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Verslag van de vergadering van de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van dinsdag 24 november 2015 

van 13.00 tot 14.30 uur in de Sophie zaal van het CAOP, Lange Voorhout 13, Den Haag. 

 
Aanwezig: 

Van de zijde van Defensie: R. Kreeftmeijer (vz.),  E.H. Dekker,  R. Dirkzwager,  E.H. Huisman, E. Poldner, M.A. Suwout;  

Van de zijde van de Centrales: J.J.H. van Hulsen, L. Schipper  (AC), M.C.G. Klaassen, R.W Schilperoort (ACOP), J.A. Kropf  (CCOOP), R.E.W. Pieters (CMHF); 

Van de zijde van het secretariaat: G.A. van Herpen-Bartlema  (CAOP). 

 

 

 

Agenda: (AP/15.00643.2) 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda. 

2. Vaststelling van de verslagen van de vergaderingen van 1 september en 13 oktober 2015 (AP/15.00540 

      en -/15.00589).  

3. Regeling klachtenbehandeling gezondheidszorg (incl. inbedding EGB) /  Governance (AP/15.00650 resp.  

     AP/15.00638).  

4. Verlenging personeelsmaatregelen en aanwijzing SG A/980 (AP/15.00640). 

5. Artikel 122 BARD (pensioenleeftijd burgers). 

6. Vergaderschema SOD (AP/15.00642). 

7. SBK 2012 (AP/15.00635). 

8. Officieren zonder geaccrediteerde NLDA-opleiding (AP/15.00633). 

9. Rondvraag en sluiting. 
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Agendapunt 1: Opening, mededelingen en vaststelling agenda. 

Opening: De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur.  

 

Mededelingen: 

De voorzitter deelt mee dat de DPOD vandaag niet vertegenwoordigd is.  

 

Vaststelling agenda.  

De voorzitter deelt mee dat de centrales hebben verzocht om agendering van hun brief, geagendeerd onder 

agendapunt 7,  met de vraag om het SBK 2012 twee jaar te verlengen. In deze brief werd defensie om een 

standpunt gevraagd.  

Spreker geeft aan dat defensie tot op heden nog niet heeft gereageerd op het verzoek om verlenging van het 

SBO 2012. Hij is er intern mee aan de slag gegaan, maar dat  heeft tot zijn spijt nog niet tot een uitkomst heeft 

geleid.  

De heer Van Hulsen toont zich hierover teleurgesteld. Gezien de tijdsdruk en de onrust in de gehele 

defensieorganisatie, vinden de centrales een spoedig antwoord dringend nodig. Spreker zet uiteen dat de 

onrust mede wordt veroorzaakt doordat er op het allerlaatste moment voor 1 januari van veel krijgsmachtdelen 

beleidsvoornemens worden ontvangen. Vandaag is de laatste WG AP voor het reces en dus de laatste 

mogelijkheid om voor 1 januari a.s. een afspraak te maken. Als defensie nu zegt nog geen antwoord te hebben, 

zullen de centrales zich moeten beraden of zij nu nog wel verder willen overleggen.  

 

De vergadering wordt voor 15 minuten geschorst.  

 

SCHORSING 

 

 

Na heropening door de voorzitter, deelt de heer Van Hulsen mee dat als defensie nu geen antwoord heeft, de 

centrales het overleg opschorten tot dat defensie in staat is met een antwoord te komen. Spreker hoopt dat 

defensie de vraag van de centrales nog voor 1 januari 2016 kan beantwoorden.  

Spreker stelt voor dat defensie de tijd neemt die nodig om het antwoord te formuleren is en dat er vervolgens een 

SOD vergadering wordt uitgeschreven waarin dit onderwerp besproken wordt. 

Dit betekent dus dat het formeel overleg in ieder geval stilligt tot de volgende SOD vergadering. De heer Kropf 

tekent daarbij aan dat er geen formeel overleg is in de ruimste zin van het woord, er worden dus ook geen BCO’s 

gehouden.  

