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1.

ALGEMEEN

Defensiepersoneel kan in Duitsland werken en wonen op een van de zeven grotere of
twintig kleinere locaties die verspreid liggen over het hele land. Met circa drieduizend
functies biedt de legerplaats Seedorf de meeste mogelijkheden om in Duitsland te werken. Andere grotere locaties zijn Münster, waar zo’n vierhonderd mensen werken,
Heidelberg en Ramstein in het zuiden en dichtbij de Nederlandse grens Rheindahlen
(Mönchengladbach), Geilenkirchen en Kalkar. Daarnaast zijn her en der in Duitsland
enkele functies in bijvoorbeeld Oberammergau (bij Garmisch-Partenkirchen), Messstetten (tegen de Zwitserse grens) of Koblenz aan de Rijn.

Daarom kunt u ook geen rechten ontlenen aan deze tekst en moet persoonlijke op
lokatie gegeven informatie, duidelijk maken wat een plaatsing in Duitsland precies voor
u betekent. Bij verdergaande interesse kunt u de ‘Wegwijzer’ raadplegen, een brochure
die per locatie meer precieze informatie geeft over wat u kunt verwachten.

Wanneer u denkt over werken in Duitsland, dan rijst al snel de vraag: wat zijn de gevolgen? Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw eventuele partner of gezin. Werken in
Duitsland kan een grote verandering meebrengen: een verhuizing, wonen in een ander
land, een andere sociale omgeving. Hoe zal mijn partner of zullen de kinderen daarop
reageren? Het antwoord op die vraag is alleen in te schatten. De werkelijkheid ervaart
u pas als u er bent. Maar om een inschatting te kunnen maken, moet u goed geïnformeerd zijn. Deze brochure is daarbij een eerste stap.
Een plaatsing in Duitsland brengt de nodige veranderingen met zich mee: een ander
land, verder van uw familie en vertrouwde omgeving. Ook andere woonomstandigheden en een Nederlandse gemeenschap in den vreemde. U zult merken dat u hier echter makkelijk in terecht komt, omdat de meeste mensen net als u een grote stap
gemaakt hebben en uw situatie goed kunnen begrijpen. Bovendien wordt aan de opvang van nieuwkomers de nodige zorg besteed. Ook krijgt u te maken met een aantal
bijzondere regelingen. Die bijzondere regelingen hebben te maken met financiën en
rechtspositie. Defensie zorgt in Duitsland voor verschillende faciliteiten, bijvoor-beeld
woningbemiddeling, Nederlands onderwijs, belastingvrije winkels en geneeskundige
verzorging, ook voor het gezin. Ook worden de gezinnen ondersteund op het gebied
van ontplooiing. Er is in beperkte mate werk voor partners en er zijn tal van mogelijkheden voor sport, recreatie en vrije-tijdsbesteding.
Voor de geboden faciliteiten geldt: hoe groter het aantal Nederlanders op de locatie,
des te uitgebreider de voorzieningen. Maar waar u ook komt te werken of te wonen,
de financiële - en belastingregelingen zijn overal hetzelfde. In dit verband worden de
belangrijkste zaken aangegeven die u tegen kunt komen. Het is niet mogelijk om hier
in detail duidelijk te maken hoe alles precies werkt in ieders individuele situatie.

National Support Units
De vijf hoofdlocaties waar Nederlanders zijn gestationeerd zijn Seedorf,
Rheindahlen, Münster, Ramstein en Heidelberg. Hier zijn ook de ‘National Support
Units’ gehuisvest, de eenheden waar u voor uw faciliteiten terecht kunt. Op de
locatie Ramstein werkt vooral luchtmachtpersoneel, Rheindahlen is gemengd landen luchtmacht en op de overige locaties is vooral landmachtpersoneel geplaatst.
Vanuit de hoofdlocaties worden ook de omliggende eenheden bediend.
Bijvoorbeeld, in Messstetten, waar een Combined Air Operations Centre ligt,
werken een tiental luchtmachtmilitairen. Deze vallen voor hun faciliteiten terug op
de Support Unit Ramstein. De NSU’s vallen onder het Netherlands Armed Forces
Support Agency Germany (NASAG), een eenheid van het Nationaal Commando.
Uw aanspreekpunt bij de NSU voor alle zaken is het bureau Gemeentezaken.
U vindt de telefoonnummers van deze bureau’s verder in deze folder.
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2.

DUITSLAND

Het werken en wonen in Duitsland is anders. U bent echt in het buitenland, waar het
allemaal net even anders is als thuis. Anderzijds is Duitsland niet aan het andere eind
van de wereld. Veel dingen lijken erg op de situatie in Nederland. In de winkels liggen
veel bekende producten en de taal is redelijk goed te begrijpen. We denken als Nederlanders al snel aan ‘Bier und Bratwurst’ en leren broeken als we het over Duitsers hebben. Maar hoewel het bier in Duitsland in grotere glazen wordt gedronken en inderdaad iedere ‘Imbiss’ braadworst serveert, is er meer over onze oosterburen te zeggen.
Wat snel opvalt, is dat de straten en de stoepen een stuk schoner zijn dan in Nederland. Vooral op het platteland zijn de mensen nog al traditioneel.
Ze vinden dat alles in goede orde moet verlopen en dat eenieder zijn huisje en tuintje
netjes moet houden. Het is in Duitsland bijvoorbeeld heel gewoon om de stoep voor
het huis regelmatig te vegen en onkruid tussen de tegels te verwijderen. Tegelijkertijd
vinden Duitsers contacten met Nederlanders interessant en hebben ze over het algemeen een positieve indruk van ons land. Ze waarderen onze open mentaliteit en makkelijke manier van omgaan met elkaar. Het kan van plaats tot plaats verschillen, maar
in het algemeen waardeert men het zeer, als u moeite doet om u aan te sluiten, bijvoorbeeld door op een Duitse vereniging te gaan. Defensie vindt het als werkgever
belangrijk dat Nederlands personeel in Duitsland zich gedraagt als goede gast en met
respekt voor het gastland. Daarom wordt van u verwacht dat u begrip opbrengt voor
de Duitse levenswijze en zich, indien nodig, wilt aanpassen.

3.

