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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. Bij 
verlaten van de dienst stopt het lidmaatschap automatisch.
Niets uit deze uitgave mag worden verveel voudigd en/of open baar 
worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder vooraf schrifte lijke 
toestem ming van de uitgever. 

    Volg ons op instagram: @bbtv_defensievakbond

‘‘We moeten Defensie nu 
repareren’’, stelt BBTV-afdelings-
bestuurder sergeant-majoor der 
mariniers Dani van de Weijer. 
Lees op pagina 27 waarom hij 
betrokkenheid bij de vakbond 
belangrijk vindt.    

Welke technologie gaat onze 
krijgsmacht veranderen? Hoe ziet 
het battlefield van de toekomst 
eruit? XRcise was bij NEDS 2022: 
de grootste defensiebeurs van de 
Benelux. 

Ken jij The Murph? Dit beest 
onder de workouts heeft nog 
altijd niets aan populariteit 
verloren. Durf jij de ultieme 
training aan? Lees er alles over 
in De redactie tipt. 
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Penthouse 

Defensie is overal. Je kunt je socials niet 
openen of je wordt om de oren geslagen 
met recruitmentvideo’s. Je hoeft je tv 
maar aan te zetten of Generatie D komt 
voorbij. Op het station of festival loop je 
tegen Defensie Pop-up Stores aan. De 
krijgsmacht zet alles op alles, zoveel is 
zeker. Tegelijkertijd kampt Defensie nog 
altijd met bijna 9.000 open vacatures, 
een toegenomen uitstroom en hoge 
werkdruk. Wanneer gaat het tij dan keren, 
vraag je je wellicht (terecht) af. Waar 
zien we de eerste resultaten van al die 
vele extra miljoenen die Defensie per 
infuus toegediend krijgt? NEDS 2022, de 
grootste defensiebeurs van de Benelux, 
was zo’n plek waar die broodnodige wind 
of change voelbaar was. XRcise was ter 
plaatse en constateerde bijna een verdub-
beling aan bezoekers én expo-stands ten 
opzichte van vóór corona. De Nederlandse 
defensie -industrie floreert en de militaire 
slagkracht wordt flink vergroot komende 
jaren, zo leerde NEDS 2022 ons (lees ver-
der vanaf p. 14 in dit nummer). Het is nog 
een lange weg naar het penthouse, maar 
we staan met één voet in de lift. 

Veel leesplezier,

Namens de redactie,
Daniel Lameriks 
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ongevallenverzekering 
voor actief dienende leden 
van de VBM|BBTV en VNR24 

uurs

Als lid ben je automatisch verzekerd, je hoeft geen persoons-
gegevens achter te laten en wordt niet benaderd door Aon.

DEKKING VOOR EEN ONGEVAL 
TIJDENS WOON-WERKVERKEER

‘actief dienend militair lid (reservist) is ook tijdens de  
uit oefening van zijn werkzaamheden verzekerd’

´dus ook tijdens missies, waar ook ter wereld’

Dit alles 
zit in je 

lidmaatschap

Collectieve ongevallenverzekering

dus altijd 
verzekerd

  5.000 bij overlijden als gevolg van een ongeval 
  10.000 in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval 
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KORT

BBTV Belastingservice geopend
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 fis-
cale bezwaar- en beroepschriftprocedures. Je kunt je tot 17 maart 
2023 per bon aanmelden – zie daarvoor pagina 24 van deze XRcise. 
Aanmelden via onze website kan ook (tot uiterlijk 1 april 2023). 
Aangifte doen een lastige en vervelende klus? Meld je dan aan!

Check & 
Follow
@kilicbil
Fotojournalist Bulent Kilic 
reist door Oekraïne en schiet 
onderweg adembenemende 
prenten. Op de foto hiernaast 
zien we Oekraïense artillerie 
nabij de stad Bakhmut. 

Betaaldata salaris 
Defensie: 
•  Donderdag 22 december 2022 

•  Dinsdag 24 januari 2023 (inclusief loonsverho-
ging van 3,65% over de nieuwe salaristabellen 
per 1 januari 2023)

•  Vrijdag 24 februari 2023

Uiterlijk de volgende werkdag staat het geld op 
je rekening bijgeschreven.

Uitslag poll op BBTV.nl
Als militair...
nn  kan ik ondanks alle prijsstijgingen nog prima rondkomen (27%).
nn  trek ik de broekriem aan en kom ik de winter wel door (33%).
nn  zit ik op zwart zaad (15%). 
nn  zie ik de komende maanden somber in (25%).

TIP



IN GESPREK

‘’Ik hoop tijdens mijn werkbezoeken duidelijk te 
kunnen maken waarom bepaalde beslissingen wel of 
niet genomen worden. Vooral over beleid dat collega’s 
echt raakt, zoals het salaris of arbeidsvoorwaarden. 
Ik hoor wel eens: ‘regel dat even en doe er gewoon 
wat geld bij’. Maar de realiteit is natuurlijk dat de 
politiek bepaalt hoeveel het Ministerie van Financiën 
aan Defensie mag uitkeren. En daarnaast zijn de geld-
stromen gescheiden: er worden geen vliegtuigen aan 
de grond gehouden om bijvoorbeeld de salarissen te 
verhogen. Over dat soort zaken ga ik in het land het 
gesprek aan. Maar andersom geldt hetzelfde; ik zie 
het ook als mijn taak om de stem van de werkvloer 
hier in Den Haag te laten horen.’’

Defensie is onlangs begonnen met het ver-
strekken van het interim-GVT. Hoe verloopt 
dat proces in uw ogen? 

Wat heeft u het meest verbaasd in Den 
Haag, tussen de defensieambtenaren en 
krijgsmacht-top?
‘’Toen ik operationeel geplaatst was, had ik het nooit 
zo in de gaten: maar uiteindelijk is Defensie natuurlijk 
een instrument van de politiek. Wat me echt verbaasd 
heeft, is wat er allemaal voorafgaat aan het uitzenden 
van een eenheid. Daarbij zijn hele volksstammen 
betrokken. Er moet heel breed draagvlak voor een 
uitzending komen, ook internationaal. Wat me ook 
opviel, is dat er hier veel met papier geschoven wordt, 
haha. Maar goed, dat hoort natuurlijk gewoon bij 
een ministerie. Maar neem van mij aan; in Den Haag 
weten ze echt wel wat er leeft en speelt onder onze 
militairen.’’ 

Hoe maakt u de vertaalslag van Den Haag naar 
de manschappen en onderofficieren in het land?

‘Het is pijnlijk dat 
militairen in hun auto 
sliepen omdat ze geen 
benzine meer konden 
betalen’
Interview krijgsmachtadjudant

Adjudant Rob van Haastrecht werd na een veelzijdige, operationele 
loopbaan – die zich uitstrekte van De West tot LO/Sport en van POTOM-
instructeur tot NLMARSOF – de hoogste onderofficier van Defensie: 
krijgsmachtadjudant. In deze functie is hij de schakel tussen de CDS 
en de onderofficieren en manschappen. XRcise sprak adjudant Van 
Haastrecht in zijn werkkamer op het Haagse Ministerie van Defensie. 
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gen voor militaire leiders is er meer ruimte ingericht 
voor mentale zorg – hoe herken ik psychische proble-
matiek in mijn peloton of geweergroep? Wat kan ik 
daaraan doen? Daarnaast zijn er ook allerlei platforms 
bijgekomen, zoals KNAK bijvoorbeeld. KNAK is op-
gericht door sergeant der mariniers Robin Imthorn 

CV Rob van Haastrecht 
1988 Mariniersopleiding - Van GhentkazerneMariniersopleiding - Van Ghentkazerne
 aansluitend plaatsing Doorn aansluitend plaatsing Doorn
  diverse opleidingen, zoals para-, berg- en   diverse opleidingen, zoals para-, berg- en 

wintertrainingwintertraining
1992 Uitzending CambodjaUitzending Cambodja
1993 Opleiding Bijzondere Bijstandseenheid (BBE)Opleiding Bijzondere Bijstandseenheid (BBE) 
1994 Uitzending voormalig JoegoslaviëUitzending voormalig Joegoslavië
1995 Onderofficiersopleiding Onderofficiersopleiding 
1996  Opv. Ploegcommandant BBE, vuurwapen-Opv. Ploegcommandant BBE, vuurwapen-

docent, diverse uitzendingendocent, diverse uitzendingen
1998  Baksmeester Initiële Mariniersopleiding Baksmeester Initiële Mariniersopleiding 
  aansluitend de opleiding Instructeur Fysieke   aansluitend de opleiding Instructeur Fysieke 

