Georganiseerd overleg
Sector Overleg Defensie (SOD)

SOD/20.0676-1
Actiepuntenlijst bij het ingelaste SOD van 29-09-2020
1
Mandaat voorzitter werkgroepen en
03-12-2019
SOD.
 Wordt geagendeerd voor het
.
SOD van 10-12-2019.
10-12-2019
 Vergadering is geschorst en
gaat 12-12-2019 verder.
 Vergadering is geschorst en
gaat 17-12-2019 verder.
 Vergadering is geschorst en
gaat 14-01-2020 verder.
14-01-2020
 Nieuwe vergadering: 05-022020
05-02-2020
 Doorgeschoven
06-03-2020.
 Geagendeerd voor 17-03-2020.
2

Premiecompensatie UGM-ers

3

Stand van zaken Active Endeavour en
Operation Enduring Freedom.
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17-12-2019
 Werkgever zal verschillende
categorieën UGM-ers in beeld
brengen in het kader van de
uitvoering van de afspraak
inzake premie- compensatie en
de uitvoeringsproblematiek.
05-02-2020
 Wachten is op de
uitvoeringstest BRD. Punt
wordt hernomen als de
letterlijke tekst is uitgewerkt.
29-09-2020.
 Voorzitter laat checken of de
uitvoeringstest BRD met de
centrales is gewisseld.
14-01-2020
 Defensie zoekt dit uit en
komt hier op terug.
 voorzitter is hierover in gesprek
met de directie Operaties.
06-03-2020

Samen werken aan betekenisvol werk
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4

Verdiepende uitleg/presentatie
Werkkostenregeling
vanuit de WG AFR 03-12-2019.

5

Pensioenregeling specifiek voor
militairen 2019 (paragraaf 7.6) en
2020
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 Stand van zaken in het SOD van
17-03-2020
29-09-2020
 Defensie komt te zijner tijd met
een overall-update waarvan
ook de vergoeding deel uit
maakt. Voorzitter laat het
tijdpad voor de inventarisatie
van de deelnemende schepen (
werkgroep binnen CLSK)
nagaan.
 Werkgever zal zeker stellen dat
ook de mensen die niet op de
schepen zaten in beeld worden
gebracht.
05-02-2020
 Doorgeschoven.
06-03-2020.
 Geagendeerd voor 17-032020
29-09-2020
 Binnen nu en twee weken
levert Defensie het gevraagde
overzicht, waarna het
onderwerp terug kan naar de
werkgroep AFR.
23-06-2020
 Er wordt een externe
deskundige geraadpleegd
over de uitleg van art 20
Pensioenwet. Defensie
doet een voorstel voor
een onderzoeksvraag dat
uiterlijk begin week 27 aan
de centrales wordt
toegestuurd.
 Zodra de onderzoeksvraag
is vastgesteld zal Defensie
deze middels een
piepbrief formaliseren en
aan het SOD te koppelen
 Defensie communiceert
met de centrales over wie
als externe deskundige
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6

Opruimsessie actiepuntenlijst

7

Covid-19

Doorgeschoven naar SOD van 1310-2020
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kan worden ingeschakeld.
De centrales kunnen ook
namen van evt deskundigen doorgeven aan de VZ
of dhr Vd Hoef
29-09-2020
 De formele aanbieding van
de opdracht zal nog deze
week uitgaan. Daarna kan
het punt terug naar de
werkgroep PA.
29-09-2020
 Geagendeerd voor SOD 13-102020.
29-09-2020
 Lessons learned mbt.
opschaling werkzaamheden:
voorzitter neemt dit mee
richting commandanten.
 Wekelijkse sessie afstemming
covid-onderwerpen:
werkgever doet voorstel.
 Corona maatregelen Defensie
m.b.t. toepassing en/of
overeen te komen afwijkingen
van de geldende rechtspositie
(19)
 Afschaling Covid-maatregelen
(22)
 Twaalf uursdiensten DBBO (25)
 Voorzieningenstelsel
Buitenland/Plaatsing Doorman
en Caribisch eiland (26)
 COVID maatregelen
(SOD/20.0589)
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