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VERENIGING VAN OFFICIEREN EN OUD-OFFICIEREN DER KONINKLIJKE MARINE 

 
“ONDERLINGE BIJSTAND” 

 
ONDERLINGE BIJSTAND 
De Vereniging Onderlinge Bijstand (OB) is in 1902 te ’s-Gravenhage opgericht met het 
doel het versterken van de kameraadschappelijke band tussen de leden, wat vooral tot 
uiting komt tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, en het geven van raad en 
het verlenen van bijstand aan de leden, alsmede na hun overlijden aan hun directe 
nabestaanden. 
 
Dit betekent dat OB haar leden kan en wil helpen zowel op het materiële (financiële) vlak 
als met goede raad en advies. Het bestuur, sinds 2010 bestaande uit acht leden, zet zich 
hier persoonlijk voor in, administratief ondersteund door het secretariaat van de KVMO. 
 
SAMENWERKING ONDERLINGE BIJSTAND EN DE KVMO 
Sinds juli 1996 werken OB en de KVMO intensief samen. Dankzij deze samenwerking zijn 
alle leden van de KVMO (de officieren en oud-officieren van de Koninklijke Marine) 
automatisch lid van OB. De KVMO biedt haar leden zeer veel mogelijkheden, faciliteiten 
en ondersteuning, waaronder ook juridisch advies. Maar directe financiële steunverlening 
kan de KVMO haar leden niet verlenen. Vandaar juist de samenwerking met OB. 
 
FINANCIËLE REGELINGEN 
Regelingen ten behoeve van (oud-)officieren en hun gezinsleden zijn: 

- Individuele materiële steunverlening; 
- Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT); 
- Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ); 
- Studiebeurzen in de vorm van renteloze leningen; 
- Uitzenduitkering. 

In deze brochure worden deze vijf regelingen nader beschreven. 
 

• INDIVIDUELE MATERIËLE STEUNVERLENING 
Leden van OB (of hun directe nabestaanden) die in financiële problemen verkeren, 
kunnen in aanmerking komen voor individuele steunverlening, toegesneden op hun 
specifieke situatie. In het algemeen gaat het dan om financiële steun in de vorm van 
leningen of giften. 
 
Het bestuur van OB biedt haar leden naast financiële steun ook raad en advies, bijv. in 
het geval van problemen met de gemeentelijke overheid of bij zaken betreffende 
zorginstellingen. Waar mogelijk zullen de bestuursleden hun kennis en ervaring inzetten 
om u steun te bieden en u van advies te voorzien. 
 
Een verzoek tot financiële of andere steunverlening aan het bestuur moet schriftelijk 
worden ingediend en toegelicht bij de secretaris van OB via het volgende postadres. 

Secretaris Vereniging Onderlinge Bijstand 
Eiklaan 53 
2282 AS Rijswijk 
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U kunt uw brief evt. ook per e-mail aanbieden via secretaris@onderlingebijstand.nl . 
 
Dit verzoek wordt door twee bestuursleden van OB met de aanvrager nader onderzocht, 
waarna een rapport over de aanvraag wordt aangeboden aan het gehele bestuur dat 
uiteindelijk beslist over de eventuele toekenning van financiële steun en de wijze waarop 
dit wordt gerealiseerd. Hierbij kunt u te allen tijde verzekerd zijn van een volstrekt 
vertrouwelijke behandeling van uw aanvraag en de afhandeling daarvan. 
 

• DE STRUCTURELE ZORGREGELINGEN VAN OB: RTT EN RRZ 
Samen met de KVMO heeft OB sedert 1999 twee structurele zorgregelingen voor 
financiële steunverlening getroffen waar alle leden van OB aanspraak op kunnen maken. 
Deze regelingen zijn ten eerste de Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) en ten 
tweede de Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ). In het kader van deze 
regelingen is de KVMO de administratief uitvoerende instantie. 
 
Definities 
In deze brochure worden de volgende begrippen gedefinieerd. 
 
Thuiszorg. Verzorgende, verpleegkundige en huishoudelijke hulp, die wordt gegeven door 
een erkende, reguliere thuiszorginstelling in Nederland. De Regeling Tegemoetkoming 
Thuiszorg betreft de medisch noodzakelijke gezinsverzorging / thuiszorg in het kader van 
de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en op basis van de indicatiestelling door 
of namens de gemeentelijke overheid en met berekening en inning van de eigen bijdrage 
door het CAK (Centraal Administratiekantoor). 
 
Reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Een (forfaitaire) tegemoetkoming van EUR 0,12 per 
kilometer, onder de in de RRZ nader gestelde voorwaarden. 
 