Training en SportTraining en Sport
 en baksmeester bij de POTOM en baksmeester bij de POTOM
2003  Geweergroepscommandant 3e MARNSBAT Geweergroepscommandant 3e MARNSBAT 

op Aruba op Aruba 
  aansluitend commandant boardingteam   aansluitend commandant boardingteam 

drugsbestrijdingdrugsbestrijding
2006 Instructeur POTOMInstructeur POTOM 
2008 Opv. pelotonscommandant bij NLMARSOFOpv. pelotonscommandant bij NLMARSOF 
2010  Adjudant bij 2e MARNSBATAdjudant bij 2e MARNSBAT
  aansluitend Chef der Equipage in Kunduz,   aansluitend Chef der Equipage in Kunduz, 

AfghanistanAfghanistan
2013 Chef Opleidingsafdeling MOCChef Opleidingsafdeling MOC
2016 Korpsadjudant Korps MariniersKorpsadjudant Korps Mariniers
2020 KrijgsmachtadjudantKrijgsmachtadjudant

‘’Het hele project DOKS (Defensie Operationeel 
Kleding Systeem) heeft veel te lang geduurd, daarover 
moeten we gewoon eerlijk zijn. De nieuwe gevechts-
kleding had er al lang moeten zijn. Op oefening zie je 
soms een bij elkaar geraapt allegaartje van Woodland 
en VOSS-uitrusting met NFP-camouflage. Daaraan 
moet het interim-GVT nu voorlopig een einde maken. 
Kleding is emotie en je uniform is een deel van je 
identiteit. Daarom hebben we ook flink druk gezet 
op de uitrol van het interim. Eenheden die nu gepast 
hebben, krijgen het pak ASAP geleverd. Nieuwe le-
veringen gaan nog wel via het KPU-magazijn, maar 
worden zo snel als mogelijk naar de eenheid door-
gezet. Zo willen we de druk op de ketel houden.’’ 

Defensie en de bonden bereikten onlangs een 
arbeidsvoorwaardenakkoord. Welke reacties 
op het akkoord vangt u op de werkvloer op?
‘’Ik hoor overwegend positieve geluiden. Er is finan-
cieel het nodige gerepareerd en dat was hoog tijd. 
Met name de lagere rangen kregen gewoon slecht 
betaald voor hun werk. Dat is gelukkig verbeterd 
en ook het verouderde loongebouw gaat nog op de 
schop. Daarnaast hebben we nu wel met inflatie en 
stijgende prijzen te maken. Dat treft ook (jonge) mi-
litairen. Wij maken ons hard om komende tijd extra 
aandacht te besteden aan geldzorgen en schuld-
hulpverlening. In onze podcast PLATOON willen 
we met onderofficieren bespreken hoe je signalen 
van collega’s met geldproblemen opvangt en hoe 
je hen de juiste hulproute kunt wijzen. Geldzorgen 
moeten bespreekbaar zijn. Vóór het bereiken van het 
cao-akkoord heb ik schrijnende verhalen gehoord 
over manschappen die hun benzine niet meer konden 
betalen, en daarom maar in hun auto gingen slapen 
naast de kazerne. Dat doet mij pijn. Het is aan ons 
allemaal om daar alert op te zijn. Defensie heeft intern 
een heel professioneel vangnet dat hulp kan bieden 
en zo’n collega echt weer goed op weg kan helpen.’’ 

Mentale gezondheid onder militairen vindt u 
een belangrijk thema. Wat heeft Defensie op 
dat vlak verbeterd afgelopen tijd?
‘’Fysieke en mentale gezondheid zijn voor mij onlos-
makelijk met elkaar verboden. Vroeger was er maar 
weinig aandacht voor de mentale component. Daarin 
hebben we gelukkig een inhaalslag gemaakt. Zo 
wordt er nu in de opleidingen aandacht besteed aan 
stressmanagement – hoe herken je stress bij jezelf? 
En wat moet je dan vervolgens doen? Ook in trainin-



en Marechaussee-teamleider Renaldo Ishaak. Op 
dat platform, dat wij als Defensie steunen, wordt 
zichtbaarheid gegeven aan mentale gezondheid en 
PTSS. Dit soort projecten en initiatieven probeer ik 
altijd een goede duw in de rug te geven, ook op de 
NOOC (Nationale Onderofficiers Conferentie) bijvoor-
beeld. Hoe meer aandacht ervoor is, hoe beter. Zo 
wil ik nog voor mijn FLO (functioneel leeftijdsontslag) 
volgend jaar een seminar over mentale gezondheid 
organiseren.’’

Het personeelstekort blijft erg groot. Momenteel 
staan er 8.800 vacatures bij Defensie open. Hoe 
moeten we het tekort te lijf gaan? 
‘’Er moet meer bewustwording over de krijgsmacht 
komen in de maatschappij. We moeten geen orga-
nisatie zijn waar jongeren heengaan die even niet 
weten wat ze willen. Defensie moet echt een morele 
keuze worden; een organisatie waar je naartoe gaat 
om je voor een aantal jaar in te zetten voor je land. 
Dat moeten we via campagnes duidelijk gaan maken. 
Ja, bij Defensie word je gevormd, kun je opleidingen 
volgen en zie je wat van de wereld. Maar het moet 
daarnaast een bewuste keuze worden, zeker in deze 
tijden waarin vrijheid niet vanzelfsprekend is. Je moet 
als jonge Nederlander het gevoel krijgen dat je aan die 
vrijheid wil bijdragen. En wij moeten als organisatie 
vervolgens laten zien dat we trots zijn op de mensen 
die de keuze gemaakt hebben om militair te worden. 
Om het tekort tegen te gaan moeten we ook vol in-
zetten op behoud van (goed) personeel. We moeten 

goed werkgeverschap laten zien en mensen ontwik-
kelkansen geven. Daar zie ik ook een rol weggelegd 
voor de onderofficier, die zijn mensen kan stimuleren 
een loopbaan binnen de krijgsmacht uit te zetten.’’  

U bent bij veel verschillende defensieopleidin-
gen betrokken geweest. Wat maakt iemand tot 
een goede militaire opleider? 
‘’Je moet goed kunnen differentiëren. In een klas van 
20 mensen zitten ontwikkelingsverschillen. De ene 
cursist loopt wat voor op een ander met bijvoorbeeld 
navigatie-skills, en een ander loopt weer achter op 
fysiek vlak. Als je daarvoor oog hebt en ieder individu 
kunt prikkelen of uitdagen naar een niveau hoger te 
komen, ben je een goede opleider. Daarnaast moet 
je als instructeur een groep kunnen smeden en de 
cursisten een bepaalde attitude kunnen bijbrengen. 
Opleiden is echt een vak, waarbij veel meer komt 
kijken dan alleen vormen en drillen. Als instructeur 
ben je ook coach, ontwikkelaar en mentor. En zo 
moeten we het vak ook benaderen.’’ 

Volgend jaar gaat u met FLO. 
Wat zijn uw plannen?
‘’Dat weet ik nog niet precies. Ik mag in ieder geval 
niet te veel thuis komen zitten van mijn vrouw. Ik 
speel sinds een paar jaar met veel plezier golf, dus 
misschien word ik wel Marshall. Kan ik daar mooi 
iedereen in de gaten houden en een beetje de orde 
bewaken, haha.’’





VRAAG: 2
Hoe gaat dat in z’n werk?

Antwoord:
Van het proces-verbaal dat jouw com-
mandant heeft opgemaakt, zal een 
afschrift naar het pensioenfonds 
ABP worden opgestuurd. Het ABP zal 
de zaak verder bekijken en zal beslis-
sen of het ongeval wel of niet is aan te 
merken als een ‘ongeval met dienst-
verband tijdens buitengewone om-
standigheden’. Onder ‘buitengewone of 
daarmee vergelijkbare omstandigheden’ 
wordt o.a. verstaan: 
-  staat van oorlog;
-  het deelnemen aan vredesoperaties; 
-  het verlenen van bijstand in het kader 

van handhaving van de openbare orde;
-  militaire oefeningen. 

