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In deze eerste Nieuwsbrief van 2018 aandacht voor de oratie van bijzonder hoogleraar 

Militair-Maatschappelijke Studies, prof. Theo Brinkel. Met het uitspreken ervan heeft 

hij de KVMO-leerstoel aan de Universiteit Leiden aanvaard. 

Daarnaast nieuws over de nieuwe regeling huisvesting en voeding, over het AOW-gat 

en over de reactie van minister-president Rutte op een eerdere brief. 

Tot slot een activiteit van de Werkgroep Elders Actieven van de KVMO.  

 

 

 

 

Oratie prof. Theo Brinkel  

tbv KVMO-leerstoel 
 
Met het uitspreken van zijn oratie getiteld 
‘Moraliteit, beleid en weerbaarheid. Een 
verkenningsmissie.’ heeft prof. dr. Th.B.F.M. 
(Theo) Brinkel  op maandag 15 januari het 
hoogleraarsambt aanvaard tbv de KVMO-
leerstoel Militair-Maatschappelijk Studies aan de 
Universiteit Leiden. 
  
* Lees de oratie>> 
* Lees meer over de KVMO-leerstoel en 
over prof. Brinkel>> 
 
  

 

 

 

 
 
 

https://gallery.mailchimp.com/31242576c37b8a24d9cef8cd4/files/cd86c13e-2801-4d0a-b03e-7de8e0f28e3b/Moraliteit_beleid_en_weerbaarheid.pdf
https://www.kvmo.nl/kvmo/organisatie/de-leerstoel-van-de-kvmo.html
https://www.kvmo.nl/kvmo/organisatie/de-leerstoel-van-de-kvmo.html


 

Nieuwe regeling 
Huisvesting en Voeding 

  
Op 8 december 2017 hebben Defensie en de 
Centrales van Overheidspersoneel (hierna 
centrales) overeenstemming bereikt over een 
nieuwe regeling huisvesting en voeding 
militairen. 
Hiermee werd invulling gegeven aan de 
afspraken en uitgangspunten die in het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 zijn 
gemaakt. De regeling is per 1 januari 2018 van 
kracht. 
 
Lees verder>> 

 

 

 

 

Hoger beroep AOW-gat bij ontslagen ambtenaren 

behandeld 
Op 10 januari jl., is bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht de zitting gehouden in de hoger 
beroepen die de minister van Defensie (thans de staatssecretaris) heeft ingesteld tegen de 
uitspraak van de Rechtbank Den Haag over het AOW-gat bij de ontslagen ambtenaren met een 
bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (SBK 2012-2016). De Rechtbank heeft geoordeeld dat deze 
uitkering tot aan de AOW-leeftijd dient door te lopen. De staatssecretaris is het daarmee niet eens 
en wil het AOW-gat op een andere manier oplossen. 
 
De zitting was bedoeld voor een aantal gedaagden maar uiteindelijk kwam alleen het uitgenodigde 
GOV|MHB-lid opdagen. Alle gemachtigden waren wel aanwezig, zodat het volle spectrum van 
argumenten tegen het standpunt van de staatssecretaris aan de orde kwam. 
 
De uitspraak in deze zaak wordt rond 25 februari a.s. verwacht.  
   

 

 

 

 

 

https://www.kvmo.nl/nieuws/nieuws-kvmo/item/737-nieuwe-regeling-huisvesting-en-voeding.html


 Reactie premier Rutte op brief 
Coalitie voor Veiligheid 

 
Op 15 november jl. heeft de Coalitie voor Veiligheid (CoaV) een 
brief naar het kabinet gestuurd waarin ze aandacht vraagt voor 
visie en samenhang op het gebied van veiligheid. De CoaV vindt 
dat deze in het Regeerakkoord 2017-2021, 'Vertrouwen in de 
toekomst', ontbreken. 
Begin januari heeft minister-president Rutte op de brief 
gereageerd. 
 
Lees verder>> 
 
   

 
 

 

Lezing Kees Kuenen, Navtrain International  

 
Op 1 februari 2018 organiseert de KVMO een lezing die gegeven wordt door dhr. Kees Kuenen, 
directeur van Navtrain International. Dit bedrijf verzorgt trainingen voor buitenlandse marines, 
waarbij de trainingen gegeven worden door oud-marineofficieren en -onderofficieren. 
 
De lezing begint om 20.30 uur (inloop vanaf 20.00 uur) en vindt plaats in de Spaanszaal van de 
KVMO. Adres: Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag (parkeerruimte in de buurt, ook bereikbaar 
met tram 9 vanaf het Centraal Station). Na afloop is er een borrel. 
 

https://www.kvmo.nl/nieuws/nieuws-kvmo/item/739-lees-hier-de-reactie-van-premier-rutte-op-de-brief-van-de-coav.html


 

De lezing is toegankelijk voor alle leden van de KVMO, er is plaats voor 20 belangstellenden. 
Opgave uiterlijk 30 januari 2018 via secretaris@kvmo.nl  
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