Gezin. De samenlevingsgemeenschap ingevolge de huwelijkse staat, een notarieel 
samenlevingscontract of de wet geregistreerd partnerschap, alsmede de thuis wonende 
minderjarige kinderen en studerende kinderen met studiefinanciering (VO18+ en WSF). 
 
Lid. Het lid dat zijn lidmaatschap ontleent aan het gestelde in de statuten van OB, art. 4 
lid 2. Deze regeling betreft dus alle daaronder vallende KVMO-leden (individueel lid met 
contributiebetaling door de KVMO op basis van de samenwerkingsovereenkomst) en de 
overige leden van OB. 
 
Doelstelling 
De Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) heeft als doel de financiële lasten ten 
gevolge van (medisch) noodzakelijke thuiszorg voor bovengenoemde leden te verlichten. 
De Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ) heeft als doel de leden een (forfaitaire) 
tegemoetkoming te kunnen geven voor de reiskosten  voor ziekenhuisbezoek gedurende 
de ziekenhuisopname van het lid, de partner of gezinsleden. 
 
Wettelijke regeling thuiszorg in Nederland 
Sinds 2006 is alleen de actief dienende militair (verplicht) verzekerd bij de Stichting 
Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). Zijn of haar gezinsleden en de in 
Nederland woonachtige oud-militairen en hun gezinsleden moeten ingevolge de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekerd zijn bij een Nederlandse zorgverzekeraar. De 
meeste gezinsleden van actief dienende militairen en vele oud-militairen en hun 
gezinskleden zijn verzekerd bij Zorgzaam. 
 
De regeling voor thuiszorg cf. de AWBZ is regelmatig aan kleinere of grotere wijzigingen 
onderhevig. Het is verstandig om zelf na te gaan bij verzekeringen of bij zorginstellingen 
wat de huidige geldende regeling is voor uitvoering van thuiszorg, voor de regeling voor 
het aanvragen van thuiszorg, voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage per uur die 
door het CAK in rekening wordt gebracht en voor de bijzondere vormen van thuiszorg, 
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bijv. het PGB (persoonsgebonden budget). Bij problemen kan OB u hierbij van dienst zijn 
en een toelichting geven. 
 
Regeling Tegemoetkoming Thuiszorg (RTT) 
De RTT betreft een tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage voor thuiszorg. 
De inkomensafhankelijke bijdrage voor verkregen thuiszorg wordt maandelijks in 
rekening gebracht door het CAK. Onder overlegging van de originele rekening van het 
CAK en een bewijs van betaling (fotokopie bankafschrift) wordt een tegemoetkoming in 
de kosten van de eigen bijdrage van 75 procent gegeven met een maximum (in 2011) 
van EUR 925 per jaar per persoon. Voorwaarde is dat elders (bijv. een steunfonds van 
een andere belangenvereniging of anderszins) geen aanspraak kan worden gemaakt op 
vergoeding dan wel een tegemoetkoming in de eigen bijdrage van thuiszorg. 
 
Regeling Reiskosten Ziekenhuisbezoek (RRZ) 
De RRZ betreft een tegemoetkoming in de kosten van ziekenhuisbezoek bij opname van 
een (gezins)lid. De RRZ is van toepassing indien het lid of een gezinslid is opgenomen 
geweest in een ziekenhuis op een afstand van 20 kilometer of meer vanaf het huisadres. 
Als bewijs dient een originele verklaring van de zorginstelling te worden overlegd 
betreffende het aantal opnamedagen, of een fotokopie van de opnamefactuur. 
 
De afstand wordt vastgesteld van postcode huisadres naar postcode ziekenhuis op basis 
van het ALH softwarepakket. Voor iedere opnamedag wordt een (forfaitaire) tegemoet-
koming voor reiskosten gegeven van EUR 0,12 per kilometer (heen en terug) tot een 
maximum van 120 km. per dag. De tegemoetkoming is dus niet afhankelijk van de 
daadwerkelijke reiskosten of het middel van vervoer. 
De maximale duur van de tegemoetkoming betreft één maand en de totale tegemoet-
koming bedraagt nooit meer dan het maximum tarief van een NS maandnetkaart (2de 
klas), exclusief stad-streekvervoer. 
De tegemoetkoming in het kader van de RRZ wordt toegekend vanaf het bedrag van EUR 
20,00. Voorwaarde is dat elders (bijv. een steunfonds van een andere belangenvereni-
ging of anderszins) geen aanspraak kan worden gemaakt op een reiskostenvergoeding of 
–tegemoetkoming. Indien het de opname betreft van het lid in diens hoedanigheid van 
officier in actieve dienst geldt de defensieregeling ter zake. 
 
