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De afgelopen maanden beheersten vooral de
schadelijke gevolgen van chroom-6 het nieuws.
Maar ook klachten over andere gifstoffen
blijven binnenstromen.

?

!

12

04

WEG MET DE
RVU-BOETE!

MINISTER,
GEEF ONS DE VIJF!

Wat is de RVU-boete en waarom
moet deze afgeschaft worden?
Wij leggen het je uit!

Wat de AFMP betreft zijn er overtuigende investeringen en tegemoetkomingen
nodig op deze 5 speerpunten.
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18 MAART:
#GOEDPENSIOEN

De AFMP deed mee op de
nationale pensioenprotestdag
met een pensioencursus.
Helaas werd deze door de
gebeurtenissen op 18 maart
afgebroken.
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Minister,

geef ons de

5!
MARKTCONFORME
TOD

Jarenlang heeft de
Nederlandse overheid
bezuinigd op de Defensieuitgaven, met als gevolg dat
de arbeidsvoorwaarden min
of meer hebben stilgestaan.
De huidige minister en
staatssecretaris van Defensie
hebben echter beloofd
het Defensiepersoneel
op 1 te zetten en de
arbeidsvoorwaarden en
werkomstandigheden
serieus te zullen verbeteren.
Wat de AFMP betreft
wordt die belofte alleen
waargemaakt door
overtuigende investeringen
en tegemoetkomingen
op vijf speerpunten.
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Een toeslag voor werken
op onregelmatige tijden
vergelijkbaar met beroepen
zoals de politie en de
beveiliging.

KOOPKRACHTHERSTEL
SALARIS
Een verhoging van het
primaire loon (basisloon) om
tot herstel van het jarenlange
koopkrachtverlies te komen.

EINDEJAARSUITKERING 
NAAR 8,33%
Deze afspraak staat al een
tijd en is in bijna alle andere
overheidssectoren gerealiseerd.
Het Defensiepersoneel kan niet
achterblijven.

LOON NAAR WERK
Er moet een eind komen aan het
werken buiten normale werktijden
onder het minimumloon en de
veel te lage toelagen voor varen,
vliegen en oefenen.
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8,33%
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SOCIAAL EN
VOLWAARDIG
MILITAIR PENSIOEN
Pensioenvoorzieningen die
recht doen aan de bijzondere
positie van militairen en
waarbij de lasten eerlijk zijn
verdeeld tussen jong en oud
en lagere en hogere rangen.

1
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WERK EN
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ONTERECHTE
DOOR ABP UIT

VOORTGANG

ARBEIDSVOORWAARDENOVERLEG DEFENSIE

V

akbonden en Defensie hebben de afgelopen
weken verder gesprekken gevoerd over nieuwe
arbeidsvoorwaarden. Er zijn ideeën, wensen en
uitgangspunten gewisseld. Daarbij zijn ook ingewikkelde
onderwerpen aan de orde geweest, zoals een nieuwe pensioenregeling met bijbehorende overgangsmaatregelen
en de wens om tot een nieuw loongebouw te komen. De
komende weken gaan de vakbonden en Defensie in gesprek
over een nadere invulling van de besproken onderwerpen, zodat ze daarover verder met elkaar kunnen gaan
onderhandelen.
Al eerder is gezegd dat een aantal onderwerpen ingewikkeld is. De wens om tot een nieuw loongebouw te komen
is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Dat gaat
namelijk niet alleen over aanpassing van de loontabellen.
Daar horen ook bredere discussies bij over de verhouding
tussen periodieken en schalen en hoe het loongebouw zich
verhoudt tot het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook het
functiewaarderingssysteem en de vraag of we een systeem van rangsbezoldiging blijven hanteren of overgaan
naar een ander systeem zijn onderdeel van de gesprekken. En hoe gaan we om met het geven van een plek in een
nieuw loongebouw van de vele toelagen die Defensie rijk
is? Daarbij wordt natuurlijk ook gesproken over de vraag
in welke stappen we dat allemaal kunnen en willen doen.
Hiernaast is er ook nog gesproken over de arbeidsmarktsituatie bij Defensie, keuzevrijheid van het personeel en de
balans werk-privé. Zodra we jullie weer wat meer kunnen
laten weten horen jullie van ons.
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P

ensioenfonds ABP heeft jarenlang
onterecht een partnertoeslag uitbetaald aan een aantal gepensioneerden.
ABP wil nu dat de ontvangers al het geld
terugbetalen. De hoogte van het bedrag
verschilt per persoon, maar bij elkaar opgeteld gaat het om ongeveer 3 miljoen euro.
Wij vragen ons af of ABP nu nog wel over
mag gaan tot terugvordering.

