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SOD/23.0048-1 

 

Actiepuntenlijst behorend bij het SOD van 06- en 08-12-2022 

 

1 Salariëring 
stafadjudanten 
(SOD/19.00057) 

 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. 

01-12-2020 
 De uitkomst van het WOB-onderzoek, het bezwaar 

en het interne onderzoek worden afgewacht, 
alvorens de discussie wordt vervolgd. 

SOD 18-10-2022 
Termijn voor overleggen van stukken WOB-verzoek 
verloopt op 06-11-2022, het punt wordt voor een SOD 
na die datum geagendeerd.  
SOD 06-12-2022 
De stukken zijn nog niet overlegd. 

 

2 Covid Thuis- 
quarantaine 
(SOD/20.0646, 
SOD/20.0651, 
SOD/20.0652, 
SOD/20.0539, 
SOD/20.0653) 

13-10-2020. 
 Voorzitter neemt gestelde vragen mee (keuze of 

verplicht irt. vergoeding, thuis/defensielocatie) 
 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.  

01-12-2020 
 Conceptnotitie wordt besproken in het covid-overleg 

en zo snel mogelijk daarna formeel aangeboden. 
SOD 18-10-2022 
Zie SOD/22.0601 (verzamelbrief COVID) 

SOD 18-10-
2022: 
Defensie heeft 
verzamelbrief 
COVID 
verstuurd 
SOD/22.0601 
 
SOD 06-12-
2022: 
De 
verzamelbrief 
COVID is 
geagendeerd 
(agp 11), maar 
niet 
behandeld  

Quarantaine na familie-
bezoek 

 
13-10-2020 
 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 

SOD 18-10-2022 
Zie SOD/22.0601 (verzamelbrief COVID) 

VVHO tijdens quarantaine 13-10-2020 
 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 
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pensioenafspraken. Hierbij wordt ook de mate van 
inverdienen meegenomen. 

01-12-2020 
 De voorzitter heeft vanuit de KL vernomen dat nooit de 

indruk is gewekt dat de volledige VVHO wordt 
uitgekeerd. Separaat zal hij dhr. Schilperoort naam en 
rugnummer melden. De uitkomst wordt formeel in het 
SOD gedeeld. 

 Pensioenaanspraken: dit punt staat los van de 
quarantainenota die wordt voorbesproken in het 
covid-overleg. Voorzitter pakt dit punt intern op. 

SOD 18-10-2022 
Zie SOD/22.0601 (verzamelbrief COVID) 

 
Voorzieningenstelsel 
buitenland in relatie tot de 
Doorman 

 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. 

SOD 18-10-2022 
Zie SOD/22.0601 (verzamelbrief COVID) 
 

Opschorten opleidingen als 
gevolg van covid 
 

13-10-2020 
  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. 

01-12-2020 
 Bij de defensieonderdelen wordt geïnventariseerd wat 

de consequenties zijn van het tijdelijk stilleggen van 
de opleidingen. Die vraag staat nog uit. 

SOD 18-10-2022 
Zie SOD/22.0601 (verzamelbrief COVID) 
 

Dienstongeschiktheid, 
bedrijfsongeval en 
beroepsincident  
(SOD/20.0691) 
 

13-10-2020 
 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.  

01-12-2020 
 Notitie wordt in het covid-overleg besproken en 

daarna zsm. formeel aangeboden. 
SOD 18-10-2022 
Zie SOD/22.0601 (verzamelbrief COVID) 
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Quarantaine faciliteiten 
tijdens weekends op de 
kazernes 
 

13-10-2020 
 De voorzitter gaat na of degenen die in quarantaine op 

de kazerne verblijven ook in de weekenden worden 
gefaciliteerd. 