DUITSLAND-BIJZONDERHEDEN

Toelage buitenland
U krijgt naast uw maandsalaris een belastingvrije buitenlandtoelage. Deze toelage compenseert de hogere kosten van levensonderhoud en de extra kosten die u maakt door
uw verblijf buiten Nederland, bijvoorbeeld meer reiskosten. Afhankelijk van het aantal
kinderen in het gezin, wordt de toelage verhoogd. Ter illustratie een paar voorbeelden, waaraan u overigens geen rechten kunt ontlenen. De maandelijkse toelage buitenland voor een ongehuwde korporaal met twee dienstjaren bedraagt ongeveer
fl 500,-. Een sergeant-majoor met 14 dienstjaren die met zijn gezin in Duitsland woont,
krijgt ongeveer fl 1250, -. Blijft zijn gezin in Nederland wonen, dan krijgt hij zo’n

fl 1000,-. Een kapitein met 8 dienstjaren ontvangt rond de fl 1600,- als hij met gezin in
Duitsland woont. Blijft zijn gezin in Nederland wonen, dan krijgt hij ongeveer fl 1200,Belastingvrij kopen
Als u in Duitsland woont dan hoeft u sommige belastingen, zoals kijk- en luistergeld,
niet te betalen. Daarnaast hoeft bij aankopen in Duitsland of Nederland, mits boven
een bepaald bedrag, geen Mehrwertsteuer of BTW betaald te worden. Belangrijkste
regel voor de belastingvrije aankopen is dat de belastingvrij gekochte goederen voor
persoonlijk gebruik in Duitsland bestemd moeten zijn. U kunt op verschillende locaties
belastingvrij kopen in Nederlandse defensiewinkels, de Dutch Army Shop. Meestal zijn
er twee soorten producten te koop: levensmiddelen, waaronder gerantsoeneerde artikelen (sigaretten en sterke drank) en luxe goederen, zoals autoradio’s, fototoestellen
en cd’s. De gerantsoeneerde artikelen worden alleen verkocht op vertoon van een
rantsoenkaart. Het rantsoen is afhankelijk van uw gezinssamenstelling.
U kunt, mits in het bezit van de juiste toegangsbewijzen, ook de belastingvrije Engelse
gezinswinkels en de Amerikaanse PX-shop bezoeken. Ook in Duitse winkels kunt u
belastingvrij kopen vanaf een minimumbedrag van DM 100,- (FL 115,-) en eveneens kun
u in Nederland zonder BTW goederen kopen, boven een bedrag van fl 100,-. Binnen
de Europese Gemeenschap bestaat momenteel geen grenscontrole meer. Dat wil echter nog niet zeggen dat belastingvrij gekochte goederen onbeperkt de grens over
mogen. U koopt de belastingvrije goederen voor gebruik in Duitsland. Wanneer u
weer naar Nederland verhuist, mag u die goederen invoeren zonder de belasting te
betalen, maar onder voorwaarden. Dat geldt vooral voor grote inkopen zoals een auto:
deze dient u minimaal zes maanden voor uw terugverhuizing in bezit en gebruik te hebben en minimaal een jaar nog in Nederland te rijden.
Auto
Er zijn enkele gunstige regelingen met betrekking tot het autorijden. Zo is het mogelijk om belastingvrij (zowel in Nederland als in Duitsland) een auto te kopen op voorwaarde dat u met uw partner of gezin ook in Duitsland woont en u minimaal twee jaar
in Duitsland geplaatst wordt. U bespaart ongeveer 20 tot 30% van de nieuwwaarde en
rijdt met een zogenaamde BFG-registratie: een zwarte nummerplaat met witte tekst.
Met dit kenteken hoeft u geen wegenbelasting te betalen. Niet in Duitsland en niet in
Nederland. Verder kunt u maandelijks een brandstofrantsoen kopen. Het aantal liters
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is afhankelijk van de cilinderinhoud van uw auto. De brandstofprijs is afhankelijk van de
olieprijzen en ligt doorgaans tussen de twee en drie kwartjes per liter. Blijft uw gezin
in Nederland wonen, dan kunt u geen belastingvrije auto kopen. Wel kunt u een speciaal BFG-kenteken aanvragen, een zogeheten MB-nummer. Daarmee kunt u ook een
brandstofrantsoen kopen, maar blijft u wegenbelasting betalen in Nederland. Voordat
u mag rijden met een BFG-kenteken, moet u een rijmachtiging hebben. Daarvoor moet
u een beperkt theorie-examen afleggen, waarmee uw kennis van de Duitse verkeersregels wordt getoetst. (Even opletten: mocht u of uw partner bezig zijn met het rijbewijs,
dan is het goed te weten dat u, wanneer u eenmaal in Duitsland woont, geen rij-examen meer
in Nederland af kunt leggen).

Reiskosten
Wanneer u partner of gezin in Nederland blijft en daar een eigen huishouding voert,
komt u in aanmerking voor een wekelijkse reiskostenvergoeding. De aftrek van reiskosten is in het nieuwe belastingstelsel niet meer mogelijk.
Samenwonen
Het samenwonen is een lastig punt, omdat dit een samenlevingsvorm is die in Nederland wel erkend wordt, maar internationaal niet overal wordt geaccepteerd. In internationale regelingen wordt samenwonen dus niet gelijk gesteld aan trouwen. Dat betekent dat u, waar het gaat om Nederlandse regelingen als verplaatsingskosten en huisvesting, dezelfde mogelijkheden hebt als een getrouwd echtpaar. Als het gaat om belastingvrije mogelijkheden die zijn ingebed in internationale afspraken, is dit niet het
geval. De samenlevingspartner van een militair mag dus niet belastingvrij kopen en niet
in een auto met BFG-kenteken rijden. Omdat ook de Duitse wetgeving uw relatie niet
erkent, kunt u voor verrassingen komen te staan: een ziekenhuis is bijvoorbeeld niet
verplicht u te informeren over uw samenlevingspartner. Het lijkt er het laatste jaar
echter op dat ook andere Navo-landen zich flexibeler gaan opstellen rond samenwonen. Vraag naar de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Verplaatsingskosten en aanloopkosten
Wanneer u naar Duitsland verhuist, gebeurt dat -conform het verplaatsingskostenbesluit militairen- op rekening van Defensie. U krijgt een bedrag uitgekeerd voor inrichtingskosten. Dat bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw salaris en bedraagt mini-

maal fl 5000,- en maximaal fl 12.000, -. Verder verhuist u op kosten van Defensie.
U kunt, wanneer u voor minimaal 6 maanden op een locatie in Duitsland gaat werken,
een ‘voorschot aanloopkosten’ aanvragen om de extra kosten die u maakt, op te vangen. Dit is een soort renteloze lening. De hoogte ervan is afhankelijk van uw inkomen
en u dient de lening in maandelijkse termijnen binnen twee jaar weer terug te betalen.

