Georganiseerd overleg
Sector Overleg Defensie (SOD)

SOD/20.0711-1
Actiepuntenlijst bij het ingelaste SOD van 13-10-2020
1
Premiecompensatie UGM-ers
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.
13-10-2020.
 De voorzitter constateert dat
de uitvoeringstest nog niet
met de centrales is gewisseld
en hij zegt toe hiervoor zorg te
zullen dragen.
01-12-2020
 Gaat naar de PA. Verzoek is
vragen van te voren te
wisselen.
2

Stand van zaken Active Endeavour en
Operation Enduring Freedom.
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14-01-2020
 Defensie zoekt dit uit en
komt hier op terug.
 voorzitter is hierover in gesprek
met de directie Operaties.
06-03-2020
 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
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Verdiepende uitleg/presentatie
Werkkostenregeling
vanuit de WG AFR 03-12-2019.

4

Salariëring stafadjudanten
(SOD/19.00057)

5

Covid
Thuisquarantaine
(SOD/20.0646, SOD/20.0651, SOD/20.0652,
SOD/20.0539, SOD/20.0653).
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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.
13-10-2020
 Defensie is afhankelijk van
personele capaciteit die niet
alleen bij de HDP nodig is. De
stand van zaken is dat dit niet
eerder dan de eerste week van
december kan worden
vormgegeven. De heer Kropf
verzoekt om tijdige
aanlevering zodat het kan
worden besproken in de AFR
van 01-12-2020.
 Voor de agendering voor het
SOD van 01-12-2020 wordt het
verslag van 31-01-2019
gecheckt op de afspraak over
de brief van de CDS. Daarna
wordt besloten of het
onderwerp wordt
geagendeerd.
13-10-2020.
 Voorzitter neemt gestelde
vragen mee (keuze of verplicht
irt. Vergoeding,
thuis/defensielocatie)
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 Voorzitter inventariseert bij
commandanten (inclusief
Marine) hoe zij omgaan met de
regels voor thuisquarantaine,
varen en oefenen en bij andere
inzet dan missies (Frontex).
Terugkoppeling volgt (in welk
verband dan ook). Tevens zal
worden gekeken naar de
situatie dat iemand tijdens
naar huis wordt gestuurd in
afwachting van de test in
relatie tot de VVHO-toelage.

Quarantaine na familiebezoek.

 Voorzitter inventariseert
situaties waarin mensen geen
gebruik kunnen maken van de
arbeidsvoorwaardelijke
afspraken (cao-tickets,
bezichtigingsreis) en hierover
een standpunt innemen. Dit
komt zo snel mogelijk terug in
het SOD of in de werkgroep
AP.

VVHO tijdens quarantaine.

 De heer Schilperoort zal
terugkomen op de afbakening
van de eerste groep. Daarna
zullen partijen spreken over
mogelijke oplossingen.
 De voorzitter zal de vraag
meenemen of het benoemen
van het belaste deel van de
VVHO als bijzondere uitkering
consequenties heeft voor de
pensioenafspraken. Hierbij
wordt ook de mate van
inverdienen meegenomen.

12-Uursdiensten DBBO.

 De voorzitter zal de
reactienota van
werkgeverszijde op de
argumentatie van DOSCO met
de centrales wisselen.
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Voorzieningenstelsel buitenland in relatie tot
de Doorman

Opschorten opleidingen als gevolg van covid

Dienstongeschiktheid, bedrijfsongeval en
beroepsincident
(SOD/20.0691).
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 Betrokkenen hebben recht op
de buitenlandtoelage naast de
meerdaagse activiteiten. De
voorzitter zal dat zo snel
mogelijk inregelen en ervoor
zorgen dat betrokkenen een
herzien besluit ontvangen.
Er zal gesproken worden over de
consequenties van de
opleidingsvertraging worden
gesproken om een gezonde
balans werkgever-werknemer
aan te brengen. Hierbij wordt
ook de FAQ-lijst betrokken en
het punt van initiële opleiding,
minimumloon en minimum
jeugdloon.

 Op verzoek van de CCOOP wordt
deze brief besproken in een
volgende werkgroep AP of in het
SOD van 01-12-2020, tenzij
eerder gezamenlijk wordt
besloten dat dit niet meer nodig
is.
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