Is er sprake van buitengewone omstan-
digheden, dan wordt dit door het ABP 

via een besluit aan jou kenbaar gemaakt. In 
dat besluit staat verder dat je een verzoek 
bij het ABP kunt indienen, om na het einde 
van je dienstverband voor een invaliditeits-
pensioen in aanmerking te komen. Op 
dat moment zal de mate van invaliditeit 
worden beoordeeld en heb je bij een mi-
nimale invaliditeit van 10% aanspraak op 
een invaliditeitspensioen.
Als het ABP het níet aanmerkt als een on-
geval met dienstverband, dan kun je tegen 
die beslissing binnen zes weken in bezwaar 

gaan. Als je om een andere reden niet in 
aanmerking komt voor een invaliditeit-
spensioen (omdat er bijvoorbeeld sprake 
is van een invaliditeit van minder dan 10%), 
dan kun je ook tegen die beslissing binnen 
zes weken in bezwaar gaan. 

Neem dan voor de zekerheid tijdig (dus zo 
snel mogelijk, maar sowieso binnen zes 
weken) contact op met onze Helpdesk. 
Wij kunnen dan voor je bekijken of deze 
beslissing juridisch juist is.  

VRAAG HET NATALIE

Bezwaar?
Neem contact 
op met onze 
Helpdesk. 

Natalie van Os is één van de juristen van de BBTV. In 
deze rubriek beantwoordt zij veelgestelde vragen en 
deze keer gaat het over proces-verbaal van ongevallen.

Heb jij ook een vraag voor Natalie?

VRAAG: 1
Tijdens mijn uitzending in Mali was ik werkzaam als chauffeur. Bij een transport 
moest ik een obstakel op de weg omzeilen, waardoor ons voertuig kantelde. 
Ik heb hierbij ernstig letsel opgelopen aan mijn linkerbeen. Ik sta nu onder 
medische behandeling, maar waarmee moet ik nog meer rekening houden? 

Antwoord:
Het is verstandig om dit ongeval door jouw commandant schriftelijk te laten vast-
leggen in een proces-verbaal van ongeval. Dit is van groot belang. Mocht er 
onverhoopt sprake zijn van blijvend letsel, dan heb je – mocht je in de toekomst 
afzwaaien – mogelijk aanspraak op een invaliditeitspensioen.

bbtv@mijnvbm.nl

070 315 51 11



 XRCISE 144  PAGINA 11

VERENIGING

Waarom is dat een goed 
idee? Een voorbeeld:
Aan een militair was vorig jaar 
eervol ontslag verleend, op eigen 
verzoek. Zijn lidmaatschap van de 
BBTV eindigde en hij liet dat zo.
Vervolgens bleek dat Defensie 
hem een restitutieverplichting 
had opgelegd van enkele duizen-
den euro’s. Dat waren opleidings-
kosten die hij moest terugbetalen. 
De militair wist wel dat hij geld 
moest terugbetalen, maar had 
geen idee dat dit bedrag zo hoog 
zou zijn. De militair had zelf geen 
idee op welke gronden hij be-
zwaar moest maken.

Voor dit soort gevallen is het 
handig om nog (even) lid te blij-
ven van je vakbond. Het komt best 
vaak voor dat er na je afzwaaien 
alsnog een probleem boven water 
komt, dat te maken heeft met je 
werk bij Defensie. Dat kan bij-
voorbeeld ook een gezondheids-
probleem zijn. Zo hebben onze 
juristen al veel oud-militairen 
bijgestaan die ziek zijn geworden 
door chroom-6.

Juridische bijstand en 
service
Blijf je lid, dan kun je rekenen op 
de hulp van onze ervaren juristen. 
Ook als bijvoorbeeld na jouw ont-
slag je uitkering niet wordt toe-
gekend, dan kunnen wij daarbij 
hulp bieden.
Daarnaast kun je ook nog steeds je 

belastingpapieren laten invullen 
door de BBTV Belastingservice, 
en blijf je recht houden op kortin-
gen bij onder andere je verzeke-
ring (AON), bij LOI, Esso en je kunt 
aanspraak maken op (financiële) 
hulpverlening bij acute financiële 
nood of problemen. Bovendien 
blijf je de magazines XRcise en 
Trivizier ontvangen.

Nazorg, kortingen en nog 
véél meer
Onze vakbond biedt gratis uitvoe-
rig nazorg aan nabestaanden bij 
overlijden en onder meer korting 
op een samenlevingscontract. 
Tevens kun je gebruik blijven 
maken van hoge kortingen op 
A-merken in onze online perso-
neelsvoordeelwinkel. Kijk voor álle 
BBTV-voordelen op onze website. 

Wat we overigens níet kunnen 
nadat je bent afgezwaaid:
We kunnen niet meer onder-
handelen over jouw loon bij je 
nieuwe werkgever, jouw arbeids-
voorwaarden en we kunnen niet 
inspringen bij conflicten met 
jouw nieuwe werkgever. Ook de 
standaard ongevallenverzekering 
geldt niet als je niet meer in dienst 
bent bij Defensie.

Maar de redenen om (voorlopig) 
wel lid te blijven zijn talrijk. 
Blijf jij ook na je afzwaaien? Neem 
dan contact op met de BBTV: 070-
3155111. Een postactief lidmaat-
schap (per 1 januari 2023) kost  
€ 7,72 per maand.

 

Ah toe, blijf nog effe (lid)
Als jij afzwaait bij Defensie, dan stopt automatisch ook je lidmaatschap 
bij de BBTV. Je krijgt dan een bericht van ons, waarin staat wat je moet 
doen als je toch lid wilt blijven. En dat is een goed idee. 

Blijf verbonden, ook in de toekomst



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  Hoge kortingen op A-merken  

in onze webshop

Word vandaag nog lid! Kijk op: BBTV.nl 

WIJ LATEN 
NIEMAND ACHTER

https://www.bbtv.nl/
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XRcise’s auto & motorreview

VRRROEMMM

SMART #1
Smart vernieuwde in de jaren ’90 het stadsrijden, maar ver-
volgens kwam er weinig spannends uit de koker. Daar komt 
nu verandering in met de Smart #1. Deze nieuwe generatie 
zet in op een ruimtelijke, elektrische crossover, waarin ook 
je kinderbijslag makkelijk past. Zet die dobbelsteen van 
voorheen dus uit je hoofd en denk: veel zit- en beenruimte, 
luxe, een trekvermogen voor een caravan met een gewicht tot 
1.600 kg én samenwerking met Mercedes-Benz. En dat zie je 
terug: strakke lijnen, chic interieurdesign, panoramadak en 
sportieve prestaties. Deze Smart wil gaan concurreren met 
o.a. de Volvo XC40 en de BMW iX1. Jezelf opnieuw uitvinden 
is een kunst, maar de #1 is daarin wat ons betreft behoorlijk 
geslaagd. Nu in de pre-order, vanaf april 2023 geleverd. 

Actieradius: 420 km
Topsnelheid: 180 km/u
Acceleratie: (0-100 km/u): 6,7 sec
Nieuwprijs: vanaf € 41.395

KAwASAKi VeRSyS 650 (2023)
 De Versys 650 van Kawasaki is al jaren een van de populair-
ste en meest verkochte dual purpose-motors in zijn klasse. 
Het lichte chassis, de comfortabele zithouding en het kop-
pelrijke motorblok maken de 650 tot een echte allrounder: 
van dagelijks woon-werk tot verre, sportieve roadtrips. De 
Versys kreeg onlangs een facelift; geen broodnodige, maar 
het oog wil ook wat. Het design is stevig opgefrist, met o.a. 
kieuwen onder de koplamp (zoals bij de Ninja-modellen), 
een veel strakker windscherm en nieuwe kleurstellingen 
(zoals metallic smoke gold en candy lime green). Wie op 
zoek is naar een comfortabele motor met een laag verbruik 
en ondeugende trekjes zit met deze Kawa geramd. 
 

Motor: parallelle 2-cilinder 4-takt
Inhoud: 649 cc
Vermogen: 67 pk
Prijs: vanaf € 9.699 



TECH

Het Amerikaanse bedrijf Oshkosh Defense 
presenteerde zijn nieuwste JLTV (Joint Light Tactical 
Vehicle). Deze vierdeurs Heavy Guns Carrier (HGC) 
is uitgerust met een 25mm M242 Bushmaster-
snelvuurkanon, dat door wapenmakers John 
Cockerill en Northrop ontwikkeld werd. Het kanon 
is op afstand bestuurbaar (vanuit de cockpit of zelfs 
vanuit een commandopost verderop). Het voertuig 
is ontworpen voor het U.S. Marine Corps en andere 
snelle infanterie-eenheden. 

