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Buitenlandvoorzieningen AV-akkoord 2018-2020 

 

Geachte voorzitter, 

 

1. Hoewel er aangaande personeel geplaatst in het buitenland, op basis van het AV-akkoord 2018-

2020, extra aanspraken zijn ontstaan per 1 augustus 2019 zijn deze aanspraken tot op heden niet 

geconcretiseerd in regelgeving. 

2. Dientengevolge kunnen de betreffende defensiemedewerkers ook nog geen gebruik maken van 

deze nieuwe of uitgebreide voorzieningen. Er zouden zelfs werknemers in het buitenland 

geplaatst kunnen zijn die terugkeren naar Nederland voordat deze voorzieningen daadwerkelijk 

toegekend (kunnen) worden. 

3. Wij zouden dan ook graag op zeer korte termijn afspraken met u willen maken die ertoe kunnen 

bijdragen dat de betreffende medewerkers van deze voorzieningen gebruik kunnen maken, ook 

als dit nog niet (volledig) is opgenomen in de regelgeving (en uiteraard ook met terugwerkende 

kracht tot 1 augustus 2019). 

4. Wat de CCOOP betreft zouden we de volgende uitvoering willen overeenkomen: 

4.1 De mogelijkheid tot overdracht van de aanspraak op de tegemoetkoming woon-

werkverkeer bij niet dagelijks reizen, alsmede de op reizen tussen de woning buiten Europa 

en een plaats naar keuze in Nederland wordt geflexibiliseerd, zodat het uitwisselen van alle 

tickets binnen het gezin mogelijk is. Dit is ook van toepassing op kinderen die niet meer bij 

de defensiemedewerker wonen; 

4.2 De defensieambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het 

transport van een huisdier ingeval van een verhuizing naar of van een land buiten Europa. 

De defensieambtenaar dient de kosten zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. 

Eventuele invoerrechten en kosten van quarantaine komen ten laste van de 

defensieambtenaar; 

4.3 De defensieambtenaar heeft, ingeval van een internationale overzeese verscheping van zijn 

inboedel als gevolg van zijn verplaatsing, aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming van 
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ten hoogste € 539,74 in de kosten van de huur van vervangend vervoer gedurende de 

periode dat redelijkerwijs tijdelijk niet de beschikking kan hebben over een eigen 

vervoermiddel; 

4.4 De aanspraak van de defensieambtenaar te verruimen indien deze aanspraak heeft op een 

tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen over de afstand tussen de woning 

en de plaats van tewerkstelling, indien hij niet dagelijks reist en indien hij militair is en 

tevens een eigen huishouding voert, van eenmaal per plaatsingsperiode van negen maanden, 

indien de plaats van tewerkstelling buiten Europa is gelegen naar eenmaal per 

plaatsingsperiode van zes maanden. 

5. Wij verzoeken u met klem deze brief te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de 

WG AFR of van het SOD. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
S.A. Hop 

Overlegvertegenwoordiger CCOOP 

  