4.

WONEN

Wonen in Duitsland kan op verschillende manieren. U kunt, wanneer het gezin in
Nederland blijft, op de kazerne worden gelegerd. In Seedorf zijn hiervoor bijvoorbeeld
naast de reguliere clusters voor soldaten en korporaals, een tweetal paviljoens ingericht. Op andere lokaties wordt gebruik gemaakt van internationale kazernehuisvesting
of zijn appartementen in gebruik.
Wanneer u met uw gezin in Duitsland komt wonen, kan Defensie voor u bemiddelen
bij het zoeken van een woning. Defensie heeft een bestand van bijna 800 woningen in
heel Duitsland. De woningen staan meestal in wijken bij elkaar en worden door
Defensie verhuurd aan het personeel. Het aanbod bestaat uit eengezinswoningen en
appartementen die allemaal zeer recent zijn gebouwd en prima wooncomfort bieden
in een Nederlandstalige omgeving. De huur voor deze woningen bedraagt 17% van het
bruto-inkomen, inclusief toelagen. Wanneer u niet van het woningaanbod van defensie
gebruik wilt maken, kunt u ook zelf een woning zoeken. Hiervoor bestaan enkele spelregels: een gezin met twee kinderen mag bijvoorbeeld maximaal 120 vierkante meter
bewonen, tegen een ‘Mietspiegel’ (een huurwaarde) die per vierkante meter wordt
berekend en per gebied verschilt.
Om een voorbeeld te noemen: in Zeven, bij de legerplaats Seedorf, is de Mietspiegel
DM 10,-. U kunt dan voor 120 x DM 10 = DM 1200,- een woning huren. Dat wil zeggen, tot zover draagt Defensie bij in de kosten, want u huurt dan voor dezelfde 17 procent die u betaalt wanneer u in een door Defensie aangeboden woning gaat wonen.
Wanneer u meer betaalt voor een woning, zijn de extra kosten voor u zelf. Dus als u
met een gezin met twee kinderen een woning kiest, die niet 1200, maar 1500 vierkante meter groot is en DM 1500,- kost, krijgt u van Defensie nog steeds de 120 x DM
10,- = DM 1200,- voor een gesubsidieerd bedrag (de 17 procent). De overige DM
300,- moet u zelf betalen. Ingewikkeld? In de Wegwijzer (zie hoofdstuk 1) wordt deze
materie uitgebreid toegelicht.
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De huizen in Duitsland zijn op sommige punten iets anders dan in Nederland. Zo
wordt er meestal elektrisch gekookt. Door Defensie aangeboden woningen zijn veelal
toegesneden op de Nederlandse behoefte. Huizen in de particuliere sector zijn meer
typisch Duits: een grote hal, vaak onderkelderd en soms werkt de verwarming nog op
het stoken van olie.

5.

GEZIN

Voor uw gezin is een aantal faciliteiten geregeld: er zijn scholen op de hoofdlocaties en
er is geneeskundige verzorging in verschillende gradaties. Er is geestelijke verzorging,
ondersteuning van de Maatschappelijke Dienst Defensie en de Sectie Individuele Hulpverlening. Vaak zijn er kerkgemeenschappen en verenigingen, waarbij men zich kan aansluiten. De ‘Nederlandse gemeenschap’ in een bepaalde plaats is een apart fenomeen,
waarbij u zich in het algemeen best thuis zult voelen. Op de meeste locaties worden
typisch Nederlandse gebruiken als Koninginnedag en een avondvierdaagse in ere gehouden.
Scholen
Op alle locaties zijn - soms kleine - Nederlandse basisscholen aanwezig. Voortgezet
onderwijs is doorgaans beperkt aanwezig of moet in Nederland worden gevolgd. Het
onderwijs wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse onderwijsinspectie en door Nederlandse leerkrachten. Sommige kinderen volgen Duits onderwijs of bezoeken een internationale school. U kunt zich over de scholen informeren
op www.defensiescholen.nl. Ook zijn per locatie telefoonnummers opgenomen.
Geneeskundige verzorging
De geneeskundige verzorging door de huisarts en tandarts is in de meeste gevallen
Nederlands. Vaccinaties van kinderen vinden op de eigen polikliniek plaats en de
Nederlandse gezinsarts verzorgt de consultatie voor zuigelingen en kleuters. De scholen worden regelmatig bezocht door een Nederlandse schoolarts. Bevallingen zijn in
Duitsland anders geregeld dan in Nederland. Thuis bevallen is in Duitsland zeer ongebruikelijk en kan meestal niet. Poliklinisch bevallen in het Duitse ziekenhuis is meestal
wel mogelijk. Wanneer u wordt doorverwezen naar een specialist of opgenomen in
een ziekenhuis, komt u meestal onder behandeling van een Duitse arts. De Duitse ziekenhuizen kennen andere normen en hanteren een strakke indeling in opnameklassen.

