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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 openbaar
worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder vooraf schriftelijke
toestemming van de uitgever.
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Bloed, zweet en tranen
Joaquin Phoenix zette met zijn vertolking
van the Joker een van de beste schurken
van de afgelopen jaren neer. Om diep in
de rol van Batmans aartsvijand te kruipen,
ging de acteur ver. Erg ver. Phoenix viel 24
kilo af, zodat er alleen een ribbenkast en
uitstekende beenderen overbleven. Hij
bestudeerde eindeloos video-opnamen
van patiënten in psychiatrische klinieken
en oefende net zo lang op de typische,
maniakale Joker-lach tot zijn keel pijn
deed. Bloed, zweet en tranen dus, want
alleen het resultaat telde voor Phoenix,
die (bijna letterlijk) bezeten raakte door

13 ONLANGS VERSCHEEN

DE FORD MUSTANG
MACH 1. IN DE RUBRIEK
‘VROEMMM’ LEES JE ALLES
WAT JE MOET WETEN
OVER DEZE MUSCLE CAR.

de rol. Voor deze XRcise interviewden we
acteur Joes Brauers (22), die de hoofdrol speelt in de nieuwe oorlogsthriller
Do not hesitate (deze film is tevens de
Nederlandse Oscar-inzending voor Beste
Internationale Film). Brauers hoefde niet
zo ver af te glijden als Phoenix, maar bereidde zich wel maandenlang voor om in
‘militair Erik’ te transformeren. Benieuwd
welke military prep Joes allemaal onderging? Lees het interview vanaf pagina 6.
Veel leesplezier, en alvast fijne feest
dagen gewenst,
Namens de redactie,
Daniel Lameriks
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KORT

Betaaldata salaris
Defensie
• Woensdag 22 december 2021
• Maandag 24 januari 2022
• Donderdag 24 februari 2022
Uiterlijk de volgende werkdag staat het geld op
je rekening bijgeschreven.

BBTV Belastingservice
Binnenkort valt hij weer op je deurmat: de (door sommigen gevreesde)
blauwe envelop. Als lid van de BBTV kun je gratis gebruikmaken van
onze Belastingservice. Wij helpen je bij het invullen van jouw belastingformulier. Dat geldt ook voor bijstand bij eventuele fiscale bezwaar- en
beroepschriftprocedures. Je kunt je tot 16 maart 2022 per bon aanmelden – zie daarvoor pagina 14 van deze XRcise. Aanmelden via onze
website kan ook (tot uiterlijk 1 april 2022). Aangifte doen een lastige
en vervelende klus? Meld je dan aan!

Poll
“Defensie gaat goed om met de corona-crisis”

Oneens: 32%

Kan beter: 38%

Eens: 30%

Marechausseemuseum volledig vernieuwd
Het Marechausseemuseum in Buren heeft de lockdown-periode goed besteed. Het museum is compleet
heringericht. Vanaf medio december ’21 zijn er twee nieuwe tentoonstellingen te zien. Helaas kon voor
het tweede jaar op rij geen grootse opening worden georganiseerd, maar je bent wel van harte welkom
voor een bezoek.
De nieuwe tentoonstelling De krijgsmacht beschermt wat ons dierbaar is toont Defensie in de breedste zin
van het woord. Van organisatiestructuur tot kosten, zowel letterlijk als figuurlijk, en van missies tot nationale inzet. Een wandvullende film neemt je mee door de dagelijkse werkzaamheden van de Nederlandse
militair. Ook kun je de Gouden Kamer bezoeken, waarin o.a. uniformen, uitrusting en onderscheidingen
worden tentoongesteld. Maar het museum, in het grootste monumentale pand van de stad Buren, biedt
nog veel meer. Zeker een bezoek waard.
Kijk op de site voor kaartjes en info: www.marechausseemuseum.nl/nl/

INTERVIEW

‘Richt je loop nevernooit
op een van je maten’
De nieuwe oorlogsfilm Do not hesitate is de Nederlandse inzending voor
Beste Internationale Film voor de Oscars van 2022. Do not hesitate
is een indringende psychologische thriller, waarin drie jonge militairen worden uitgezonden naar het Midden-Oosten. De acteurs hebben
geen defensie-achtergrond, en kregen daarom maandenlang de tijd
om zich op hun militaire rol voor te bereiden. Maar hoe maak je van
acteurs ‘echte’ militairen? XRcise interviewde aanstormend acteur
Joes Brauers (22), die een van de hoofdrollen vertolkt.

Gefeliciteerd, de film is in
première gegaan en staat op
de longlist voor de Oscars.
Hoe heb je de afgelopen tijd
beleefd?

ben ik oprecht heel blij mee.

‘’Ja, echt geweldig. De film wordt

zijn lovend, en het maakt veel

goed ontvangen in de pers en

los, ook onder (families van)

Je kreeg van de regisseur
vooraf de opdracht om in
10 maanden tijd te transformeren in korporaal Erik;
de militair die je in de film
speelt. Waarom vond hij dat
belangrijk?

door het publiek (Do not hesi-

veteranen. Heel bijzonder om te

‘’Regisseur Shariff Korver zei:

tate krijgt in de meeste grote

zien.’’

kom na de voorbereidingsperi-

kranten 4 sterren, red.). Daar

Tegelijkertijd baal ik ook dat de
corona-maatregelen nu veel
mensen buiten de bioscoop
houdt. Maar de eerste reacties

ode niet als ‘een militair’ op de

set, maar als ‘militair Erik’. Hij
vertelde met andere woorden
dat ik geen ‘soldaatje moest
gaan spelen’ in de film. Dat werkt
niet. Omdat je als acteur zonder defensie-ervaring al zo veel
moet leren over het militair-zijn,
ben je snel geneigd om je alleen
daarop te focussen. Maar dan
vergeet je van de militair óók een
mens te maken. Dan krijgt de rol
geen karakter.’’

Hoe ben je je gaan voorbereiden?
‘’Op verschillende manieren. Ik
ben flink aan kracht- en conditietraining gaan doen, om er fysiek
als een fitte militair uit te zien. Ik
kwam uiteindelijk 8 kilo in spier-

militair adviseur ingehuurd;

gens en

massa aan. Maar we hebben

oud-commando Wesley de Blij.

meiden

ook met verschillende vetera-

Hij is als militair en beveiliger

die voor

nen gesproken, om uit de eerste

meerdere keren in Afghanistan

Defensie

hand verhalen over uitzendingen

geweest. Met hem hebben we

gaan

te horen. Daarnaast hebben we

wekenlang gerepeteerd om alle

werken,

veel filmmateriaal en documen-

militaire handelingen in de film zo

op jonge

tatie van Defensie bekeken om

echt mogelijk te laten lijken. We

leeftijd

te zien hoe de opleidingen in

hebben samen patrouilles gelo-

in een superprofessionele en

elkaar zitten, hoe militairen zich

pen, wapenhandelingen verricht

gestructureerde organisatie

voorbereiden op een missie

en zelfs een kip geslacht tijdens

terechtkomen. De discipline en

en hoe ze van een uitzending

een survivalinstructie. Vooral het

toewijding die ze opdoen, zetten

terugkomen. Ik heb uiteindelijk

omgaan met onze persoonlijke

ze in om iets te betekenen voor

tientallen docu’s gezien, zoals

wapens was belangrijk, want die

de wereld, om anderen te hel-

‘De uitverkorenen’ over het

heb je natuurlijk de hele tijd om

pen en om te kunnen ingrijpen

Korps Mariniers bijvoorbeeld. Ik

je lijf hangen in de film – net als

tijdens noodsituaties. Die mind-

keek dan wat voor soort jongens

in de realiteit. We hebben ein-

set wilde ik als belangrijkste

ik voorbij zag komen, wat hun

deloos met de wapens gelopen;

eigenschap in mijn personage

drijfveren zijn, en hoe ze onder-

hoe hou ik het vast, hoe maak

stoppen. Erik moest voor mijn

ling communiceren. Maar ook

ik het schoon, hoe zorg ik dat ik

gevoel écht iemand zijn met

wat voor type militair de oplei-

het wapen nevernooit op een van

een sterk moreel kompas, die

ding haalt en welke niet en wat

mijn maten richt. We moesten

het verschil wil maken en daar

het nou eigenlijk betekent om

het bewustzijn ontwikkelen dat

ook naar handelt. Daarnaast

‘geschikt’ te zijn. Door goed te

je áltijd weet waar je loop heen

had de scriptschrijver bedacht

observeren, kon ik mijn perso-

wijst.’’

