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Hierbij bied ik u de concept-regeling Reüniefaciliteiten (RRF) aan, zoals die op 6
maart 2018 in de Werkgroep Postactieven (wgPA) van het Sectoroverleg Defensie
is besproken. Ongeacht de algemene instemming dat de concept-RRF over de
gehele linie een verbetering inhoudt, is over de voorgestelde regeling in de wgPA
nog geen definitieve overeenstemming bereikt.
Mede gezien het algemene beeld dat de concept-RRF over het geheel genomen al
een verbetering in zich heeft, is verzocht om vooruitlopend op definitieve
behandeling en instemming binnen de wgPA alvast te kunnen werken met de
concept-regeling. Hiermee wordt voorkomen dat reünieverbanden tekort worden
gedaan door het uitblijven van een definitieve regeling.
Middels deze nota verzoek ik u daarom, tot nader order, uitvoering te geven aan
de concept-RFF, zoals in bijlage bijgevoegd.
Zodra in de wgPA overeenstemming is bereikt over de definitieve ministeriele
regeling, zal ik u informeren. De regeling zal dan ook worden gepubliceerd in de
Staatscourant.

IRECTEUR PERSONEEL,

P.F.PT Reesink
Schout-bij-nacht
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Onze referentie
BS2018010560
Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Verzendliist

Hoofddirectie Personeel

Datum

De directeur Personeel en Bedrijfsvoering van het CZSK
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De directeur Personeel en Organisatie van het CLAS

Onze referentie
BS2018010560

De directeur Personeel en Bedrijfsvoering van het CLSK
De directeur Personeel en Bedrijfsvoering van de KMAR
Het hoofd P&O van de DMO
Het hoofd afdeling Personeel & Organisatie DOSCO
De directeur Bedrijfsondersteuning BS
DPOD/DCPZ/Cluster Veteranen
Veteranenplatform, Postbus 100, 3941 AC Doorn
Veteraneninstituut, Postbus 125, 3940 AC Doorn
FABK, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht
Centrales van Overheidspersoneel (WG PA)
(Verzending loopt via CAOP)
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Ministerie van Defensie

Ministeriële Regeling
2017, van de Hoofddirectie Personeel, nr. BS/2017036497

van

Regeling reüniefaciliteiten v e t e r a n e n , oorlogs- en dienstsiachtoffers en postactieven 2017
DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Gelet op
Artikel 3 van het Veteranenbesluit
Artikel 168 van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie
Besluit
Artikel 1. Begripsbepalingen
1. In deze regeling wordt verstaan
Hoofd

onder;

defensieonderdeel

1°. de Secretaris-Generaal, voor zover het betreft de Bestuursstaf;
2°. de Commandant Zeestrijdkrachten, de Commandant Landstrijdkrachten, de Commandant
Luchtstrijdkrachten, de Commandant Koninklijke Marechaussee, voor het desbetreffende
commando;
3°. de directeur van de Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie
Materieel Organisatie;
4°. de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando, voor zover het betreft het
Defensie Ondersteuningscommando;
Oorlogs- en
dienstsiachtoffers:
de militair, de gewezen militair, de gewezen dienstplichtige die aantoonbare beperkingen
ondervindt ten gevolge van invaliditeit met dienstverband, bedoeld in artikel 2, derde lid, van het
Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen, ook Indien
sprake Is van een invaliditeit van minder dan 10%;
Postactieven:
gewezen militairen die ten minste zes jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord en
burgerlijke ambtenaren van Defensie die een vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij
Defensie hebben gehad;
Rechthebbenden:
veteranen, oorlog- & dienstsiachtoffers of postactieven die deel uitmaken van een In een
reünieregister ingeschreven reünieverband of leden van een belangenvereniging; alsmede hun
begeleiders Indien zij om sociaal-medische redenen niet zelfstandig naar een reünie kunnen reizen
of deze bijwonen;
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Reünie:
een bijeenkomst of activiteit van leden van een reünieverband van veteranen, oorlog- &
dienstsiachtoffers of postactieven, eventueel samen met andere doelgroepen, gericht op het delen
van ervaringen en het In stand houden van betrekkingen;
Reünieregister:
een register waarin de reünieverbanden zijn opgenomen die In aanmerking komen voor de
faciliteiten van deze regeling;
Reünieverband:
een rechtspersoon met aantoonbare achterban van veteranen, oorlogs- en dienstsiachtoffers of
postactieven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, die als doel heeft om de onderlinge
contacten tussen de leden dan wel de contacten tussen de leden en het actieve defensiepersoneel
te bevorderen en te onderhouden. Onder reünieverband wordt tevens begrepen een
belangenvereniging van overheidspersoneel die is aangesloten bij een centrale van
overheidspersoneel als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit georganiseerd overleg sector
Defensie.
Artikel 2 Doel van de regeling
Met deze regeling wordt beoogd de contacten tussen leden van een reünieverband en tussen leden
van een reünieverband en actieve militairen en burgerlijke ambtenaren van Defensie van dezelfde
eenheid of van hetzelfde onderdeel of met dezelfde uitzendervaring, met faciliteiten te
ondersteunen en tevens de binding met Defensie vorm te geven.
Artikel 3 Reüniefaciliteiten
1. Een reünieverband kan ten laste van Defensie eenmaal per kalenderjaar op aanvraag aanspraak
maken op de volgende faciliteiten ten behoeve van de organisatie van een reünie:
a.
Een tegemoetkoming in de kosten van de bijeenkomst of activiteit tot een maximum
normbedrag van € 19,00 per rechthebbende;
b.
Het gebruik van een ingerichte ontmoetingsruimte op een defensielocatie.
2. De kosten van de faciliteiten bedoeld in het eerste lld komen voor rekening van het
defensieonderdeel waartoe het reünieverband traditioneel behoort. Indien een dergelijke
traditieband met een defensieonderdeel ontbreekt, bepalen de hoofden defensieonderdelen In
onderling overleg de bijdrage in de kosten van de faciliteiten.