Het valt daarom te overwegen om uw bestaande ziektekostenverzekering daarop aan
te passen. (zie Verzekeringen)
Uitzending
Ook het personeel dat in Duitsland is geplaatst, kan worden uitgezonden. Anders dan
in Nederland, waar u wellicht in uw woonplaats en sociale omgeving een uitzondering
bent, is het binnen de Nederlandse gemeenschappen in Duitsland heel ‘gewoon’ dat
partners zijn uitgezonden. De scholen houden er rekening mee, er worden thuisfrontbijeenkomsten en activiteiten voor de achterblijvers georganiseerd en het complete
thuisfrontnetwerk van Defensie strekt zich ook uit over Duitsland.
Werk en kinderen
De laatste jaren wordt actiever gezocht naar werk voor partners van defensiepersoneel. Zo is de laatste jaren het aantal banen voor partners op de legerplaats Seedorf
verdriedubbeld. Zo’n veertig functies worden inmiddels door partners (meestal halftime) vervuld. Ook zijn in de Duitse omgeving van diverse locaties goede mogelijkheden voor werk. Daarbij is kennis van de Duitse taal een must. Hiervoor worden -waar
mogelijk en dat is vooral op de grote locaties - cursussen gegeven. Ook partners van
niet-Nederlandse komaf kunnen cursussen Nederlands en eventueel Duits volgen. Het
aanbod van cursussen voor partners gaat - vooral op de locatie Seedorf - de komende
jaren omhoog. Ook de mogelijkheden voor kinderopvang worden momenteel verruimd. Een aardige extra is dat de kinderbijslag wordt aangevuld tot het niveau van de
Duitse kinderbijslag. Dat ligt beduidend hoger dan de Nederlandse.
Verzekeringen
De militair en de door hem aangemelde gezinsleden zijn ter dekking van de ziektekosten collectief aangesloten bij Univè. Gezinsleden die voor de datum van verhuizing
uit Nederland in verband met een baan of uitkering bij een andere verzekeraar waren
aangesloten, kunnen alsnog worden aangemeld bij Univè. Lees de polisvoorwaarden
door om te zien welke zaken in het buitenland worden gedekt en waarvoor aanvullende verzekeringen mogelijk of nodig zijn. Vergeleken met Nederland hanteren de
Duitse ziekenhuizen bij opname andere normen en een strakke klassenindeling. Het is
raadzaam te bezien in hoeverre de bestaande verzekering moet worden uitgebreid met
een dekking voor opname in een hoger klasse.
Bij verhuizing naar Duitsland moet de polis van uw autoverzekering een z.g. Duitsland9
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clausule bevatten. Deze bepaling dekt het feit dat uw auto in het buitenland staat gestald. Sommige verzekeraars berekenen voor deze clausule extra premie, maar er zijn
voldoende verzekeraars die ook zonder premieverhoging in Duitsland verzekeren.
Navraag bij bijvoorbeeld de belangenverenigingen kan verstandig zijn omdat zij voor
hun leden vaak collectief contracten afsluiten met verzekeraars.

6.

DE HOOFDLOCATIES

SEEDORF
De legerplaats Seedorf ligt in het noorden van Duitsland, halverwege Hamburg en
Bremen, op zo’n 400 kilometer van Utrecht. De legerplaats is in 1963 door de Nederlanders betrokken. In Seedorf vinden we de grootste concentratie van Nederlandse
troepen in Duitsland, ongeveer 2700 militairen en burgermedewerkers en een Nederlandse gemeenschap van 650 gezinnen. Bij elkaar ongeveer 4000 Nederlanders. De
militairen behoren bijna allemaal tot de 41e gemechaniseerde brigade. Daarnaast is de
ondersteuning van deze brigade en van de gezinnen, maar deels ook van de andere eenheden in Duitsland, op deze legerplaats gehuisvest. De legerplaats biedt ruimte aan de
troepen en heeft ook veel faciliteiten voor de gezinnen in huis. Zoals bijvoorbeeld een
moderne sporthal, het zwembad, de Dutch Army Shop, het veldpostkantoor en vele
verenigingen. De omgeving van Seedorf kent veel natuurschoon en lijkt enigszins op de
Achterhoek in Nederland. De meeste Nederlanders wonen in Zeven, een zes kilometer van de legerplaats gelegen stad met 12.000 inwoners. In deze stad staan ook de
Nederlandse rijkswoningen, de scholen, het jeugdhuis en de gezinswinkel. Zeven heeft
daarnaast veel voorzieningen zoals winkels, supermarkten, een bioscoop, een zwembad, campings, hotels en restaurants.
Wonen
De meeste door Defensie bemiddelde woningen staan in Zeven. Deze zijn verdeeld
over een tweetal grotere in 1999 en 2000 gebouwde wijken genoemd en wat kleinere
buurtjes, die soms wat ouder zijn. Wanneer u een defensiewoning betrekt, woont u
meestal tussen de Nederlanders. Niet altijd, want helemaal Nederlands zijn de wijken
niet, er staan ook door Duitsers bewoonde huizen. Het wonen in een door Nederlanders gedomineerde wijk kan een voordeel zijn, maar - afhankelijk van uw voorkeur -

ook een nadeel. Het is een zaak van u thuis voelen. Wanneer u speciaal het buitenland
wil meemaken, kunt u zich beter in Duitse buurten vestigen. Wilt u het comfort van
Nederlandse buren en Nederlandse voorzieningen dichtbij, dan heeft een wijk de voorkeur. U kunt hierbij zelf kiezen.
De meeste huizen staan op fietsafstand van de scholen; vaak kunnen de kinderen zelfs
lopend naar school. Veel militairen fietsen ook naar de kazerne en komen tussen de
middag thuis lunchen. Alle typen woningen zijn aanwezig. De woningen worden toegewezen op basis van de gezinssamenstelling. De militaire rang of burgerschaal heeft daar
niets mee te maken. In enkele wijken kunt u een aantal Nederlandse tv- zenders ontvangen. In andere gevallen moet u hiervoor een speciale schotelantenne kopen.
Faciliteiten
In Zeven is een Nederlandse gezinswinkel, waar typisch Nederlandse producten en gerantsoeneerde artikelen te koop zijn. In de winkel wordt ook Nederlands brood verkocht en kunt u sommige Nederlandse tijdschriften en kranten kopen. Op de legerplaats is een personeelswinkel met een assortiment belastingvrije artikelen, onder
andere parfum, speelgoed, cd’s, sportkleding en elektrische apparatuur. De kazerne
heeft een moderne sporthal, tennisbanen, voetbalvelden en zelfs een overdekt zwembad. Direct naast de legerplaats staan de twee militaire tehuizen: het Protestant Militair
Tehuis en het Algemeen Militair Tehuis. De tehuizen zijn bijna permanent geopend. Er
zijn geestelijke verzorgers aanwezig van katholieke, protestante en humanistische
huize. Nederlandse post kunt u op de kazerne posten bij het Veldpostkantoor. Daar
worden ook andere PTT-diensten geboden, zoals het verstrekken van girobetaalkaarten of het verzenden van aangetekende post. Verder kent de legerplaats een Educatief
Centrum helpt bij studie- en beroepskeuze. In Zeven, vlak bij de scholen, staat het
Holland Huis, het jeugdhuis van de Stichting Jeugd- en Buurtwerk Duitsland. Daar worden
allerhande activiteiten voor jong en oud georganiseerd zoals tafeltennis, judo, dansen,
schaken, peutergymnastiek en toneel. Tijdens de zomervakantie is er zelfs kindervakantiewerk. De Nederlandse gemeenschap in Zeven kent ook een eigen huis-aan-huisblad, de Griffioen. Daarin vindt u informatie over gebeurtenissen in de gemeenschap,
militaire activiteiten en ruimte voor het plaatsen van advertenties.
De gemeenschap in Seedorf beschikt over veel vrijetijdsvoorzieningen. Zo zijn er ruim
25 Nederlandse verenigingen. U kunt er paardrijden, zwemmen, duiken, zweefvliegen,
parachutespringen, vissen, musiceren, tennissen, voetballen en ga zo maar door.
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De verenigingen presenteren zich één keer per jaar tijdens de zogenaamde verenigingendag die begin september wordt georganiseerd. Ook zijn er diverse hobbyclubs,
zoals de hout- en autohobbyclub en een moderne computerclub. In de filmzaal op de
legerplaats worden de nieuwste films vertoond. Bovendien organiseren de Officiers- en
Onderofficiers-mess, de militaire tehuizen en het Holland Huis regelmatig extra activiteiten en doet de Sportgroep - samen met vrijwilligsters - zijn best om de gezinsleden activiteiten aan te bieden, zoals body-work-out en hardlopen. Jaarlijks wordt
Koninginnedag gevierd en Sinterklaas komt ook in Zeven, zij het per trein. Zoals in het
algemene deel gezegd, zijn de mogelijkheden de ontplooiingsmogelijkheden voor partners de laatste jaren toegenomen. Er zijn meer banen voor partners op de kazerne en
er is een ruimer aanbod aan cursussen. Ook de mogelijkheden voor kinderopvang zijn
verruimd.