dat Erik ook drummer is. En om

nage langzaam vormgeven.’’

daar feeling mee te krijgen, ben

Werd je na al die voorbereidingen ook langzaam de
‘militair Erik’, die je in de film
wilde zijn?

ik drumlessen gaan nemen. Ik

Je kreeg als voorbereiding
ook een militaire training.
Hoe zag dat eruit?
‘’De filmmaatschappij had een

‘’Het viel me op dat de jon-

een soort ritmische structuur.

vond het idee goed gevonden
van de schrijver, want het leger
heeft, net als drummen, ook

Srebrenica. En in september
begonnen we met Do not hesitate. In de eerste twee films had
ik een bijrol, en in de laatste een
hoofdrol. Min of meer bij toeval
drie oorlogsfilms achter elkaar
dus, maar ik vond het geweldige
rollen om te spelen. Ik heb ook
enorm veel respect gekregen
voor militairen. Wij hebben even
mogen proeven van een militaire
training, maar dat is peanuts
vergeleken bij de echte defensieopleidingen en het optreden
onder zware omstandigheden tijdens een uitzending. Mijn broer
is trouwens onlangs gestart op
de KMS voor de onderofficiersopleiding en daar ben ik echt
Eriks manier

van de buitenwereld afgesneden

trots op, zeker nu ik weet what

van bewegen

en moeten volledig zelfstandig

it takes.’’

en motoriek

handelen. De film gaat over ver-

lijken dan ook

antwoordelijkheid nemen, en

op die van

over twijfel. In een crisissituatie

een drummer,

krijg je als manschap orders en

Wat is je volgende project?
Ben je al met een nieuwe film
bezig?

en

daarom

ligt de verantwoordelijkheid uit-

‘’Ik heb onlangs aan een Netflix-

trommelt hij

eindelijk niet bij jou, maar wat

serie meegewerkt, Dirty Lines,

met z’n vin-

als dat ineens wel zo is, omdat

die is vanaf het voorjaar op de

gers

overal

er geen commandant of kader

streamingsdienst te zien. Ik

op. Door die

meer is? Wat doe je in nood,

ben nu bezig met de tv-serie De

details kon ik

als je het zware gewicht van de

droom van de jeugd, waarin ik –

het personage meer en meer

juiste beslissing op je schouders

het blijft aan me plakken, haha

gestalte geven.’’

voelt drukken? Daar gaat de film

– een jongen speel die in militaire

in mijn ogen over.’’

dienst gaat. Een deel is opgeno-

In de film kom jij met twee
collega’s (de militairen Roy
en Thomas) vast te zitten in
woestijngebied nadat jullie
pantservoertuig het begeeft.
Vervolgens breekt – zonder
het plot weg te geven – de
pleuris uit. Waar gaat de film
volgens jou over?

men op de Bernhardkazerne in

Je speelde hiervoor in de oorlogsfilms Quo vadis, Aida? en
De Oost. Is dat toeval of liggen militaire rollen je wel?

Amersfoort. Die serie is vanaf

‘’Ja, dat is eigenlijk toeval-

van een herdershond, totaal wat

lig, haha. 2019 was echt een

anders weer!’’

het najaar ’22 op NPO te zien.
Volgend jaar ga ik de hoofdrol
spelen in de musical Dagboek

bizar jaar. Van januari tot april
van dat jaar zat ik in Indonesië

‘’Wij, de drie jonge militairen,

voor de opnames van De Oost;

zijn goed getraind en helemaal

een film over de onafhanke-

klaar voor onze uitzending, maar

lijkheidsoorlog in voormalig

komen tijdens een actie buiten

Nederlands-Indië. Daarna, in

de poort in een situatie terecht,

juni en juli, gingen we draaien in

die van alle training afwijkt, en

Bosnië voor de film Quo vadis,

we moeten improviseren. We zijn

Aida?, een film over de val van

De film Do not hesitate draait nu
de bioscopen. Kijk online voor
tickets en info.
Meer van Joes zien? Volg hem
op Instagram: @joesbrauers

A DV ER TO R I A L

Nieuwe uitvoerder van
de SZVK: DSW-MDK
Per 1 januari 2022 is DSWMDK de nieuwe uit voerder
van de ziektekostenverzekering van de Stichting
Ziektekosten Verzekering
Krijgsmacht (SZVK).
U hoeft zelf geen actie te
ondernemen, uw ziektekostenverzekering blijft
namelijk hetzelfde.
Wat is nieuw?

•
•
•
•

Online diensten met de MijnSZVK-omgeving
en SZVK-app.
Klantenservice: 088 027 07 00, op werkdagen
van 8.00 tot 17.00 uur.
Spoed in het buitenland en voor planbare medisch-specialistische zorg in het
buitenland: 088 027 07 50. De alarmcentrale
SOS International is 24 uur per dag bereikbaar.
Het verzekerdennummer verandert.

betalingen doen via iDeal of de status van een betaling
inzien. Daarnaast heeft u met de app altijd de digitale
versie van uw verzekeringspas bij de hand. MijnSZVK
en de SZVK-app zijn vanaf 1 januari 2022 te benaderen en te gebruiken. U kunt inloggen op MijnSZVK met
uw DigiD. Zo weet u zeker dat u veilig inlogt en u hoeft
geen apart account aan te maken.

Heeft u nog vragen?

Bekijk dan de meest gestelde vragen op onze website:
www.szvk.nl. Staat uw antwoord er niet tussen? Dan
MijnSZVK online en als app
kunt u vanaf 1 januari 2022 contact met ons opnemen
Via MijnSZVK en met de SZVK-app kunt u alles een- via ons nieuwe telefoonnummer: 088 027 07 00. Wij
voudig zelf regelen. Zo kunt u een declaratie indienen helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkof uw gegevens raadplegen. Maar u kunt hier ook dagen van 8.00 tot 17.00 uur.
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Natalie geeft
antwoord
Natalie van Os is één van de juristen van
de BBTV. In deze rubriek beantwoordt zij
veelgestelde vragen. Deze keer gaat het
over het indienen van een verzoek.

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

VRAAG 1

sing komt, dan zijn ze aan jou

Mijn naam is soldaat Mark S.

een dwangsom verschuldigd.

en ik heb afgelopen augustus

Momenteel bedraagt de dwang-

een verzoek ingediend om een

som voor de eerste veertien

rijopleiding te mogen volgen.

dagen €23,00 per dag, de daar-

Ik heb nog steeds geen besluit

opvolgende veertien dagen

op mijn verzoek. Moet ik actie

€35,00 per dag en de ove-

ondernemen of gewoon rustig

rige dagen €45,00 per dag.

afwachten?

