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Bijlage 2 Harmonisatie Verplaatsingskosten 

 

Partijen hebben naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2007- 2009 gesproken over de 

harmonisatie van verplaatsingskosten. Partijen hebben rekening houdend met de rechtspositionele en 

fiscale voorwaarden overeenstemming bereikt over de volgende punten:  

 

- Stopzetten tegemoetkoming woon-werkverkeer bij ziekte: voor alle defensieambtenaren wordt 

bij ziekte de tabeltegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer gedurende maximaal 

zes aaneengesloten weken doorbetaald.  

 

- Tegemoetkoming in de verhuiskosten algemeen en bij indiensttreding: voor alle 

defensieambtenaren geldt voortaan dat de tegemoetkoming in de verhuiskosten voor de 

component overige kosten (inclusief tegemoetkoming dubbele woonlasten) € 6.000,- netto 

bedraagt. Dit is eveneens van toepassing op lokale verhuizingen in het buitenland.  

 

- Transport auto bij verplaatsing van en naar een land buiten Europa: voor alle 

defensieambtenaren geldt dat aanspraak bestaat op het transport van één personenauto of 

motorrijwiel bij aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten naar of van een land buiten 

Europa. De eventuele invoerrechten komen ten laste van de defensieambtenaar.  

  

- Vrije keuze woonplaats binnen woongebied bij opdracht tot verhuizen: voortaan geldt ook voor 

burgerlijke ambtenaren dat aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de verhuiskosten 

indien men verhuist naar het woongebied van de nieuwe standplaats. 

 

- Verhuistermijn bij ontslag, overlijden en (sociaal-)medische noodzaak: voor alle 

defensieambtenaren geldt dat aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de verhuiskosten 

indien binnen een termijn van één jaar na ontslag (als gevolg van niet aan de 

defensieambtenaar te wijten omstandigheden) wordt verhuisd, bij overlijden of op grond van 

een sociale of medische noodzaak. 

  

- Tijdelijke onderbrenging: voortaan geldt ook voor burgerlijke ambtenaren dat aanspraak bestaat 

op tijdelijke onderbrenging. 

 

- Verruiming woongebied bij verplaatsing vanuit het buitenland naar Nederland: voor alle 

defensieambtenaren geldt dat bij terugverhuizing uit het buitenland aanspraak bestaat op een 

tegemoetkoming in de verhuiskosten indien men naar Nederland verhuist. Daarnaast geldt dat 

eveneens verhuisd mag worden naar een ander land dan Nederland, maar dat de kosten 

maximaal worden vergoed als ware men verhuisd naar Nederland. In dat geval wordt de 

tegemoetkoming in het woon- werkverkeer beperkt van de plaats van tewerkstelling tot de 

Nederlandse grens. 
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- Tickets naar Nederland en tickets achtergebleven kind bij plaatsing buiten Europa: voor 

burgerlijke ambtenaren worden deze voorzieningen in overeenstemming gebracht met de ter 

zake geldende voorzieningen voor militairen. 

 

- Financiële voorzieningen bij functieverplaatsing voor burgerlijke ambtenaren: deze voorzieningen 

worden in overeenstemming gebracht met de ter zake geldende voorzieningen voor militairen. 

 

- Tegemoetkoming in de verhuiskosten bij verhuizing naar een woning binnen 10 kilometer vanaf 

de plaats van tewerkstelling voor burgermedewerkers: deze tegemoetkoming wordt toegekend 

indien de afstand tussen de oude woning en de nieuwe plaats van tewerkstelling tenminste 25 

kilometer bedraagt. 

 

- Voorzieningen bij een verplaatsing van tijdelijke aard: de aanspraken voor burgerlijke 

ambtenaren worden bij een verplaatsing van tijdelijke aard verhoogd tot hetzelfde niveau als 

voor militairen. 

 

- Reisvoorzieningen van rijkswege: voor alle defensieambtenaren geldt dat bij inzet van vervoer 

van rijkswege voor woon-werkverkeer, er geen aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de 

kosten voor woon-werkverkeer over het traject waarop vervoer van rijkswege plaats vindt. 

 

- Terugbetaling tegemoetkoming verhuiskosten bij vrijwillig ontslag binnen een bepaalde termijn:              

voor alle defensieambtenaren geldt dat er een terugbetalingsverplichting geldt bij niet verplichte 

verhuizingen indien men binnen een termijn van twee jaar vrijwillig met ontslag gaat dan wel 

wordt ontslagen als gevolg van aan de defensieambtenaar te wijten omstandigheid of indien men 

buiten het woongebied gaat wonen. Het terug te betalen bedrag wordt naar evenredigheid van 

de genoemde termijn berekend.  