Informatie over Seedorf:
BUREAU GEMEENTEZAKEN SEEDORF, 0049-(0)4281 751 3127
Nederlandse scholen:
Oranje Nassau School (basisonderwijs): Dhr. E. Reijs. Tel: 0049-(0)4281-3266
Prins Willem Alexander School (voorgezet onderwijs): Drs. R. Witte.
Tel: 0049 (0)4281-950676

Geneeskundige verzorging en hulpverlening
In Seedorf zijn Nederlandse artsen, tandartsen en fysiotherapeuten werkzaam. Verder
zijn alle hulpverleningsinstanties aanwezig, zoals de Maatschappelijke Dienst Defensie,
de gezinsverzorgsters en de Sectie Individuele Hulpverlening voor psychische hulp.
Voor de gezinnen is er een speciale polikliniek met een arts en tandarts, vlak naast de
Nederlandse wijk.
Scholen
Seedorf kent een peuterzaal, een basisschool en voortgezet onderwijs. De Oranje
Nassau School is de basisschool, met ongeveer driehonderdvijftig leerlingen.
Het voortgezet onderwijs wordt gegeven aan de Prins Willem Alexander school. Deze
is kleiner en heeft ruim honderd leerlingen. Beide scholen staan samen met het jeugden buurthuis vlakbij de grootste Nederlandse wijk. Het basisonderwijs is hetzelfde als
in Nederland, maar het voortgezet onderwijs wijkt iets af. In het eerste leerjaar volgen
alle leerlingen basisvorming in de brugklas en aan het einde van dat jaar vindt een voorlopige selectie plaats. Eind tweede leerjaar worden de leerlingen definitief naar een van
de vervolginrichtingen bevorderd. De mogelijke richtingen zijn: een VMBO opleiding of
HAVO/Atheneum. Op proef wordt momenteel een HAVO-top aangeboden, waarbij
leerlingen klas vier en vijf HAVO kunnen volgen en examen kunnen doen.
Tip: heeft u kinderen van middelbare school leeftijd neem contact op met de school
en leg uw situatie voor.
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MÜNSTER
In Münster is de staf van het in augustus 1995 opgerichte staf van het Duits-Nederlandse Legerkorps gevestigd. De bijna 300.000 inwoners grote stad is de hoofdstad van
Nordrhein-Westfalen en ligt op ongeveer 65 kilometer van Enschede. De staf van het
Duits-Nederlandse Legerkorps is ondergebracht in een gebouw aan de Hindenburgplatz, midden in de stad. Bij de staf zelf en het ondersteunende deel (National Support
Unit) werken tegen de 400 Nederlanders. Een groot deel daarvan woont in Nederland
en reist in het weekend heen en weer. De totale Nederlandse gemeenschap in Munster
is ongeveer driehonderd personen groot. Münster is voor de Nederlandse geschiedenis belangrijk geweest, omdat na de Tachtigjarige Oorlog de Vrede van Münster werd
gesloten en pas daarna Nederland onafhankelijk kon worden. Het is een universiteitsstad met de op twee na grootste universiteit van Duitsland, die ongeveer 55.000 studenten telt. De National Support Unit Münster ondersteunt de ruim 300 Nederlanders
in Münster en is uw adres voor verdere informatie.
Wonen
Münster is compact gebouwd rond het cultuurhistorisch centrum en bestaat uit meerdere woonkernen. In Münster en omgeving heerst krapte op de woningmarkt.
De Nederlanders kunnen gebruik maken van 43 nieuwe woningen die in 1998 zijn gebouwd in de wijk Münster-Gievenbeck, in het noordoosten van de stad, op zo’n kwartier van het centrum.
Faciliteiten
De Nederlandse gemeenschap in Münster kent een kleine belastingvrije winkel, de
Dutch Army Shop, waar naast duurzame gebruiksgoederen ook gerantsoeneerde artikelen te koop zijn. Verder is het mogelijk om artikelen te bestellen. Ook is er een
Nederlands veldpostkantoor dat de meeste reguliere postdiensten biedt. Om het sporten – ook recreatief - te stimuleren is in Münster een sportinstructeur aanwezig die
het een en ander, ook voor gezinnen, organiseert. Ook is een Nederlandse geestelijke
verzorger aanwezig en vinden er kerkdiensten plaats. In de Prins Claus Kazerne is een
ontmoetingscentrum ingericht voor militairen, burgerpersoneel en hun gezinsleden.
U kunt er tafeltennissen en biljarten, trainen in de krachtsport- en fitnessruimte en gebruik maken van een bibliotheek/videotheek. Enkele dagen per week is ook het Educatief Centrum geopend, waar onderwijskundigen advies geven over verschillende studiemogelijkheden. Ook Münster zelf biedt vele mogelijkheden om de vrije tijd zinnig te