Autobedrijf Friederichs is marktleider in 
bepantsering en speciaal vervoer. Op de beurs 
toonde het bedrijf gepantserde voertuigen 
die ze finaal aan gort geschoten hadden; met 
sniperwapens, machinegeweren en explosieven. 
Het doel: onderzoeken hoe ze hun pantser naar 
een hoger niveau kunnen tillen. Bovenstaande bus 
kreeg trouwens de volle laag hell fire, maar reed 
naderhand nog gewoon naar huis terug. Friederichs 
maakt tevens waardetransporters, politiebussen, 
ambulances en gevangenisvervoer. Het bedrijf 
leverde in het verleden gepantserde vip-auto’s aan 
o.a. Poetin en Khadaffi.

Israel Aerospace Industries (IAI) toonde zijn 
laatste Loitering Munition – beter bekend als 
kamikazedrones. Deze vliegtuigjes worden 
momenteel regelmatig ingezet in de oorlog die 
Rusland op Oekraïens grondgebied voert. Ze kunnen 
worden volgehangen met explosieven en doelen 
op grote afstand uitschakelen, of dienen als ‘eyes 
in the sky’. IAI is een van de grote spelers en heeft 
met deze drones al veel praktijkervaring op het 
slagveld opgedaan. 

Hoe ziet oorlogsvoering er in de 
(nabije) toekomst uit? Welke 
technologie gaat onze krijgs-
macht veranderen? In Ahoy 
Rotterdam werd op 17 novem-
ber de Defensie-en veiligheids-
beurs NEDS georganiseerd.  

Militaire  

slagkracht
in beeld 
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Here comes the boom! Het Duitse body armor-
bedrijf BSST levert al decennia bommenpakken 
aan veiligheidsdiensten wereldwijd. Deze nieuwste 
update heeft verbeterde geïntegreerde video- en 
audiocommunicatie en een nieuw koelsysteem ( 30+ 
kilo om je lijf wordt heet!). Daarnaast heeft het pak 
onder meer een ‘paniek-rits’ (om ’t vliegensvlug uit 
te trekken), een geavanceerde ballistische helm en 
verbeterde blast-bescherming. 

Zo realistisch mogelijk medische hulpverlening 
oefenen? Skills Meducation maakt oefendummy’s 
die bijna niet meer van echt te onderscheiden zijn. 
De dummy ademt, bloedt, heeft schot-, steek- 
of brandwonden en botbreuken (naargelang de 
oefensituatie). Hij is op afstand bestuurbaar, om 
real time feedback op de behandeling te geven. 
Next level-ZHKH dus! 

Volledig geluidloos de vijand naderen? 100% 
elektrisch en met 70 km p/uur door het zijterrein? 
Trefecta ontwierp een militaire eBike met een bereik 
van 160 km en een trekkracht van enkele honderden 
kilo’s (voor een aanhanger bijvoorbeeld). De fiets is 
onlangs uitvoerig getest in Mali en momenteel wordt 
hij door nog 5 andere NAVO-landen uitgeprobeerd. 
Inmiddels heeft Trefecta ook een ‘burger-model’ 
uitgebracht. Daar hangt nog een stevig prijskaartje 
aan, maar dan heb je wel het eBike-vlaggenschip 
onder je kont. Op dit evenement komt de in-

ternationale defensie-industrie 
jaarlijks samen. Deelnemende 
bedrijven presenteren hier hun 
allernieuwste Guns ‘n Fun. XRcise 
wilde natuurlijk niets missen en 
was ter plaatse.

Militaire  

slagkracht
in beeld 



DUO CLIMBING

Verzasca Dam
De zestien beste rotsklimmers ter wereld werden onlangs uitge-
daagd mee te doen aan een spectaculair klimevenement op de 
220 meter hoge Verzasca Dam in Zwitserland. 8 teams van 2 duo’s 
namen het in een bloedstollende race tegen elkaar op. Het tweetal 
Ginés López (olympisch klimkampioen) en Luka Potočar (voormalig 
wereldkampioen) was in 51 min. en 27 sec. als eerste op de top. 
Potočar: ‘’Halverwege de dam was ik al uitgeput. Ik schreeuwde 
het uit omdat ik mijn grens had bereikt. Toen ik hoorde dat we 
nog konden winnen, gaf ik alles en kwam de finish in zicht.’’ Leuk 
weetje: in 1996 sprong James Bond (Pierce Brosnan) al eens met 
een bungeekoord van de Verzasca Dam voor de 007-film Goldeneye.

Foto: Stefan Voitl (Red Bull Content Pool)
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De nieuwste releases onder de loep

DE REDACTIE TIPT...

WORKOUT
Je hebt ongetwijfeld al eens van de Murph 
Workout gehoord. ‘De Murph’ is een van de beste 
en uitdagendste crossfit-workouts ter wereld. 
En hij wint alleen maar aan populariteit: ook 
sporters en acteurs gebruiken deze oefening nu 
om een topconditie te kweken. Zo werkte acteur 
Chris Pratt zich onlangs stuk op de Murph om 
een fitte marinier in The Terminal List te kunnen 
spelen. Wat is de Murph Workout precies? Hij is 
genadeloos in zijn eenvoud:
1600 meter (1 mijl) hardlopen
100 Pull-Ups
200 Push-Ups
300 Squats
1600 meter hardlopen

GADGET
Techbedrijf Shift Robotics ontwierp onlangs de Moonwalkers: de snelste schoenen 
ter wereld. Moonwalkers zijn een soort sandalen met wieltjes die je aan je schoenen 
bevestigt. Ze hebben elk een motortje van 300 watt dat de wielen onder de zool 
aandrijft, en je het gevoel geven alsof je op een loopband vooruit snelt. De eerste 
productielijn zal een topsnelheid van 11 kilometer per uur hebben, waarmee je al 
flink door de straten sjeest. De early bird-versies zullen zo’n € 1.000 gaan kosten. Is 
dit niet wat voor Defensie? Voor Urban Warfare? Anyway, check: shiftrobotics.io/ 
voor de pre-order. Verkrijgbaar vanaf maart 2023. 

PODCAST
Defensie heeft een nieuwe podcast gelanceerd: 
Ruggengraatpraat. De podcast is onderdeel van het onderoffi-
cieren-platform PLATOON. Op papier dus voor onderofficieren, 
maar lees: óók voor manschappen. Ruggengraatpraat maakt 
de vertaalslag van Haags defensiebeleid naar informatie voor 
militairen en burgers op de werkvloer. ‘’In duidelijke en con-
crete taal”, zo stelt de podcast-host korporaal TD Simon Bard. 
Ruggengraatpraat is volledig ‘paars’; dus interessant voor álle 
krijgsmachtsdelen. Te beluisteren via je streamingsdienst. 

https://shiftrobotics.io/
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MUZIEK 
De Nederlandse DJ en producer Martin Garrix werd onlangs door het gezaghebbende 
Britse tijdschrift DJ Mag uitgeroepen tot populairste dj van de wereld. Daarmee liet hij 
menig oudgediende (ver) achter zich, zoals David Guetta (nr. 2), Dimitri Vegas (nr. 3) 
en AfroJack (nr. 6). Om zijn overwinning te vieren speelde Garrix, als eerste DJ ooit, 
een set vanaf het dak van het Empire State Building in New York. Daarnaast releaste 
hij dit jaar het studioalbum Sentio en onlangs zijn nieuwste single Something, samen 
met electro pop-band Breathe Carolina. Garrix’ live set in the Big Apple terugkijken? 
Dat kan via YouTube (> Top 100 DJs Awards 2022). 

BOEK
M e e r v o u d i g 
wereldkampi-
oen kickboksen 
Robin ‘Pokerface’ 
van Roosmalen 
(1989) raakte in 
2021 zwaarge-
wond bij een au-
to-ongeluk. Maar 
veel erger nog: 

zijn twee jaar jongere zusje Melissa kwam bij 
datzelfde ongeluk om het leven. Robins leven 
was in een split second geruïneerd. In zijn boek 
Pokerface neemt Van Roosmalen je mee in zijn 
hartverscheurende verlies, zijn revalidatie en 
leven als vechtsporter. Leestip! Nu te koop voor 
€ 21,95 in de (online) boekwinkel. 