 

De voorzitter zegt er alles aan te zullen doen om voor het winterreces een SOD bijeen te roepen. 

Wat betreft de opmerking over de beleidsvoornemens, herbevestigt spreker de afspraak dat reorganisaties die 

gekoppeld zijn aan de beleidsbrief 2011 onder het SBK 2012 vallen.  

 

De heer Kropf merkt op dat in het te beleggen SOD twee onderwerpen ter sprake moeten komen, namelijk: 

1. Verlenging SBK 2012 

2. BARD artikel 122. 

 

De voorzitter memoreert dat de centrales over BARD artikel 122 hebben gezegd dat defensie uiterlijk vandaag met 

een visie moest komen. Volgens spreker heeft hij daaraan voldaan.  

De heer Pieters merkt op dat dit correct is, maar aangezien de centrales het overleg zojuist hebben opgeschort, 

kan het nu niet meer worden besproken maar wel in een nog te beleggen SOD.  

De voorzitter vindt het jammer dat dit onderwerp dat voor vandaag is geagendeerd niet meer wordt besproken. 

Spreker vraagt of het de bedoeling is van de centrales om het stuk ook in het SOD te behandelen. De heer Pieters 

laat weten dat het aanvankelijk niet de bedoeling was, maar de centrales hebben nu geen keus meer. Door meteen 

over agendapunt 7 te beginnen, kunnen de andere onderwerpen nu niet meer worden besproken omdat de 

centrales het overleg hebben opgeschort. Zou de agenda vanaf het eerste agendapunt zijn behandeld, dan had 

BARD 122 aan de orde kunnen komen, maar zou het overleg uiteindelijk toch zijn opgeschort.  
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De voorzitter herhaalt dat hij aan de afspraken m.b.t. BARD artikel 122 heeft voldaan en meent dat een 

behandeling van het stuk op zijn plaats is. Hij geeft aan het zonde te vinden om de discussie hierover in een keer 

naar het SOD-niveau te tillen.  

 

De heer Pieters stelt vast dat BARD artikel 122 als agendapunt 5 is geagendeerd en dat de voorzitter er zelf voor 

heeft gekozen te beginnen met agendapunt 7. Spreker gaat er vanuit dat de voorzitter niet verbaasd is over de 

reactie van de centrales. Aangezien behandeling van artikel 122 BARD urgent is, vindt hij het spijtig dat de 

voorzitter nu probeert de discussie naar een later tijdstip te verplaatsen. Daarom is spreker van mening dat het 

onderwerp geagendeerd moet worden voor de volgende SOD-vergadering. Aangezien spreker dit nog even met de 

andere centrales wil afstemmen, verzoekt hij om een schorsing.  

Hierop schorst de voorzitter de vergadering. 

SCHORSING 

 

De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de heer Pieters.  

De heer Pieters deelt mee dat de centrales zowel de verlenging van het SBK 2012 als Artikel 122 van het BARD 

voor het eerstvolgende SOD willen agenderen. Spreker hoopt dat het SOD op zeer korte termijn kan plaatsvinden.  

Desgevraagd door de voorzitter antwoordt de heer Pieters dat de centrales beide onderwerpen urgent vinden. 

Daarom hadden zij ook gevraagd om ze vandaag te behandelen. Door de wijze waarop de vergadering tot nu toe is 

gelopen, heeft behandeling niet kunnen plaatsvinden. De urgentie wordt echter nog steeds gevoeld en daarom 

willen de centrales dat de onderwerpen behandeld worden op het eerstvolgende moment dat partijen bijeen komen. 

Dat is dus het SOD. De stukken dienen in de eerder aangegeven volgorde te worden behandeld, dus eerst SBK 

2012 en daarna BARD artikel122.  

De voorzitter zegt hierop toe een SOD te zullen beleggen waarin de eerder genoemde twee onderwerpen aan de 

orde zullen komen in de volgorde zoals door de heer Pieters aangegeven (noot secretariaat: de vergadering is op 3 

december a.s.).  

