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Onze GOV|MHB onderhandelaar, maj  
Thijs van Leeuwen, (die lkol Niels van 
Woensel in die functie heeft afgelost), 
heeft daartoe met de voorzitters NOV en 
KVMO een schets opgesteld hoe de inzet 
van de officierenverenigingen zou moeten 
zijn. Dit keer wilden wij heel bewust ‘aan 
de voorkant‘ weten wat de ideeën van 
onze leden over de inzet zouden zijn, in 
plaats van vechten aan de onderhande-
lingstafel en dan naderhand de uitkomst 
voorleggen. Het zou het mandaat en de 
positie van de onderhandelaar versterken, 
als wij vooraf de leden geconsulteerd zou-
den hebben. De enige manier om in deze 
tijd de leden goed te vertegenwoordigen. 
Dus werd een uitgebreid schema opgesteld 
van locaties, staven, squadrons, bataljons 
waar wij graag langs wilden gaan. Wij 

Tekst: genm b.d. jhr. J.H. de Jonge

Onmiddellijk na het moeizaam tot stand gekomen cao-akkoord van 2018 - 2020 in de zomer 

van 2019, was het zaak de voorbereiding voor de nieuwe rondes van gesprekken op te pakken. 

Immers, er was in dat akkoord afgesproken dat op 1 juli 2020 het nieuwe loongebouw 

ingevoerd wordt.

vroegen de commandanten om het NOV-
team - veelal Thijs van Leeuwen, voorzitter 
Ruud Vermeulen en een bestuurslid van de 
(lokale) NOV-afdeling - met een afvaar-
diging ter grootte van ca. twaalf perso-
neelsleden, bestaande uit officieren, enkele 
oudere onderofficieren en burgerpersoneel, 
te laten spreken. Dit leek ons een ideale 
vertegenwoordiging om doeltreffend mee 
te kunnen overleggen. Immers, na een 
korte inleiding moest het team op ‘ont-
vangen‘ staan teneinde alle bij de mensen 
levende gedachten op te kunnen pikken. 
Het bleek een schot in de roos. Zonder 
uitzondering werden het zinvolle en soms 
diepgaande discussies. Het team heeft op 
grond daarvan vele malen zijn gedachte 
koers en redenatie kunnen bijstellen. In 
totaal bezochten wij twintig verschillende 

locaties, van Woensdrecht tot Leeuwar-
den. Daarbij werd met ruim tweehon-
derdenvijftig personeelsleden gesproken, 
afkomstig uit ca. vijfentwintig verschillende 
eenheden: squadrons rotary en fixed wing 
vliegtuigen, luchtverdediging, vliegeroplei-
ding, logistiek, bataljons infanterie, cavale-
rie verkennings-eskadrons, marechaussee, 
JISTARC, artillerie-eenheden, opleidings-
centra en staven. Heel breed, heel divers 
en heel waardevol. Parallel hieraan heeft 
Thijs van Leeuwen samen met de voorzit-
ter KVMO ook drie marinelocaties bezocht 
met dezelfde insteek. 

Wij laten enkele deelnemers aan het 
woord:
Voorzitter Ruud Vermeulen: ‘Ik vond het 
echt spannend. Hoe gaan onze ideeën val-
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De Algemene Vergadering van Leden (AV) 
heeft in 2018 besloten dat de contributie 
zou mogen stijgen. Tijdens deze AV heeft 
het Hoofdbestuur besloten de contributie  
te verhogen met € 1,00 per maand.  
Het Bestuur van de NOV vond het echter 
ongepast deze verhoging door te voeren,  
terwijl de lonen, ugm-uitkeringen en pen-
sioenen achterbleven. Inmiddels is de 
nieuwe cao van kracht geworden en is het 
opportuun geworden het besluit van de 
AV, conform de afspraak bij die leden die 
bij deze overeenkomst baat hebben gehad, 
door te voeren. 

De bonden zijn hard aan de slag om de 
contributie bij actief dienende leden in 
2020 weer onder het zogeheten cafetaria-
model te laten vallen, zodat deze van het 
brutosalaris wordt ingehouden. Dit houdt 
in dat netto i.p.v. € 11,50 contributie circa 

In Memoriam

In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen: 

Het hoofdbestuur betuigt de nabestaanden oprechte deelneming met hun verlies.

In de afgelopen periode is de NOV wederom verrijkt met een aantal nieuwe leden. 
Als gevolg van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) is het echter niet meer toegestaan nieuwe leden bij name te noemen: lid-
maatschap van een vakvereniging valt onder de Bijzondere Persoonsgegevens en 
deze worden door de wetgever extra afgeschermd. Daarom zal om u toch op de 
hoogte te houden van de aanwas van de NOV, voortaan worden volstaan met het 
vermelden van aantallen en krijgsmachtdeel van de nieuwe leden. CLAS: zeven, 
CLSK: zes en KMAR: een. Daarnaast werd ook een buitengewoon lid opgenomen.

Nieuwe leden

In 2020 contributieverhoging 
voor actief dienende leden  
en UGM’ers

€ 8,50 wordt ingehouden. Voor cadetten  
zal dit betekenen dat zij, na het jaar con-
tributievrijstelling, bruto € 9,- betalen, 
hetgeen op circa €6,- netto komt (de 
exacte nettobedragen hangen van meer-
dere factoren af en kunnen iets afwijken).

T.a.v. onze gepensioneerde leden is beslo-
ten de contributie vooralsnog op het hui-
dige niveau te houden, de reden hiervan 
zal duidelijk zijn.