WAAR IS HET MISGEGAAN?
In de periode van december 2013 tot
en met mei 2015 is er een fout gemaakt
in de gegevenslevering van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). Hierdoor hebben 555 gepensioneerden te veel en 632
gepensioneerden te weinig partnertoeslag ontvangen van ABP. Drie miljoen euro
belandde hierdoor onterecht bij gepensioneerden, doordat inkomensgegevens niet
werden meegewogen bij het bepalen van de
pensioenhoogte. Maar dit had wel moeten
gebeuren. Tot 2015 konden gepensioneerden
een partnertoeslag krijgen. Voorwaarden
hiervoor waren dat je partner nog geen 65
was en niet te veel verdiende. De SVB houdt
deze gegevens bij voor ABP. In 2018 gaf de
SVB deze informatie alsnog door aan ABP.
Hierop besloot het pensioenfonds over te
gaan tot terugvordering.

TERUGVLOEIEN NAAR DE POT
ABP betreurt de fout maar wijt dat vooral
aan de SVB. “Aanleiding was een gebrekkige aanlevering van gegevens door SVB.”
Over die drie miljoen euro is ABP overigens
duidelijk: “Het in de periode 2013 tot nu
te veel uitgekeerde pensioen is ten koste
gegaan van het pensioenvermogen van

BONDIG WERK EN INKOMEN

PENSIOENEN
GEKEERD

‘AANLEIDING WAS
EEN GEBREKKIGE AANLEVERING
VAN GEGEVENS DOOR SV’
ABP-deelnemers. Als er te veel uitgekeerd is,
dan moet dat dus terugvloeien naar de pot.
Als er te weinig is uitgekeerd, dan moet dat
worden nabetaald.”

‘COULANTE’ BETALINGSREGELING
ABP heeft alle betrokken pensioendeelnemers inmiddels per brief op de hoogte
gebracht. Dat deze deelnemers nu van een
verlaagd pensioen duizenden euro’s moeten
terugbetalen, vindt ABP heel vervelend.
“ABP wil niet dat mensen hierdoor in de
financiële problemen raken. Wij zijn met
iedere deelnemer in gesprek over een aanvaardbare oplossing. De 555 deelnemers die
een te hoge uitkering ontvingen, krijgen zes
jaar de tijd om dit terug te betalen.”

GEDUPEERDEN
Dat de gepensioneerden onterecht een
toeslag op hun pensioen ontvingen, wisten
ze niet. Zij worden hierdoor dus flink gedupeerd, want het geld hebben zij al uitgegeven. De specificaties die zij van ABP ontvangen zijn vaak erg ingewikkeld. Daarnaast
knaagt het enorm aan de rechtszekerheid
als ABP het pensioen zomaar mag inhouden.
Reden voor ons om onze leden waar mogelijk
bij te staan.

KAMERVRAGEN
Het terugvorderen van het te veel betaalde
pensioen heeft intussen ook de aandacht van de Tweede Kamer getrokken. In
maart heeft CDA-Kamerlid Omtzigt over

deze kwestie Kamervragen gesteld aan
minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Hij vraagt zich terecht
af óf er wel moet worden terugbetaald.
“Als je jaar in jaar uit het statement geeft
dat je daar recht op hebt, mag je dan überhaupt overgaan tot terugvordering?” Wij
zijn het daar roerend mee eens.