Omdat er dit jaar geen WG AP meer is en het SOD dus het enige formele overleg waar deze onderwerpen kunnen 

worden behandeld, verwacht en hoopt spreker dat de onderwerpen technisch zullen worden benaderd en de 

inhoudelijkheid van de discussie het niveau kan krijgen zoals men dat in de AP gewend is.  

 

Aangezien dit de laatste vergadering is van de WG AP waaraan de heer Pieters deelneemt, bedankt de voorzitter 

de heer Pieters voor zijn kritische en constructieve inzet en betrokkenheid bij veel SOD overleggen. Hij merkt op 

dat de heer Pieters ook grote betrokkenheid heeft getoond bij de WG AV en dat grote toekomstverwachtingen 

werden gekoesterd. Het is dan ook jammer dat de heer Pieters het eindresultaat niet meer aan deze tafel kan 

meemaken. De heer Pieters was een waardig en constructief opponent. Hij wenst de heer Pieters veel succes en 

veel plezier ten eerste bij zijn studie de komende anderhalf jaar en vervolgens bij zijn CLAS-carrière.  

De heer Pieters bedankt de voorzitter voor deze woorden. Hij bedankt zowel de vertegenwoordigers van defensie 

als de vertegenwoordigers van de centrales voor de samenwerking. Spreker zegt veel geleerd te hebben. Het was 

een eer om voor de collega’s, zowel burgers als militairen, te mogen werken. Het was niet altijd makkelijk, maar hij 

kijkt er met plezier op terug. Hij wenst zijn collega’s het beste.  

 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.  
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Actiepunten n.a.v. de AP van 13-10-2015: 

 

Nr.: Onderwerp: Actie: Opmerkingen: 

1 VGB  
12-5-2015 (AP/15.00309), ap.3, blz.3 
23-6-2015 (AP/15.00432), ap. 6, blz. 5 
1-9-2015 (AP/15.00540), ap. 2, blz. 2 

-Centrales informeren over verschijningsdatum 
rapport 
- Structurele regeling agenderen voor 13-10-15. 
 

  

2 Vacaturebank (AP/15.00555) 

12-5-2015 (AP/15.00309) ap,4, blz. 5 
1-9-2015 (AP/15.00540), ap.2, blz. 3 
13-10-2015 (AP/15.00589), ap.4, blz. 6 

-periodieke gegevensoverzichten handhaven 
- Intern expliciet aandacht vragen voor de 
zorgen van de centrales. Bij de volgende 
rapportage bezien wat het effect daarvan is 
geweest. 
- Probleem vulling zowel met de CDS als in de 
P-lijn oppakken en een terugkoppeling geven 
richting de centrales 
- Centrales uitnodigen voor separate bespreking 
problematiek 

 

3. Nota rangsbepaling (uit 1984)(AP/15.00464 
en -/15.00558) 
12-5-2015, AP/15.00309, ap.5, blz.6 
13-10-2015 (AP/15.00589), ap.4, blz. 6 

-Nagaan of IMG met minister heeft gesproken 
- Nota uit 1984 na zomerreces agenderen t.b.v. 
herziening. 
Centrales uitnodigen voor separate bespreking 
problematiek 
 

 

4. Rechtspositie reservepersoneel 
(AP/15.000701) 
3-2-2015 (AP/15.00095), ap.2 
23-6-2015 (AP/15.00432), ap 6 
1-9-2015 (AP/15.00540), ap. 2 
13-10-2015 (AP/15.00589), ap.8, blz.9 

Problematiek zo spoedig mogelijk bespreken 
 
 

  

5. Herkenbaarheid NATO militairen + 
familieleden 
16-12-2014 (AP/15.00010),blz. 8 
20-1-2015 (AP/15.00062), ap. 2 
12-5-2015 (AP/15.00309), ap. 7 
23-6-2015 (AP/15.00432), ap 6 
1-9-2015 (AP/15.00540), ap. 2 
13-10-2015 (AP/15.00589), ap.8, blz. 7 

- Centrales per mail informeren over uitkomst 
gesprek met Duitse autoriteiten.  
- DSCIOD gaat in gesprek met doelgroep 
aangaan over oplossing. 
Oplossing voor de WG AP van november 
gereed.  