01-12-2020 
De voorzitter zegt toe zo snel mogelijk zeker te stellen 
dat degenen die in de weekenden op de kazernes 
verblijven worden gefaciliteerd. 
SOD 18-10-2022 
Zie SOD/22.0601 (verzamelbrief COVID) 

3 Inzet militairen Oirschot als 
boa in buitengebied. 

01-12-2020 
Voorzitter zal interne informatie ophalen en met de 
centrales delen.  
SOD 18-10-2022 
Vraag namens de CCOOP is of de gem. 8u/mnd bovenop 
de 40u/w arbeidsduur komen. Defensie komt hierop 
terug. 
SOD 06-12-2022 
Defensie heeft nog geen antwoord, komt er in de 
volgende vergadering op terug 

 

4 Kwantificeren van 
besmettingsrisico COVID-
19 in medisch advies CEAG 

SOD 19-4-2022: 
De voorzitter vraagt het CEAG om toekomstige adviezen 
te voorzien van een medische onderbouwing waaruit 
blijkt hoe groot het risico is dat niet-gevaccineerden in 
betreffend uitzendgebied ziek worden of hoe groot het 
risico is dat dat een negatieve invloed heeft op de 
inzetbaarheid van de krijgsmacht.  
SOD 18-10-2022 
In afwachting van CDIM-rapport n.a.v. bijeenkomst d.d. 
11-10-2022 
SOD 06-12-2022: 
Aanhouden, Defensie komt er in volgende vergadering op 
terug 

Actie: Defensie 

5 Implicaties evaluatie WIM 
en RIM 

SOD 11-7-2022: 
De voorzitter gaat ten behoeve van de prioriteitstelling 
van onderwerpen na wat de implicaties zijn van een 
evaluatie van de WIM en RIM, wat ervoor nodig is en wat 
erbij komt kijken.   
SOD 18-10-2022:  
Het actiepunt staat nog open.  
SOD 06-12-2022: 
Defensie bevestigt per brief haar bevinding dat evaluatie 
WIM en RIM momenteel niet noodzakelijk is; 
Meerdere centrales geven aan evaluatie WIM en RIM in 
2023 uit te willen voeren 

Actie: Defensie 

 

 

A220829.4 Nagaan afspraak 

omtrent communicatie 

overlijden 

Defensiemedewerker 

SOD 29-8-2022 
N.a.v. overlijden militair in VS waarbij bonden tot 
moment van publicatie niet geïnformeerd waren; de 
voorzitter gaat na of de bestaande afspraak intern nog 
voldoende bekend is. 
SOD 18-10-2022 

Actie: Defensie 
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Aanhouden, centrales willen terug naar oude 
afspraken/maken nieuwe afspraken 
SOD 06-12-2022 
Aanhouden, de voorzitter stemt verder (informeel) af met 
de centrales  

A221011.2 Employability 
organisatie 

SOD 11-10-2022 
 cVRP wordt in november 2022 door Defensie 

aangeleverd 
 Defensie levert uiterlijk 14-10-2022 een datum voor de 

io REO Def die uiterlijk op 01-12-2022 zal plaatsvinden 
 DRP is gereed op 01-07-2023 (of zoveel eerder als 

mogelijk)  
SOD 06-12-2022 
Aanhouden v.w.b. 3e bullet, 1 en 2 zijn afgedaan 

Actie: Defensie 

A221018.4 Contract CAOP 

overlegondersteuning  

SOD 18-10-2022 
Defensie (S. Pijpstra) beantwoordt vragen CCOOP over 
gevolgen nieuw contract CAOP-Defensie voor 
verslaglegging.   
SOD 06-12-2022 
Aanhouden 

Actie: Defensie.  