besteden. De stad heeft drie theaters, zestien musea, diverse bioscopen, een dierentuin en ga zo maar door. Een persoon op de support unit is speciaal belast met de organisatie van de vrijetijdsbesteding en kan u informeren over de mogelijkheden.
Geneeskundige verzorging en hulpverlening
In Münster is een fulltime Nederlandse arts aanwezig en een wijkverpleegkundige. De
artsen houden spreekuur in de Nederlandse polikliniek. Voor wat betreft de tandarts
wordt gebruik gemaakt van een civiele Nederlandse tandarts die praktijk houdt in
Münster. Verder ondersteunen de Maatschappelijke Dienst Defensie en de Sectie Individuele Hulpverlening vanuit Seedorf de Nederlandse gemeenschap in Münster.
Scholen
In Münster kunnen de kinderen volledig basisonderwijs volgen. Wel worden er combinatiegroepen gemaakt, afhankelijk van het aantal leerlingen. Gepland worden de combinatiegroepen 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6, en groep 7 en 8. In Roxel, een van de wijken van
Münster, is een nieuwe school gebouwd, temidden van Duitse scholen. Verschillende
activiteiten vinden plaats samen met de Duitse scholen, bijvoorbeeld sport, recreatie
en het gebruik van de speelplaatsen. Ook wordt er zo nu en dan les gegeven in het
Duits. Het voortgezet onderwijs volgen de kinderen in Nederland. Dagelijks rijdt er
vervoer van Münster naar Enschede, waar de Gemeentelijke Scholengemeenschap Zuid
bijna alle vormen van voorgezet onderwijs biedt. De school voorziet in een overblijfregeling voor de Nederlandse kinderen uit Münster. De reistijd naar Enschede is ongeveer 75 minuten.

Informatie over Münster
BUREAU GEMEENTEZAKEN: 0049-(0)2512802-409
Nederlandse school: Hugo de Groot School, mw. M.L. Heintges.
Tel: 0049-(0)2534-65274
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RHEINDAHLEN
Bij Rheindahlen, onder de rook van de stad Mönchengladbach, op nog geen 25 kilometer van Roermond, ligt het ‘Joint Headquarters’(JHQ). Op deze Brits georiënteerde
legerplaats zijn onder andere de staf van de Multi Nationale Divisie (MND) en Ace
Rapid Reaction Corps" (ARRC) gevestigd. Ondanks de Britse wacht aan de poort is het
JHQ een soort buitenwijk van Mönchengladbach. Op Rheindahlen is de ondersteuning
van Nederlands defensiepersoneel in de regio geconcentreerd. Die regio telt buiten
Rheindahlen ook de locatie Geilenkirchen, (niet ver van Heerlen) waar zo’n 60 militairen werken bij de Airborne Warning and Control Systems (AWACS) en Kalkar (30
kilometer van Nijmegen) waar tegen de vijftig luchtmachters op het Combined Air
Operations Centre (CAOC) en de Reaction Forces Air Staff werkzaam zijn. Daarnaast
worden nog kleinere detachementen in het Sauerland en het Rheinland vanuit Rheindahlen ondersteund. In totaal gaat het hierbij om zo’n 400 Nederlanders, inclusief de
gezinnen.
Wonen
Het personeel in Rheindahlen is voornamelijk woonachtig in Wegberg, op circa zeven
kilometer van de legerplaats en in Hueckelhoven, dat tussen JHQ en Geilenkirchen in
ligt. In Hueckelhoven worden nieuwe defensiewoningen aangeboden. Oude woningen
in Wegberg worden gefaseerd afgestoten.
Faciliteiten
Vlak naast het gebouw van de NSU bevindt zich de Dutch Army Shop, waar kleine huishoudelijke apparaten, cd’s en parfum belastingvrij gekocht kunnen worden. Grotere
artikelen zoals tv’s zijn op bestelling te verkrijgen. In hetzelfde gebouw zijn ook belastingvrije gerantsoeneerde artikelen (gedistilleerde dranken en rookwaren) te koop.
Maar er zijn nog meer winkels op het kamp. Zo is er een compleet Brits winkelcentrum, een civiel tankstation en een kleine Amerikaanse PX-shop. Veel gezinnen gaan
op zaterdag naar Roermond voor de weekmarkt. Op het kamp bevindt zich een
Nederlands Protestant Militair Centrum (PMC), waar soms ook activiteiten worden
georganiseerd voor de gemeenschap. Op Geilenkirchen vindt u een grote Canadese
belastingvrije winkel. In Kalkar is de sfeer echt Duits, hoewel de kazerne een internationale bevolking kent. In de buurt van Kalkar is het lastig om van de faciliteiten in
Rheindahlen gebruik te maken, omdat het zo’n anderhalf uur rijden is. Wel is het vanuit Kalkar gemakkelijk om vlak over de grens in Nederland boodschappen te doen.

Zowel voor volwassenen als voor kinderen zijn op Rheindahlen ontspanningsfaciliteiten. Op de kazerne bestaat het ‘Trefpunt’, waar de Nederlandse gemeenschap activiteiten organiseert, meestal met behulp van de in Rheindahlen gestationeerde ontspanningsfunctionaris. In een van de Nederlandse woningen is verder een fotohobbyen een computerclub ondergebracht. Verder zijn er in Rheindahlen en omgeving voldoende sportverenigingen, tennisbanen, is er gelegenheid tot golfen en zijn er twee
zwembaden.
Geneeskundige verzorging
Het personeel in Rheindahlen en hun gezinsleden kunnen gebruik maken van de Nederlandse militaire geneeskundige verzorging, met een (huis)arts en een tandarts. De arts
werkt samen met een huisartsengroep uit Roermond, waardoor u in sommige gevallen een beroep kunt doen op een Nederlandse arts.
Scholen
In het plaatsje Rickelrath (op twee kilometer afstand van Rheindahlen en op vijf kilometer van Wegberg) bevindt zich de Nederlandse basisschool ‘De Lochtenberg’. Op
de school zitten ongeveer veertig leerlingen verdeeld over de groepen 1 tot en met 8.
Het voordeel van dit kleine aantal leerlingen is dat de kinderen veel individuele aandacht krijgen. Het nadeel dat sommige groepen uit heel weinig leerlingen bestaan. ‘De
Lochtenberg’ beschikt over goede faciliteiten. Een extra service is het vervoer naar de
school. Dagelijks rijdt er een bus die de kinderen gratis ophaalt en weer thuisbrengt.
De scholieren die het voortgezet onderwijs bezoeken, worden per bus naar Roermond gebracht. Daar zijn vrijwel alle vormen van voortgezet onderwijs voorhanden.