Het doel: zo snel mogelijk alle onderdelen achter 
elkaar uitvoeren. De training is vernoemd naar de 
in Afghanistan omgekomen Navy SEAL Michael 
Murphy, die deze exercise als geen ander kon 
uitvoeren. Inmiddels bestaan er vele Murph-
varianten (de hele run met extra gewichtsvest 
bijvoorbeeld). Ook snel topfit worden? Rammen 
met die kast dan! 
Op o.a. Fittr.nl en Healthline.com staan Murph-
tips en -tools. Op themurphchallenge.com kun 
je op een internationaal scorebord je tijd invullen, 
als je durft… 

https://www.youtube.com/results?search_query=%3E+Top+100+DJs+Awards+2022
https://www.fittr.nl/
https://www.healthline.com/
https://themurphchallenge.com/


P&O-FLASH

Krijg jij binnenkort een kleine? Dan is het goed om te weten dat het 
opnemen van extra geboorteverlof onlangs gemakkelijker is gemaakt. 
Tot 1 september 2022 kregen defensiemedewerkers namelijk 75% 
van het salaris betaald bij het opnemen van aanvullend geboortever-
lof. Sinds 1 september betaalt Defensie 100% van het salaris bij 
het opnemen van aanvullend geboorteverlof. Deze wijziging is een 
onderdeel van het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023. Met deze 
regeling wordt één van de drempels om aanvullend geboorteverlof op 
te nemen verder verlaagd.

 Meer info? Kijk op intranet bij de pagina ‘geboorteverlof’. 

Aanvullend geboorteverlof

BBTV dient ingebrekestelling in

Contactpersonen noodgeval

BBTV-juristen hebben in de afgelopen maanden voor talloze Korte 
Officiers Opleiding (KOO)-cadetten die na afronding van hun KMA-
opleiding niet direct tot tweede luitenant waren bevorderd, een be-
zwaarschrift ingediend. Defensie heeft daarop besloten dat deze 
cadetten die op of omstreeks 27 januari 2022 hun opleiding hebben 
afgerond, vóór aanvang van de Vaktechnische Opleiding worden 
bevorderd. Goed nieuws voor deze cadetten dus!

Ingebrekestelling
Maar Defensie heeft nog altijd géén knoop doorgehakt over de vraag 
hoe ze wil omgaan met de bezwaren van al die (voormalig) KOO-
cadetten die met terugwerkende kracht bevorderd willen worden tot 
tweede luitenant. De BBTV heeft Defensie ruim de tijd gegeven om 

hierin een standpunt te bepalen. Dat heeft Defensie echter nog altijd níet gedaan. Daarom hebben wij een ingebrekestelling ingediend. 
Hiermee willen we bereiken dat Defensie op korte termijn beslissingen gaat nemen op de ingediende bezwaren. Wij hopen nog altijd 
dat Defensie ook hierover een besluit neemt dat blijk geeft van goed werkgeverschap. Wordt dus vervolgd! 

Zijn jouw contactpersonen goed geregistreerd? Het blijkt nog 
te vaak voor te komen dat de registratie van ‘contactpersonen 
bij noodgeval’ niet op orde is. Defensiemedewerkers zijn zelf 
verantwoordelijk voor het aanpassen en bijhouden van deze 
persoonsgegevens. Zijn je gegevens niet up-to-date? Dan is 
het bij een noodsituatie lastig om de juiste contactpersonen 
(snel) te achterhalen. Dat wil je uiteraard voorkomen. Militairen 
die worden uitgezonden, wordt aangeraden om minimaal 
twee ‘Contactpersonen noodgeval’ te registreren. Je gegevens  
checken en eventueel updaten? Kijk bij de Selfservice-app, en 
dan bij: ‘Persoonlijke gegevens’. 
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COLLEGA IN BEELD

4 vragen aan… 
Ton van de 
BBTV-Helpdesk

 Komende tijd gaan verschil-
lende eenheden op oefening 
in Roemenië. Zij zullen dan 
een oefentoelage ontvangen. 
Tegelijkertijd is er een uitzen-
ding van een battlegroup in 
Cincu (Roemenië), die een 
uitzendtoelage krijgt. Is dat 
terecht? 
‘’De aard van de aanwezigheid is 
van belang bij de vraag of je op oe-
fentoelage of op uitzendtoelage 
wordt gezet. Voor de eenheid die 
gaat oefenen, geldt dus de oefen-
toelage. De eenheid die in Cincu 
zit, valt onder de operatie enhan-
ced Forward Presence (eFP), net 
zoals de eenheid die in Litouwen 
zit. Deze operaties vallen onder 
de regeling Voorzieningen bij 
Vredes- en Humanitaire Operaties 
(VVHO).’’ 

 Nederlandse militairen 
gaan op uitzending naar 
Irak om Erbil International 
Airport te beveiligen. Onlangs 
kregen enkelen van hen geen 

gezondheidsverklaring omdat 
zij geen booster hadden geno-
men. Is een booster verplicht?
‘’Er worden geen uitzonderingen 
gemaakt. Dat betekent dat je vol-
ledig gevaccineerd moet zijn om 
uitgezonden te worden. Een be-
langrijke reden hiervoor is dat de 
militaire zorg in missiegebieden 
gericht is op trauma-patiënten 
en niet op zorg zoals potenti-
eel benodigd is bij een ernstige 
besmetting met COVID-19. 
Opname van een COVID-patiënt 
betekent een operationele beper-
king voor de militaire zorg in het 
missiegebied.’’ 

 Defensiemedewerkers die 
een huis willen kopen, moeten 
bij de hypotheekaanvraag ook 
goed kijken welke verzekerin-
gen ze willen afsluiten, zoals 
een arbeidsongeschiktheids-
verzekering (AOV) en/of een 
overlijdensrisicoverzekering. 
Wat is wijsheid en waar kan 
men terecht?

‘’Er zijn meerdere verzekeraars 
waar je terecht kunt. Bij Loyalis 
bijvoorbeeld kun je een AOV af-
sluiten. Op hun website kun je 
meer informatie vinden en je 
eventuele premie berekenen. 
Voor wat betreft de levensver-
zekering die gekoppeld is aan 
de hypotheek, adviseer ik een 

verzekering af te sluiten bij een 
verzekeraar die is aangesloten 
bij het Verbond van Verzekeraars. 
Normaliter keert een verzekering 
niet uit als jou iets overkomt in 
een missiegebied. Dit noemen 
ze de zogenaamde molestclau-
sule. Defensie heeft echter met 
het Verbond de afspraak gemaakt 
dat hun verzekeraars in derge-
lijke gevallen tóch uitkeren. Deze 
uitkering bedraagt ten hoogste  
€ 400.000.’’  

 Het cao-akkoord heeft 
komend jaar ook voor burger-
collega’s nog enkele wijzigin-
gen in petto. Wat staat er voor 
hen o.a. op stapel?
‘’Burgermedewerkers in de scha-
len 3 tot en met 7 krijgen vanaf  
1 januari 2023 een extra perio-
diek toegekend. Daarnaast krijgen 
zij vanaf dezelfde datum een ver-
hoging van de inkomenstoeslag 
van 25 euro bruto per maand.’’ 

 

Ton van Elst is met zijn 28 dienstjaren bij de 
BBTV een ervaren Helpdesk-medewerker. 
Tijdens zijn loopbaan voorzag hij een keur aan 
defensiemedewerkers van advies. We legden 
deze doorgewinterde individueel belangen
behartiger 4 vragen voor. 



Van nieuws tot nice to know

SOF Nieuws

Experimenteren met truffels 
Enkele Nederlandse SOF-operators hebben onlangs meegedaan met 
een magic truffel-sessie (speciaal georganiseerd voor veteranen) om 
PTSS en traumatische ervaringen te verwerken. De truffels, ook 
wel paddo’s genoemd, zijn psychedelica die het bewustzijn verrui-
men. Ze bieden kans om mentale pijn te verzachten. De organisatie 
Psychedelic Insights maakte er een documentaire over en vertoonde 
die onlangs aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. De docu én 
de behaalde resultaten zijn enthousiast ontvangen. In de film worden 
actieve operators (vanzelfsprekend) niet in beeld gebracht, maar 
enkele collega’s van het Korps Mariniers wel. Flink uit je plaat trippen 
dus, maar wel met een bijzonder doel. Geïnteresseerd? Je kunt de 
docu bekijken via: psychedelicinsights.com/psychedelic-warriors

Uniek filmproject
Filmmaker Matthew Heineman heeft samen met National 
Geographic een documentaire gemaakt over de U.S. Army 
Green Berets (10th Special Forces Group) in Afghanistan. 
In de docu Retrograde zien we hoe Amerikaanse opera-
tors, in de laatste maanden van de 20-jarige Afghanistan-
missie, officieren van de Afghaanse krijgsmacht opleiden. 
Het filmproject is in meerdere opzichten bijzonder: 
we zien nog nooit eerder vertoonde beelden van SF-
eenheden aan het werk, Afghanen die tegen beter weten 
in hun land willen verdedigen, burgers die wegvluch-
ten, chaos op Kabul 
Airport, operationele 
control rooms, ge-
vechten in de frontli-
nie. Zonder meer een 
uniek filmproject; gaat 
dat zien! (Beoordeeld 
met een 8.2 op IMDB.) 
Binnenkort op meer-
dere filmfestivals te 
zien. 

