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Grow through what you
go through
‘Voor alle deelnemers zijn de Invictus
Games onderdeel van hun revalidatie’,
zei generaal b.d. en Invictus-voorzitter
Mart de Kruif onlangs. Daarmee doelde
hij niet alleen op de veteranen die fysiek
gewond uit de strijd zijn gekomen, maar
zeker ook op (oud-)militairen die mentaal beschadigd zijn geraakt. Voor hen
is het grootschalige sportevenement
een podium waarop ze aan familie en
vrienden kunnen laten zien wat ze in zich
hebben. Dat ze ondanks de oorlog in

29 SOF NIEUWS

DE OPLEVERING VAN 2 SPECIA
LE
SCHIET-HUIZEN VOOR HET KC
T
EN NLMARSOF LOOPT (WEDERO
M)
VERTRAGING OP. WAAROM
WACHTEN DEZE EENHEDEN AL
MEER
DAN 15 JAAR OP DE BELOOFDE
TRAININGSCENTRA?

hun hoofd, toch kracht en zingeving uit
sport halen. ‘Grow through what you go
through’, is dan ook het motto van veel
Invictus-sporters. Dat geldt ook voor
Anton Nootenboom, a.k.a. The Barefoot
Dutchman. Veteraan Nootenboom liep
meer dan 3000 kilometer op blote voeten
door Australië om aandacht voor PTSS en
mentale gezondheid te vragen. Of hij zijn
doel behaalde en hoe je voeten er na zo’n
monstertocht uitzien, kun je lezen in het
interview dat we met Anton hielden voor
deze XRcise (vanaf pagina 26). De reportage over de Invictus Games die onlangs
in ons eigen Haagse Zuiderpark plaatsvonden, lees je vanaf pagina 14.
Veel leesplezier,

Namens de redactie,
Daniel Lameriks

25

MATERIEEL

26

INTERVIEW

31

ZANDHAZEN

32

LID WORDEN, DAAROM!

24
uurs

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:
• € 5.000 bij overlijden als gevolg van
een ongeval;
• € 10.000 in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval. Bij
gedeeltelijke blijvende invaliditeit door
een ongeval een evenredig percentage
van € 10.000.
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.
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Bonden en Defensie
optimistisch over voortgang
cao-gesprekken
De vakbonden en Defensie begrijpen dat het lang lijkt
te duren voordat er resultaten zijn over de arbeidsvoorwaarden. De onderhandelende partijen willen
je echter wel laten weten dat de gesprekken in volle
gang zijn en dat er vooruitgang wordt geboekt op weg
naar een akkoord.
De onderhandelaars zijn zich ervan bewust dat veel
medewerkers denken: ‘Er ligt, naast de reguliere
arbeidsvoorwaardenruimte die Defensie jaarlijks
krijgt, nu 500 miljoen euro op tafel, regel dat dit
geld snel bij ons terechtkomt.’ Dat is alleen niet zo
gemakkelijk als het lijkt. Er is inderdaad 500 miljoen

De staatssecretaris en voorzitters van de bonden.

euro beschikbaar. Dit geld is niet alleen bedoeld voor

Complex rekenwerk

achterstallig onderhoud aan de arbeidsvoorwaarden.

Er moeten ingrijpende besluiten worden genomen.

Het is ook bestemd om ze te moderniseren en om

Bijvoorbeeld over het aantal treden per rang in een

een nieuw loongebouw voor militairen te bekosti-

nieuw loongebouw. Ook op het gebied van toela-

gen. Het oude dateert uit 1917 en is dringend aan

gen staan de partijen voor belangrijke keuzes. Bij

herziening toe. Dat vraagt om fundamentele keuzes.

de verschillende opties komt tussentijds ook nog

Gebeurt dat nu niet goed, dan zorgt dat voor proble-

eens veel complex rekenwerk kijken. Het moet dui-

men in de toekomst.

delijk zijn waar het geld bij welke maatregel precies

Het is bekend dat de situatie voor grote groepen

terechtkomt.

medewerkers nijpend is. Bij de vakbonden, maar
ook binnen Defensie zijn de afgelopen weken alar-

Loonzakje

merende berichten binnengekomen. Bijvoorbeeld

Alle genoemde keuzes zijn van invloed op het deel

van groepen militairen en burgerambtenaren die

van die 500 miljoen euro dat direct in het salaris

vanwege stijgende prijzen moeite hebben om maan-

komt. De keuzes zijn ook bepalend voor hervorming

delijks rond te komen. De urgentie om knopen door

van het loongebouw, het toelagenstelsel en andere

te hakken en tot resultaat te komen, wordt door

onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan plaats- en

zowel de vakbonden als Defensie gevoeld. Maar voor

tijdonafhankelijk werken.

een goed loongebouw in de toekomst is het nu nodig
om goed doordachte keuzes te maken.

Kost tijd

Goede sfeer
De komende weken werken de partijen verder om tot
een resultaat te komen. Positief is dat de gesprekken

Het gaat om keuzes die normaal gezien veel meer tijd

constructief zijn en in een goede sfeer verlopen. Dit

in beslag nemen. Toch hebben de partijen besloten

sterkt de partijen in de overtuiging dat er een resul-

om de uitdaging aan te gaan om snel tot een resul-

taat is te bereiken. De wens is om dit zo snel mogelijk

taat te komen. Het doel is dat zo snel mogelijk een

te bekrachtigen in een officieel overleg (het SOD) en

aanzienlijk deel van het beschikbare geld bij de

vervolgens voor te leggen aan jullie – onze achter-

medewerkers terechtkomt.

ban.

INTERVIEW STAS DEFENSIE

‘Wat jonge militairen
al aan levenservaring
hebben, is gewoon
uniek’
Christophe van der Maat (Boxmeer,
41) is sinds januari van dit jaar
staatssecretaris van Defensie.
Een allesbehalve saaie tijd om
aan boord te stappen, kunnen we
gerust stellen: Defensie krijgt er na
jarenlange bezuinigingen ineens
(veel) geld bij, aan de Europese
oostgrens woedt een bloederige
oorlog en er vinden belangrijke
cao-onderhandelingen plaats.
Hoe kijkt Van der Maat naar al die
ontwikkelingen? Welke plannen
en ambities heeft hij? Hoog tijd om
de nieuwe staatssecretaris aan
jullie voor te stellen. We spraken
de STAS in zijn werkkamer op het
ministerie van Defensie.

Hoe kijkt u terug op uw eerste maanden als
staatssecretaris?

ik die energie de komende jaren hard nodig heb om
resultaten te boeken voor Defensie.’’

‘’Supermooi. Geweldig en uitdagend tegelijkertijd.
met relevant en urgent werk bezig was, en dat is na

U bent nieuw bij de krijgsmacht. Wat is u zoal
opgevallen?

de inval alleen maar sterker geworden. De dossiers

‘’De enorme hoeveelheid afkortingen binnen

die er nu liggen, het samenwerken met militair per-

Defensie (lacht, red.). Maar ook de ludieke concur-

soneel en de ontwikkelingen binnen de krijgsmacht

rentie (met goede grappen over en weer) tussen de

geven me veel energie. Ik weet tegelijkertijd ook dat

verschillende krijgsmachtdelen valt me op. Maar als

Vóór de inval in Oekraïne had ik al het gevoel dat ik

het erop aankomt, zie je ook direct eensgezindheid

zat.’’

en loyaliteit tussen de onderdelen. Ik ga iedere week
op werkbezoek naar een andere defensielocatie in

Wat trok u aan in Defensie voordat u startte als
staatssecretaris?

het land. Onlangs was ik in Havelte waar ik sprak met

‘’Ik heb altijd al een fascinatie voor de krijgsmacht

jonge militairen die tijdens hun uitzending een team

gehad. Ik ben in Noord-Limburg opgegroeid, vlakbij

hadden aangestuurd. In een situatie, hoog in het

de voormalige RAF-vliegbasis Laarbruch. Als kleine

geweldspectrum, moesten zij beslissingen nemen

jongen zag ik daar Harrier-straaljagers overvliegen.

die over leven en dood gingen. Die verhalen grepen

Dat maakte een diepe indruk op me. Mijn vader

me echt aan.

was schooldecaan en bracht altijd promomateriaal

Ik sprak ook een 20-jarige militair die tijdens missies

van Defensie voor me mee. De posters die daarbij

een verkenningsvoertuig bestuurt. Op die leeftijd zat

zaten, van tanks, schepen en helikopters, hing ik op

ik nog braaf met mijn neus tussen de studieboeken.

in mijn kamer. Na de middelbare school twijfelde ik

‘’Wat ik bij mijn aantreden echt zag –
en wat me oprecht verbaasde – is dat Defensie
héél diep heeft moeten gaan tijdens de
bezuinigingsrondes afgelopen jaren.‘’

Na zulke bezoeken realiseer ik me altijd dat je van

tussen de sportacademie (de ALO), de KMA en een

een carrière bij de krijgsmacht nooit spijt zult krij-

studie rechten. Ik koos uiteindelijk voor het laatste,

gen. Wat deze jonge militairen al aan levenservaring

maar ik ben wel in het internationaal oorlogsrecht

hebben, is gewoon uniek.’’