De dwangsom loopt maximaal

ANTWOORD

42 dagen tot een maximum
van €1445. Ná het verstrijken

De beslistermijn waarbinnen

van de 2 weken-termijn kun je

Defensie een beslissing op jouw

overigens ook direct in beroep

verzoek had moeten nemen,

gaan bij de rechtbank, vanwege

is ruimschoots overschreden.

het niet tijdig nemen van een

Dat moet namelijk binnen 8

beslissing op een verzoek. Zit jij

weken nadat jij je verzoek had

in zo’n situatie? Neem dan gelijk

ingediend. In zo’n geval kun je

contact op met onze Helpdesk,

Defensie schriftelijk in gebreke

zodat we je nader kunnen advi-

stellen. Ze moeten dan binnen

seren en/of je hierbij verder

2 weken alsnog een beslissing

kunnen helpen. Let op: aan een

nemen op het door jou inge-

dergelijke beroepsprocedure zijn

diende verzoek. Als er binnen

griffiekosten verbonden (zie de

die twee weken geen beslis-

pagina hiernaast voor meer info).

TI P

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.

VRAAG 2

VRAAG 3

Daarnaast is het van belang om

Wat kan ik nou doen als er wel

Stel, ik heb tijdig bezwaar

te weten dat aan zo’n beroeps-

op tijd een besluit is genomen,

aangetekend, de beslissing

procedure griffiekosten zijn

maar ik ben het er niet mee

op bezwaar is binnen, maar

verbonden. Deze kosten komen

eens?

het bezwaar is ongegrond ver-

voor jouw eigen rekening en

klaard. Wat kan ik dan nog

bedragen op dit moment € 181

doen?

(de hoogte van griffiekosten kan

ANTWOORD
In dat geval kun je tegen het

ieder jaar wijzigen). Als jouw

besluit bezwaar aantekenen.

ANTWOORD

Dat moet binnen zes weken ná

In dat geval geldt een beroeps

heb je verder geen proceskos-

dagtekening of na de dag van

termijn

weken,

ten, want je bent lid van ons. De

bekendmaking van het besluit.

waarbinnen je beroep kunt

behandelend jurist begeleidt jou

Zit je vanwege dienstredenen in

aantekenen bij de rechtbank.

gedurende de hele procesgang.

het buitenland (bijvoorbeeld een

De beroepstermijn is 13 weken

uitzending), dan is de bezwaar-

als je vanwege dienstredenen in

termijn 13 weken. Deze termijnen

het buitenland zit. Ook in beroep

zijn dwingend. Daar wordt strikt

wordt strikt de hand gehouden

de hand aan gehouden! Laat je

aan de beroepstermijn. Neem

de termijn verstrijken, dan heb

in ieder geval direct na ont-

je een probleem, omdat een

vangst van de beslissing op het

dan ingediend bezwaarschrift

bezwaarschrift contact met ons

niet-ontvankelijk zal worden

op (dan wel met degene die jouw

verklaard. Ook wij kunnen dan

zaak behandelt). Wij kunnen

Wordt jouw beroep gegrond ver-

helaas niets meer voor je doen.

voor je kijken of een beroeps-

klaard, dan krijg je de betaalde

Als de bezwaartermijn voorbij is,

procedure juridisch haalbaar is.

griffiekosten terug.

dan staat het besluit namelijk

Als dat zo is, dan stellen wij een

in rechte vast. Defensie mag er

beroepschrift voor je op en zul-

dan vanuit gaan dat je het eens

len we je verder begeleiden in de

bent met dat besluit. Heb je het

procedure.

van

zaak bij ons in behandeling is,
zes

besluit later ontvangen, vraag
dan om een ‘uitreikbewijs’, zodat
je altijd schriftelijk bewijs hebt.

VRAAG 4

In dat geval gaat de bezwaarter-

Wat kan ik doen als ook de recht-

mijn ook later in. Soms gebeurt

bank mij in het ongelijk stelt?

het wel eens dat iemand een
besluit heel laat krijgt en dat de

ANTWOORD

bezwaartermijn van zes weken

In dat geval kun je tegen de uit-

al voorbij is. Het is dan zaak dat

spraak hoger beroep aantekenen

je zo spoedig mogelijk bezwaar

bij de Centrale Raad van Beroep

aantekent. Wacht niet af en

in Utrecht. Aan zo’n procedure zijn

teken bij voorkeur diezelfde dag

eveneens griffiekosten verbonden.

nog bezwaar aan.

Ook deze kosten komen weer voor eigen rekening en bedragen €270.
Maar ook hier geldt dat als je lid van ons bent, je geen verdere proceskosten hebt. Gedurende deze gehele procesgang word je dan door een
van onze juristen begeleid.

HULP NODIG? STUUR EEN MAIL NAAR: HELPDESK@MIJNVBM.NL

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 (€ 9,98 t/m 22 jaar, daarna
€10,69). 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	Korting op 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

Ford Mustang Mach 1
De Amerikaanse auto-ontwerper John Najjar was fan van de beruchte jachtbommenwerper P-51 Mustang. Najjar gaf daarom de looks en naam van dit
jachtvliegtuig mee aan de Mustang die hij in 1964 voor Ford ontwierp. De
rest is geschiedenis; Ford Mustang werd een icoon. Onlangs bracht Ford de
powerbak Mustang Mach 1 uit. Deze speciale editie sportcoupé heeft een
atmosferisch V8-blok dat de achterwielen aanjaagt via een zesversnellingsbak. In de circuitmodus wordt de wagen tot in de puntjes afgesteld voor
optimale raceomstandigheden. De aerodynamische vormen en de agressief
gebeeldhouwde lijnen maken deze bolide tot die All-American sports car.
De Mach 1 is dan ook ontworpen voor de bestuurder die een fetisj voor
prestaties heeft. Het prijskaartje laat daar trouwens ook geen misverstand
over bestaan. Maar allemozes… wat een apparaat!
Motor:

5 liter V8

Vermogen:

460 pk

Koppel:

529 Nm

Topsnelheid:

267 km/u

Acceleratie 0 – 100:

4,8 sec.

Transmissie:

6-traps

Aandrijving:

achter

CO2-uitstoot:

311 g/km

Prijs (vanaf):

€ 115.000

Micro Microlino 

Het Zwitserse bedrijf Micro Mobility lanceerde onlangs de Microlino. Dit
elektrische voertuigje is volgens de makers geen auto, maar een ideale
hybride van motor en auto. In de Microlino is plaats voor twee volwassenen
en zo’n drie kratten bier. De Micro wordt in de markt gezet als het ‘ideale
stadsvervoer’, waarmee snel en behendig van A naar B kan worden gereden.
Verwacht geen overbodige luxe; veel knoppen en futuristische foefjes heeft
de elektrodwerg niet. Maar afniften doe je allerminst: de mini heeft stoelverwarming, een audiosysteem met bluetooth en een smartphonehouder.
Door zijn grote voordeur en ei-vorm, doet het voertuig sterk denken aan de
beroemde BMW Isetta uit de jaren ‘60. Maar door het strakke design, de
ledlampen en de doorlopende lichtlijnen is de Micro een moderne, authentieke verschijning. En met z’n 2,34 meter aan totale lengte is parkeren
natuurlijk een feestje.
Motor:

elektrisch

Vermogen:

15 pk

Koppel:

118 Nm

Oplaadtijd:

1 – 4 uur

Topsnelheid:

90 km/u

Actieradius:

200 km

Acceleratie 0 – 50:

5 sec.

Kofferruimte:

230 liter

Prijs:

€12.500

BELASTINGSERVICE
Bij veel mensen valt in 2022 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 2021 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 2022, 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 2022 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 2022

 Selecteer hier de locatie,
datum en tijdstip.

