemand zomaar een klus of opdracht; Defensie
werkt altijd met dit inschrijfsysteem. Dat is ook
goed natuurlijk, want zo blijft alles transparant en
krijgt iedereen kans zijn product aan te bieden. De
grote aankopen worden meestal vanuit Defensie
Materieel Organisatie (DMO) uitgezet. DMO leidt de

Nieuw geleverd aan SOCOM: FN Minimi 7,62x51mm

liberaal als het gaat om softdrugs of prostitutie
bijvoorbeeld, maar wapens zijn een no-go-area.
In België is de wapenfabriek FN Herstal (o.a. producent van de MAG, Browning en P90) in handen
van de staat – en daar zijn de Belgen trots op. Dat is
bijna ondenkbaar in Nederland. Politici durven hun
vingers er niet aan te branden. In mijn optiek is dat
vreemd: om onze democratie en rechtstaat te verdedigen, moet je politie en Defensie nou eenmaal
uitrusten met wapens. Ook in mijn ‘ideale wereld’
zou geen plaats zijn voor geweld, maar dat is op dit
moment helaas geen realistisch wereldbeeld. En
daarom moet je als het erop aankomt wel kunnen
beschermen wat je liefhebt.’’

Vuursteun
De wapenindustrie is altijd in ontwikkeling. Welke
nieuwe wapensystemen gaan er komen? Hoe ziet
het battlefield van de toekomst eruit? Dennis: ‘’Er
wordt nu veel onderzoek gedaan naar nieuwe kaliTBM’er Don met Jeroen. TBM leverde uitrusting voor het programma KvK

bers die betere prestaties leveren. Er wordt veel
getest met projectielen die verder, nauwkeuriger
en harder gaan. Daardoor wordt de inzetafstand
groter – een eenheid kan dan dus vanaf véél verder

upgrades geweest, zoals nieuwe hitteschilden en

de vijand aanvallen. Maar ook digitale videowaar-

kolven. Onlangs hebben we trouwens de nieuwe

neming zal een vlucht nemen. Daarmee kun je je

Minimi bij SOCOM (alle speciale eenheden van ons

doel bijvoorbeeld naar een collega streamen of er

land tezamen) geïntroduceerd: de Minimi 7.62 mm.

een richtkruis in projecteren, waardoor alle externe

Een soort lichte MAG dus, een krachtig, doeltreffend

factoren, zoals windrichting en luchtdruk, ook gelijk

wapen.’’ Hoe blijft TBM op de hoogte van de laat-

berekend worden. Dat heeft twee grote voordelen: je

ste ontwikkelingen op wapengebied? Dennis: ‘’Wij

raakkans wordt veel groter (want heel nauwkeurig)

bezoeken wereldwijd beurzen en fabrikanten. Nu

en je trainingstijd gaat omlaag (want zeer eenvou-

ligt alles even stil vanwege corona natuurlijk, maar

dig in de bediening). Daarnaast zal het gebruik van

online kunnen we goed contact onderhouden. Wij

onbemande (micro)drones flink gaan toenemen.

zijn eigenlijk de ogen en oren van de wapenfabri-

Ook bijvoorbeeld voor je eigen inzet op de grond; je

kanten: zij zijn – logischerwijs – enthousiast over de

laat een drone boven je eigen eenheid meevliegen.

producten die ze maken, maar wij weten vervolgens

Dan heb je naast je eigen waarneming in het voor-

waar die spullen het beste op hun plek zijn. Dat is

terrein, óók de beelden van de drone die boven je

onze expertise.’’

vliegt op een draagbaar scherm. Daarnaast zijn er

Liberaal?

ook al kleine voertuigen die onbemand (en via een
tablet aan te sturen) achter een peloton aanrijden.

Nederland produceert zelf geen wapens, zo lijkt het.