afgestudeerd. Mijn interesse voor die richting kwam
ook voort uit de heftige gebeurtenissen die tijdens

Wat heeft u het meest verbaasd?

mijn studietijd kort achter elkaar plaatsvonden: de

‘’Wat ik bij mijn aantreden echt zag – en wat me

aanslagen op de Twin Towers, de moorden op Van

oprecht verbaasde – is dat Defensie héél diep

Gogh en Fortuyn, Abu Ghraib en de debatten over

heeft moeten gaan tijdens de bezuinigingsrondes

terrorisme en failed states.’’

afgelopen jaren. Dat zie je in het vastgoed, in de

voorkomen dat we groeipijn krijgen. Men zal waar-

In uw takenpakket is ook ‘personeel’ opgenomen. Hoe kunt u de positie van de jonge militair
verbeteren?

schijnlijk van vandaag op morgen resultaat willen

‘’Een van mijn prioriteiten is het sluiten van een

zien, maar we moeten wel het realistische verhaal

nieuwe cao. Het salaris van defensiemedewerkers

blijven vertellen. We hebben de achterstanden niet

moet nu echt omhoog en het loongebouw gaat ver-

over een maand weggewerkt. We moeten nu het fun-

nieuwd worden. Vooral deze laatste maatregel zal

dament verstevigen om te kunnen bouwen aan een

voor jonge militairen interessant zijn. Die zal het

toekomstbestendige krijgsmacht. Wat ik van mijn

namelijk mogelijk maken dat jonge militairen vroeger

werkbezoeken leer, is dat de politiek de afgelopen

in hun carrière meer gaan verdienen. Daarnaast wil

jaren écht te veel gevraagd heeft van Defensie. Het

ik ook echt inzetten op betere doorgroeimogelijkhe-

is dan ook bijzonder om te zien hoe de mannen en

den. We moeten namelijk op basis van interesses

vrouwen van Defensie alsnog – ondanks de harde

en kwaliteiten kijken hoe medewerkers kunnen

bezuinigingen – er alles hebben uitgehaald wat erin

doorstromen in de organisatie, zodat we hen niet

processen, aan het materieel – overal eigenlijk. Nu
er meer geld bijkomt, moeten we na de krimppijn
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urgentie om snel met resultaten te komen, zeker
nu de prijzen in levensonderhoud in rap tempo
stijgen. Dit staat hoog op de agenda, voor alle
betrokkenen.’’

Wat vindt u de mooiste militaire uitdrukking
die u tot nu toe gehoord heeft?
‘’Ik ben een lijstje gaan bijhouden met militaire
taal, want ik vind de uitdrukkingen geweldig.
Laatst hoorde ik: ‘Dat trekt veel vuur’, als in: dat
gaat veel aandacht trekken. Of: ‘Met vier vingers
Op werkbezoek bij de kazerne in Assen

verliezen na 1 contract, maar juist behouden.
Ook de aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn
daarbij belangrijk, zoals andere sectoren die kennen. Neem bijvoorbeeld de sabbatical; zo’n jaar
er tussenuit moet ook bij Defensie mogelijk zijn.
En men wil uiteraard gewoon ingezet worden, en
ter voorbereiding daarop realistische oefeningen
ervaren. De komende jaren gaan we dus volop
moderniseren.’’

Defensie kampt met een stevig personeelstekort. Hoe hoopt u dat aan te pakken?

Bij de beëdiging van reservisten in Den Haag

‘’Ik woon in Breda en ren nog wel eens een rondje
door het Mastbos. Daar kwam ik van de week een

kun je ook schieten’; met andere woorden: je moet

groepje KMA-cadetten tegen die aan het marsen

je niet laten kisten als het tegenzit. Ik hoop nog een

waren. Ik vroeg of ik een stukje mee kon lopen. ‘Maar

keer een speech te geven vol met dit soort militaire

wie ben jij dan?’, vroegen ze eerst, omdat ze me niet

uitdrukkingen – en dan proberen zo serieus mogelijk

kenden. Nadat ik vertelde dat ik de nieuwe staats-

te blijven te kijken.’’

secretaris ben, hadden we een interessant gesprek
over Defensie. Ze gaven aan dat ze erg tevreden

Wat hoopt u na 4 jaar bereikt te hebben?

waren over de nieuwe kleding, het VOSS-project –

‘’Dan hoop ik dat we de ellende die de bezuinigings-

daar hadden ze duidelijk niets op aan te merken. De

jaren ons hebben gebracht, definitief achter ons

hoogste prioriteit, in hun ogen, was het realiseren

hebben gelaten. En dat we dan een toekomstbe-

van een nieuwe cao. Militairen verdienen een beter

stendig, krachtig fundament onder Defensie hebben

salaris, en een salarisverhoging zal ook helpen om

gelegd, en dat we erin geslaagd zijn om lastige con-

nieuw personeel aan te trekken en behouden, ver-

tainerbegrippen als ‘HR-model, schaalbaarheid, en

telden ze. Die mening deel ik zonder meer, maar dat

adaptieve krijgsmacht’ concreet in te vullen in de

zal niet voldoende zijn om alle tekorten mee weg te

dagelijkse praktijk. Daarnaast wil ik Defensie nog

werken. Daar is meer voor nodig, zoals ik al eerder

veel meer onderdeel maken van onze samenleving.

aangaf. We gaan dus inzetten op een moderne orga-

Bijvoorbeeld door meer samen te werken met het

nisatie, die wat minder bureaucratisch is en waarin

bedrijfsleven. En door veteranen meer bij het onder-

personeel zich breder kan ontwikkelen.’’

wijs te betrekken. En door meer jongeren aan het
Defensie Gap Year en het Defensity College te laten

Wanneer ziet het defensiepersoneel de eerste
resultaten van een nieuwe cao?

deelnemen. Ik streef ernaar dat iedereen Defensie

‘’Dat zal voor de zomer zijn, maar ik hoop eigenlijk

op een bepaald moment in je leven − onderdeel van

eerder. Wij, en natuurlijk de bonden ook, voelen de

geweest wílt zijn.’’ 

leert kennen als de plek waar je – korter of langer,

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: buitengewoon verlof
in het kader van Arbeid en Zorg.

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

Je kunt buitengewoon verlof krijgen wanneer je aan iemand zorg
moet verlenen. Dit is bepaald
in de Wet Arbeid en Zorg (afgekort: WAZ). In deze WAZ, en in
het AMAR, staan bepalingen
opgenomen over wanneer jij
calamiteiten- en zorgverlof kunt
krijgen.
In de praktijk kunnen zich calamiteiten (noodsituaties) en
bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen. In artikel 87a
van het AMAR worden de situaties
genoemd, waarin jij aanspraak
kunt maken op doorbetaald verlof. In de artikelen 87b en 87c zijn
het verlof voor korte duur en het
langer durend verlof opgenomen.

VRAAG 1

ANTWOORD

VRAAG 4

Mijn naam is ‘Bruno’ en ik werk

Ik moet je waarschuwen: bij mili-

Voor hoe lang kun je kortdurend

bij de marine. Mijn oudste zus is

tairen kan het zo zijn dat een

zorgverlof krijgen?

net bevallen. Ze heeft echter wei-

verlofverzoek wordt afgewezen of

nig hulp omdat zij alleenstaand

dat een al verleend verlof wordt

ANTWOORD

is. De bevalling was zwaar, waar-

ingetrokken. Dit heeft ermee te

Het kortdurend zorgverlof bedraagt

door zij langer in het ziekenhuis

maken dat je als militair altijd

per 12 maanden ten hoogste twee

moest blijven. Ze is nu thuis maar

beschikbaar en inzetbaar moet zijn.

maal de arbeidsduur per week.

nog wel hulpbehoevend. Ik wil

Als jouw commandant vindt dat er

Dus als je fulltime werkt (40 uur),

hiervoor verlof aanvragen, maar

sprake is van een zwaarwegend

dan kun je maximaal 10 dagen (80

een collega vertelde dat je hier

dienstbelang, kan hij bepalen dat

uur) krijgen per 12 maanden. Werk

tegenwoordig bijzonder verlof

jouw persoonlijk belang (het ver-

je minder, dan krijg je zorgverlof

voor kunt krijgen. Klopt dat?

krijgen van verlof) moet wijken voor

naar evenredigheid van het aan-

het dienstbelang. Ik kan me voor-

tal uren dat je per week werkt. Je

stellen dat dit erg vervelend voor

krijgt gewoon doorbetaald tijdens

Vroeger kon alleen de persoon die

je is, maar verlof kan dus gewei-

dit verlof. De genoemde periode

echtgenoot was van/ongehuwd

gerd dan wel ingetrokken worden

van 12 maanden gaat in op de eer-

samenwoonde met degene die

vanwege een zwaarwegend dienst-

ste dag waarop het verlof wordt

ging bevallen hiervoor bijzonder

belang. Hiervan is sprake bij varen,

genoten.

verlof krijgen. Dit kan nog steeds

vliegen, oefenen, of de daarmee

Let op: omdat je militair bent, kan

en is geregeld in artikel 87a van het

samenhangende werkzaamheden,

het zo zijn dat kortdurend zorgver-

AMAR.