Deadline bon

Tot 16 maart 2022

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
 Den Bosch
 Den Haag

Postcode + plaats

 Den Helder (overdag)
 Den Helder (avond)
 Den Helder Julianadorp
 Ede/Harskamp
 Eindhoven/Oirschot
 Emmen
 Enschede/Twenthe
 Ermelo
 ‘t Harde

Telefoon werk

 Leeuwarden
 Oegstgeest
 Schaarsbergen
 Vlissingen

het volgende:

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

DATA BELASTINGSERVICE BUITENLAND

Münster
23 maart

Curaçao
4 april - 20 april

 Nijmegen

 Venlo

in Ramstein/Heidelberg geldt

Ramstein
11, 12 en 13 april

 Havelte
 Heerlen

Registratienummer/werknemersnummer of geboortedatum

Voor de leden die geplaatst zijn

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

 Doorn
Telefoon privé (verplicht)

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

Aruba
22 april - 29 april

 Weert

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 2022
gefrankeerd terug naar:
BBTV Belastingservice
Postbus 93037
2509 AA Den Haag
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ALPINE

onlangs de documentairefilm Out of Frame. In de film loopt Dumas
onder meer over een koord van 70 meter lang, op een hoogte van 600
meter in het Mont Blanc-massief (zie foto, op de achtergrond). Een
stunt die nog nooit eerder vertoond werd. Op de voorgrond zien we
de leden van de filmcrew (die zogenaamd spelen iets belangrijks te
doen te hebben, en de spectaculaire stunt volledig missen). De film
ging in première op het Chamonix Film Festival en zal in 2022 op DVD
beschikbaar zijn.
Foto: Jordan Manoukian / Red Bull Illume 2021

HIGHLINE IN HET MONT BLANC-MASSIEF

Over de bergsporter en alpine-fotograaf Mathis Dumas verscheen

DE REDACTIE TIPT...
De nieuwste releases onder de loep

Album
Multitalent en wereldster dj Don Diablo
(geboren in het Drentse Coevorden) bracht
onlangs het album Forever uit. Diablo

Museum

werkte lang aan zijn nieuwste plaat, bijna

Op 17 september 1944 was de hemel boven het Gelderse Groesbeek bedekt met duizen-

de perfectionistische, eigenzinnige dj die

den geallieerde parachutisten. Een van de grootste militaire operaties uit WOII – Operation

naast muzikant ook succesvol ontwerper,

Market Garden – was begonnen. Onder leiding van veldmaarschalk Montgomery hoopten

kunstenaar en producer is (hij verzorgt o.a.

41.628 Engelse, Poolse en Amerikaanse paratroopers een snelle opmars naar Berlijn te

de remixes voor Ed Sheeran, Rihanna en

maken en de oorlog tegen Nazi-Duitsland te beëindigen. Op deze historische grond staat

Coldplay). Aan het album Forever is dan

het nu het Vrijheidsmuseum, dat kortgeleden volledig gerenoveerd is. Het museum richt

ook goed te horen dat Diablo er lang op

zich op de oorlogsstrijd rond Nijmegen en het Rijnland, maar ook de geschiedenis van

heeft gebroed. De plaat is futuristisch en

de 20e eeuw en actuele vrijheidsthema’s komen aan bod. Alleen al het gebouw zelf, dat

retro tegelijkertijd, vol crossovers van 80’s-

doet denken aan een enorme parachute, is het bezoeken waard. Een echte aanrader voor

vibes en experimentele dancebeats.

iedereen die geïnteresseerd is in oorlogsgeschiedenis.

Verwacht geen stampwerk voor in de club

Kijk op: vrijheidsmuseum.nl/ voor bezoekersinfo en kaartjes.

(daar kennen we Diablo natuurlijk óók

2 jaar langer dan gepland. Het kenmerkt

van), maar meer laidback future house,
ideaal voor een huisfeestje of roadtrip. Nu
te beluisteren via je streamingsdienst.

Boek
In het boek Schaduwoorlog Uruzgan wordt een indringend beeld geschetst van de complete Uruzgan-missie (2006-2010): de grootste Nederlandse militaire operatie na de
Tweede Wereldoorlog. Voor Schaduwoorlog Uruzgan interviewden de schrijvers Olof van
Joolen en Silvan Schoonhoven tientallen veteranen, van soldaat tot generaal en van Gijs
Tuinman tot Marco Kroon. De operatie werd wel een ‘opbouwmissie’ genoemd, maar bleek
(vaak ook) een gevechtsmissie tegen een ongrijpbare vijand. Open en eerlijk vertellen de
militairen over hun angstige momenten, kameraadschap en trauma’s. En ze stellen zichzelf de vraag: is er te veel geweld gebruikt, zoals bij de beruchte slag om Chora? Of trad
Nederland juist te weinig doortastend op? Wegen de 25 Nederlandse doden, honderden
gewonde en psychisch beschadigde veteranen op tegen wat er uiteindelijk is bereikt?
Nu te koop in de boekhandel voor €20,99.

Podcast
In de podcastserie Mutsdas gaat oud-commando Steven Vreugdenburg op zoek naar
de levensverhalen van verschillende (oud-)
KCT’ers. Hoe vormt een militaire opleiding
je leven? Waar komen groene baretten na

Game

hun diensttijd zoal terecht? Interviewer

De Zweedse game-ontwikkelaar DICE lanceerde onlangs het ambitieuze Battlefield 2042.

Vreugdenburg neemt geen blad voor de

In deze first-person shooter is de EU ingestort en zijn de grootmachten Rusland en de VS

mond en vraagt zijn gasten het hemd van

verwikkeld in een bloederige, allesvernietigende oorlog. Je landt met (soms wel honderd)

het lijf. Zo spreekt hij officier b.d. Klaas Jol

andere online spelers na een parachutesprong op het slagveld, waar de kogels en grana-

die tijdens een wintertraining van anus

ten om je oren vliegen en hovercrafts vanaf het water wolkenkrabbers omver schieten.

tot nek werd gespiesd door een skistok

BF 2042 is overdonderend. Nooit eerder bracht een game grootschalige oorlogsvoering

(waargebeurd! Jol overleefde het ongeluk

zo spectaculair naar je pc of console. In de verschillende spelersmodi – All-Out Warfare,

en ging daarna als ‘majoor saté’ door het

Hazard Zone en Battlefield Portal – kun je eindeloos op killing spree door immens grote

leven). Maar ook kap. b.d. Ray Klaassens

maps. Dit spel zien we nog wel een eigen online leven gaan leiden, vergelijkbaar met de

komt voorbij, tegenwoordig beter bekend

populariteit van Call of Duty en Warzone. In huis halen dus, als je het aandurft. Te koop

van Kamp van Koningsbrugge en bijvoor-

vanaf €49,99 (PlayStation, Xbox en pc).

beeld luitenant-kolonel Sven de Bruijn,
oud-operator en nu militair attaché in
Afghanistan. Mutsdas is een bijzondere
collectie gesprekken, waar het enthousiasme voor het militaire vak vanaf spat.
Luistertip! Beschikbaar op je streamingsdienst of podcastapp.

Film
Ontploffende wc-potten, tarantula’s op je gezicht en vastgebonden worden met een zalm
op je schoot terwijl een hongerige Grizzlybeer op je afloopt... we hebben het natuurlijk over
de nieuwste film van Johnny Knoxville en zijn posse: Jackass Forever. Knoxville trommelde zijn oude maatjes Steve-O, Wee Man, Chris Pontius en Tony Hawk op (Bam Margera
werd eerder dit jaar ‘ontslagen’ vanwege alcoholproblemen), om als vanouds de meest
bizarre (en smerige) stunts uit te voeren. Is dat nog leuk, vraag je je wellicht af? Knoxville
is inmiddels grijs, maar vernieuwde het concept en nodigde een hele lading jonge (ook
vrouwelijke) stuntpiloten uit om mee te doen. Sicker than ever. Ga het dus zelf beoordelen.
Vervelen zal je je niet snel, denken we zo. Vanaf februari 2022 in de bioscoop.