A221206.1 Herijking besluiten 

lopende missies o.b.v. 

herziene 

landenadviezen 

(COVID)  

SOD 06-12-2022: 
Op verzoek CCOOP actiepunt (wederom) toegevoegd: de 
herziene landenadviezen zijn ontvangen maar de 
besluiten lopende missies nog niet herijkt 

Defensie 

A221206.2 Passages verslag SOD 

11-10-2022 herschrijven 

SOD 06-12-2022:  
-Op verzoek CCOOP opnieuw uitwerken p.17, 1e en 2e 
alinea van verslag SOD 11-10-2022 m.b.t.  cVRP 
employability en io REO Def 
-Op verzoek CCOOP opnieuw uitwerken p. 18, één na 
laatste alinea m.b.t. URD 

Secretaris 

A221206.3 Afdoeningsbrief na 

behandeling a.h.v. 

presentaties 

SOD 06-12-2022 
Afgesproken is om bij onderwerpen die a.h.v. een 
presentatie zijn behandeld, een afdoeningsbrief aan te 
bieden 
 

Defensie + centrales 

A221206.4  Terugwerkende kracht 

bevordering IMG-

functionaris  

SOD 06-12-2022:  
CCOOP verzoekt terugkoppeling van voorzitter m.b.t. de 
twk bevordering IMG (en de vraag op welk moment 
beleidsfactoren kunnen worden toegepast bij het 
vaststellen van functiewijziging) 

Defensie 

A221206.5 Ontwikkelingen DBBO SOD 06-12-2022:  
-Voorzitter geeft terugkoppeling van overleg voorzitter 
met C-DOSCO d.d. 18-10-2022 iz DBBO  
-Voorzitter plant z.s.m. overleg met C-DOSCO t.b.v. 
urgentie oplossen roosterproblematiek DBBO 

Defensie 

A221208.1 TW Sourcing SOD 08-12-2022 (voortgezette vergadering 06-12-2022): 
Defensie bevestigt opdracht TW Sourcing zoals 
geherformuleerd tijdens de vergadering (agp.4) 

Defensie 
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A221208.2 Opleidingstabel – 

inpassen huidige 

initiële leerlingen 

SOD 08-12-2022 (voortgezette vergadering 06-12-2022): 
-Defensie stuurt een nieuwe informatiebrief met de 
aangepaste tekst 
Overbrengen naar agenda/actielijst WG AP:  
-Bespreken categorie mdw die eerder een initiële 
opleiding hebben gedaan en geen TOS ontvangen 
-Analyse evt. probleemgevallen inschaling na opleiding 

Defensie + centrales 

A221208.3 Aanstellingstoelage -

structurele regeling 

SOD 08-12-2022 (voortgezette vergadering 06-12-2022): 
Structurele regeling gereed per 01-01-2024  

Defensie + centrales 

A221208.4 Aanstellingstoelage – 

tijdelijke regeling 

(SOD/22.0070) 

SOD 08-12-2022 (voortgezette vergadering 06-12-2022): 
-Defensie stuurt een nieuwe informatiebrief met de 
aangepaste tekst 
-Evaluatie noodzaak verlenging tijdelijke regeling > 
Agenderen voor 1e SOD na zomerreces 

Defensie 

A221208.5 CDIM samenstelling SOD 08-12-2022 (voortgezette vergadering 06-12-2022): 
CCOOP verzoekt de namen van CDIM-leden door te 
geven 

Defensie 

A221208.6  Tijdelijke regeling 

COVID-vaccinatie 

SOD 08-12-2022 (voortgezette vergadering 06-12-2022): 
De regeling wordt verlengd met 1 jaar t/m 31-12-2023 

Defensie 

A221208.7 CSS Zr. Ms. Den Helder SOD 08-12-2022 (voortgezette vergadering 06-12-2022): 
CCOOP verzoekt zeker te stellen dat niet gehandeld 
wordt in lijn met hun piepbrief m.b.t. werving en vulling 
CSS 

Defensie 

A221208.8 Extra capaciteit 

uitvoering 

SOD 08-12-2022 (voortgezette vergadering 06-12-2022): 
ACOP verzoekt (nogmaals) na te gaan hoeveel capaciteit 
in de uitvoering beschikbaar is gesteld na 07-07-2022. De 
voorzitter komt er in de volgende vergadering op terug.  

Defensie 

 