MELD JE
Op dit moment heeft één AFMP-lid hierover met ons contact gezocht. Een van
onze advocaten is de zaak momenteel aan
het inventariseren. Ben jij als AFMP-lid
ook gedupeerd? Meld je dan bij de AFMP
via ibb@afmp.nl of per telefoon: 085 8900470.
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GEBOORTEVERLOF

VERRUIMD NAAR EEN WEEK

s

inds 1 januari 2019 hebben partners
recht op een werkweek doorbetaald
geboorteverlof in plaats van twee
dagen. Ook het pleeg- en adoptieverlof is
sindsdien verruimd. Vanaf 1 juli 2020 komt er
ook nog een recht op aanvullend geboorteverlof van vijf weken. We zijn erg blij met de
uitbreidingen, maar hebben nog wel enkele
kanttekeningen.
Half november stemde de Eerste Kamer in
met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof
(WIEG). Daarna ontvingen wij het bericht van
Defensie dat de maatregelen uit de WIEG
rechtstreeks zouden worden overgenomen
in de regelingen bij Defensie, zowel voor
militairen als voor burgermedewerkers. Al
het defensiepersoneel heeft daardoor vanaf
1 januari 2019 recht op volledig doorbetaald
geboorteverlof van maximaal eenmaal de
arbeidsduur van een week. Dat geboorteverlof kan je opnemen binnen vier weken,
gerekend vanaf de eerste dag na de beval08

ling van je partner. Voor de dag van de bevalling zelf blijft uiteraard het buitengewoon
verlof gelden zoals dit nu al in de regelingen
staat.

HOPELOOS ACHTER
Het geboorteverlof van een werkweek
komt in de plaats van het huidige tweedaagse kraamverlof. Met die twee dagen liep
Nederland hopeloos achter op vele andere
landen. Het zelfde gold voor het pleeg- en
adoptieverlof in Nederland. Wij zijn dan ook
erg blij dat ook dit verlof wordt verruimd
van vier naar zes aaneengesloten weken.

VERDER UITGEBREID
Op basis van de WIEG wordt het geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 nog verder
uitgebreid. Na het hierboven genoemde
geboorteverlof (maximaal een werkweek)
krijg je dan ook nog recht op aanvullend
geboorteverlof van maximaal vijf werkwe-

ken. Dit aanvullend geboorteverlof moet je
opnemen binnen zes maanden na de bevalling. Tijdens die aanvullende vijf weken krijg
je geen 100% loon doorbetaald, maar heb
je recht op een uitkering van het UWV ter
hoogte van 70% van je salaris. Deze uitkering
vraagt de werkgever voor je aan en wordt
betaald vanuit de werkgeverspremies.
De FNV heeft tijdens de totstandkoming
van de WIEG, mede namens de AFMP, flink
gepleit voor een volledige betaling van de
vijf weken aanvullend geboorteverlof voor
op zijn minst de lagere inkomens. Niet iedereen kan immers zomaar 30% van zijn loon
missen. Helaas is dit niet in de wet terechtgekomen. Wel is het mogelijk gemaakt om
de 70% via de CAO-tafel aan te vullen. Wij
zullen dit dan ook zeker gaan bespreken
met Defensie. Anders wordt het aanvullend
geboorteverlof alleen toegankelijk voor
de ‘rijkere’ collega’s en dat kan toch niet de
bedoeling zijn.

BLOG ANNE-MARIE SNELS

@ANNEMARIESNELS

We
‘strijden’
op
vele fronten
Ö

als vakbond

strijden wij natuurlijk niet daadwerkelijk ‘aan het front’, maar voeren we
samen met en namens onze leden wel tal van gevechten.
Voor bijvoorbeeld een goede cao, een goed loongebouw,
een #goedpensioen, een veilige werkomgeving, gezond
werken en voor het rechtzetten van misstanden in het
verleden. Deze OpLinie laat dat ook zien, over al deze
punten lees je in ons blad wel een artikel. Op onze app,
website, Facebook en Twitter (@AnneMarieSnels) vind je
overigens altijd het meest recente nieuws.
We strijden ook voor het actierecht voor militairen en
de burgers bij Defensie. Militairen mogen niet staken.
Defensiepersoneel is als het op vakbondsacties aankomt
ook behoorlijk loyaal aan hun werkgever, misschien zijn
het wel de loyaalste werknemers van ons land. Toch is
er soms vakbondsstrijd nodig om samen wat te bereiken. Voor onze #goedpensioen-cursus op 18 maart op
het Malieveld spanden we een kort geding aan tegen
de werkgever Defensie, omdat die het vertikte onze
leden cursusverlof te geven, terwijl zij daar wel recht
op hebben. De rechter kwam helaas met ‘een halfbakken uitspraak’ die ons op dat moment niet verder hielp.
Daarmee is het voor ons niet afgelopen, we blijven bekijken hoe we de vakbondsrechten van onze leden kunnen
verbeteren.
Als vakbonden nemen we ook tijdens acties onze
verantwoordelijkheid. Noodgedwongen besloten de
vakbondsvoorzitters de pensioenbijeenkomst met de
politiebonden op het Malieveld stop te zetten vanwege
het vreselijke incident in Utrecht. De collega’s waren