INFO

Uitgezonden
naar Mali: waar
heb je recht op?
90 collega’s van de luchtmacht zijn momenteel uitgezonden naar Bamako, de hoofdstad
van Mali. Nederland ondersteunt daarmee de
VN-missie Minusma met een C-130 Herculestransportvliegtuig, inclusief bemanning en
ondersteunend personeel. De militairen opereren vanuit Bamako en kunnen in het hele
land worden ingezet. Maar waar heb je eigenlijk recht op als je wordt uitgezonden? En waar
heb je géén recht op? We zetten het voor je op
een rij.
In gesprek met de Malinese bevolking (archiefbeeld)

Krijg ik een uitzendtoelage?

Nee. De 30%-regeling is een

Ja. De uitzendtoelage bestaat

brutosalaris inlevert en daar een

feitelijk uit 2 delen: het eerste

netto vergoeding voor terugkrijgt,

deel is de vergoeding voor extra

van hetzelfde bedrag. Dit is dus

Nee. Als lid van de BBTV hoef

werkdruk. Die vergoeding is

een uitwisseling tussen bruto

je nóóit een uitzendcertificaat

€ 98,51 per dag. Dit is een bruto

en netto. De 30%-regeling is

aan te vragen. Dit zit namelijk al

bedrag. Daar gaat dus nog belas-

bedoeld als een vergoeding voor

automatisch in je lidmaatschap.

ting vanaf.

‘extraterritoriale’ kosten. Dus de

Je hoeft dus ook niet bij de BBTV

Het tweede deel is de onkosten-

kosten die je moet maken omdat

aan te geven dat je op uitzending

vergoeding van € 32,47 per dag.

je in het buitenland moet werken.

gaat.

Deze bedragen zijn voor alle ran-

Maar als militair krijg je al een

gen even hoog. Maar, militairen

vergoeding voor extraterritoriale

Heb ik recht op ontberingstoelage?

met een hoger salaris zullen van

kosten. Dat is de onkostenver-

Nee,

de bruto vergoeding voor extra

goeding van € 32,47 per dag (zie

op een ontberingstoelage.

werkdruk, minder overhouden

hierboven). Daarnaast krijg je als

Ontberingstoelage krijg je als je

dan militairen met een lager

militair je voeding en huisves-

langer dan veertien dagen aan-

salaris. Dat is omdat ze er meer

ting tijdens de uitzending al van

eengesloten deelneemt aan een

belasting over moeten betalen.

Defensie verstrekt. Al met al valt

militaire oefening in polair gebied

de vergoeding van Defensie voor

of in tropisch regenwoud. Ook

jou waarschijnlijk (veel) hoger uit

moet er sprake zijn van ‘feitelijk

dan de 30%-regeling.

bezwarende arctische/tropische

regeling waarbij je 30% van je

Dit bedrag is belastingvrij.

Heb ik recht op de
30%-regeling?

Is het mogelijk/nodig om
voor de uitzending een
uitzendcertificaat aan te
vragen?

je

hebt

geen

recht

tijdsontslag gaan. Je gaat dan
5 jaar UGM (Uitkering Gewezen
Militairen) ontvangen. Maar ben je
vaak op uitzending geweest, dan
kun je nog iets eerder afzwaaien.
Hiervoor moet je de tijd die je op
uitzending bent geweest, delen
door 2. Dus ben je 4 maanden
uitgezonden geweest, dan levert
dat 2 maanden ‘inverdientijd’ op,
dus 2 maanden eerder met UGM.
En nu komen we even terug op
punt 2 van hierboven: tijdens de
inverdientijd die is opgebouwd
vanaf 1 januari 2019, is de pensioenopbouw 100% in plaats
van 50%. Ook deze extra kosten komen voor rekening van de
werkgever en ook dat levert je
een hoger pensioen op.

Ik ben ook vóór 2019 uitgezonden geweest. Wat
zie ik daarvan terug in
mijn pensioen?

Nederlandse troepen in Mali (archiefbeeld)

Daar geldt de oude regel voor;
dus die periode telt dubbel voor
omstandigheden’. De ontbe-

Dat was vroeger zo, tegenwoor-

je pensioen. Deze uitzendingen

ringstoelage is dus een toelage

dig is het iets ingewikkelder. Nog

tellen ook mee voor je inverdien-

die je alleen krijgt tijdens oefenin-

steeds bouw je meer pensioen op

tijd. Tijdens de inverdientijd die

gen, niet tijdens een uitzending.

tijdens je uitzending, en dat is als

je opgebouwd hebt met missies

volgt geregeld:

voor 2019 bouw je 50% pensi-

Hoe zijn mijn werk- en
rusttijden tijdens de uitzending geregeld?

oen op.
1.	De uitzendtoelage is voor 50%
pensioengevend gemaakt. Dit

NB. Je uitzendverleden telt ook

De werk- en rusttijdenregeling

zorgt voor meer pensioenop-

mee als je een opleiding gaat

uit het AMAR (hoofdstuk 7) is

bouw, dus uiteindelijk een iets

volgen die ‘gericht is op een loop-

tijdens een uitzending niet van

hoger pensioen op je oude

baan buiten Defensie, buiten het

toepassing. Dat betekent dat de

dag. De kosten van deze extra

functiegebied of op een hoger

commandant ter plaatse de werk-

pensioenopbouw worden

werkniveau’. De vergoeding die

en rusttijden van het personeel

betaald door de werkgever.

je kunt krijgen voor de opleidingskosten wordt dan verhoogd

bepaalt. Dat geldt in principe ook
voor feestdagen die in de periode

2.	
D aarnaast bouw je meer

met minimaal € 500 (bij een uit-

van de uitzending vallen. Tijdens

pensioen op tijdens de

zendverleden van 6 maanden of

de uitzending bouw je dan ook

‘inverdientijd’.

minder) en maximaal € 2000 (bij

geen ADV-dagen op.

Telt de periode dat ik op
uitzending ben dubbel
voor mijn pensioen?

Wat is ‘inverdientijd’?

een uitzendverleden van 2 jaar of
meer).

Als jij de rest van je werkzame
leven militair blijft, zal je 5 jaar

(Aan bovenstaande tekst kunnen

vóór de AOW-leeftijd met leef-

geen rechten worden ontleend.)
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TOD

Onterechte
inhouding toelage
‘De rechtszekerheid van onze
leden was aangetast’
In augustus van dit jaar ontvin-

niet zien aankomen, en dat zou

gen twee van onze leden een

wel moeten.

besluit. Beide leden werken

Naar aanleiding van ons bezwaar

als militair bij de landmacht. In

heeft Defensie besloten om de

het besluit stond dat het pun-

terugvordering ongedaan te

tentotaal waarop hun Toelage

maken. De TOD-verlaging is

Onregelmatige Dienst (TOD) was

alsnog ingegaan, maar wel pas

gebaseerd, met terugwerkende

vanaf november én in overeen-

kracht was verlaagd. Op de loon-

stemming met de MC.

strook van de maand september

Is er bij jou ook onterecht TOD

zagen deze militairen dat de ver-

ingehouden? Neem dan contact

laging was doorgevoerd en dat er

met ons op, via: 070 3155111

met terugwerkende kracht TOD

of vul het helpdeskformulier

was verrekend over de achter-

op onze site in. Bij onterechte

liggende 6 maanden. Het gevolg

inhouding kunnen we je bij-

daarvan was dat ze die maand

staan met het opstellen van een

fors minder salaris hadden.

bezwaar.