Ugm’ers volgen de ontwikkeling van de 
salarissen in de cao en het is daarom fair 
ook hier de contributieverhoging met één 
euro door te voeren. Het ABP zoekt nog 
uit of het mogelijk is onderscheid te ma-
ken tussen de contributie van de ugm’ers 
en gepensioneerden. U wordt hierover  
ingelicht zodra er duidelijkheid is. 

Lkol b.d. C.J.M. Hölscher 27-07-2019
Lkol b.d. G. Jansen  24-08-2019 
Lkol b.d. H. v.d. Hurk 20-09-2019 
Kap b.d. F.L.M.C. Dun 23-09-2019

Maj b.d. L.H. Hermans 15-10-2019
Lkol b.d. A.V. Feddema 19-10-2019

len? En wat mij trof was de betrokken-
heid van alle personen en de oprechte 
wil en inzet om tot een goed perso-
neelsbeleid bij Defensie te komen. Het 
onderwerp leeft, en hoe’.
Onderhandelaar Thijs van Leeuwen: 
‘Een van de kernpunten uit ons verhaal 
is dat het nieuwe loongebouw eerlijk en 
goed uit te leggen moet zijn. Bij iedere 
sessie werd hier, niet heel verrassend 
misschien, zeer positief op gereageerd. 
Uit de bezoeken werd mij echter ook 
duidelijk dat het belang niet alleen ligt 
bij eerlijk en uitlegbaar, maar ook bij 
luisteren en transparantie. Onze mensen 
willen gehoord worden en willen inzicht 
in het proces kunnen krijgen. Met deze 
kritiek weet ik dan ook zeker dat de 
door ons gekozen aanpak niet alleen 
leidt tot een betere inzet voor het loon-
gebouw en een sterkere positie van mij-
zelf aan de onderhandelingstafel, maar 
ook tot meer begrip en betrokkenheid 
bij onze achterban’.
NOV-Zuid afdelingsvoorzitter Co  
Kessen: ‘Verhelderend om de spontane 
maar toch doordachte reacties van de 
werkvloer te vernemen. Hierbij wordt 
het initiatief van de NOV erg gewaar-
deerd’.
NOV-Zuid bestuurder Attie Pot pikte uit 
het gehoor op: ‘Verrassend hoe de NOV 
dit proactief oppakt’, en ‘Het moeilijkste 
om uit te gaan werken bij het nieuwe 
loongebouw is de functiewaardering; 
daarvan hangt alles af’. 

Dit alles kostte veel tijd, wij reden vele 
kilometers en dus was het best een 
kostenpost voor de NOV, maar de op-
brengst aan frisse ideeën èn het feit 
dat wij zo goed als mogelijk gevoeld 
hebben wat er leeft ‘op de werkvloer‘, 
maakte de inspanning dubbel en dwars 
waard!

Wij kunnen er tegenaan.  
Maar ook: wij blijven u bevragen.
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Belastingservice NOV 2020

Naam en voorletters

Adres

Postcode en woonplaats

Registratienummer

Telefoonnummer(belangrijk)

Eventueel e-mailadres

Op welke werkdagen tussen 27 februari en 29 april 2020 bent u verhinderd?

Amersfoort 27 februari & 5 maart
Breda 3 maart
Bergen op Zoom 6 maart
Den Haag 13 maart
Eindhoven/Oirschot 10 maart
Ermelo 10 & 12 maart

T ’Harde 3 & 26 maart
Havelte 17 maart
Roermond 17 maart
Schaarsbergen 19 & 24 maart
Utrecht 20 maart
Vught in overleg

Deze bon te verzenden naar :

NOV Belastingservice
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag

Ook in 2019 was onze gratis belastingservice een waardevolle dienstverlening aan onze leden; meer dan 

tweehonderd collega’s hebben gebruik gemaakt van onze diensten. Ook in 2020 wil de NOV u deze service 

aan blijven bieden. Meldt u zich daarom snel aan zodat wij onze planning kunnen maken.

Zou u niet in de gelegenheid zijn om voor  
1 mei 2020 uw aangifte te doen, dan moet 
u zelf uitstel aanvragen bij de Belasting-
dienst: 0800-0543. Dan kunnen we u daar-
na helpen bij het invullen van en adviseren 
over uw aangifte Inkomstenbelasting 2019. 

Aanmelden voor de belastingservice dient voor 13 februari 2020 te geschieden 
en kan op twee manieren:

1. Via de mail, het adres is: belastingservice@nederlandseofficierenvereniging.nl 
2. Via het invullen van onderstaande bon:

Aanwezigheid van de NOV op onderstaande locaties en data:

Het kabinet heeft besloten dat zorgverze-
keraars voor dezelfde zorgverzekering de-
zelfde premie moeten vragen. Wel mogen 
zij een korting op de premie geven aan 
deelnemers van een collectiviteit. De wet-
telijk gemaximeerde hoogte van de korting 
is onlangs verlaagd van 10% naar 5%.

Kabinetsbesluit over zorgpremie
Doelgroepen die door de regeling worden 
geraakt: aanbieders van collectiviteiten, te 
weten zorgverzekeraars, intermediairs en/
of assurantietussenpersonen, werkgevers 
en belangenorganisaties, zoals verenigin-
gen en bonden. Ook Zorgzaam wordt 
door deze maatregel geraakt. 

Aanbieders van collectiviteiten, waaronder 
Zorgzaam, zullen lopende contracten per 
2020 moeten aanpassen naar een maxi-
maal kortingspercentage van 5%. 