“WE BLIJVEN
SCHERP OP DE
RECHTEN VAN
ONZE LEDEN”
dáár nodig. Professionals als zij zijn, werd het besluit om
te stoppen door onze leden breed geaccepteerd. Als de
veiligheid van Nederlandse burgers in het geding is gaat
dat boven alles, óók boven ons eigen belang. Dat snappen onze leden. Ligt daarin dan óók al niet de legitimatie
om de vakbondsrechten te verruimen, beste werkgever?
Ik vind het overigens wél top dat, op ons verzoek, de
werkgever geen verlof afschrijft voor 18 maart.
We gaan ‘in de herkansing’. De vakcentrales hebben
vervolgacties aangekondigd voor een #goedpensioen.
Wat ons betreft doen wij dit samen met de politie- en
defensiebonden. Helaas voer(d)en we deze strijd niet
met alle centrales voor defensiepersoneel, een gemiste
kans wat mij betreft. Maar niet mee willen doen is ook
een keuze.
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MAANDAG 18 MAART
#GOEDPENSIOEN
Na het mislukken van de onderhandelingen met het kabinet
en de werkgevers over de toekomst van ons pensioenstelsel
was deze dag door de Nederlandse vakbeweging uitgeroepen
tot nationale pensioenprotestdag. Overal in het land zouden
vakbondsacties plaatsvinden. De politiebonden, de AFMP en
de MARVER en twee andere centrales voor defensiepersoneel
(de ACOM deed niet mee) hadden op het Malieveld een massale
‘pensioencursus’ georganiseerd. Aan het eind van de ochtend
stroomden de actievoerders het terrein op.

Een deel

van de actievoerders reisde naar
Den Haag in een politiewagen en maakte
daar een symbolische protestactie van door
met niet meer dan 66 kilometer per uur over
de Nederlandse snelwegen te rijden. Dat
gebeurde steevast in een stoet van meerdere auto’s, die samen alle rijbanen bezetten
en de overige weggebruikers dus afstopten.
In de colonnes bevonden zich ook enkele
militaire voertuigen en wagens met douanepersoneel. Van het vertrek van de stoet
uit Breda werd door RTL Nieuws live verslag
gedaan (kijk hiervoor op de website bij 'in
de media'). Alles ging naar wens totdat de
colonne die in alle vroegte vanuit NoordNederland was vertrokken om half twaalf
op een parkeerplaats langs de A12 werd
stilgezet. Daar kregen de deelnemers van
NPB-collega Albert Springer te horen dat
hun zwaan-kleef-aan-actie werd afgebroken vanwege een onheilspellende schietpartij in een Utrechtse tram.

draaiden al eerder op volle toeren. Geen
overbodige luxe, want ondanks de zon was
het behoorlijk koud en winderig. Om kwart
voor elf arriveerden de eerste leden, onwetend van wat zich op datzelfde moment in
Utrecht afspeelde.