een daadwerkelijke inzet en bij de

lof niet wordt verleend of zelfs weer

Sinds 1 juli 2015 is de WAZ uit-

voorbereiding daarop.

wordt ingetrokken als er sprake is

ANTWOORD

gebreid. Sindsdien kun je als

van een ‘zwaarwegend dienstbe-

werknemer kortdurend zorgver-

VRAAG 3

lof krijgen als je met diegene een

Mijn naam is June en ik werk

sociale relatie hebt, voor zover de

bij de landmacht. Mijn vriend is

te verlenen verzorging rechtstreeks

gisteren plotseling geopereerd

voortvloeit uit die relatie en rede-

vanwege een blindedarmontste-

lijkerwijs aan jou moet worden

king. Hierdoor kan hij, zodra hij

L ANGD U RIG
ZORGVERLOF
(ARTIKEL 87C AMAR)

verleend. Tot 1 juli 2015 kon jij als

naar huis mag, niet alleen thuis

Wat als je langdurig voor iemand

broer dus geen kortdurend zorg-

zijn voor twee weken. Ik wil hem

moet zorgen? Als militair is er dan

verlof voor je alleenstaande zus

graag helpen. Wat zijn hierin mijn

de mogelijkheid om langdurig

krijgen, maar sinds de wijziging

mogelijkheden?

(doorbetaald) zorgverlof te krijgen.

in de WAZ is dit nu gelukkig wel
mogelijk.

VRAAG 2

ANTWOORD

lang’ (zie antwoord op 2).

Dit verlof kun je krijgen voor de
hulpverlening aan een tijdelijk

In zo’n situatie kun je op grond van

ernstig hulpbehoevende of ster-

artikel 87b van het AMAR gebruik-

vende echtgenoot/echtgenote

Mijn vriendin gaat over 6 weken

maken van kortdurend zorgverlof.

of persoon met wie je ongehuwd

bevallen van ons eerste kindje.

Wanneer het calamiteitenverlof

samenwoont. Hetzelfde geldt voor

Ik heb ruim op tijd verlof aange-

(verlof voor noodsituaties) en het

hulpverlening aan tijdelijk ernstig

vraagd bij mijn commandant en

zorgverlof samenlopen, eindigt het

hulpbehoevende of stervende

dat is goedgekeurd. Nu kreeg ik

calamiteitenverlof na één dag en

ouders, stief-, pleeg- of schoon-

afgelopen week ineens te horen

gaat dit over in zorgverlof. Dit volgt

ouders, eigen of aangehuwde

dat we op zeer korte termijn

uit artikel 5:8 van de WAZ.

kinderen, stief- of pleegkinderen.

gaan varen. Loop ik nu het risico

Ook ten aanzien van doorbetaald

dat mijn verleende verlof wordt

langdurig zorgverlof geldt dat dit

ingetrokken? Ik moet toch bij de

kan worden geweigerd (of zelfs

bevalling aanwezig kunnen zijn?

ingetrokken) vanwege een ‘zwaarwegend dienstbelang’.
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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 (€ 9,98 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

XRcise’s auto & motorreview

Lucid Air
Dream Edition

Lucid is coming our way. De Amerikaanse start-up Lucid Motors lanceerde onlangs haar eerste,
langverwachte model Air. Het bedrijf bedient
eerst de VS en later dit jaar volgt het Europese
continent. De Lucid Air is een luxe elektro
sedan, die concurrenten als de BMW 7-serie,
Mercedes S-Klasse, Audi A8 en natuurlijk Tesla
uit de markt moet drukken. De Air zit tjokvol
hypermoderne, zelfontworpen technologie. Z’n
prestaties zijn daardoor indrukwekkend: de Air
Dream Edition gaat zelfs de 1100 (!) pk voorbij
en volledig opgeladen is de actieradius ruim
800 kilometer. De Yanks zijn als een blok geval-

Brabus 800
Adventure XLP
Superblack
Automerken die een model de pimpbeurt
van haar leven willen geven, kloppen bij
het beruchte Duitse tuningbedrijf Brabus
aan. Brabus nam onlangs de Mercedes-AMG
G-klasse onder handen en schiep (in iets
meer dan 7 dagen) de imposante supertruck
Adventure XLP. De Duitse finetuners voegden
er onder meer 50 centimeter extra wielbasis,

len voor deze elektrische nieuwkomer (zelfs
de wachtlijsten zitten vol). Nederland mag er
binnenkort aan geloven, maar gezien de populariteit van strak gestroomlijnde e-techs gaat
dat hier ook helemaal goedkomen.

805 kW
Accu:
113 kWH
Aandrijving:
vierwiel
Lengte:
4,9 meter
Topsnelheid:
270 km/u
Gewicht:
2200 kilo
Acceleratie 0 – 100: 2.7 sec.
Leverbaar vanaf:
zomer 2022
Vermogen:

veel koolstofvezel, een dakrek en een liersysteem dat tot wel 4.500 kilo uit de modder
kan trekken aan toe. Daarnaast werd de achterste helft van de cabine er afgehakt en zijn de
paardenkrachten (die al niet misselijk waren)
flink opgevoerd. Het resultaat: een full option,
all-terrain monster op 22 inch wielen.
Dit najaar staat ie in de showrooms. De prijs is
nog onbekend, maar kom in een broek met heel
diepe zakken.
Motor:

4,0-liter twin-turbo V-8

Vermogen:

790 pk

Koppel:

737 Nm

Aandrijving:

4x4

Transmissie:

9-traps automaat

Topsnelheid:

210 km/u

Gewicht:

3200 kilo

Acceleratie 0 – 100: 4,8 sec.
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#IG2022::

onoverwinnelijke
vechtlust
De Invictus Games (IG) is een internationaal sportevenement voor
fysiek en mentaal gewonde militairen. De vijfde editie van dit bijzondere event vond onlangs plaats in ons eigen Haagse Zuiderpark. Meer
dan 500 deelnemers uit 20 verschillende landen deden mee. Invictus
staat voor ‘onoverwonnen’ en symboliseert de vechtlustige geest van
gewonde veteranen. Die sportieve kracht en verbroedering zie je op
de IG in iedere vezel terug: van de spectaculaire openingsceremonie
tot aan de ‘Hug Wall’.

De IG werd door de coronamaatregelen twee keer uitgesteld. In
2020, toen het grootschalige
event eigenlijk zou plaatsvinden,
interviewde de BBTV-redactie
generaal b.d. Mart de Kruif,
voorzitter van de IG. De Kruif
vertelde destijds dat hij van de
IG een veelzijdig, maatschappelijk betrokken evenement wilde
maken. Dat is het uiteindelijk,
twee jaar later, ook zeker geworden. De organisatie nodigde grote

Prins Harry in gesprek met de Nederlandse rolstoelbasketballers.
(Foto: Joern Pollex/Getty Images for Invictus Games The Hague 2020)

groepen basisschoolleerlingen uit

hoop uit dat prins Harry bij het

om de sportwedstrijden te bekij-

event aanwezig zou zijn. De

ministerie van Defensie. Hij wilde

ken en een speciaal educatief

Britse prins, zelf veteraan, is een

iets vergelijkbaars opzetten

programma bij te wonen. Alle

van de initiatiefnemers van de

voor gewonde (oud-)militairen

deelnemende scholen ontvingen

IG. Harry (‘Captain Wales’) ging

wereldwijd. De eerste editie van

een lespakket en konden een

twee keer met zijn regiment op

de Invictus Games was dan ook

veteraan in de klas uitnodigen. Op

missie naar Afghanistan, eenmaal

niet lang daarna, in 2014 in het

deze manier hebben honderden

als infanterist naar Helmand en

Londense Olympic Park, een feit.

kinderen kennis kunnen maken

in 2012 nogmaals als piloot

met Defensie, (oud-)militair per-

van een Apache-helikopter.

Geel-blauw

soneel, mentale verwondingen

Na terugkomst raakte de prins

Uiteraard was prins Harry aanwe-

en de helende kracht van sport.

geïnspireerd door de Warrior

zig bij de openingsceremonie in

De Kruif sprak in 2020 ook de

Games; het paralympisch sport

het Zuiderpark (om veiligheids-

evenement van het Amerikaanse

redenen blijft zijn komst altijd

was, het wederzijdse respect en

het uiteindelijk allemaal om te

de kameraadschap bleven altijd

doen. Iedere Invictus-sporter

voelbaar. Uiteindelijk won het

draagt zijn eigen verhaal mee.

Amerikaanse rolstoelrugbyteam

Of ze nu zijn uitgezonden naar

in een zinderende finale nipt (met

Irak, Joegoslavië, Afghanistan,

3 punten verschil) van het VK.

Mali – ze hebben er lichamelijk

Alles uit de kast

of mentaal letsel opgelopen. De
Invictus Games ondersteunt de

Naast sport was er nog veel

deelnemers in hun revalidatie-

meer te beleven op de IG. Zo

proces. De Games laten ook zien

konden bezoekers met allerlei

wat de kracht van sport kan zijn

organisaties en partners van de

en het kan anderen inspireren.