Niet zien aankomen
Die verlaging van de TOD kan
volgens ons écht niet door de
beugel. Er was wel een nieuw
rooster van kracht gegaan, maar
daarover had Defensie nog
geen overeenstemming met de
medezeggenschapscommissie
(MC) bereikt. En dat is wél verplicht. Bovendien vonden wij,
het juristenteam van de BBTV,
dat de rechtszekerheid van
onze leden was aangetast door
de terugvordering. Ze hadden
deze terugvordering namelijk

Tekst: Mr. Maarten de Haas,
jurist BBTV

“Wij kunnen je
bijstaan met het
opstellen van
een bezwaar.”

Van nieuws tot nice to know

Special
SOF

Eremetaal voor
NLMARSOF

Nieuws

Ftunk, ftunk…
kaboem!
Nederlandse speciale eenheden

worden

binnenkort

verrijkt met een 40mm-meer-

US SOF in het diepste
geheim op Taiwan

19 operators van NLMARSOF ontvingen kort

schots-granaatwerper.

De

Amerikaanse special forces trainen al zeker een

geleden een herinneringsmedaille van het

granaatwerper heeft een kleine

jaar – onder de radar – militaire eenheden van

Belgische Special Operations Regiment (SOR).

computer, de Fire Control Unit

het Taiwanese leger. Dat maakten anonieme

De onderscheidingen werden uitgereikt van-

(FCU) genaamd, waarmee bal-

Pentagon-medewerkers onlangs bekend.

wege de bijzondere samenwerking en inzet

listische data worden verzameld

Taiwan is een onafhankelijke staat die vreest

binnen de Nederlands-Belgische Task Force

en geprogrammeerd. Door deze

voor annexatie door de Volksrepubliek China.

631 in Irak. TF 631 (bestaande uit mariniers

FCU wordt de trefkans van het

De VS zijn al lang Taiwans grootste wapenle-

en commando’s uit beide landen) was actief

wapen vergroot en het gevaar

verancier, maar nu kwam dus ook naar buiten

tussen 2014 en 2018. De eenheid leidde

voor omstanders verminderd.

dat SEALs en green berets diverse marine-

Irakese militairen op en ondersteunde Irakese

De granaatwerper heeft een

en landmachteenheden van de Aziatische

gevechtseenheden in de strijd tegen IS. Overste

6-schots cilinder en is semi-au-

eilandstaat opleiden. Dat is gevoelig nieuws,

Bob Dufrane namens het Belgische SOR:

tomatisch. De gasdruk van het

want de relatie tussen de VS en China is op

“Het waren gevaarlijke operaties. Er was een

eerste schot regelt de veer-

z’n zachtst gezegd gespannen. Beide groot-

constante dreiging van IED’s en zelfmoordaan-

spanning en rotatie, waardoor

machten tonen geregeld hun spierballen; zo

slagen. Daarbij verliep de samenwerking in de

de werper gelijk een volgend

vloog China onlangs met 150 bommenwerpers

verschillende rotaties goed. We hebben onge-

schot kan uitspugen. Defensie

door het Taiwanese luchtruim en voer de VS

veer dezelfde cultuur en werkten al langere

Materieel Organisatie (DMO)

met vliegdekschepen door Chinese wateren.

tijd samen bij het gereed stellen van onze ope-

heeft al uitleg over het wapen-

Peking heeft nog niet gereageerd op de aan-

rators. Natuurlijk zijn er verschillen, maar dat

systeem ontvangen. Eind 2021

wezigheid van de Amerikaanse commando’s

maakt de samenwerking juist rijker. Ik denk dat

starten de eerste SF-operators

op Taiwanees grondgebied.

Task Force 631 ons nog dichter bij elkaar heeft

met een uitvoerige instructie

gebracht. België spreekt met deze medailles

over het gebruik van deze nieuw-

zijn dank uit aan de Nederlandse collega’s.’’

ste heavy duty-aanwinst.

SOD

Geen akkoord over
arbeidsvoorwaarden!

De vier centrales van overheidspersoneel (waar de BBTV en collega-
defensievakbonden onder vallen) hebben op 2 december 2021 een
duidelijke ‘Nee’ uitgesproken over de uitkomst van de cao-besprekingen met Defensie.
Het zal je niet ontgaan zijn.

bonden’) troffen elkaar na het

Defensie gaf aan dat deze uitslag

In een speciale editie van de

referendum in een vergadering

niet verrassend was, omdat het-

Trivizier en onder meer op onze

van het Sector Overleg Defensie

zelfde naar voren kwam uit een

sites hebben we je de afgelopen

(SOD).

onderzoek dat Defensie deed

tijd geïnformeerd over de onder-

onder haar werknemers.

handelingen met Defensie. Tot

Deze vergadering was gepland

eind november kon je, als lid van

om de uitslag van de ledenraad-

De meerderheid tegen

de bond, in een (online) referen-

pleging over de uitkomst met

Het gevolg is uiteraard wél dat

dum je stem laten horen over de

elkaar te bespreken. Eensgezind

het defensiepersoneel voorlopig

uitkomst. Aan dit referendum

gaven de centrales aan dat de

niet kan rekenen op een loons-

hebben uiteindelijk dik 3.200

achterban het pakket heeft

verhoging over 2021 en in 2022.

BBTV/VBM-leden meegedaan.

afwezen. Alleen al daardoor

In reactie op de oproep van de

Defensie en de centrales (‘de

kwam het niet tot een akkoord.

bonden om wel het SBK (Sociaal

‘Hoezo het personeel op 1?’

Indringende oproep

De uitkomst van de cao-onderhandelingen met Defensie is door een
meerderheid van tafel geveegd. We gaan ons beraden over hoe we
nu verder moeten om meer geld op tafel te krijgen voor het defensiepersoneel. Maar we laten natuurlijk ook op andere manieren van ons
horen om onze boodschap over te brengen. Zo hebben we onlangs,
samen met onze collega-bonden, een indringende oproep naar het
nieuwe kabinet en de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief aan
‘Den Haag’ benadrukken wij aan dat alléén Defensie ons land kan
beschermen tegen de vele dreigingen die er op dit moment zijn.
Maar om deze belangrijke defensietaken naar behoren te kunnen
uitvoeren, moet er wel worden geïnvesteerd in een krijgsmacht die
beschikt over goed opgeleid en inzetbaar personeel.
In de brief onderstrepen we dat werving, maar zeker ook behoud
van goed personeel, daarbij essentieel zijn. Daarnaast geven het
sterk verouderde personeelssysteem en loongebouw van Defensie,
dat stamt uit 1918, te weinig mogelijkheden om de huidige personeelsproblemen op te lossen. Daarom moet er worden ingezet
op - onder meer - betere beloning, het aantrekkelijker maken van
functies, meer loopbaanperspectief, een nieuw HR-beleid en een
goede balans tussen werk en privé. Kort gezegd, alleen door te investeren in het personeel (in jou en je collega’s dus), krijg je een sterke
krijgsmacht.

Minister Kamp van Defensie moest
‘nee’ verkopen op de vraag of hij
voor een eventueel cao-akkoord
met een looptijd van 3 jaar wel
voldoende geld heeft.

De gehele brief aan kabinet en Kamer is te downloaden en lezen via
de VBM-website.