BIJEENKOMSTEN AFGELAST
Om even voor twaalf uur maakte ACPvoorzitter Gerrit van de Kamp vanaf het
podium bekend dat de voorzitters van de
organiserende vakbonden besloten hadden
de actie in Den Haag af te gelasten. Ze voelden het als hun verantwoordelijkheid om op
die manier respect te tonen voor de slachtoffers van de onrustbarende schietpartij in
de tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht.
Tegelijkertijd was dit de beste manier om
hun collega’s te steunen en hun collega’s

Voorzitter AFMP
@AnneMarieSnels

HET MALIEVELD
Op het Malieveld begon om ’s ochtends 8.00
uur de opbouw van het ‘cursusterrein’. Het
enorme podium stond er al; een overblijfsel van de massale demonstratie van de
onderwijsbonden drie dagen eerder. In witte
tentjes zouden de actievoerders vanaf 12.00
uur pensioencursussen krijgen. De tentjes
waar men iets te eten of drinken kon krijgen

Ik ben ZO TROTS op onze veiligheidscollega’s die landsbelang, veiligheid
en ‘Utrecht’ weer boven hun eigen
#goedpensioen belang stelden. En op
al die andere vakbondscollega’s in het
land die respect toonden door acties
stil te leggen.
18:13 – 18 mrt. 2019
37 retweets – 103 vind-ik-leuks

in Midden-Nederland te gaan helpen. Voor
het besluit om de actie in Den Haag af te
blazen was op het Malieveld volop begrip
onder de aanwezige defensiecollega’s. Veel
van de collega’s die aanwezig waren lieten
ons weten een volgende keer wéér paraat
te staan. We dwongen met dit besluit ook
veel respect af dat we het veiligheidsbelang
boven ons eigen belang stelden. Overigens
had die ochtend overal in het land al een
aantal grote en succesvolle manifestaties
plaatsgevonden. De vakcentrales besloten
ook de acties elders in het land van die middag af te gelasten. Over het vervolg van de
pensioenmanifestaties beraden wij ons met
de vakcentrales. De ‘pensioenstrijd’ is nog
→
niet ten einde!
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WEG MET DE
RVU-BOETE!

Een van onze belangrijke eisen voor een #goedpensioen is het
afschaffen van de RVU-boete. Tijdens de cursus die wij op 18 maart
wilden geven zouden we hier verder op ingaan. In vier vragen en
antwoorden leggen we je dit uit.

2

1

Wat is de RVU-boete?

De RVU staat voor Regeling
Vervroegde Uittreding.
De RVU-boete kwam er in
2005. Nadat in 2004 het
‘Najaarsakkoord’ was afgesloten en sociale
partners afspraken om de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren door de fiscale
faciliteiten voor vervroegde uittredings- en
prepensioenregelingen (VUT-regelingen)
af te schaffen. Daarvoor in de plaats kwam
toen de levensloopregeling.
Dat ‘Najaarsakkoord’ kwam er pas na grote
vakbondsacties eindigend op 2 oktober 2004 op het Museumplein. Daar
waren 300.000 actievoerders, het was
de grootste vakbondsactie sinds jaren.
Door die actie werden slechte kabinetsvoorstellen van het kabinet Balkenende,
zoals forse verslechteringen van de
WW, van tafel geveegd.
De RVU is een zware fiscale boete van 52%
die de Belastingdienst oplegt aan werkgevers die een VUT en prépensioenregeling
kennen en heeft als doel schijnconstructies
te bestrijden.

12

Waarom krijgt
Defensie de RVUboete onterecht?

De RVU-boete is wat ons
betreft volstrekt onterecht opgelegd aan Defensie. Toenmalig
minister van Defensie Henk Kamp had bij de
bespreking van de wet in het kabinet al in
verzet moeten gaan. Militairen hebben
immers een bijzondere positie (die wettelijk is geregeld) én een wettelijk geregeld
leeftijdsontslag. Militairen kunnen niet
kiezen wanneer zij stoppen met werken.
De UKW is géén VUT of prepensioenregeling. Het is óók geen schijnconstructie
en Defensie had om die reden van deze wet
uitgezonderd moeten worden.

3

Wat levert afschaffing
van de RVU-boete bij
Defensie op?

Afschaffing van de RVU-boete
levert jaarlijks 150 tot 175
miljoen euro op. Geld dat ieder
jaar uit de begroting van Defensie moet
komen. Dat deed pijn, óók aan de personele
kant. Dat geld hebben wij er véél liever bij
op de P-begroting. Dit is zo’n 4 á 5 procent
loonruimte. Daar kunnen we mooie dingen
voor het personeel mee doen zodat het personeel écht op 1 komt te staan! Een betere
cao, een goed pensioen en een mooi loongebouw bijvoorbeeld, zodat Defensie weer
concurrerende arbeidsvoorwaarden krijgt
en er minder mensen weglopen. Afschaffing
van de RVU-boete is dus in het belang van de
werknemers én de werkgever.