Games kennismaken. Natuurlijk

Daarnaast is een mooie bijkom-

was de krijgsmacht aanwe-

stigheid dat toeschouwers zien

zig: verdeeld over acht stands

hoe veteranen en militairen zich

tot het eind onzeker, maar het

presenteerde Defensie de laat-

voor ons land hebben ingezet of

ligt hem te nauw aan het hart

ste ontwikkelingen die op dit

nog steeds zetten – in bredere zin

Rolstoelrugbyers Thomas Folwell (UK) en Kenneth
Guinn (USA). (Foto: Lukas Schulze/Getty Images for
Invictus Games The Hague 2020)

om verstek te laten gaan). In

zorgt het dus ook

zijn emotionele speech stond hij

voor meer begrip

stil bij het deelnemende team

en respect.

uit Oekraïne. Hij benadrukte dat

Heb jij de IG2022

alle landen als één man achter

in

de Oekraïners staan. De geel-

gemist en was

blauwe vlag werd dan ook als

je er toch graag

eerste het stadion ingedragen.

bij geweest? In

Na de openingsspeeches ging

2023 zullen de

het dak eraf. De bands DI-RECT

Games

en Kaiser Chiefs traden op, alsook

Duitse Düsseldorf

de Koninklijke Militaire Kapel en

(niet

de marine-drumband.

Kionte Storey (USA) gaat van start in de Mixed
Relay 4 x 100 meter estafette. (Foto: Lukas Schulze/

Spijkerhard

Getty Images for Invictus Games The Hague 2020)

Traditiegetrouw worden er

Den

Haag

in

ver

het
over

de Nederlandse
grens)

worden

gehouden. Voor
veteranen is er dan

tijdens de IG tien sporten be-

moment plaatsvinden, van de

ook weer een speciale ticket-re-

oefend: atletiek, gewichtheffen,

kazerne van de toekomst tot de

geling. Houd de IG-website tegen

handboogschieten,

die tijd dus goed in de gaten. 

indoor-

nieuwste uitrusting. Maar er was

roeien, de Driving Challenge

ook een ski simulator, Meet the

(waarin rijvaardigheid, navigatie

Marines, Serious Gaming, dienst-

en teamwork worden getest),

honden-demonstraties, een golf

rolstoelbasketbal,

rolstoel-

funpark en ga zo maar door. De

rugby, wielrennen, zitvolleybal

organisatie had werkelijk alles

en zwemmen. De meeste acti-

uit kast getrokken om de bezoe-

viteiten vonden plaats op het

ker een bijzondere ervaring te

Zuiderparkterrein zelf. Vooral het

bieden.

rolstoelrugby en rolstoelbasketbal vielen ons op. Tijdens deze

Begrip en respect

wedstrijden gingen de teams vol-

Wat er ook allemaal te zien en

ledig los op elkaar – de spelers

te doen was in het Zuiderpark,

beukten spijkerhard op elkaar

het meest in het oog sprongen

in. Maar hoe hard het spel ook

natuurlijk de sporters. Daar was

Michelle Sanchez en Richard Devericks (USA)
tijdens de Jaguar Land Rover Driving Challenge op
de openingsdag van de Invictus Games.
(Foto: Joern Pollex/Getty Images for the Invictus Games
Foundation)
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STUDIE & DEFENSIE

De meest gestelde vragen over
het persoonlijk opleidingsbudget

‘Persoonlijk opleidingsbudget’. Als je een opleiding uit het
Persoonlijk opleidingsbudget
wilt aanvragen die niet voorkomt
in de opleidingstabel, kun je ook
cursuscode 051213 (Persoonlijk
Opleidingsbudget) gebruiken.

Hoe kan ik aanspraak
maken op mijn persoonlijk
opleidingsbudget?
Samen met de employabilitybegeleider ga je kijken welke
mogelijkheden er zijn. De
begeleider heeft inzicht in de
hoogte van het budget en kan
je adviseren over studietrajecten. Daarnaast overleg je ook

De krijgsmacht biedt volop mogelijkheden om
een opleiding of cursus te volgen die jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Militairen
vanaf FPS Fase 2 bouwen namelijk een persoonlijk opleidingsbudget op dat aardig kan
oplopen. In het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) is vastgelegd wat er
allemaal wel én niet mogelijk is. In het woud
van info zochten wij voor je uit wat de meest
gestelde vragen over het opleidingsbudget
zijn. Hieronder tref je het overzicht.

met je commandant over de
studie-aanvraag, de locatie, te
declareren kosten en wanneer
de opleiding plaatsvindt.

Waar kan ik vinden hoeveel
budget ik heb opgebouwd?
Zowel het individueel opgebouwde budget als de opgenomen
bedragen zijn zichtbaar in de
Selfservice-Opleiding en in het
Kwalificeren-Opleidingsplan.

Ik ben nu mbo-opgeleid en
wil graag een hbo-opleiding
gaan volgen; kan dat?

Wanneer heb ik recht op
het persoonlijk opleidingsbudget?

Wanneer kan ik gebruikmaken van mijn persoonlijk
opleidingsbudget?

Elke militair in FPS Fase 2 bouwt

Je bespreekt je studiewensen

jouw loopbaanmogelijkheden

gedurende de diensttijd een

met de zogenoemde employ-

binnen of buiten Defensie. Op

opleidingsbudget op dat hij/zij

abilitybegeleider (de nieuwe

basis van zijn kennis van oplei-

kan inzetten voor het volgen van

benaming voor loopbaanbe-

dingen en de arbeidsmarkt zal

een opleiding naar keuze. De

geleider) en dient daarna de

de begeleider je adviseren over

militair in FPS fase 3 die FPS fase

aanvraag in.

hoe het opleidingsverzoek inge-

Ja, dat kan. De employability
begeleider zal met je bespreken
of deze opleiding gericht is op

diend kan worden.

2 niet heeft doorlopen, krijgt de
van € 7.200. Het budget wordt

Hoe vraag ik een opleiding
aan?

nog eens aangevuld met vast-

De aanvraag kan via Selfservice

gestelde bedragen aan de hand

- Opleiding en Kwalificeren -

Als ik een opleiding ga volgen, kan ik dan alle kosten
declareren?

van het uitzendverleden van de

Opleidingsplan. Je moet dan

De kosten van de opleiding val-

militair.

kiezen voor de opleidingsreden

len onder dit budget. Naast de

maximale opleidingsaanspraak

kosten van de opleiding zelf
(zoals inschrijvings-, collegeen examengelden), komen

“Studiewensen bespreek je met de
employabilitybegeleider”

studieboeken en leermiddelen
in aanmerking die de onderwijsinstelling verplicht stelt.

maal € 9.600 opbouwen.

Maar bijvoorbeeld ook als je uit

Ondersteunende duurzame

de dienst wordt ontslagen. En zo

opleiding een hoge waarde hou-

Ik ben nu FPS 2- of FPS
3-militair en neem op korte
termijn ontslag. Mag ik
dan na ontslag nog steeds
gebruik maken van mijn
opleidingsbudget?

den voor privégebruik, komen

Nee, je dient een opleiding

Daarmee voorkom je nare ver-

niet voor vergoeding in aanmer-

aangevraagd en de kosten gede-

rassingen achteraf.

king. De onderwijsinstelling stelt

clareerd te hebben van je budget

tijdens de opleiding dit soort

vóórdat je met ontslag gaat als

Zoals je hebt kunnen lezen is

goederen veelal ter beschikking

militair. Na het ontslag als mili-

er binnen het persoonlijk oplei-

of verhuurt deze.

tair is het namelijk niet meer

dingsbudget een hoop mogelijk.

mogelijk om kosten te declare-

De eerste stap naar een oplei-

ren uit je opleidingsbudget.

ding begint in ieder geval altijd

goederen zoals een duik- of
motorpak, sportabonnementen
of de kosten voor een aanvraag
rijbewijs die tijdens en na de

Let op! Computerapparatuur

zijn er nog wat bepalingen. Het
is dus belangrijk om vóór je aan
een opleiding begint, alle voorwaarden goed te bespreken met
jouw employabilitybegeleider.

met een gesprek met de employ-

(waaronder tablets, notebooks,

Moet ik het opleidingsbudget terugbetalen als ik mijn
opleiding niet afmaak?

abilitybegeleider. Ook zul je je

In het AMAR is een uitge-

leggen in een POP (persoonlijk

Als ik al gestudeerd heb,
mag ik dan ook nog gebruikmaken van mijn persoonlijk
opleidingsbudget?

breid artikel (16e) opgenomen

ontwikkelplan)-gesprek. Het

waarin

aangegeven

is ook goed om je te realiseren

wanneer terugbetalingsver-

dat Defensie jou in staat moet

plichtingen van kracht zijn. Die

stellen om jouw opleiding (na

Ja, jouw budget voor opleiding

zijn er namelijk in een aantal

goedkeuring) in alle redelijkheid

staat los van reeds gevolgde

gevallen. Als het bijvoorbeeld

te volgen en dat je vrij kunt krij-

opleidingen.