Informatie over Rheindahlen:
BUREAU GEMEENTEZAKEN NSU RHEINDAHLEN: 0049-(0)2161-565 5305
Steunpunt Kalkar: 02824 - 902410
Steunpunt Geilenkirchen: 02451 - 3119 of 632182
Nederlandse school: De Lochtenberg, dhr. J.Pennings. Tel: 0049(0)243-44882
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HEIDELBERG/NEUSTADT
Heidelberg ligt aan de Neckar op ongeveer 350 kilometer afstand van Venlo. In
Heidelberg bevindt zich één van de NAVO-hoofdkwartieren in Europa, Joint Command Centre (JCC), voorheen Land forces Central Europe (Landcent). Op dit internationale hoofdkwartier werken tegen de 200 Nederlandse militairen. Voor de verzorging van het Nederlandse personeel is op de Patton Barracks in Heidelberg een
National Support Unit (NSU) gevestigd. In totaal wonen er zo’n 450 Nederlanders in
de buurt van Heidelberg. Bijna iedereen met gezin woont in het schilderachtige stadje
Neustadt an der Weinstrasse, dat op zo’n zestig kilometer van Heidelberg in de Pfalz ligt.
Hier wonen ook sommige gezinnen waarvan de militair op de luchtmachtbasis Ramstein werkt. De National Support Unit Heidelberg ondersteunt de Nederlanders in
Neustadt en Heidelberg.
Wonen
Voor de gezinnen van het in Heidelberg geplaatste personeel zijn in Neustadt a/d
Weinstrasse verschillende woningen beschikbaar. Zo’n dertig woningen staan in een
gezellig wijkje, het Goya-viertel, aan de rand van het stadje. Neustadt a/d Weinstrasse
ligt aan de rand van het Rheinland en de Pfalz en ligt in een omgeving waar menigeen
zijn vakantie door brengt. De stad beschikt over een oud en gezellig centrum, met vele
leuke restaurantjes, bar’s en winkeltjes. In de omgeving strekken zich aan de oostkant
de wijngaarden uit, aan de westzijde beginnen de beboste heuvels van het Pfalzer Wald.
Een nadeel is de reisafstand van 60 kilometer naar de werkplek in Heidelberg. Hiervoor
wordt dagelijks een bus ingezet, zodat het personeel de eigen auto thuis kan laten.
Faciliteiten
In Neustadt a/d Weinstrasse is een kleine winkel gevestigd waar een beperkt assortiment levensmiddelen en gerantsoeneerde artikelen te koop zijn. Verder beschikt deze
Dutch Army Shop over een klein assortiment parfums, cd’s en andere artikelen.
Overige artikelen kunnen besteld worden. In dezelfde straat vindt u de Nederlandse
geestelijke verzorging, de militaire huisarts en tandarts. In Neustadt zelf vindt u veel
supermarkten en winkels. Daarnaast is er een Amerikaanse PX-shop in Heidelberg,
evenals in Mannheim en Kaiserslautern. Het aanbod van deze shops reikt van levensmiddelen tot en met kleding.

De kleine Nederlandse gemeenschap is een hechte groep van mensen die in dezelfde
situatie verkeren; ver van hun familie en in een ander land. Een centraal punt in de gemeenschap is het Nederlandse gemeenschapscentrum ‘3 in 1’. Dit gebouw, vlak naast
de school, wordt gebruikt voor het houden van kerkdiensten, feestavonden en andere
activiteiten voor kinderen en volwassenen. Er bestaat een vereniging voor de Nederlanders in Neustadt die regelmatig activiteiten organiseert. Het jaarlijks hoogtepunt
daarvan is de Duits-/Nederlandse week die ieder jaar in mei of juni wordt gehouden.
Geneeskundige verzorging en hulpverlening
In Neustadt a/d Weinstrasse is een Nederlands militair gezondheidscentrum voor de
Nederlandse militairen en hun gezinsleden. Hier is vier dagen in de week een Nederlandse arts en een tandarts aanwezig. Bij spoedgevallen moet soms een beroep gedaan
worden op Duitse artsen. Ook is er een geestelijk verzorger en een maatschappelijk
werker aanwezig.
Scholen
Neustadt a/d Weinstrasse beschikt over een Nederlandse school voor basisonderwijs
en vier jaar voortgezet onderwijs. Deze school, ‘De Schakel’, bevindt zich op loopafstand van de Nederlandse woningen. Een voordeel van deze school is het kleine aantal leerlingen – ongeveer 60 - dat hier onderwijs volgt. Dit leerlingenaanbod geeft de
leraren de mogelijkheid meer individuele aandacht aan de kinderen te schenken. De
leerlingen die groep 10 hebben afgesloten, kunnen overstappen naar Duitse scholen die
te vergelijken zijn met een Nederlandse VBO/MAVO/HAVO. Leerlingen met een
HAVO/VWO niveau kunnen ook naar de Internationale School in Karlsruhe waar een
van de vakken Nederlands is. Helaas heeft het volgen van onderwijs aan deze school
een nadeel, namelijk de reisafstand van zestig kilometer, maar ook in dit geval is busvervoer beschikbaar.