Artikel 4 T o e k e n n e n van faciliteiten
1. Een reünieverband dat gebruik wenst te maken van faciliteiten als bedoeld in artikel 3 dient
daartoe een aanvraag in bij het betreffende defensieonderdeel, bedoeld in artikel 3, tweede lid.
2. Het hoofd defensieonderdeel kent de faciliteiten, bedoeld in artikel 3, toe indien de reünie
voldoet aan het doel bedoeld In artikel 2.
Artikel 5 Reünielocatie
1. Een reünie vindt bij voorkeur plaats op een defensielocatie, om de contacten tussen het actief
dienend personeel van Defensie en de reünisten te versterken. Het hoofd defensieonderdeel
waartoe het reünieverband behoort, verstrekt de reüniefacilitelt. Als gebruik wordt gemaakt van
een locatie van een ander defensieonderdeel blijven de kosten voor rekening van het

defensleonderdeei waartoe het reünieverband behoort.
2. De ondersteuning van een reünie op een defensielocatie geschiedt met de middelen en
faciliteiten die door de commandant van de betrokken defensielocatie kunnen worden geboden.
Artikel 6 Reünieregister reünieverbanden
1. De Directeur van het Veteraneninstituut beslist, na overleg met het desbetreffende hoofd
Defensieonderdeel, namens de Staatssecretaris van Defensie op een aanvraag van een
reünieverband voor veteranen tot opneming in het reünieregister. In de aanvraag wordt
bewilligd indien het reünieverband voldoet aan de begripsbepaling In artikel 1.
2. Het hoofd Defensieonderdeel beslist namens de Staatssecretaris van Defensie op een aanvraag
van een reünieverband voor oorlogs- en dienstsiachtoffers dan wel voor postactieven tot
opneming in het reünieregister. In de aanvraag wordt bewilligd Indien het reünieverband
voldoet aan de begripsbepaling in artikel 1.
3. De Hoofddirecteur Personeel beslist namens de Staatssecretaris van Defensie op een verzoek
van een belangenvereniging om te worden opgenomen in het reünieregister.
4. Het reünieregister wordt bijgehouden door het Veteraneninstituut.
Artikel 7 Evaluatie
Deze Regeling wordt vijfjaar na de datum van inwerkingtreden geëvalueerd.
Artikel 8 Intrekking regeling
De Reüniefacllltelten Veteranen, oorlogs- en dienstsiachtoffers en Postactieven wordt ingetrokken.
Artikel 9 I n w e r k i n g t r e d i n g
Deze Regeling treedt In werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst.
Artikel 10 Citeertitel
Deze Regeling wordt aangehaald als "Regeling reüniefaclllteiten veteranen, oorlogs- en
dienstsiachtoffers en Postactieven 2017".
Dit besluit zal met toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
Voor deze
De Hoofddirecteur Personeel

P.F.M. Reesink
Schout-blj-Nacht

Toelichting
Het defensiebeleid is erop gericht om de banden met en tussen reünieverband van veteranen,
oorlogs- en dienstsiachtoffers en postactieven te stimuleren en in stand te houden. In 1990 zijn
de hoofdlijnen van het veteranenbeleid vastgesteld. Deze zijn in de nota "Zorg voor veteranen in
samenhang" (Tweede Kamer, 1989 - 1990, 21490, nr. 2) neergelegd. Het bieden van
reüniefaclllteiten maakt deel uit van die hoofdlijnen. Specifiek voor post-actieve medewerkers
geldt sinds het arbeidsvoorwaardenakkoord 1997-1999 eveneens een reüniefacilitelt.
Met het inwerkingtreden op 28 juni 2014 van het Veteranenbesluit berust deze regeling mede op
de Veteranenwet en het Veteranenbesluit.
De laatste jaren hebben zich zodanige ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de
doelgroepen dat het wenselijk Is de Regeling reüniefaciliteiten veteranen, oorlogs- en
dienstsiachtoffers en postactieven op de volgende (hoofd)punten te wijzigen:
•
de randvoorwaarde van twaalf jaar dienstverband bij postactieven wordt gewijzigd in een
randvoorwaarde van zes jaar dienstverband;
•
de begeleid(st)er van een rechthebbende die om sociaal medische redenen niet alleen naar
de reünie kan komen Is In deze regeling opgenomen als rechthebbende;
•
het onderscheid tussen reünies op een militaire of semi-militaire locaties alsmede het
onderscheid tussen reünies op werkdagen of weekenddagen komt te vervallen;
•
In de nieuwe regeling geldt als tegemoetkoming In de kosten van de bijeenkomst of
activiteit per rechthebbende één normbedrag
De wijzigingen zijn mede op verzoek van het Veteranenplatform tot stand gekomen.
De regeling Is in overeenstemming gebracht met de vereisten van de Aanwijzingen voor de
regelgeving; derhalve Is ervoor gekozen de oude regeling in te trekken en een nieuwe "Regeling
Reüniefaciliteiten Veteranen, oorlogs- en dienstsiachtoffers en Postactieven 2017' vast te stellen.