‘aan jou te verwijten is’ dat je uit

gen om opdrachten uit te voeren

de opleiding wordt gezet, dien

en/of om te studeren, maar dat je

je de opleidingskosten geheel

commandant deze ‘vrijstellingen’

of gedeeltelijk terug te betalen.

altijd kan intrekken als er een

internetabonnementen en randapparatuur) komen ook niet voor
vergoeding in aanmerking.

Hoeveel budget is er voor mij
beschikbaar?
Hoe hoog jouw budget is, kun je

wordt

opleidingswensen tijdens een
loopbaangesprek moeten vast-

zwaarwegend dienstbelang is.

in Peoplesoft opzoeken. De vuist-
regel: vanaf het moment van
overstap van Fase 1 naar Fase 2
ga je een aanspraak opbouwen.
Dat begint bij € 1.200 en kan
oplopen tot € 7.200. Militairen
in Fase 3 die nooit Fase 2 hebben doorlopen, hebben recht op
dat laatste bedrag. Daarbovenop
kun je een bedrag opbouwen dat
afhankelijk is van je uitzendverleden (van € 600 tot maximaal
€ 2.400 extra). Je kunt dus maxi-
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DE REDACTIE TIPT...
De nieuwste releases onder de loep

PODCAST
Sergeant 1 b.d. Ken van Geijlswijk werd tijdens zijn jarenlange defensieloopbaan uitgezonden naar brandhaarden in Bosnië, Irak en
Afghanistan. Als infanterist was hij onder meer betrokken bij een grote
operatie in de beruchte Baluchivallei en had hij dagelijks te maken met
IED-dreiging. Van Geijlswijk hield er PTSS aan over. Na een periode van
ontkenning, angststoornissen, drank- en drugsmisbruik, gooide hij het
roer om. Hij zocht hulp én begon met zijn Kinnebak Podcast, waarin
Ken gesprekken met collega-veteranen voert. In
de podcast hoor je open
en eerlijke verhalen over
het militaire vak en kameraadschap, maar er wordt
ook benoemd waarin
Defensie tekortschiet.

BOEK

Gratis te beluisteren via

Waarop moet je voorbereid

de streamingsdiensten.

zijn als je de voordeur van een
drugscrimineel intrapt? Hoe
gaan undercoveroperaties in
zijn werk? Oud-politiespecialist
Jeroen de Rijke, bekend van
tv-programma Hunted, geeft
in zijn onlangs verschenen
boek Onder druk antwoord op
deze en vele andere vragen. De
Rijke diende jarenlang bij een
arrestatieteam en de tactische
recherche. In zijn boek laat hij
ALBUM

zien hoe de lezer, aan de hand

De hardstyle-dj’s Coone,

van realistische, vaak geheime

Da Tweekaz en Hard

operaties uit zijn eigen loop-

Driver startten in 2020

baan, zelf kan leren om optimaal

hun samenwerkingspro-

te presteren onder hoge druk.

ject ‘The Elite’. Op Reverze

Persoonlijke ervaringen en les-

– het grootste harddan-

sons learned worden in Onder

ce-evenement ter wereld

druk op boeiende wijze afgewis-

in Sportpaleis Antwerpen

seld. Nu te koop in de (online)

– waren ze voor het eerst

boekhandel voor € 20,99.

samen live te zien. De mannen brachten onlangs hun debuutalbum uit:
Legends of The Elite. Fans wereldwijd keken reikhalzend naar deze
plaat uit want de internationale dj’s (Coone komt uit België, Hard Driver
uit NL en de mannen van Da Tweekaz zijn Noors) voeren de absolute
boventoon in de dancescene. Het album maakt de verwachting meer dan
waar. De 11 tracks zijn stuk voor stuk strak opgebouwd en kennen een
soepele afwisseling van beats en vocals. Vooral de nummers Spell On
You, Illumination en Fight The Machines leveren meesterlijk vuurwerk.
Nu te koop voor € 17,95 of te beluisteren via je streamingsdienst.

SPORT
Twee jaar lang legde Ome
Cor ons leven aan banden,
maar onlangs werden de laatste maatregelen dan toch
echt afgeschaft. Dat betekent ook dat de Open Militaire
Kampioenschappen (OMK)
en de Nationaal Militaire
Kampioenschappen (NMK) – na
een lange pauze − weer mogen plaatsvinden. Om alle sportliefhebbers te bedienen
heeft de defensie-sportcommissie komende tijd verschillende OMK’s en NMK’s georganiseerd. Gaat dat dus zien en doe mee!
Inschrijven kan via: sportevenementen.mindef.nl (intranet) en voor veteranen via:

FILM

nlveteraneninstituut.nl/

De meest gewaagde én succesvolle misleiding tijdens de

De volgende evenementen staan op de agenda:

Tweede Wereldoorlog was
Operation Mincemeat. Het ver-

n OMK Strandloop
17 mei 2022, Den Haag

n NMK Halve en Kwart Marathon
14 september 2022, Den Helder

haal in een notendop: de Britse
inlichtingendienst MI5 dropte
een al overleden man in zee die

n OMK Schieten ODL teams
18 mei 2022, ISK-Harskamp

n OMK Kitesurfen
19 september 2022, Bloemendaal

zogenaamd een belangrijk koffertje aan een ketting bij zich
droeg. De Duitsers visten de man

n OMK Atletiek
24 mei 2022, Uden

n NMK Mountainbike
21 september 2022, Apeldoorn

uit het water en troffen ultrageheime militaire documenten
in de koffer aan – althans, dat

n OMK Dutch Marines Trail
25 mei 2022, Doorn

n NMK Obstacle Run
28 september 2022, Schaarsbergen

dachten ze! In de documenten
lazen de Duitsers dat de geallieerden een invasie op Sardinië

n OMK Zeilen (Centauer)
16 juni 2022, Amstelmeer

n NMK Oriënteren Individueel

en Griekenland voorbereidden.

5 oktober 2022, ’t Harde

In werkelijkheid stond de invasie van Sicilië gepland. De nazi’s

n NMK Triatlon
24 juni 2022, Zeewolde

n OMK Cross-estafette
21 oktober 2022, Vredepeel

verplaatsten vervolgens een
deel van hun troepen, waardoor
de herovering van Sicilië zonder

n NMK Golf
29 juni 2022, Nijmegen

n OMK Volleybal ‘Masters’
9 december 2022, IJsselstein

al te veel bloedvergieten verliep.
Deze waargebeurde, krankzinnige desinformatie-stunt is nu

n OMK Run-Swim-Run
13 juli 2022, JDKAZ Texel

verfilmd, met glansrollen voor
Colin Firth en Kelly Macdonald.
Kijktip! Vanaf 19 mei in de

n OMK Tijdrijden

bioscopen.

1 september 2022, Amersfoort
n NMK Wielrennen
2 september 2022, Amersfoort
n OMK Veldvoetbal Dames (7:7)
14 september 2022, Harderwijk
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EVENT

Innovation in Defence
Op 12 april vond het evenement Innovation in Defence plaats in de
Fokkerterminal in Den Haag. Defensie, onderzoekers en bedrijven
komen hier samen om de laatste technologische ontwikkelingen
te presenteren en om kennis uit te wisselen. Wat zijn de nieuwste
peppy gadgets? Wat gaat ons helpen op het slagveld van de toekomst? XRcise bracht een bezoek.

De Marechaussee presenteerde robothond Spot
(ontworpen door Boston Dynamics).
De op afstand bestuurbare ‘hond’ kan surveilleren,
op verkenningstocht of bijvoorbeeld de inzet van een
arrestatieteam ondersteunen.

Ontwerpbureau InteSpring uit Rijswijk ontwierp het
2e generatie exoskelet Centaur. Deze load carrier
ondersteunt met gemak rugzakken tot boven de 60
kilo, zonder dat het jou één zweetdruppel kost. Na
een zware verplaatsing nog 100% inzetbaar dus.

De DroneCatcher is de schrik van ieder onbemand vliegend
object. Snel en wendbaar jaagt hij als een havik op z’n prooi.
Target in zicht? Dan spuugt hij een net uit, waarin de buit
hulpeloos richting het aardoppervlak tuimelt.

Ook Esports Defensie was aanwezig. Eventbezoekers konden
in een potje Counter Strike leren samenwerken op een digitale
battle ground.

Het Twentse bedrijf RE-liON ontwikkelde een schietsimulator
waarin militairen Urban Operations kunnen beoefenen.
Door de bril zie je (d.m.v. augmented reality) felrealistische
3D-oefenvijanden. Met het bijgeleverde wapen kun je eindeloos
je schietskills verfijnen zonder ook maar één echt schot te
hoeven lossen.

Het Nederlandse bedrijf Embedded Acoustics levert elektronica voor de
Smart Helmet. Deze helm heeft o.a. een bril die allerlei informatie toevoegt
aan de waarneming van een militair, zoals navigatie- en kompasgegevens.
Een soort Google Glasses dus, maar dan voor de krijgsmacht.

MultiSIM uit Soesterberg is een vaste partner van de Luchtmacht. Het bedrijf
ontwikkelt top notch vluchtsimulators die full mission vliegervaringen
bieden. MultiSIM is ook betrokken bij virtual reality-oefensystemen, waarin
de vliegtrainingen bijna niet meer van de realiteit te onderscheiden zijn.