Nieuwe Powerbak
Voor de Jordaanse special forces (JORSOF) is een 
voertuig ontwikkeld met een op afstand bedien-
baar wapen voorop. Het wapen, een volautomatisch 
7.62mm machinegeweer, is op de plaats van de 
motor gemonteerd (de motor zelf is naar de koffer-
bak verhuisd). Het voertuig, ‘Al-Hajras’ genaamd, 
is een gepantserde vier cilinder 4x4 truck, met run 
flat-banden en infrarood lampen. Er is plek voor 2 

passagiers – de bijrijder bedient het wapen met een soort joystick in de cockpit. Het voertuig is gemaakt voor 
urban operaties (voor nauwe straatjes bijvoorbeeld) en voor verkenningen. 
Bron: National Defense Magazine
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VERZEKERINGEN

Jij hoeft je geen zorgen te maken over jouw per-
soonlijke spullen op de kazerne. Speciaal voor 
leden van de BBTV is er de uitgebreide militaire 
buitenhuisdekking van de ‘Via mijn werk inboedel-
verzekering’. Deze dekking zit er standaard bij, als 
je een inboedelverzekering afsluit. 

Woon je nog thuis? Sluit dan de dekking los af. 

De uitgebreide buitenhuisdekking verzekert schade 
aan de persoonlijke spullen die aanwezig zijn in:

n een in Nederland gelegen 
(mili taire) politieschool en/of 
vergelijkbare huisvesting ten 
tijde van oefening, uitzending 
en/of stationering/detachering

n de legeringskamer op een 
kazerne of defensieterrein

n hieraan gelijkgestelde ver-
blijfsruimte op een Nederlandse 
base en/of compound in een 
uitzendgebied

Ook op de kazerne 
jouw spullen goed 
verzekerd!

Zo zijn jouw persoonlijke spullen ook op de kazerne goed 
verzekerd. Kijk voor meer informatie of het afsluiten van de 
buitenhuisdekking op:

www.viamijnwerk.nl/vbm

https://www.aonverzekeringen.nl/vbm


BELASTINGSERVICE





 Klik op 
‘lidmaatschapnummer 
zoeken’. Vul jouw 
achternaam en 
geboortedatum in 
(xx-xx-xxxx = dag-
maand-jaar). Klik op 
zoeken.

 Vul de ontbrekende 
gegevens in. Maak 
zelf je wachtwoord 
aan. E-mail, telefoon-
nummer en/of mobiel 
zijn verplichte velden. 
Klik dan op aanmelden.

 Log in met je 
lidmaatschapnummer 
en wachtwoord. 

 Je bent gevonden. 
Klik op  het 
lidmaatschapnummer 
om door te gaan.

 Bevestig de 
ontvangen e-mail door 
op de activatie-link te 
klikken in dit bericht. 
Klik in dit scherm op 
HIER om in te loggen.

 Selecteer hier 
de locatie, datum en 
tijdstip.  

Vanaf heden maken wij gebruik van een nieuw 
aangifteprogramma. Met dit programma kunnen we 
jouw door de Belastingdienst vooringevulde aangiften 
inzien en gebruiken. Hiervoor hebben wij dan wel 
jouw toestemming nodig. Voor alle leden die reeds in 
ons aangiftenbestand zitten, zullen wij toestemming 
vragen bij de Belastingdienst. Wil je, zodra je een 
toestemmingsbrief met een toestemmingscode van de 
Belastingdienst ontvangt, deze z.s.m. bij voorkeur per 
e-mail (belastingservice@mijnvbm.nl) naar ons 
sturen?

Bij veel mensen valt in 2023 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  
www.bbtv.nl

Ik heb geen blauwe envelop ontvangen!
Dan kan het toch slim zijn om aangifte te doen. Dit is onder 
andere wanneer er in 2022 iets is veranderd in jouw persoonlijke 
situatie. Bijvoorbeeld: je bent gaan samenwonen, je hebt een 

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. 

Is er niets gewijzigd in jouw persoonlijke situatie en 
heb je geen blauwe envelop gekregen?
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 bij voorkeur digitaal naar: 
belastingservice@mijnvbm.nl.

Aanmelden
Ga naar www.bbtv.nl en klik op de belasting button. Weet je het 
wachtwoord van vorig jaar nog, dan kan je dat opnieuw gebruiken. 
Volg anders onderstaande stappen voor het opzoeken en aan maken 
van jouw lidmaatschapnummer en wachtwoord. Aanmelden via 
internet kan tot 1 april 2023, zolang er plaats is!

 



SpelregelsJouw toestemming nodig!

•  Uitsluitend particuliere aangiftes (geen winstaangiften)
•  Aanmelden via internet  1)
•  Kun je voor 1 mei 2023 geen aangifte doen, dan moet je  
tijdig uitstel voor jezelf en je partner aanvragen bij de 
Belastingdienst: 0800-0543 (houd je Burgerservice-
nummer(s) bij de hand)

1)  De bon op de bladzijde hiernaast alleen gebruiken als het echt niet anders kan

En verder 
•  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 
uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Van de Belasting-
dienst ontvang je dan een vragenbrief “Verzoek om informatie 
bij emigratie”. Het is van groot belang dat je die vragen zorg-
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 hiernaast: Welke buitenlandlocatie kies jij?

Deadline internet
Tot 1 april 2023

Deadline bon
Tot 17 maart 2023

Na aanmelding krijg je een bevestigingsbrief toegestuurd per mail. 
Deze mail belandt wel eens in de spamfolder van je e-mailpro-
gramma. Wij raden je aan dit te checken mocht je niets hebben 
ontvangen.

https://www.bbtv.nl/
mailto:belastingservice%40mijnvbm.nl?subject=
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AANMELDBON (STUUR DEZE HELE PAGINA OP)

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

Stuur deze pagina voor 17 maart 2023
gefrankeerd terug naar:

BBTV Belastingservice 
 Postbus 93037

2509 AA Den Haag

 Naam en voorletters

 Adres

 Postcode + plaats

 Telefoon privé (verplicht)

 Telefoon werk

 Registratienummer/werknemersnummer of geboortedatum

 E-mail

 Op welke werkdagen tussen 21 februari en 26  april ben je verhinderd?

Welke locatie kies jij?
Zet een kruisje bij de plaats 
waar je geholpen wilt worden.

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

Alléén als je je niet digitaal kunt aanmelden. 
A.j.b. zoveel mogelijk gegevens invullen en de hele 
bon opsturen.

 Amersfoort 

 Amsterdam

 Apeldoorn

 Assen 

 Bergen op Zoom 

 Breda 

  Capelle a/d IJssel 

 Den Bosch

 Den Haag 

 Den Helder (overdag)

 Den Helder (avond)

 Ede/Harskamp

 Eindhoven/Oirschot 

 Emmen 

  Enschede/Twente

 Ermelo 

 ‘t Harde

 Havelte

 Heerlen

  Julianadorp

 Leeuwarden

 Nijmegen

  Oegstgeest

 Schaarsbergen

 Venlo

  Vlissingen

 Zeist (voorheen Doorn)

 Aruba

 Curaçao

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

Voor de leden die ge plaatst zijn 
in Ramstein/Heidelberg geldt het 
volgende:

Vlb. Ramstein/Heidelberg
Aanmelden bij:
H. Klappers

% 0049 159 02 85 35 99
@ klappersharry@gmail.com

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

DATA BELASTING-
SERVICE BUITENLAND

Aruba
24 maart  - 29 april

Curaçao
4 april - 21 april

Ramstein
24, 25 en 26 april



INFO

Quest Advocaten is een kantoor met een algemene praktijk, wat betekent 
dat er verschillende specialismen in één kantoor terug te vinden zijn, 
zoals het familierecht, arbeidsrecht, auteursrecht, maar ook verbinte-
nissenrecht, huurrecht en ondernemingsrecht.
“Vakbondsjuristen kunnen voor een groot deel hetzelfde werk doen 
als een advocaat, maar dat houdt op op het moment dat je verplicht 
een advocaat moet inschakelen”, legt advocaat Dennis Coppens uit. 
Hij is als advocaat thuis in het (militair) strafrecht, ambtenarenrecht en 
bestuursrecht. Coppens verleent al jaren bijstand aan militairen, zowel 
bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.
Quest is een ervaren kantoor als het gaat om rechtsbijstand aan amb-
tenaren die in aanraking komen met het OM (Openbaar Ministerie). Een 
groot deel van de praktijk is gespecialiseerd in juridische problemen die 
inherent zijn aan de beroepsuitoefening.