 

6. Principe discussie reorganisatie/sourcing 
trajecten 
20-1-2015 (AP/15.00062), blz. 3 
3-2-2015 (AP/15.00095), ap.3, blz.4 
24-3-2015 (AP/15.00206), ap.2 

Implementatienota Procesverbetering Sourcing 
agenderen voor een wg. AP 

 

7. Voortgangsrapportage BBO en 
Klanttevredenheidsonderzoek 
/(AP/14.00624 en -/14.00705, - 15.00103) 
20-1-2015 (AP/15.00062), ap. 2 
1-9-2015 (AP/15.00540), ap.2 

In WG Rafelrandjes bespreken  

8. ROC’s (AP/14.00702, AP/15.00447, -
/15.00556)) 
20-1-2015 (AP/15.00062), ap.9 
1-9-2015 (AP/15.00447), ap. 3 
13-10-2015 (AP/15.00589), ap.6, blz. 6 

Voorstel maken en bespreken.  

9. Evaluatie commissie De Veer 
3-2-2015 (AP/15.00095), ap.6, blz. 8 
24-3-2015 (AP/15.00206), ap 5 
1-9-2015 (AP/15.00540), ap. 2 

Evaluatie voor 1-11-2015 gereed. AP/15.00.503 
Instellingsbeschik

king is verstuurd.  

10. UCD 
10-3-2015 (ap/15.00181), ap.2 
12-5-2015 (AP/15.00309), ap.6, blz.7 

- Gevolgen pensioenanalyse in kaart brengen 
- Helderheid over kosten alvorens go/no go 

 
 
 

11.  Brevetten 
3-2-2015 (AP/15.00095), ap. 6, blz.8 
1-9-2015 (AP/15.00540), ap. 2, blz. 4 

Informeren of aan brevetten zelfde rechten 
worden ontleend als aan HDV  
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12. Beleid generieke functiebeschrijvingen en 
functiegebouw defensie  

12-5-2015 (AP/15.00309)  
1-9-2015 (AP/15.00540), ap.2, blz. 4 

Agenderen voor AP van 13 oktober 20`5  

13. Personeelsparagraaf F100 (AP/15.00461) 

23-6-2015 (AP/15.00432), ap. 3, blz. 4 
1-9-2015 (AP/15.00540), ap. 4, blz. 8 

Resterende onderwerpen bespreken op 13-10-
‘15 

 

14. Banenafspraak (AP/15.00217 en -
/15.00451) 
1-9-2015,(AP/15.00540), ap. 6, blz. 9 

Agenderen voor een AP  
 

15.  Regeling klachtenbehandeling 
gezondheidsinstellingen (AP/15.00575) 
13-10-2015 (AP/15.00589), ap.3, blz. 3-6 

 Terminologie aanpassen in 
aanbiedingsbrief 

 VRP-EGB bezien op consequenties 
komst klachtenfunctionaris; 

 Tekst regeling aanpassen en aan 
centrales sturen; 

 Tussentijdse bijeenkomst beleggen; 

 Reglement geschilleninstantie aan 
centrales sturen. 
 

 
 

17. Governance (AP/15.00565) 

13-10-2015 (AP/15.00589), ap.4, blz. 6 
 CCOOP, ACOP en CMHF sturen 

commentaar aan Defensie of melden 
geen commentaar te hebben; 

 Vraag AC inz. IGZ meenemen in 
beantwoording 

 

 

18. Vervoersregeling 
13-10-2015 (AP/15.00589), ap.8, blz. 7 

Nagaan of DAOG wijziging heeft teruggedraaid.   

 
 

 
Voorraadagenda: 
1. Uitzendnorm   op voorraadagenda sinds 1-9-2015 

 
 

 


