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NIEUWSBRIEF 
 

Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie 

KMar 
(DMC KMar) 

Maandag 24 februari 2014. 

Overlegvergadering 

Op maandag 17 februari 2014 heeft er een overleg-

vergadering plaatsgevonden tussen het Hoofd Dienst 

Eenheid (HDE) KMar, Gen-Maj. Drs. Hillie Beentjes 

en de DMC KMar, met als onderwerp de NSS 2014. 

Deze nieuwsbrief bevat alleen informatie over de 

NSS.  

 

NSS 2014  

Op 24 en 25 maart zal in Nederland de conferentie 

Nucleair Security Summit (NSS) worden gehouden. 

Er komen 58 delegaties incl. staatshoofden, waar-

voor veel veiligheidsmaatregelen nodig zijn. De ver-

wachting is dat de KMar op veel terreinen zal worden 

ingezet en dat hiervoor bijna de gehele operationele 

capaciteit van de KMar benodigd is.  

Afgelopen vrijdag is door het HDE, met een begelei-

dende mail, aan de DMC KMar de brief gezonden van 

de Hoofddirecteur Personeel (HDP), met als onder-

werp de buitenwerkingstelling van de Arbeidstijden-

wet (ATW) en het vergoedingsregime gedurende de 

NSS.  

 

Begeleidende mail 

De inhoud van de mail ziet u hieronder in het cursief 

afgedrukt. 

Wellicht ten overvloede een korte toelichting op de 

brief van de HDP over de buitenwerkingstelling ATW. 

Door de Hoofddirecteur Personeel is besloten de ATW 

gedurende de periode van de NSS (14 t/m 28 maart 

2014) voor militair personeel buiten werking te stel-

len. Teneinde er zorg voor te dragen dat dit besluit 

KMar-breed dezelfde invulling  krijgt, dient daar als 

volgt uitvoering aan te worden gegeven: 

 

Militair personeel 

Voor alle bij de NSS direct of indirect betrokken mili-

tair personeel geldt dat alle daadwerkelijk ingezette 

uren (incl. consignatie) dienen te worden geregi-

streerd. 

Voor alle direct of indirect bij de NSS betrokken mili-

tair personeel geldt, dat zodra het rooster of de feite-

lijke inzet (incl. consignatie) de 8-urige werkdag 

overschrijdt wordt overgegaan tot het regime “meer-

daagse activiteit”. 

Wanneer er sprake is van inzet op zaterdagen en 

zondagen geldt de ZZF-vergoeding. Deze uren kun-

nen als overwerk in aanmerking worden gebracht.   

 

Burgerpersoneel 

Voor alle bij de NSS betrokken burgerpersoneel geldt 

dat ook voor hen de ATW buiten werking is gesteld. 

Ook voor hen dient een registratie van de ingezette 

uren te worden bijgehouden. Aangezien aan hen 

geen vergoeding op basis van  “meerdaagse activi-

teit” kan worden toegekend, worden voor deze cate-

gorie personeel alle overuren uitbetaald. 

 

Wanneer 12-uurs roosters 

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat het buiten 

werking stellen van de ATW niet mag leiden tot het 

zonder meer overschakelen op een 12-uurs rooster. 

Alleen als uit capaciteitsoverwegingen blijkt dat een 

8-uurs rooster onvoldoende capaciteit biedt  om de 
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operationeel noodzakelijke inzet af te dekken kan 

gebruik worden gemaakt van een 12-uurs rooster. 

Wanneer ook het 12-uurs rooster onvoldoende capa-

citeit genereert om de operationeel noodzakelijke 

inzet af te dekken dient de hulp te worden ingeroe-

pen van personeel van andere districten/brigades. 

 

Uiteraard kunnen calamiteiten ertoe leiden dat de 

inzet de 12 uur incidenteel overschrijdt. 

 

De DMC heeft kennis genomen van de inhoud en 

geconstateerd dat het conform de regelgeving is.  

Over een drietal onderwerpen zijn afspraken ge-

maakt; overnachting, voeding en verlofstop. 

 

Overnachting 

Het HDE heeft toegezegd dat er geen legering plaats 

zal vinden in zalen (meer dan vier personen op een 

kamer) en op veldbedden. Indien er geen militaire 

legering voorhanden is in de nabijheid van de werk-

locaties wordt het personeel ondergebracht in hotels. 

 

Voeding 

De voeding wordt primair verzorgd door Paresto. Het 

opvoeren van de warme maaltijd is op sommige loca-

ties niet mogelijk voor Paresto, conform de afspraak 

met het LSGBO zullen de betrokken brigades zelf de 

warme maaltijden regelen. 

 

Verlofstop 

Er is geen verlofstop. De commandanten dienen te-

rughoudend om te gaan met het toekennen van re-

gulier verlof. 

 

 

Besef dat de DMC er is voor jou. Mocht je met 

ons willen praten en/of voorstellen hebben laat 

het ons weten!  

E-mail: %DMC.KMAR(intranet)  

Vriendelijke groet DMC KMar. 