Beleidskader; afspraken over

Voor- en tegenstemmers waren

stappen. De tijd van (eindeloos)

voorzieningen voor personeel,

het erover eens dat Defensie al

gepraat zonder uitkomst is voor-

kort gezegd) en ook de tijdelijke

een hele tijd geleden door het

bij. Daar schiet niemand – laat

toelage loongebouw te verlen-

ijs is gezakt en dat de uitkomst

staan het defensiepersoneel! –

gen, gaf minister van Defensie

niet de waardering liet zien, waar

iets mee op.

Henk Kamp aan – die persoonlijk

het defensiepersoneel recht op

aanwezig was bij de vergadering

heeft. ‘Hoezo het personeel op

De centrales gaan nu overleg-

– daar op korte termijn op te zul-

1?’, vroegen zelfs de voorstan-

gen over hoe het verder moet.

len antwoorden.

ders zich af.

Dat wij met collega-bonden nu
actie gaan voeren, ligt voor de

De achterbanraadpleging van

Cao van 3 jaar?

de leden van de BBTV/VBM

Defensie stelde nog voor om op

het nieuwe kabinet aan de bel

heeft van alle centrales het

korte termijn het gesprek over

blijven trekken over de huidige,

kleinste verschil tussen voor-

een cao-akkoord met een loop-

erbarmelijke staat van Defensie.

en tegenstanders opgeleverd;

tijd van 3 jaar te openen. Een

Want dat er echt geld bij móet,

namelijk iets meer dan 2%. De

toezegging van Defensie dat er

staat als een paal boven water.

meerderheid was tegen. Een

voor dit idee voldoende geld

klein verschil tussen voor- en

is, kon de minister niet geven.

We houden je op de hoogte over

tegenstemmers wil trouwens

Daarop gaven alle centrales aan

onze vervolgstappen. Kijk voor

niet zeggen dat er enthousi-

niet opnieuw in een overlegtra-

de laatste updates op onze web-

asme was voor de uitkomst.

ject zonder perspectief te willen

sites en social media.

hand. Maar we zullen ook bij

VERENIGING

‘Betrek jongeren erbij,
want alleen dan weet je
wat er écht speelt’
MARN1VB Chiem van Beljouw is met zijn 25 levensjaren veruit het
jongste lid van het Algemeen Bestuur (AB) van defensievakbond BBTV/
VBM. Als bestuurslid is hij onder meer verantwoordelijk voor het maken
van beleid en de uitvoering ervan. Maar waarom wilde hij, als jonge militair, eigenlijk graag het AB in? En waarom vindt Chiem dat meer jonge
defensiemedewerkers zich voor hun bond of de medezeggenschap
zouden moeten inzetten? De redactie sprak met marinier-verbindelaar
Van Beljouw, die net terug is van een uitzending naar Irak.

Welkom thuis. Hoe is je uitzending verlopen?

‘’Mijn studie bestuurskunde in

Signaller (AS) ingegaan. Daarna

Tilburg viel tegen. Met het idee

werd ik geplaatst bij de afdeling

‘’Goed. Ik ben met mijn com-

om geld te gaan verdienen voor

Communication & Information

pagnie 4,5 maand uitgezonden

grote bedrijven had ik eigenlijk

Systems (CIS) van de 1st Marine

naar Noord- Irak, na een qua-

helemaal niets, merkte ik in

Combat Group. Bij 1MCG heb ik

rantaineperiode van 2 weken in

de studiebanken. Ik wilde wat

vervolgens ook mijn berg-, win-

Nederland. De uitzending zelf is

doen voor de maatschappij, en

ter- en para-opleiding gedaan.

prima verlopen; de sfeer was erg

daarnaast wilde ik het avon-

Als verbindelaar ben je net als

goed, maar het werk wat eento-

tuur opzoeken. De keuze voor

andere mariniers op hetzelfde

nig. Wij waren er om de militaire

Defensie was toen snel gemaakt.

niveau operationeel inzetbaar en

vliegbasis van Erbil te beveiligen,

Als militair draag je bij aan veilig-

ben je tevens verantwoordelijk

waar personeel en materieel van

heid in de wereld en draag je een

voor de communicatieverbin-

de anti-ISIS coalitie gevestigd

bepaalde verantwoordelijkheid

dingen tijdens oefeningen en

zijn. Dat het werk eentonig was,

voor de samenleving. Daarnaast

missies. Nu werk ik bij de com-

is eigenlijk ook een goed teken,

heb je een voorbeeldfunctie. Dat

pagniestaf en verzorg ik samen

want dat betekent dat we onze

vond en vind ik nog steeds erg

met een collega de verbindingen

job prima hebben gedaan. Wel

mooie kanten van het militaire

van onze eenheid.’’

hebben we een aantal keren

vak.’’

Je koos voor het Korps
Mariniers en daarna voor de
specialisatie AS. Wat doe je
precies?

Sinds 2019 zit je in het
Algemeen Bestuur van de
BBTV/VBM. Waarom stelde
je je destijds kandidaat voor
het AB?

‘’Nadat ik mijn baret haalde, ben

‘’Als vakbondslid zag ik hoe de

ik de opleiding tot Advanced

bond zich inzet voor het defen-

moeten schuilen in de bunker
na drone- en raketdreigingen.’’

Je ging eerst studeren na de
middelbare school, maar
stapte al snel over naar
Defensie. Waarom?

Het Algemeen Bestuur
Het bestuur van de vereniging
is in handen van het Algemeen
Bestuur (AB). Dit bestuur is
verantwoordelijk voor het
maken van beleid en de uitvoering ervan. Het AB draagt
een aantal van haar taken op
aan het Dagelijks Bestuur (DB).
Dit bestuur is verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van
zaken binnen de vereniging.
Het onderscheid tussen het AB
en het DB ligt in de mate van
betrokkenheid bij de uitvoering. Het AB stelt de hoofdlijnen
van het beleid vast waarna het
DB de uitvoering van dit beleid
ter hand neemt. Het AB toetst
vervolgens deze uitvoering aan
de hoofdlijnen van het beleid.

siepersoneel. Ik vond het gaaf
dat er een club is die zich hardmaakt om de positie van alle
militairen en burgercollega’s
te verbeteren. Nobel werk, in
mijn ogen. Daar wilde ik graag
aan bijdragen. Op de website
zag ik toen dat er bestuursleden werden gezocht. Nadat ik
had geïnformeerd wat het werk
inhield, vroeg de bond of ik me
kandidaat wilde stellen. Ik werd
gekozen, en toen volgde een hartelijk welcome aboard.’’

Waar bestaan je taken uit?
‘’Als AB-lid woon je vergaderingen bij en blijf je op de hoogte van
wat er allemaal speelt binnen de
vakbondswereld en Defensie,
door stukken en het nieuws te
lezen. Daarnaast volg ik wat er
binnen mijn eigen organisatie
allemaal gebeurt. Het AB stelt
de hoofdlijnen van het beleid

vast en toetst of dat beleid, in
hoofdlijnen, wordt uitgevoerd.
Als operationeel marinier kan ik
niet fysiek bij alle vergaderingen
aanwezig zijn, maar dat is gelukkig geen probleem. Gemiddeld
ben ik enkele uren per week
met het AB bezig. Het is dus ook
geen fulltime functie en je kunt
het prima naast je reguliere werk
doen.’’

Welke vakbondszaken liggen
jou na aan het hart?
‘’Ik vind het belangrijk dat mijn
collega’s hun werk veilig kunnen
doen, zeker binnen een organi-

Denk en praat mee!