4

Wat is er al gedaan om
van de RVU-boete af
te komen?

De defensiebonden AFMP,
VBM en KVMO stuurden minister Hennis op
24 februari 2017 al een open brief waarin wij
pleitten voor afschaffing van de RVU-boete
en de minister vroegen bezwaar aan te tekenen bij de Belastingdienst. Minister Hennis
vertikte dat.
De beide huidige bewindslieden gaan nu wél
bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst
tegen de RVU-boete. Fijn dat de huidige
bewindslieden actie gaan ondernemen,
dat werd hoog tijd. Maar hiermee zijn
we er natuurlijk nog niet. Want als de
Belastingdienst dat bezwaar afwijst, wat
gebeurt er dan? Wat ons betreft gaan de
bewindslieden dan in beroep en daarna
zo nodig in hoger beroep, ze gaan wat ons
betreft ‘tot het gaatje’. Waarom? Het gaat
ons om het principe én om de centen.
Nóg beter: het kabinet neemt in het kader
van een pensioenakkoord het besluit om de
RVU-boete definitief af te schaffen.

→

#GOEDPENSIOEN

KORT GEDING

OM VAKBONDSCURSUS
De defensiebonden zouden op 18 maart, net als alle
andere bonden in de veiligheidssector, om 12.00 uur in
Den Haag een nationale pensioencursus voor onze leden
organiseren. Iedereen heeft namelijk het recht om deel
te nemen aan een vakbondscursus, ook militairen. De
werkgever is van mening dat de pensioencursus géén
vakbondsactiviteit is en dat onze leden een vrije dag
moesten opnemen als zij deze cursus wilden gaan volgen.

Juist nu

de belangen van
werkgever en
werknemers grotendeels ‘parallel lopen’ zou
je mogen verwachten dat Defensie soepel
om zou gaan met de vakbondsrechten van
onze leden. Dat is allesbehalve het geval.
Reden voor de bonden om een kort geding
tegen de werkgever aan te spannen. Wij willen namelijk dat de vakbondsrechten van →
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Duizenden collega's
hadden zich intussen
al verzameld op het
Malieveld

RECHTER HEEFT ONZE
VORDERING NIET AFGEWEZEN
MAAR STUURDE ONS
TERUG NAAR AF
onze leden worden gewaarborgd. Militairen
hebben geen stakingsrecht zoals de rest van
Nederland, waardoor hun vakbondsrechten
in vergelijking met andere werknemers tóch
al fors zijn ingeperkt. Laat werknemers en
vakbonden in de defensiesector dan op zijn
minst hun recht op een vakbondscursus
behouden!

HET KORT GEDING
Omdat het om een vakbondscursus ging,
konden wij met ons kort geding niet bij de
civiele rechter terecht. Dat is jammer, want
de civiele rechter is gewend aan spoedeisende geschillen tussen vakbonden en werkgevers en legt de drempel voor een spoedeisend belang niet zo hoog. Wij moesten naar
de ambtenarenrechter, die doorgaans niet
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zo snel een spoedeisend belang aanneemt.
Vanwege het belang voor onze leden om in
de tijd van de baas naar de vakbondscursus
te kunnen gaan, hebben wij echter toch
een poging gewaagd en een kort geding bij
de rechter aanhangig gemaakt. We hebben
in deze procedure benadrukt dat de voorwaarde die Defensie stelt aan het opnemen
van verlof een belemmering voor onze leden
vormt om naar de pensioencursus te gaan.
Helaas heeft de rechter ons laten weten dat
geen sprake is van een spoedeisend belang,
omdat het voor iedere defensiemedewerker
mogelijk is om naar de pensioencursus te
komen en de vraag of er verlof afgeboekt
mag worden in een later stadium – tijdens
een zogenaamde bodemprocedure – beantwoord kan worden. De rechter heeft hierbij

wel aangegeven dat Defensie alsnog verlof
toe zal moeten kennen als we naderhand in
het gelijk gesteld worden. De rechter heeft
onze vordering dus niet afgewezen, maar
ons ‘terug naar af’ gestuurd. We zijn uiteraard teleurgesteld maar bovenal betreuren
we het dat Defensie, wetende hoe belangrijk
een goed pensioen voor defensiepersoneel
is, zich niet achter de defensiemedewerkers
heeft geschaard en ruimhartig verlof heeft
verleend voor het bijwonen van de cursus
op 18 maart. Wij beraden ons op verdere juridische stappen.