De onbemande heli-drone ‘Nereus’ van Delft Dynamics is speciaal
ontworpen voor maritieme inzet. De robuuste ‘spy in the sky’ stijgt op vanaf
schepen en is bestand tegen de ruwe weersomstandigheden op zee.
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SALARIS

Hetzelfde werk,
maar een ander salaris
Hoe kan dat?
Regelmatig krijgen we vragen van militairen over de hoogte van hun
salaris. Ze komen er bijvoorbeeld achter dat een collega, die hetzelfde
werk doet, meer verdient. We hebben het dan natuurlijk niet over een
hogere reiskostenvergoeding, maar echt een hoger, vast salaris. Hoe
kan dat?
Dat komt doordat de collega een

Daarin staat:

betekent dat je nu, 2 jaar later,

ander salarisnummer heeft. Het

De ‘commandant operationeel

salarisnummer 2 krijgt. Goed

salaris van elke militair wordt

commando’ kent de militair bij

voor € 1725,39 bruto.

bepaald door zijn/haar rang (of

aanstelling een salarisnummer

Je collega is 24 jaar. Hij kwam

stand) en salarisnummer. Je

(…) toe op basis van kennis en

als 22-jarige in dienst en kreeg

kunt de salaristabellen bekijken

ervaring van de militair. Aan de

daarom salarisnummer 3. Nu, 2

op onze website www.bbtv.nl.

militair van 20, 21, 22 of 23 jaar

jaar later, zit hij op salarisnum-

Hoe hoger het salarisnummer,

en ouder wordt bij aanstelling

mer 5 en krijgt hij dus € 2016,93

hoe hoger je salaris. Maar hoe

respectievelijk ten minste salaris

bruto. Dat scheelt dus € 291,54

kan het nou dat een collega die

nummer 1, 2, 3 of 4 toegekend.

bruto per maand.

salarisnummer heeft dan jij?

Ben je 19 of jonger, dan begin je

Opleiding en ervaring

Dat heeft waarschijnlijk te

in principe met salarisnummer 0.

Een andere reden om bij aanstel-

maken met leeftijd, óf met

Dus stel, jij bent een soldaat 1e

ling al een hoger salarisnummer

ervaring/opleiding. Hoe dit

klas van 20 jaar. Je kwam 2 jaar

te krijgen, is je opleiding/erva-

werkt, staat beschreven in het

geleden als 18-jarige in dienst

ring op het moment van jouw

‘Inkomstenbesluit militairen’.

zonder ervaring. Dus kreeg

aanstelling. Dat kan werkerva-

je toen salarisnummer 0. Dat

ring ergens anders zijn, of binnen

hetzelfde werk doet, een ander

Defensie, of een vooropleiding

krijgen bij aanstelling een hoger

elke 3 jaar 1 klik.

zoals de VeVa. De commandant

salarisnummer.

Ook bepaalde specialisten krij-

van het OPCO beslist hierover.

In de richtlijn van de luchtmacht

gen bij aanstelling een hoger

Bij de landmacht zijn hier aan-

staat bijvoorbeeld dat als je bij

salarisnummer, afhankelijk van

vullende richtlijnen voor. Die

aanstelling wordt bestemd voor

hun functiegebied. Het sala-

richtlijnen zeggen onder andere:

een korporaalsfunctie en ten

risnummer bij aanstelling kan

minste een mbo-2 diploma hebt,

ook worden verhoogd als er

• Heb je als soldaat of korporaal

het salarisnummer bij aanstel-

schaarste is binnen een categorie

een ROC/VeVa-vooropleiding

ling wordt verhoogd met 1 klik.

personeel. De KLu hanteert hier-

met de uitstroomrichting

Ook als je de VeVa hebt gedaan

voor een lijst met zogenoemde

Grondoptreden (GROP), WEB

wordt een extra salarisnummer

‘knelpuntfunctiegebieden’.

niveau 3, dan wordt het sala-

toegekend.

risnummer bij aanstelling met
één vermeerderd.

• Heb je relevante werkervaring

Bij de KMar geldt voor wat betreft
Wanneer je wordt bestemd voor

werkervaring hetzelfde als bij de

een onderofficiersfunctie, dan

KL. Een verschil is dat bij de KMar

wordt het salarisnummer bij

ervaring als opsporingsamb-

buiten Defensie, dan kan je een

aanstelling met 1 vermeerderd

tenaar bij een politiekorps ook

hoger salarisnummer krijgen,

als je al een mbo-3 diploma

meetelt als ‘militaire’ ervaring.

voor zover je die ervaring hebt

hebt. Voor mbo-4 krijg je 2 klik-

Bij de KMar krijg je eigenlijk

opgedaan in de leeftijd van 24

ken meer.

alleen een extra salarisnummer

jaar en ouder.

Als je bestemd wordt voor een offi-

vanwege opleiding, als het gaat

ciersfunctie, geldt een verhoging

om een opleiding waar specifiek

Simpel gezegd krijg je voor

met 3 (hbo-bachelordiploma),

behoefte aan is (hbo/wo).

één jaar relevante ervaring 1

4 (wo-bachelordiploma) of 5

Van de KM zijn geen richtlijnen

‘klik’ erbij. Je moet die ervaring

(wo-master) klikken.

bekend.

kunnen aantonen door het over-

De luchtmacht waardeert de

leggen van jaaropgaven en/of

ervaring van herintreders met

Klikmaand

salarisspecificaties. Een verkla-

extra klikken. Alleen werkerva-

Je salarisnummer wordt in

ring van een werkgever alleen is

ring vanaf 24 jaar geldt, en het

principe jaarlijks met één klik

dus niet genoeg!

moeten ten minste 12 maanden

verhoogd. Dat gebeurt in de

Ook een militair bedrijfsarts,

aaneengesloten zijn. Voor het 1e

klikmaand. Welke maand dat is,

militair huisarts en tandarts

jaar krijg je 1 klik en daarna voor

vind je op je salarisstrook (links
boven, vlak onder ‘rang/schaal’).
Je ziet daar ook je salarisnummer. Je zou dus denken dat als
je op 0 begint, je na 7 jaar altijd
salarisnummer 7 hebt. Maar
toch is dat niet altijd zo. Het
hoofd defensieonderdeel kan
jou namelijk een hoger salarisnummer toekennen, als hij vindt
dat jij daarvoor in aanmerking
komt. Ook als je als korporaal
van de KL of KLu wordt bevorderd tot korporaal eerste klas,
wordt dat met één verhoogd.
Het hoofd defensieonderdeel
kan jouw ‘klik’ ook achterwege

Ben je 19 of jonger, dan begin je in principe met salarisnummer 0.

laten. Dat zal alleen gebeu-
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Gedeelte van de salaristabel voor militairen per 1-7-2020.
Zie https://www.bbtv.nl/nieuws/bbtv-nieuws/627-salaristabellen-2019.html voor de gehele tabel.

ren als jij niet naar behoren
functioneert.

Kan je bezwaar maken
tegen je salarisnummer?
Soms. In principe kun je bezwaar
maken tegen je loonstrook, ALS
er in vergelijking met de vorige
loonstrook iets is veranderd OF
als je een betaling verwacht (bijvoorbeeld oefentoelage) die je
niet op de loonstrook terugziet.
Dan kun je (binnen zes weken)
bezwaar maken.
Maar als jij het niet eens bent

Je salarisnummer wordt in principe jaarlijks met één klik verhoogd. Dat gebeurt in de
klikmaand. Welke maand dat is, vind je op je salarisstrook (linksboven, vlak onder ‘rang/
schaal’).

met het salarisnummer, omdat
je achteraf erachter bent geko-

niet zoveel zin om daarna nog

kan je hierbij helpen. Merk je dat

men dat je bij je aanstelling een

bezwaar te maken tegen je

je geen verhoging hebt gekregen

te laag salarisnummer hebt

loonstrook, omdat je het niet

in je ‘klikmaand’, dan moet je

gekregen, dan maak je nu niet

eens bent met het eerste sala-

wel (binnen 6 weken) bezwaar

veel kans meer.

risnummer. Maar je kunt altijd

maken.

Jouw rang en salarisnummer

jouw specifieke geval voorleg-

De belangrijkste les voor elke

stonden namelijk al vermeld op

gen aan onze juridische afdeling.

nieuwe lichting is dus: let bij je

het aanstellingsbesluit. Dus je

Misschien is er in jouw geval nog

aanstellingsbesluit goed op of

had tegen je aanstellingsbesluit

wel iets aan te doen.

jij het salaris krijgt waar je recht

bezwaar moeten maken. Dat had

op hebt! En maak dan meteen

je bovendien moeten doen bin-

Rekest indienen

nen 6 weken. Als je niet binnen

Als je bijvoorbeeld toch vindt

het er niet mee eens bent. Ben

6 weken na de datum van een

dat je een hoger salarisnum-

je hier te laat mee, maar denk je

besluit in bezwaar gaat, komt

mer moet hebben, bijvoorbeeld

toch kans te maken op een hoger

een besluit ‘in rechte vast te

omdat dit jou tijdens een aanna-

salarisnummer, neem dan con-

staan’. Dan is het definitief.

me-gesprek beloofd is, dan kun

tact op met de Helpdesk van de

Het heeft dus waarschijnlijk

je een rekest indienen. De BBTV

BBTV.