Op zo’n voertuig liggen dan de rugzakken (die ga

Alle beroemde wapenfabrieken staan in het buiten-

je in de toekomst natuurlijk niet meer zelf dragen,

land. Klopt dat beeld? Dennis: ‘’In Nederland zijn

lacht), en er zijn zwaar-kaliber wapens op gemon-

geen zelfstandige wapenproducenten werkzaam.

teerd die bij vijandcontact snel vuursteun kunnen

We zijn in ons land wel heel goed in technologie en

leveren. Ook denk ik dat augmented reality een rol

engineering. Zo worden er bijvoorbeeld camera’s,

in de richtmiddelen gaat krijgen. De technologische

radars en maritieme innovaties voor defensie-

ontwikkelingen in de wapenwereld zijn eigenlijk – op

systemen ontworpen. Wapenmakers zouden het ook

alle vlakken – eindeloos. Deze industrie staat nooit

moeilijk hebben in Nederland, denk ik. We zijn heel

stil en dat is ook het mooie aan mijn vak.’’ 
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FILMRUBRIEK

Nobody
Hutch lijkt een beetje een sul: als er ’s nachts twee
inbrekers in zijn huis rondlopen, weigert hij zijn gezin
en zichzelf te verdedigen. Zoon Blake en vrouw Becca
zijn teleurgesteld en keren zich af van deze nobody.
Langzaam wordt er iets getriggerd in Hutch en een oude,
onderdrukte woede drijft boven. Blijkt die Hutch opeens
een oude killing machine van jewelste te zijn geweest
in z’n jonge jaren. Hutch haalt z’n guns en shanks uit
de kast, vastberaden om de kittycat armband van z’n
dochtertje terug te halen. Van de makers van John Wick
dus kick. 

Locked Down
Beroerder krijg je het niet: in een lockdown een film over
de lockdown kijken die tijdens de lockdown is gemaakt.
Probeer de grap er maar een beetje van in te zien want
het is best een aardig verhaal! Paxton en Linda zijn een
ontevreden, grumpy stel. Ze wonen in Londen en kunnen
geen kant op met elkaar. Tot de lockdown voor een onverwachte kans zorgt: samen kunnen ze heel eenvoudig een
loeidure diamant jatten. De opbrengst splitten ze met de
National Health Service, dat is natuurlijk superlief.


Love, Weddings and Other Disasters
Tijd voor wat cheesy liefde! Love, Weddings and Other
Disasters roept herinneringen op aan klassiekers zoals
Love Actually en Four Weddings and a Funeral. Jessie is
net gedumpt als een vriendin haar vraagt te helpen met
een bruiloft. Zo ontmoet Jessie de cateraar Lawrence,
een ouwe knar met bindingsangst. Hij wordt weer in een
blind date geluisd met de blinde Sara. Hilariteit alom
dus, maar misschien zijn de klassiekers niet voor niets
klassiekers…


Into the Labyrinth
Yes, ga hier maar even voor zitten! You hate it or you
love it volgens previewers die deze film al gezien hebben. Een bizarre, ongrijpbare en lichtelijk verontrustende
Italiaanse thriller. Met niemand minder dan fossiel, maar
geroemd acteur, Dustin Hoffman. Samantha werd als
kind gekidnapt en vijftien jaar vastgehouden. Als ze is
bevrijd en wakker wordt, weet ze niets meer. Samen met
dokter Green (Hoffman) probeert ze te ontrafelen wat er
is gebeurd. En haar ontvoerder op te sporen. Maar what
the f happened…?


STRIP
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LID WORDEN VAN DE BBTV?

“Ik ben het er niet mee eens!”

Let op de bezwaartermijn!
Heb je een besluit ontvangen en ben je het daar niet mee eens, neem dan op tijd contact met ons op zodat
we het besluit juridisch voor je kunnen beoordelen en je eventueel kunnen helpen bij het opstellen van
een bezwaarschrift. Op jouw bezwaarschrift moet tijdig een beslissing volgen. De beslistermijn bedraagt
6 weken en kan door de ‘verweerder’ (jouw werkgever in dit geval) met 6 weken worden verlengd. In
totaal bedraagt de beslistermijn dus 12 weken. Op het moment dat de beslistermijn is verstreken, kun je
de organisatie in gebreke stellen. Ze hebben na de ingebrekestelling een termijn van 2 weken om alsnog
een beslissing op jouw bezwaarschrift te nemen. Blijft een beslissing op bezwaar ook ná die 2 weken
nog steeds uit, dan gaat er na die twee weken per dag een dwangsom lopen. De maximale looptijd van
de dwangsom is 42 dagen en de dwangsom bedraagt maximaal €1.442.

“ neem tijdig contact met ons op
zodat we het besluit juridisch voor
je kunnen beoordelen ”

