
 
  
 

 
Gevraagde actie 

Kennisneming 
 
 
Missie ISAF-III naar Afghanistan valt onder overeenkomst 
Defensie en Verbond  
 
De Tweede Kamer is op 3 februari jl. in overgrote meerderheid akkoord gegaan met het 
regeringsvoorstel om 1200 Nederlandse militairen uit te zenden naar de zuid-Afghaanse 
provincie Uruzgan. Missie ISAF-III begint komende augustus en wordt in principe aan-
gegaan voor de duur van twee jaar. Rechtsbasis hiervoor is artikel 100 van de Grond-
wet. De missie valt daarmee onder de in 2003 tussen Defensie en het Verbond gesloten 
‘Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties’.  
 
Overeenkomst Defensie en Verbond 
In 2003 hebben het ministerie van Defensie en het Verbond van Verzekeraars de ‘Overeen-
komst vredes- en humanitaire operaties’ gesloten, met als doel defensiepersoneel voor wat 
betreft aan hypothecaire financiering gekoppelde levensverzekeringen niet te benadelen ten 
opzichte van andere (kandidaat) verzekerden. Zonder deze overeenkomst zou dit namelijk wel 
het geval zijn, omdat in levensverzekeringspolissen veelal een clausule is opgenomen op 
grond waarvan verzekeraars niet uitbetalen wanneer uitgezonden militairen als gevolg van 
gevechtshandelingen om het leven komen. De overeenkomst is voor het arbeidsvoorwaarden-
beleid van Defensie van groot belang.  
 
Voorwaarde voor toepasselijkheid van de overeenkomst op een missie is dat de regering op 
grond van artikel 100 van de Grondwet de Staten-Generaal hierover heeft ingelicht en de 
meerderheid hiervan geen bezwaar heeft gemaakt  tegen de missie.  
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2.  

Missie ISAF-III naar Afghanistan  
De Tweede Kamer is op 3 februari jl. in overgrote meerderheid akkoord gegaan met het rege-
ringsvoorstel om 1200 Nederlandse militairen uit te zenden naar de zuid-Afghaanse provincie 
Uruzgan. Rechtsbasis voor deze missie is artikel 100 van de Grondwet. De missie voldoet dus 
aan de voorwaarden uit de overeenkomst. Concreet betekent dit dat als een in het kader van 
onderhavige missie uitgezonden militair met een hypotheekgebonden levensverzekering door 
gevechtshandelingen komt de overlijden, de levensverzekeraar in kwestie uitkeert, maximaal 
tot het in de overeenkomst genoemde bedrag van 400.000 euro (dus tot dat bedrag geen be-
roep doet op de betreffende uitsluitingsclausule). Defensie vergoedt vervolgens de helft van dit 
(gemaximeerde) bedrag aan deze verzekeraar.  
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