(binnen 6 weken) bezwaar als je

Polen koopt 250
Abrams
main battle tanks
Polen pakt de versterking van
zijn krijgsmacht serieus aan. Het
land koopt 250 M1A2 Abrams
SEPv3 main battle tanks. Het
land investeert naar verluidt zo’n
6 miljard dollar. In dat bedrag zit
niet alleen de aanschaf van de
tanks, maar ook training, munitie, 26 M88A2 Hercules Armored
Recovery Vehicles en 17 M1110

Duitsland wil
Israëlische
raketafweer

Joint Assault Bridges (JAB’s).
De M1A2 Abrams SEPv3 is de
nieuwste productieversie van
de Abrams en is voorzien van
nieuwe elektronica, computers

Met het oog op de Russische agressie gaat

en sensoren. De eerste tanks

Duitsland 100 miljard euro investeren in

zullen nog dit jaar geleverd

zijn krijgsmacht. Voor wat betreft raketaf-

worden.

weer is het oog van de Duitsers gevallen op

(Foto: General Dynamcis)

het Israëlische raketafweersysteem Arrow
3 (niet te verwarren met het ‘Iron dome’).
Arrow 3 is ontwikkeld door het Israëlische IAI in samenwerking
met Boeing.
Volgens Israëlische media zijn Israël en de Verenigde Staten in
principe overeengekomen dat Duitsland het Arrow 3-raketafweersysteem mag aankopen.
Duitsland heeft momenteel geen adequate verdediging tegen langeafstandsraketten. De Patriot biedt namelijk geen bescherming tegen
intercontinentale ballistische raketten.
(Foto: IAI)

Canada kiest
toch ook
voor

F-35

De Canadese regering heeft
toch voorkeur voor de aanschaf
van het F-35 gevechtsvliegtuig.
Canada is van plan 88 straaljagers te kopen ter vervanging
van de CF-18 Hornet. De keuze
is voor sommigen verrassend,
omdat premier Justin Trudeau
eerder in verkiezingstijd claimde
dat Canada de F-35 nooit zou
kopen. De keuze valt nu, gezien
de internationale veiligheidssituatie, alsnóg op de F-35. De deal
moet wel nog definitief beklonken worden.
(Foto: Mediacentrum Defensie)
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INTERVIEW

The Barefoot Dutchman:
3019 kilometer dwars
door Down Under
Oud-militair Anton Nootenboom
diende 10 jaar bij Defensie en
werd drie keer uitgezonden naar
Afghanistan. Om PTSS en mentale
gezondheid onder de aandacht te
brengen, liep Nootenboom meer dan
3000 kilometer op blote voeten door
Australië. Over zijn monstertocht
schreef hij het boek The Barefoot
Dutchman, dat in juni van dit jaar
verschijnt.

Hoe kijk je terug op je uitzendingen naar Afghanistan?
‘’Ik kijk met een goed gevoel
terug op mijn 3 uitzendingen
naar Afghanistan. Het zijn mooie
ervaringen geweest die mij

in een veilig en luxe land zoals

Ik ben nu ondertussen 6,5 jaar

deels hebben gemaakt tot wie

Nederland. Hier mogen we wel

weg bij de baas maar de disci-

ik nu ben. Ook de minder goede

wat vaker bij stilstaan.’’

pline en mindset dienen mij nog

dagen. Ik heb het geluk dat ik en

iedere dag. Het is de mindset van
Defensie geweest waardoor ik de

uitgekomen en dat mijn hersen-

Waar diende je en hoe heeft
Defensie jou gevormd?

pan op een dusdanige manier

‘’Ik heb bij het KCT als onder-

nu doe. Het continu uit je com-

in elkaar zit dat ik het zelf heb

steuning gediend en bij de Alfa

fortzone stappen en je fysiek en

kunnen verwerken. Het heeft mij

tijger-compagnie van het 17e als

mentaal prikkelen, zijn de hoofd

doen realiseren dat het leven in

minimi-schutter. Ik was net 18

elementen in de uitdagingen die

een seconde over kan zijn, en

toen ik aan mijn AMO begon in

ik nu aanga. ‘Als je denkt dat je

dat we dus moeten leven alsof

Oirschot en ben er na 10 jaar op

niet meer kunt, zit je nog maar

er geen morgen is. Het heeft

mijn 28ste weer uitgegaan. Het

op 10% van je kunnen’, werd

mijn ogen ook geopend. Wij

begin van mijn volwassen leven

vaak geroepen, maar dat is ook

mogen onszelf gelukkig prijzen

is gevormd door de ervaringen

zeker zo. Het lichaam gaat waar

die ik bij Defensie heb opgedaan.

je gedachtes gaan. Er zijn geen

al mijn maten er heelhuids zijn

dingen heb kunnen doen die ik

Anton tijdens zijn uitzending naar Afghanistan

lekker rupsen. Maar net als met

het ontbrak mij dan ook vaak aan

ieder obstakel dat er op je pad

een fatsoenlijke maaltijd om op

komt, is er maar een manier

te kunnen laden. Ik viel veel af

om dat te overwinnen, en dat

en mijn lichaam voelde steeds

is door die stappen gewoon te

zwakker aan. Maar zoals eer-

zetten. Het maakt niet uit of het

der aangegeven, het lichaam is

een grote of kleine stap is, maar

sterker dan je denkt. Wanneer jij

iedere stap is een stapje dichter-

een doel voor ogen hebt en jij je

bij het einde en de overwinning.’’

daarop focust, volgt je lichaam.

grenzen aan ons kunnen, alleen
de grenzen die we onszelf opleggen door erover na te denken.’’

Je liep 3019 kilometer op
blote voeten. Wanneer kwam
je jezelf echt tegen?

Er is dan ook geen moment

Wat doen 3019 kilometer
op blote voeten met een
lichaam?

geweest dat ik dacht dat ik het
fysiek niet zou halen.’’

het continu op steentjes staan.

Wat zou je iemand adviseren
die ook zo’n enorme afstand
wil lopen?

‘’Er waren bijna dagelijks wel

Vergelijk het met een legoblokje

‘’Neem het dag bij dag. Kijk niet

zware momenten waar ik mij-

of je teen stoten tegen een

te ver vooruit, dat gaat er alleen

zelf moest uittrekken. De wegen

stoel of tafel. Je hele lichaam

maar voor zorgen dat het in je

waren soms zo pijnlijk om op

verkrampt. Dit is hoe ik het over-

hoofd te veel kan worden. Zet

te lopen dat het al mijn energie

grote deel heb gelopen, met een

voor jezelf iedere dag haalbare

kostte om door te zetten. Als ik

verkrampt lichaam. Het kostte

doelen. Iedere keer als je zo

dan soms wakker werd in mijn

zoveel energie, daar kon ik niet

een doel haalt krijg je weer een

tentje, wilde ik me eigenlijk

tegenop eten. Het eten was ook

gevoel van overwinning wat jou

verschuilen in mijn slaapzak en

niet van de allerhoogste orde en

weer meer motivatie geeft om

‘’De zenuweinden in mijn voeten
waren al vrij rap gekneusd van
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de aanval en haalt het doel neer

reden en maar een levende.’’

en de tweede hond gaat dan
van kans. Ik moest nu mijn rust

Gaan Defensie en de samenleving goed om met veteranen
die kampen met PTSS?

bewaren en scherp blijven om

‘’De samenleving moet het beeld

dit te kunnen overleven. Op het

rondom PTSS en onze mentale

moment dat de eerste hond mij

gezondheid veranderen. Wij moe-

aanviel wist ik net op tijd mijn

ten aan elkaar laten zien dat het

hand met daarin mijn hoed en

oké is om erover te praten. Dat het

kleren waar ik een bal van had

geen zwakte is maar juist moedig.

gemaakt voor mij te krijgen waar-

Wij moeten er meer voor elkaar

door hij in de hoed beet. Dit was

zijn, zodat het voor de mensen die

mijn moment om mijzelf zo groot

hiermee dealen makkelijker is om

mogelijk te maken en te schreeu-

zich erover uit te spreken en hulp

wen om te laten zien dat ze mij

te zoeken. Wij moeten samen

niet de baas waren. De tweede

het taboe verbreken. Als je een

de volgende uitdaging of dag aan

hond stond schuimbekkend klaar

been breekt, ga je naar de dokter

te gaan. Accepteer dat het pijn

om ook in de aanval te gaan, maar

om je te laten helpen; het moet

gaat doen en tegen gaat zitten,

door mijn actie deinsden ze even

net zo normaal zijn om naar een

vecht er niet tegen. Zodra je je

terug. Dit was mijn moment om

dokter te gaan als je problemen

omstandigheden kunt accep

met mijn ogen op hen gericht

hebt met je mentale gezondheid.

teren, valt er makkelijker mee te

langzaam terug het water in te

Ik denk dat Defensie en de over-

leven. Focus je alleen op de din-

stappen. Ik kwam er gelukkig

heid hier meer aan kunnen doen.

gen waar je controle over hebt.

heelhuids vanaf. Had die eerste

In groepsverband of individueel

Het heeft geen zin om je druk te

hond mijn hoed gemist en mijn

moet er over gesproken kunnen

maken over de dingen waar je

arm gegrepen dan had ik je dit

worden op kazernes. We moeten

geen invloed op hebt.’’

verhaal niet kunnen navertellen.’’

er voor elkaar zijn.’’