Administratieve uitvoering 
Het secretariaat van de KVMO verstrekt op verzoek een RTT aanvraagformulier en/of een 
RRZ aanvraagformulier, dat volledig ingevuld en voorzien van alle gevraagde bewijs-
stukken moet worden teruggestuurd. Let wel: bij elke volgende aanvraag dient het 
betreffende aanvraagformulier opnieuw en volledig ingevuld te worden gevoegd! 
 
De KVMO draagt zorg voor verificatie van de bewijsstukken, berekening van de tegemoet-
koming en toekenning. Let wel: niet volledige aanvragen worden niet in behandeling 
genomen, maar ter completering geretourneerd.  
De penningmeester van de KVMO betaalt op mandaat van OB de door de KVMO vast-
gestelde tegemoetkoming. In geval van twijfel over de toepasbaarheid van de regelingen 
RTT en RRZ beslist het bestuur van de Vereniging OB. 
 
Wijzigingsprocedure 
Bovenstaande regelingen zijn oorspronkelijk in november 1998 vastgesteld door de 
besturen van OB en de KVMO. Bijstelling kan plaatsvinden naar aanleiding van 
(wettelijke) aanpassingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Een dergelijk besluit van 
OB en KVMO is van kracht na publicatie. 
 
Aanvraagformulieren 
Als het gaat om steunverlening in het kader van RTT en RRZ is een telefoontje of e-mail 
bericht naar het secretariaat van de KVMO voldoende. U kunt daarbij direct van advies 
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worden voorzien of anders geeft het secretariaat uw vraag door aan het bestuur van OB. 
Bereikbaarheid secretariaat KVMO: info@kvmo.nl of tel. 070-383 9504. 
Natuurlijk kunt u ook schriftelijk (per brief) de formulieren voor RTT en RRZ aanvragen 
bij de KVMO via het volgende postadres: 

Secretariaat KVMO 
Wassenaarseweg 2 
2596 CH Den Haag. 

 
• STUDIEBEURZEN IN DE VORM VAN RENTELOZE LENINGEN 

De Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds (SNLS) is gelieerd aan OB en heeft 
ten doel het verstrekken van studiebeurzen in de vorm van renteloze leningen aan 
kinderen van officieren en oud-officieren van de Koninklijke Marine welke kinderen zich 
bijzonder onderscheiden en voor wie bij verdere studie financiële ondersteuning van 
belang is. De financiële draagkracht van de ouder(s) speelt hierbij geen rol. 
 
Sedert de oprichting in 1990 van het Studiefonds zijn voor zeer uiteenlopende studie-
activiteiten leningen verstrekt, waarbij bij de toekenning telkens rekening werd gehouden 
met de beide genoemde toekenningscriteria. Ter illustratie kan worden vermeld dat steun 
werd geboden bij onder meer stages en vervolgstudies in het buitenland en bij afronding 
van een particuliere opleiding die in het buitenland werd begonnen. 
 
Informatie over het Studiefonds kan schriftelijk worden verkregen bij de secretaris van  

Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds 
t.a.v. de Secretaris 
Chopinstraat 1 
3533 EJ Utrecht. 

 
• UITZENDUITKERING 

In oktober 2011 heeft OB in nauwe samenwerking met de KVMO een nieuwe financiële 
regeling vastgesteld voor de leden van de KVMO die in het kader van een vredesonder-
steunende (VVHO) missie worden uitgezonden. De regeling is als volgt. 
KVMO-leden kunnen met ingang van 14 oktober 2011 direct aanspraak maken op een 
eenmalige uitkering van EUR 5000,00 als het betrokken KVMO-lid als gevolg van een 
ongeval tijdens de missie algeheel blijvend invalide is geworden.  
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit is de uitzenduitkering een evenredig 
percentage van EUR 5000,00. 
Bij overlijden als gevolg van een ongeval tijdens de missie ontvangen de directe 
nabestaanden een eenmalige uitkering van EUR 2500,00.  
Voor deze regeling van OB en KVMO hoeft u voor aanvang van de uitzending geen actie 
te ondernemen: er hoeft geen uitzendcertificaat aangevraagd te worden en er komt geen 
verzekeringmaatschappij aan te pas. Meer informatie via het secretariaat van de KVMO. 
 
 
BROCHURE 
Eventuele wijzigingen van de bovenstaande regelingen zullen worden bekendgemaakt via 
de nieuwsbrief van OB in het Marineblad en op de website van OB. 
Een exemplaar van deze brochure kunt u downloaden van deze website of aanvragen via 
het secretariaat van de KVMO. 
 