 

- Bevoegdheid aanwijzen verhuisbedrijf en mogelijkheid tot verhuizing in eigen beheer met 

maximum tegemoetkoming: voor alle defensieambtenaren geldt dat bij verhuizingen het 

transport van de inboedel plaats vindt door een door of namens de Hoofddirecteur Personeel aan 

te wijzen verhuisbedrijf. Bij het uitvoeren van een verhuizing in eigen beheer worden de 

daadwerkelijke kosten vergoed tot maximaal het bedrag van het uitvoeren van de verhuizing 

door de aangewezen verhuisbedrijf.  

 

- Gelijkstelling van het begrip ‘plaats van tewerkstelling’ : voor alle defensieambtenaren geldt als 

de plaats van tewerkstelling: de gebruikelijke ingang van het gebouw, gebouwencomplex, 

terrein of vaartuig waar de ambtenaar of militair gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht, dan 

wel, indien de uitoefening van de werkzaamheden zich uitstrekt over een gebied, de door het 

bevoegde gezag aangewezen plaats. Indien er sprake is van meerdere plaatsen van 

tewerkstelling die zich niet binnen één complex of terrein bevinden geldt voor de vaststelling van 

de tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer, de grootste afstand.  
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- Invoerrechten bij verhuizingen: voor alle defensieambtenaren geldt dat aanspraak bestaat op 

invoerrechten van bagage en inboedel voor zover de gelimiteerde hoeveelheden van mee te 

nemen goederen ingevolge de douanevoorschriften niet worden overschreden. 

 

- Routeplanner bij voorzieningen voor verplaatsingskosten en begrip afstand: voor het vaststellen 

van de afstand ten behoeve van voorzieningen voor verplaatsingskosten wordt door of namens 

de Hoofddirecteur Personeel bepaald welke routeplanners gehanteerd dienen te worden. Onder 

afstand wordt voor alle defensieambtenaren verstaan de kortste gebruikelijke reisroute bij 

openbaar vervoer of de kortste gebruikelijke route over de openbare weg bij eigen vervoer. 

 

- Aanpassen begripsbepaling ‘levenspartner’ dan wel ‘echtgenote’: binnen de voorzieningen voor 

verplaatsingskosten geldt voor de begrippen ‘partner’ of ‘echtgenoot’ de begripsbepaling uit het 

AMAR respectievelijk het BARD. 

 

- Reiskosten tussen legering en plaats van tewerkstelling: voortaan geldt voor alle 

defensieambtenaren dat aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen 

tussen de plaats van legering/pension en de plaats van tewerkstelling, indien de te reizen 

afstand meer dan 10 kilometer bedraagt. 

 

- Definitie ‘eigen huishouding’: voor alle defensieambtenaren wordt een gelijkluidende 

begripsbepaling “eigen huishouding” opgenomen waarin tevens verdere uitleg zal worden 

gegeven aan het begrip “zelfstandig bewoonde woonruimte’. 

 

- Overdraagbaarheid reisaanspraken t.b.v. gezinshereniging: voor alle buiten Nederland 

geplaatste defensieambtenaren geldt dat aanspraak bestaat op overdraagbaarheid van 

reisaanspraken aan gezinsleden tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de 

defensieambtenaar. 

 

- Aanpassen artikelen inzake tegemoetkoming niet dagelijks reizen in of vanuit het buitenland: er 

wordt een duidelijker onderscheid aangebracht tussen gebruik openbaar vervoer en gebruik eigen 

vervoer bij de tegemoetkoming voor woon- werkverkeer indien de woning en de plaats van 

tewerkstelling beiden in België of beiden in Duitsland zijn gelegen of indien de woning in Nederland 

en de plaats van tewerkstelling in België of Duitsland zijn gelegen. 

 

- Uitbreiding van het aantal m3 bagage bij plaatsing naar het buitenland zonder verhuizing: voor 

alle defensieambtenaren geldt dat aanspraak bestaat op maximaal twee m3  voor de 

defensieambtenaar en één m3 voor ieder gezinslid dat de ambtenaar gedurende zijn plaatsing 

vergezelt.  

 

- Bij ‘etappe’-verhuizing oorspronkelijke tegemoetkoming verhuiskosten handhaven: voor alle 

defensieambtenaren geldt dat aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de verhuiskosten bij 

een zogenaamde etappe-verhuizing indien zowel in de oorspronkelijke als de definitieve woning 
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een eigen huishouding wordt gevoerd. Deze tegemoetkoming kan alleen worden toegekend, 

indien de defensieambtenaar tijdelijk niet in een eigen huishouding verblijft. 