De BBTV/VBM betrekt leden op de werkvloer graag bij besluitvorming en hiervoor hebben wij onder andere adviesgroepen
ingericht. Wij zoeken steeds medewerkers die actief willen zijn in
deze adviesgroepen en willen bijdragen. Ieder defensieonderdeel
heeft een adviesgroep. Belangrijke onderwerpen worden in deze
groepen nader besproken en vervolgens wordt de inbreng meegenomen naar het formele overleg. Zo hebben leden maximale invloed!
De BBTV/VBM kent ook, verspreid door het hele land, vakbondsafdelingen. Wat doen deze afdelingen? Meedenken en meepraten. Wij
geloven namelijk in een verenigingsdemocratie. We doen er alles aan
om onze leden te betrekken bij de keuzes die we (kunnen) maken.
Daarnaast kun je je natuurlijk aanmelden als medezeggenschapper
binnen jouw eenheid. Geef dat dan aan ons door, want ons Bureau
Ondersteuning Medezeggenschap kan je onder meer van advies
en ondersteuning voorzien.

Geïnteresseerd geraakt? Laat van je horen en neem contact
met ons op via: cbb@mijnvbm.nl of 070-3155111.

satie als de krijgsmacht. Soms
hoor je dat er een gevaarlijke
werksituatie ontstaat vanwege
achterstallig onderhoud of slecht
materieel. Daar kan ik echt niet
tegen, dan speel je met de

‘’Kortom, doe dus mee
en laat van je horen’’

gezondheid van het personeel.
Daarnaast vind ik dat iedereen

ken van het land voor Defensie

lende inspraakorganen zoals de

op gelijke waarde moet worden

werken. Daardoor leer je ook dat

medezeggenschap, zijn weinig

geschat. Het kan niet zo zijn dat

zaken of problemen die spelen

jongeren actief. De belangen

er onevenredige compensaties

vaak minder zwart-wit zijn dan

van de jongere generatie kunnen

plaatsvinden. Natuurlijk, als je

ze in eerste instantie lijken. Als

veel beter behartigd worden als

hoger in rang bent, verdien je

je niet veel buiten je eigen een-

de stem van die groep duidelijker

meer. Maar als je toch al hoog in

heid komt, is het vaak makkelijk

gehoord zou worden.

de boom zit, zou je niet ook nog

mopperen op ‘de buitenwereld’.

De BBTV/VBM betrekt dan ook

extra uitbetaald moeten krij-

Maar meestal is er een bepaalde

graag jongeren bij haar werk,

gen voor taken die bij je pakket

reden waarom de dingen in onze

want alleen dan weet je wat er

komen. Eerlijke, evenredige ver-

organisatie anders lopen dan

écht speelt, en kun je gericht

deling vind ik belangrijk.’’

je hoopte. Het is goed om een

problemen aanpakken. Kortom,

genuanceerde blik te houden.’’

doe dus mee en laat van je

Wat heb je zoal geleerd als
bestuurslid?

horen.’’

Waar zie jij jezelf over een
jaar of 5?

terview die je ontwikkelt. Toen

Wat zou je zeggen tegen
jonge defensiemedewerkers
die overwegen iets voor hun
bond of de MC te doen?

ik als militair begon, kende ik

‘’Defensie is inmiddels een

de KMA. Na de zomer ga ik aan

alleen mijn eigen opleiding,

aardige afspiegeling van de

de officiersopleiding beginnen.

kazerne en de directe collega’s

samenleving. Iedere groep

Het plan is om in de toekomst

om me heen. Als lid van het AB

is wel zo’n beetje vertegen-

pc bij de pantserinfanterie te

lees je stukken die betrekking

woordigd. Een van die groepen

worden, maar hoe dat allemaal

hebben op alle krijgsmachton-

bestaat uit jonge mensen, en die

precies gaat lopen, zien we nog

derdelen en je hoort verhalen

groep is relatief erg groot. Maar

wel. Eerst starten met de oplei-

van mensen die in alle uithoe-

bij de bonden, en in verschil-

ding.’’

‘’Eigenlijk van alles, maar wat
er echt uitspringt is de helikop-

‘’Ik ben onlangs aangenomen op

MATERIEEL

Veiliger breachen met nieuwe shotguns
Defensie heeft 284 nieuwe breacher-shotguns aangeschaft. Deze shotguns kunnen veiliger deuren doorbreken. DMO schafte de wapens voor alle eenheden aan.
Een breacher-shotgun is speciaal gemaakt om met de loop tegen een oppervlakte te kunnen vuren. Shotguns
zonder breach-functie kunnen de druk niet aan die ontstaat als je met de
loop tegen een oppervlakte aan vuurt.
Een rail op de shotgun maakt het mogelijk om verschillende accessoires
op het wapen te plaatsen zoals een lamp en verschillende richtmiddelen.
Voor het breachen heb je wel een speciaal type munitie nodig, dat je met
andere types shotguns niet kunt gebruiken. Het nieuwe breacher-wapen
kan wel alle andere soorten shotgun-munitie afvuren die Defensie gebruikt.
Alle breacher-shotguns zijn klaar voor gebruik en worden verstrekt aan de
eenheden. Voor speciale eenheden die specifieke behoeften hebben, heeft
de wapenwerkplaats in Den Helder de shotguns aangepast.

Broodnodige update
voor Fennek
De Fennek krijgt een midlife update (MLU). Het verkenningsvoertuig krijgt een aantal nieuwe verbindingsmogelijkheden.
Zo wordt via Long Range Communication (LRC) een snelle,
directe verbinding mogelijk tussen de voorste lijn en de
commandopost tot op brigadeniveau. Na de midlife update
kunnen bestaande en nieuwe C4I-systemen samen worden
gebruikt. De Fennek wordt ook voorzien van extra dynamo’s.
Naar verwachting is de MLU in 2027 voltooid.

Marechaussee krijgt nieuwe uitrusting
Collega’s van de marechaussee hebben nieuwe uitrustingsstukken gekregen.
Het gaat om een (zwarte) uitvoering van het protectievest, draagvest en riem
die aan alle operationeel geplaatste militairen wordt verstrekt.
De uitrusting maakt deel uit van STRONG (Soldier Transformation Ongoing).
Personeel van de Hoog Risico Beveiliging en Gewapende Beveiliging
Burgerluchtvaart op Schiphol draagt dit als eerste binnen de marechaussee.
De uitrusting biedt meer comfort en is voorzien van de nieuwste innovatie. In
de riem zit het Micro Fusion Systeem. Het gewicht van het vest steunt hierdoor
meer op de heupen en minder op de schouders.

STRIP

LID WORDEN VAN DE BBTV?

Vertrouwensbeginsel
geschonden? Teken
bezwaar aan!
Een luitenant solliciteerde naar een functie waaraan de rang van kapitein was verbonden. Hij werd
aangenomen en ging vanaf oktober 2020 de werkzaamheden van deze functie uitvoeren. Hij kon op
dat moment echter nog niet formeel op de nieuwe functie worden geplaatst, omdat de reorganisatie
van zijn afdeling nog liep. De functietoewijzer had hem wel toegezegd dat dit achteraf in orde zou
worden gemaakt. Na afronding van de reorganisatie zou hij met terugwerkende kracht officieel
worden geplaatst én bevorderd. Maar tot zijn teleurstelling werd in het formele besluit maart 2021
aangehouden als startdatum. Dat was voor hem reden om, samen met de BBTV, bezwaar aan te
tekenen. In het bezwaar is aangevoerd dat de datum in strijd is met het vertrouwensbeginsel (er
waren immers toezeggingen gedaan). Defensie heeft naar aanleiding van onze bezwaarprocedure
alsnog besloten dat de plaatsing én bevordering, met terugwerkende kracht, vanaf 1 oktober 2020
plaatsvinden. Daar doen we het voor. Wij laten niemand achter.

“Defensie heeft naar aanleiding
van onze bezwaarprocedure
alsnog besloten dat de
plaatsing én bevordering,
met terugwerkende kracht
plaatsvinden”