Full service kantoor
Wat kunnen BBTV- en VBM-leden verwachten van Quest Advocaten? 
Advocaat Yuri Benjamins (ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht 
en erfrecht) legt uit: “Wij zijn een full service kantoor, dus je kunt over 
de volle breedte geholpen worden. We houden van direct contact, we 
hebben bijvoorbeeld geen telefonistes, maar zijn direct benaderbaar. 
Vanuit de orde van advocaten worden kantoren gestimuleerd om zich 
door te specialiseren. Je ziet dus steeds meer sterk gespecialiseerde 
kantoren. Dat heeft een nadeel: kom je namelijk met een vraag over een 
ander rechtsgebied, dan word je verwezen naar een ander kantoor. Wij 
zijn een algemene praktijk, maar binnen het kantoor heeft iedereen wel 
een aantal specialismes.
Verder vinden wij het belangrijk dat je van ons een eerlijk advies kunt 
verwachten. We gaan geen valse verwachtingen wekken of zaken 
voorspiegelen die niet uitkomen. We zullen van begin af aan het pad 
schetsen en aangeven wat de mogelijkheden zijn.”

BBTV start 
samenwerking met 
Quest Advocaten
De BBTV is onlangs een samenwerkings verband 
aangegaan met Quest Advocaten. Leden van de 
VBM en BBTV kunnen hierdoor tegen geredu-
ceerd tarief gebruikmaken van een advocaat, 
indien ze deze nodig hebben.

Contact
Zoals gezegd kunnen BBTV- en 
VBM-leden tegen gereduceerd 
tarief bij Quest terecht voor juri-
dische zaken die onze vaste vak-
bondsjuristen niet behandelen 
(zoals de meeste strafzaken en 
echtscheiding). Leden kunnen 
rechtstreeks contact opnemen 
door te mailen naar: info@
questadvocaten.nl of te bellen 
met: 020 623 45 77.

Advocaat mr. Dennis Coppens 

mailto:info%40questadvocaten.nl?subject=
mailto:info%40questadvocaten.nl?subject=
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VERENIGING

Sergeant-majoor der mariniers 
Dani van de Weijer (39) is één 
van onze afdelingsbestuursleden. 
Hij maakt deel uit van de afdeling 
Doorn. XRcise sprak Dani op het 
BBTV-kantoor. 

Hoe ziet jouw loopbaan eruit?
“Ik ben opgekomen in 2001, in 
2003 via de genie (assault engi-
neers) naar Irak gegaan, in 2005 
en 2006 naar Afghanistan met 
TACP, wat staat voor Tactical air 
control party, dus het aanstu-
ren van vliegtuigen. In 2008 de 
onderofficiersopleiding. Toen 
naar Texel bij de bootgroep, in 
2012 naar Somalië en counter 

drugs-operaties in de West. In 
2013 sergeant geworden. In 
2015 naar Curaçao voor Bureau 
Operaties (N3). Toen naar oplei-
dingsland, instructeur tactische 
communicatie. In 2019 weer 
operationeel op Texel en daarna 
voor noodhulp naar de Bahama’s, 
haha, ik ben echt overal geweest.”

Wat vind jij van de Defensie-
nota 2022? 
“In eerste instantie zeg ik: fan-
tastisch. Bij het Korps Mariniers 
krijgen we de 120mm terug, de 
marine krijgt kruisraketten, er 
komen meer vliegtuigen. En dat 
is broodnodig, want we moeten 

Defensie nu echt repareren. Er 
is bijvoorbeeld nog steeds niet 
voldoende munitie, ook niet voor 
klein kaliber wapens. Het geld 
is er, maar het probleem van de 
tekorten is daarmee nog niet 
opgelost.
Als ik even uitzoom en naar 
Defensie in het algemeen kijk, dan 
zijn wij ingericht om te bezuini-
gen en niet om geld uit te geven. 
Waar ik bang voor ben is dat we 
allemaal kleine projectjes krijgen 
die vervolgens doodbloeden. We 
moeten oppassen dat we die fout 
niet gaan maken.”

Welke toekomst zie je voor 
jezelf binnen Defensie? 
“Ik moet nog 22 jaar en voor mij 
zijn leuke en mooie functies be-
langrijk. Na mijn huidige functie 
ga ik waarschijnlijk varen op de 
Johan de Witt. Ik ga niet drie jaar 
een functie doen waar ik niets aan 
vind, alleen voor de strepen. Dat 
elitaire: ‘Ik ben marinier en de 
rest stelt niets voor’, past hele-
maal niet bij mij. Ik heb van alles 
gedaan en wil me niet focussen op 
maar 1 krijgsmachtdeel.”

Waarom ben je afdelings-
bestuurder geworden?
“Ik wilde inspraak hebben in de 
arbeidsvoorwaarden en wat er 
verder allemaal speelt. Daarnaast 
zag ik dat veel ‘grijze postdui-
ven’ (ouderen) bestuursfuncties 
binnen de vakbond bekleden. 
Begrijp me niet verkeerd, ik heb 
respect daarvoor, maar zij voelen 
minder goed de pijn die wij voelen 
op de werkvloer.”

Wil jij je net als SMJR Van de Weijer 
ook inzetten voor het defensie-
personeel? Stuur dan een mailtje 
naar: j.dewerker@mijnvbm.nl

‘We moeten 
Defensie nu 
repareren’ 

Wil jij je inzetten voor de belangen van je defensie- 
collega’s? Verschillende afdelings besturen van de BBTV 
en VBM kunnen nog versterking gebruiken. Als afdelings-
bestuurder lever je een waardevolle bijdrage, zonder dat 
het veel tijd hoeft te kosten. Het gaat om vrijwilligerswerk, 
maar wel met een onkostenvergoeding.

mailto:%20j.dewerker%40mijnvbm.nl?subject=


MATERIEEL

Het Amerikaanse defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartbedrijf Northrop Grumman 
heeft op 2 december de nieuwe B-21 bommenwerper onthuld.
“De B-21 is het meest geavanceerde militaire vliegtuig dat ooit gebouwd is. Het is het 
product van baanbrekende innovatie en eersteklas technologie”, zegt een trotse Doug 
Young, general manager bij Northrop Grumman.
"Het is een vliegtuig van de zesde generatie, dat is geoptimaliseerd voor operaties in 
zeer vijandige omgevingen", vult zijn collega Tom Jones aan.
Zes B-21 testvliegtuigen bevinden zich in verschillende stadia van eindmontage. De 
eerste vlucht staat gepland voor 2023. De werkelijke datum van de eerste vlucht zal 
afhangen van de resultaten van grondtesten.

(Foto: Northrop Grumman)

Samen met Duitsland en België 
heeft Nederland enkele duizen-
den nieuwe parachutes en  
reserveparachutes aangekocht. 
Nederland heeft 1.000 Automatic 
Opening (AO)-valschermen 
aangeschaft.
Eerste luitenant Sietse, com-
mandant van de Instructie-
groep AO: “Dit nieuwe systeem 
kan meer tillen dan het vorige. 
Bij de oude parachutes lag het 
maximum op 160 kilo, nu kunnen 
we met 180 kilo springen.”
Daarnaast is Nederland nu het eerste 
land binnen Europa dat is uitgerust met 
Cypres. Bij AO-sprongen (ook wel static line 
genoemd), opent het valscherm automatisch. 
Gebeurt dat niet, dan is er altijd nog de reser-
vechute. “Maar, stel”, vertelt Sietse, “iemand 

Vortex Optics gaat ongeveer 250.000 richt-
kijkers leveren aan de Amerikaanse strijd- 
krachten. De US Army kiest voor de XM157. 