Informatie over Heidelberg:
BUREAU GEMEENTEZAKEN 0049-(0)6221-398 493
Nederlandse school ‘De Schakel’, mw. Schuthof. Tel: 0049(0)6321-17223
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RAMSTEIN/Rodenbach
Op de vliegbasis Ramstein, niet ver van de Frans-Luxemburgse grens, zijn ongeveer 150
Nederlanders - bijna allemaal van de Koninklijke luchtmacht - geplaatst. Zij werken
voor Aircent (Airforces Central Europe), het NAVO hoofdkwartier van de luchtstrijdkrachten in Centraal-Europa. Met hun gezinnen erbij is de Nederlandse gemeenschap in Ramstein/Rodenbach ongeveer 260 personen groot. Dit inclusief Nederlandse
personeel van het verbindingscentrum te Ruppertsweiler, niet ver hiervandaan. Het
personeel heeft de mogelijkheid zich in het dichtbij de basis gelegen Rodenbach te vestigen, maar ook is het mogelijk naar Neustadt an der Weinstrasse uit te wijken (zie
Heidelberg/Neustadt) waar meer faciliteiten voorhanden zijn. De internationale militaire vliegbasis Ramstein is een (Amerikaanse) gemeenschap op zich. Met name het
woondeel is bijna een stad met allerlei voorzieningen en uitgebreide sportfaciliteiten.
De National Support Unit Ramstein is verantwoordelijk voor de ondersteuning van op
Ramstein geplaatste Nederlanders en hun gezinnen.
Wonen
Ramstein ligt in een brede vallei die loopt van Mannheim in Duitsland naar Metz in
Frankrijk. Het personeel dat wordt geplaatst in Ramstein of omgeving, heeft de keuze
uit de door defensie aangeboden woningen in Rodenbach en Neustadt. Natuurlijk is
men daarnaast vrij om zich binnen de spelregels van het woningbeleid (zie algemene
informatie) naar eigen wens elders te vestigen. Personeel waarvan het gezin in Nederland blijft, wordt gehuisvest in gehuurde appartementen of krijgt een plekje op de vliegbasis Ramstein in de Officiers- of - Onderofficiers-accomodatie. Rodenbach ligt op
zeven kilometer afstand van Ramstein. Neustadt ligt op zo’n zestig kilometer, een dik
uur rijden door de heuvels. In Rodenbach staan zo’n twintig eengezinswoningen, aan
de rand van het rustige zo’n drieduizend inwoners tellende dorpje, waar een kleine
winkelstraat is en één supermarkt.

informatie over studiemogelijkheden kunt u ook op de NSU terecht. Er is een videotheek met Nederlandse banden. Verder zijn er twee verenigingen, de Nederlandse
Ontspanningsvereniging Aircent (NOVA) en de Nederlandse Officiersvereniging Aircent (NOA). Vooral NOVA organiseert evenementen die variëren van autorally’s en
bingo’s tot aan koffieochtenden. Regelmatig worden er Nederlandse socials georganiseerd. Ook recreëren in de omgeving is op allerlei gebied mogelijk. Een pretpark, skipistes, surf- en zwemwater, historisch interessante steden, alles is voorhanden.
Geneeskundige verzorging
Omdat op Ramstein geen Nederlandse arts aanwezig is, zal bij spoedgevallen een beroep gedaan moeten worden op Duitse artsen. U kunt bij een Duitse tandarts (er is
zelfs een van Nederlandse origine) voor uw tandheelkundige zorg terecht. Geestelijke
verzorging is op Ramstein aanwezig, voor de MDD kunt u terugvallen op Neustadt.
Scholen
In Rodenbach is een Nederlandse basisschool, die als dependance van de school in
Neustadt fungeert. Zo’n vijfentwintig kinderen volgen hier onderwijs. Na de basisschool kan men op de Nederlandse middelbare school in Neustadt terecht of gebruik
maken van Duits onderwijs. Het is ook mogelijk om bij verschillende Amerikaanse
scholen vervolg onderwijs te volgen, echter daar zijn hoge kosten mee gemoeid en niet
alle kosten komen voor vergoeding in aanmerking. Op de school is naast een grote aula
die als ontmoetingsruimte kan fungeren, een peuterspeelzaal ondergebracht, genaamd
‘Klein Duimpje’.

Info over Ramstein:
BUREAU GEMEENTEZAKEN RAMSTEIN 0049 (0) 6371 – 981232 / 981234

Faciliteiten
Ramstein is internationaal van karakter, zij het dat van de zeven verschillende nationaliteiten, de Amerikanen de grootste groep vormen. Dat betekent dat de Nederlanders
ook gebruik kunnen maken van faciliteiten die in principe bedoeld zijn voor andere
nationaliteiten. Bijvoorbeeld de Amerikaanse en Canadese PX-winkels, de Engelse
NAAFI shop en de Franse Economat. In Rodenbach is een kleine Nederlandse shop en
op de NSU Ramstein is een Nederlands veldpostkantoor. Voor vrijetijdsbesteding en
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ANDERE LOCATIES
Naast de vijf genoemde hoofdlocaties zijn Nederlandse defensiemedewerkers actief op
een twintigtal kleinere locaties. Hier gaat het vaak om een of twee, soms om wat meer
Nederlandse functies in een internationale of Duitse omgeving. Zo zijn er twee Nederlanders werkzaam in Koblenz, enkele in München, in Oberammergau op de NAVOschool. In het Schwäbische Messtetten, tegen de Zwitserse grens, werken een tiental
luchtmachtmilitairen op een Combined Air Operation Centre. Ook in het Noorden
zijn, bijvoorbeeld op de Führungsakademie in Hamburg een drietal opleidingsplaatsen,
enkele functies zijn op de ambassade in Berlijn te vinden en in Aurich is een liaisonofficier op een luchtmachtbasis. Al deze locaties worden vanuit de meestal dichtstbijzijnde National Support Unit ondersteund. Ook enkele functies in Denemarken en
Luxemburg worden vanuit Duitsland ondersteund. Wel is het zo dat u op deze locaties meer op uzelf bent aangewezen. Veelal moet u zelf het nodige initiatief nemen om
een woning te verkrijgen en scholing voor uw kinderen te regelen. De NSU steunt u
daarbij zoveel mogelijk. Ook collega’s ter plaatse kunnen u vaak goed op weg helpen.
De dichtstbijzijnde NSU weet wie u waar om informatie kunt vragen.

Heeft u algemene vragen over het wonen en werken in Duitsland, dan kunt
u contact opnemen met de sectie communicatie en externe betrekkingen NASAG,
telefoon 0049 (0)4281 751 3780.
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