Wat is het meest bizarre dat
je onderweg overkomen is?
‘’Er lag een hoop vreemde zooi

Australië is een ruig land:
voor welke gevaren moest je
beducht zijn?

langs de kant van de snelweg,

‘’Het gevaarlijkste op mijn tocht

zoals een complete porno-

waren wel de auto’s en vracht-

collectie en een dag later een

auto’s. Het zijn lange rechte en

dildo van een meter. Maar het

saaie stukken waar veel mensen

meest bizarre dat mij overkwam

hun focus verliezen. Er waren

is mijn confrontatie met twee

dan ook een aantal close calls

jachthonden. Hier wordt veel

met vrachtwagens die rakelings

gejaagd op wilde zwijnen die van

langs mij reden. In het Noorden

een iets groter kaliber zijn dan

heb je veel krokodillen dus ik kon

de zwijnen die wij kennen. Daar

eigenlijk nergens zwemmen. In

hebben ze dus ook grote honden

het gras en in de bossen waar ik

voor nodig. Bull Arabs zijn een

kampeerde, heb je heel veel slan-

door Australiërs gefokt honden-

gen en spinnen van het type dat

ras voor het zwijnenjagen. Op een

je niet wil tegenkomen. Je hebt

dag liep ik uit een klein riviertje

er de giftigste en de meest dode-

en ineens stonden er 2 Bull Arabs

lijke slang ter wereld, en ik liep

van het formaat kalf recht voor

daar met mijn blote voeten rond.

mij. Ik zag gelijk dat ik in de pro-

Geen goede combinatie. Ik heb

blemen zat en niet veel kon doen.

uiteindelijk meer dan 100 dode

De eerste hond gaat meestal voor

slangen gezien die waren aange-

voor de strot. Ik had geen schijn

Antons boek The Barefoot
Dutchman is vanaf juni in de
(online) boekhandel te koop
voor € 20,99.

Van nieuws tot nice to know

SOF

Nieuws
Veelzijdig
wapen voor
Franse SF
Franse special forces worden als eersten uitgerust
met het nieuwe ultralichte
machinegeweer FN Evolys.
De Evolys is het nieuwste paradepaardje van wapenproducent FN Herstal.
Het wapen wordt in twee kalibers geproduceerd: 5.56×45 mm (gewicht: 5,5
kg) en 7.62×51 mm (gewicht: 6,2 kg). De Evolys combineert de vuurkracht
van een machinegeweer met de ergonomie en balans van een aanvalswapen.
Maar ook snipers kunnen ermee uit de voeten want het wapen schiet tot op
1 kilometer nauwkeurig. FN Herstal meldt dat ook andere speciale eenhe-

DSU viert jubileum

Het DSU (Directorate of Special Units), de Belgische

den grote belangstelling tonen. Zo start de Britse SAS binnenkort met een
testfase waarin de nieuwe allround assault gun op de proef wordt gesteld.
Bron: Technisch Bureau Muller

tegenhanger van onze DSI, viert dit jaar zijn 50e verjaardag. De eenheid werd in 1972 opgericht nadat
Israëlische sporters tijdens de Olympische Spelen in
München door een Palestijnse terreurgroep werden
gegijzeld en vermoord. Het DSU heeft vele specialisaties
in huis, zoals interventie-, observatie- en arrestatieteams, onderhandelaars, undercovers, en technische
opsporing – kortom, alles om binnen- en buitenlandse
crisissituaties neer te sabelen. Het DSU-jubileum wordt
groots gevierd in België, met o.a. een boekpresentatie
(over de geschiedenis van de unit en zijn operators) en
een speciaal defilé op de nationale feestdag 21 juli.
Bron: Belgische Federale Politie

Geen schot in schiethuizen
De oplevering van 2 speciale schiethuizen voor het KCT

de eenheden al meer dan 15 jaar op de beloofde trainings-

en NLMARSOF loopt (wederom) vertraging op. Al in 2007

centra in Ossendrecht en Soesterberg, waar onder meer met

zei de toenmalige CDS dat Nederlandse special forces

scherp geschoten zal gaan worden. Tot die tijd trainen de

eigen schietfaciliteiten moesten krijgen om contraterreur

operators bij hun Amerikaanse collega’s, maar die ‘oefen-

(CT)-oefeningen te beoefenen. Vanwege aangescherpte

reizen’ zijn duur en kosten onnodig veel tijd. MINDEF hoopt

veiligheidsregels en veranderende wetgeving is het project

nu dat de schiethuizen in 2025 gereed zijn.

de afgelopen jaren steeds opgeschort. Inmiddels wachten

Bron: RTL Nieuws
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Welkom bij de nieuwe rubriek Game Base! Aan mij de eer

Schreeuwend tekort

om jullie in komende XRcises van het laatste gamenieuws te

Wat speelt er op dit moment binnen onze krijgsmacht? Ik

voorzien. Even kort voorstellen: mijn naam is Bas Hoekstra,

kan je vertellen dat er vergevorderde plannen zijn om een

34 jaar, marineman en verbindelaar (ICT’er). Van jongs af

LAN-party te organiseren bij de luchtmacht. We komen in

aan speel ik al games; het begon voor mij allemaal met de

onze organisatie schreeuwend ICT’ers tekort en dat bete-

console Sega Megadrive en de game Sonic the Hedgehog 2

kent dat de hogere legerleiding openstaat voor wat meer

(op dit moment draait een Sonic-film trouwens in de bios,

experimenten en out of the box-plannen. Mocht jij ideeën

mocht je de game niet kennen).

hebben over hoe we dat goed vorm kunnen geven of welke
games er absoluut op zo’n bijeenkomst gespeeld moeten
worden, neem dan vooral contact met mij op! Ook als je ons
op het event wilt ondersteunen, hoor ik het graag.

First person shooter
Binnen de marine werk ik aan het project KM & Esports,
waarbij we effectieve samenwerking (Crew Resource
Management) aan matrozen en mariniers in opleiding

The Challenge

bijbrengen. Tijdens mijn eigen opleiding werd ik zelf wat

De marine organiseert dit jaar wederom de KM Esports

verdrietig van alle ‘death by powerpoint’-lessen die ik kreeg,

Challenge, inclusief grote (lelijke) wisselbeker – het is

dus daarom gebruikaen we nu een first person shooter

zeker de moeite waard om dat ding te scoren en een jaartje

(Counterstrike) om onze lessen te ondersteunen.

bij jouw onderdeel in de prijzenkast neer te zetten. Begin
maar vast met oefenen in Warzone zou ik zeggen, want

Nu je een beetje weet wie ik ben kan ik me voorstellen dat

de concurrentie is zoals altijd moordend! Nadere details

je je afvraagt: “En wat kunnen we dan precies van jou ver-

over de Challenge volgen nog, maar het wordt beslist een

wachten op deze plek komende tijd?” Goeie vraag. In deze

event dat je niet wil missen. Deelnemers van alle krijgs-

rubriek praat ik je graag bij over game-ontwikkelingen bij

machtdelen worden uitgenodigd hieraan mee te doen. Op

De Baas (zoals de Serious Games), Esports in Nederland en

het virtuele slagveld kunnen jullie dan de strijd met elkaar

reviews van recent uitgekomen games.

aangaan. Game jij graag? Dan daag ik je alvast uit je t.z.t. in
te schrijven!

STRIP
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De BBTV en VBM hebben veel leden geholpen bij het aanvragen van
een uitkering in verband met blootstelling aan het giftige chroom-6,
waarmee bij Defensie jarenlang is gewerkt. In veel gevallen hebben de uitkering-aanvragen direct tot toekenning geleid. Wanneer
een aanvraag echter (deels) wordt afgewezen, kan er bij Defensie
bezwaar worden gemaakt.

Dat is gebeurd in een zaak waarin een lid van ons een uitkering
van zo’n € 20.000 kreeg voor longkanker. Bij deze aandoening is
de hoogte van het bedrag afhankelijk van de vraag of iemand
korter of langer dan tien jaar is blootgesteld aan chroom-6. In
het bezwaar wezen wij erop dat de duur van de blootstelling
niet goed was getoetst en dat ons lid wel degelijk (ten minste)
tien jaar met chroom-6 had gewerkt. Defensie stelde ons in het
gelijk en vond dat hij alsnog recht had op een bedrag van ruim
€ 40.000. Het toegekende bedrag wordt binnenkort uitgekeerd. Daar
doen we het voor. Wij laten niemand achter.

om-6
chro
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toeg
geen

LID WORDEN VAN DE BBTV?

DAAROM!

Aanvraag onterecht afgewezen?
Wij maken bezwaar.