De term ‘richtkijker’ dekt 
eigenlijk de lading niet 

meer. Dit is een 
kleine com-
puter die een 
aantal geavan-
ceerde tech- 

nologieën integreert, 
waaronder een optiek met variabele vergro-
ting, laserafstandsmeter, ballistische reken-
machine, atmosferische sensorsuite, kompas, 
zichtbare en infrarood richtlasers en een digitale 
display-overlay. Wattes?! Beter bekijk je even 
deze video (30 minuten): www.youtube.com/
watch?v=f5YWXrZdNpA 

(Foto: Vortex Optics)

Nieuwe parachutes voor DefeNsie paraschool

Kwart miljoeN hi-tech 
richt KijKers voor 
us army roll out eerste B-21 BommeNwerper

activeert om wat voor reden dan ook de re-
servechute niet uit zichzelf. Dan zorgt het 

computersysteem Cypres ervoor dat 
het reservevalscherm alsnog open 

schiet. Het zal geen zachte landing 
zijn, maar het kan iemands leven 
redden.” Dat is het belangrijkste 
van het nieuwe parachutesy-
steem, zegt hij: “Het is zo veilig en 
gebruiksvriendelijk als mogelijk.”

(Foto’s: MCD/Bas Kijzers)

https://www.youtube.com/watch?v=f5YWXrZdNpA


 XRCISE 144  PAGINA 29

INFO

Aan het eind van mijn geld houd ik een stukje maand over
Veel mensen hebben wel eens meegemaakt dat hun geld aan het eind 
van de maand op is. Soms nog wel eerder. Vaak komt het goed met het 
volgende salaris. Maar voor sommigen van ons ziet het er helaas minder 
goed uit. Niemand praat graag over problemen met geld of geldzorgen. 
Schaamte of een gevoel van afkeuring spelen daarbij vaak een rol. 

Komt bij 1 op de 5 mensen voor
Er zijn best veel mensen met financiële problemen. Van alle vijf vol-
wassen mensen heeft één persoon hiermee te maken. Defensie is een 
afspiegeling van de maatschappij. Dat betekent dat er een grote kans is 
dat ook bij Defensie één van de vijf medewerkers financiële problemen 
heeft. Vaak gaat dat samen met andere problemen. Zo slaapt de helft van 
deze mensen slechter. Ook kunnen ze zich minder goed concentreren 
op hun werk. Ze hebben vaker ruzie met hun partner, worden sneller 
boos op hun kinderen en zien hun vrienden minder.

Mogelijkheden van hulp
Schulden kunnen door Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) of via 
Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) overgenomen worden en omgezet 
in een renteloze lening. Dan heb je voortaan nog maar met één partij te 
maken. Je betaalt af zonder rente en kosten volgens een vooraf afge-
sproken betaalschema. De lucht die dat geeft, is goud waard!

Wat kan ik doen?
Defensie wil en kan je helpen om jouw geldzaken weer op orde te krijgen. 
Op geldfit.nl/welkom/mindef vind je informatie en kun je anoniem 
vragen stellen. Je kunt bijvoorbeeld een geldfit-test doen en budget-
begeleiding of budgettips krijgen. Ook lees je hier waar je terecht kunt 
voor hulp. Je kunt ook contact opnemen met BMW of SBF. 

Militairen kunnen voor informatie of advies terecht bij BMW. Bel hiervoor 
naar het BMW-loket via 088 950 50 10. Je kan ook een mail sturen naar 
BMWloket@mindef.nl. Burgermedewerkers kunnen rechtstreeks met 
SBF contact opnemen. Bel 06 26 43 42 12 of vul het contactformulier 
in op de website burgerpersoneelsfonds.nl.

Krap bij kas? 
Krijg weer 
grip op je geld

Anoniem en vertrouwelijk
Heel belangrijk om te weten, is 
dat het gebruik van geldfit.nl/
welkom/mindef volledig anoniem 
is. Alle contacten met BMW en 
SBF zijn en blijven vertrouwelijk. 
Informatie uit gesprekken blijft 
tussen jou en BMW of SBF.

Bovenstaande informatie geldt 
voor álle defensiemedewerkers. 
Leden van de BBTV en VBM 
kunnen daarnaast óók gebruik-
maken van het MSF, het sociale 
fonds voor leden van deze vak-
bonden. Meer informatie? Mail: 
stichting.msf@gmail.com 

Voor sommigen 
van ons ziet 

het er helaas
 minder goed uit.

https://geldfit.nl/welkom/mindef/
mailto:BMWloket%40mindef.nl?subject=
https://burgerpersoneelsfonds.nl/
https://geldfit.nl/welkom/mindef/
https://geldfit.nl/welkom/mindef/
mailto:stichting.msf%40gmail.com?subject=


Game Base

Door KPLODVB Bas Hoekstra (Esports

)

Heroes Dutch Comic Con  
Jaarbeurs Utrecht
Eindelijk. Eindelijk kon Dutch Comic Con weer doorgaan! We hebben er 
door Covid even op moeten wachten, maar hét cosplay event bij uitstek 
in Nederland vond weer plaats. Gaaf om zoveel mensen in verschillende 
outfits te zien rondlopen. En niet alleen outfits trouwens: er waren ook 
genoeg mannen met afgetraind en ontbloot bovenlijf – en diegenen die 
wat minder (of gewoon niet) afgetraind waren, hadden zoals in anime 
gewoon wat zwarte lijnen getekend waar hun spieren zouden moeten 
zitten. Bij een aantal dames voelde ik me haast wat opgelaten... waar 
laat je je ogen als ze überhaupt weinig stof dragen?! 
Ineens klonk in mijn hoofd de stem van de sergeant uit mijn opleiding: 
“HOEKSTRA, VOOR JE KIJKEN EN DOORLOPEN!” Jawel sergeant!

Gamepreview: 
Farthest Frontier 
Met 85% positieve reviews heb ik wel vertrou-
wen in een ‘Early Access Game’ van € 30. Ook 
leuk om weer eens een indie (= onafhankelijke 
ontwikkelaar) te proberen. In ditzelfde genre 
werd ik al eens eerder verrast door de game 
Banished. In beide games bouw je een eigen 
dorp op en probeer je de seizoenen te overleven. 
Naar eer en geweten kan ik echter wel zeggen 
dat Farthest Frontier de game Banished in alle 
opzichten overtreft. Daar waar je in Banished 
niet aangevallen werd door raiders, is dat hier 
wel het geval – en je zult je stad verstandig 
moeten inrichten om dat op te vangen. 

Wanneer je wat verder in de game bent, worden 
items kostbaar – en tientallen wachttorens zijn 
niet iets wat je kunt betalen. Al snel begin je weer 
aan een nieuwe pot en stukje bij beetje word je 
wijzer, en leer je welke gebouwen dicht bij elkaar 
moeten staan. En over welke gebouwen waar 
staan gesproken: in deze tijd was het riool nog 
niet echt een ding... Die shit werd in emmers 
vervoerd en op een hoop gegooid, dus zorg dat 
die meurende hoop buíten je stad ligt (en zeker 
niet naast een waterput). Uit ervaring kan ik je 
vertellen dat iedereen aan cholera doodgaat 
als je je daaraan niet houdt. Farthest Frontier 
is met recht een van de meest realistische  
city-building games van dit moment. De game 
is nu te downloaden van Steam. 
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“Als de juiste ontslagdatum 
was aangehouden, had hij 
voor de maand augustus 

niet de hogere premie 
hoeven te betalen” 

Juiste ontslagdatum vermeld?

Een militair had verzocht om hem per 1 september 2022 ontslag te verlenen, omdat hij een 
baan in de burgermaatschappij had gevonden. In het ontslagbesluit werd echter (waarschijnlijk 
per ongeluk) de datum van 1 augustus 2022 vermeld. Dit had tot gevolg dat de militair over 
augustus geen salaris meer kreeg. Daarnaast was hij eerder dan gedacht niet meer via SZVK 
verzekerd én moest hij een andere zorgverzekering afsluiten. 
De premie voor de nieuwe zorgverzekering was een stuk hoger dan de premie bij SZVK, die 
voor militairen maandelijks op het salaris wordt ingehouden. Als de juiste ontslagdatum was 
aangehouden, had hij voor de maand augustus nog niet de hogere premie hoeven te betalen. 
In het bezwaar dat wij voor hem opstelden, is dit naar voren gebracht en dat heeft ertoe geleid 
dat het salaris over augustus is nabetaald én dat het verschil in premie over de maand augustus 
door Defensie wordt vergoed. Kijk, daar doen we het voor. De BBTV laat niemand achter. 


