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Aan:  De voorzitter van de Werkgroep Reorganisaties 
  
D.t.v.:  De secretaris WG REO 
    CAOP 
    Postbus 556 
   2501 CN  Den Haag 
 
Datum:  03 februari 2015 
 
Nummer:   GOV|MHB 15/0011-150        
  
Onderwerp:  Oprichting OTK-Tankpeloton 
 

Referte(s): 1. Antwoorden op schriftelijke vragen over de integratie van een Nederlandse  
     gemechaniseerde brigade in het Duitse leger, kenmerk BS2014037437, d.d. 28  
    januari 2015  

 
 
 

Geachte voorzitter, 
 
 

Namens de samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel, sector Defensie: 
AC, ACOP, CCOOP en CMHF-sector Defensie (hierna: Centrales), doe ik u deze 
brief toekomen. 

 
Noch in het informeel Reorganisaties CLAS, noch in de Werkgroep Reorganisaties 
is er tot op heden gesproken over de oprichting van een Opleidingen-, Trainingen- 
en Kennisbehoud Tankpeloton (OTK-Tankpeloton). De Centrales van 
Overheidspersoneel (Centrales) hebben zelfs nog geen beleidsvoornemen (ter 
informatie) mogen ontvangen. 

 
In de (sociale) media werd op 12 januari jl. aangegeven dat er sprake zou zijn 
van de oprichting, die dag, van een OTK-Tankpeloton binnen de 43e 
Gemechaniseerde Brigade. 
De ervaring heeft geleerd dat de media niet in alle gevallen een betrouwbaar 
beeld schetsen van de werkelijkheid. Om die reden hebben de Centrales, op dat 
moment, nog niet gereageerd. 
Nu de Minister van Defensie in antwoord op Kamervragen (ref. 1) echter (ook) 
heeft aangegeven dat er in januari bij het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) 
een kleine eenheid van achttien militairen is opgericht die opleidingen zullen 
volgen op Duitse tanks, is er sprake van een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijk 
die voor de Centrales onaanvaardbaar is. Onaanvaardbaar omdat het oprichten 
van een nieuwe eenheid een reorganisatie betreft. De Centrales en de Minister 
van Defensie hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt. Afspraken die bij de 
oprichting van deze eenheid volledig zijn genegeerd.  
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De Centrales wensen dan ook volledige duidelijkheid over hetgeen zich nu heeft 
voorgedaan m.b.t. de oprichting van dit OTK-Tankpeloton in relatie tot de 
bestaande afspraken.  
 
Naast het bovengenoemde ontvangen de Centrales steeds luidere signalen dat er 
ook binnen andere eenheden, zoals het Personeelslogistiek Commando (PLC), 
sprake zou zijn van reorganisaties. In dat geval geschiedt dat dan ook zonder dat 
de Centrales hier op enigerlei wijze bij betrokken zijn. 
 
 
Naar aanleiding van de oprichting van het OTK-Tankpeloton en de genoemde 
signalen is het voor de Centrales op dit moment onduidelijk of Defensie de 
gemaakte afspraken bij reorganisaties binnen het CLAS wenst te respecteren. 
Totdat deze duidelijkheid is gegeven is het voor de Centrales, per direct, niet 
acceptabel meer om nog te spreken over enige reorganisatie binnen het CLAS. 

 
Ik verzoek u, mede namens de overige Centrales van Overheidspersoneel, deze 
brief te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Werkgroep 
Reorganisaties. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel, sector Defensie, 

 
 
 

 
 
 
R.E.W. Pieters      
Eerste overlegvertegenwoordiger CMHF-sector Defensie 