GÉÉN VERLOF AFSCHRIJVEN
Gezien het tragische verloop van 18 maart
en het daardoor stilleggen van de pensioenbijeenkomsten verzochten de vakbondsvoorzitters Defensie om alsnog geen
verlofdag af te schrijven voor het defensiepersoneel dat meedeed. De werkgever
stemde daarmee in. AFMP-voorzitter AnneMarie Snels zei in een bericht op de website:
“Ik stel dit gebaar van de werkgever, net als
mijn collega’s Debie en De Natris, bijzonder
op prijs.”

BLOG KAAT MOSSEL

Dansen –
Defensie?
of

“Schatje,

dit is zo’n gave
functie. En het
is voor een jaar
of zes.” Dat was 2015. Er ging wel bijna anderhalf jaar
weekendhuwelijk aan vooraf door studie en KMA. Maar
bij het vooruitzicht van zes jaar rust leek dat mij een
peulenschil. Het werd de hel. H.E.L. Want die studie
maakte dat er van onze weekenden nauwelijks iets
terechtkwam en was het effectief vaak enkel de zaterdag. En die was regelmatig niet leuk omdat het gezin
zich tekortgedaan voelde en mijnheer vond dat hij ‘daar
ook niet voor thuis hoefde te komen’.
En nu, na slechts twee (T.W.E.E., geen zes) jaar is de kans
groot dat de functie doorgroeit naar de volgende trap,
met als gevolg volgend jaar een aantal maanden USA en
daarna één jaar van Volkel naar Leeuwarden. Mijnheer
voelde de onweersbui al hangen en bracht het nieuws
met een kwinkslag en tussen de bedrijven door. In de
hoop dat ik het zou missen, het toch een leuk weekend
zou worden en hij later vol kon houden ‘maar ik heb
het je écht gezegd hoor!’ Er volgde van mijn kant een
verhandeling over Defensie, zijn mislukte humor, de
F-35, nog meer Defensie en zijn ‘stomme job’. Het was
niet fraai.

“IK WIL EEN
NORMAAL
HUWELIJK, GEEN
WEEKENDVERSIE”
“Zal ik dan nee zeggen”, vroeg mijnheer heel voorzichtig.
Nee, natuurlijk vraag ik niet of hij nee zegt. Dit is waar
hij jaren voor studeerde! Wat hij nu doet, past bij hem en
maakt hem happy. Dat neem ik hem niet af. Maar we zijn
nu veertien jaar samen en daarvan is hij er ruim zeven
niet bij geweest. En altijd hoorden we: “Maar na dit
wordt het beter”.
En het gaat er niet om of ik het al dan niet kan. Natuurlijk
kan elk thuisfront het. Maar ik wil het gewoon niet. Ik wil
een normaal huwelijk, géén weekendversie.
Toen ik hem leerde kennen, stopte ik met salsales. We
zouden, zodra het kon, samen gaan. Er kwam altijd wel
een opleiding, oefening, cursus, uitzending of ander
Defensiegeneuzel tussen. Het nieuwe seizoen start in
april. Iemand zin om even waar te nemen voor mijn mijnheer? #éénteamééntaak.
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BCO AV-AKKOORD 2017-2018

EINDELIJK OP STOOM

I

n februari heeft Defensie zijn personeel geïnformeerd over de start van de
begeleidingscommissie arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 (BCO AV
2017-2018). Deze BCO is veel later van start gegaan dan de defensiebonden
graag hadden gezien. Ben jij van mening dat afspraken uit of naar aanleiding van
het AV-akkoord 2017-2018 voor jou oneerlijk uitpakken? Dien dan bij de werkgever een verzoek om maatwerk in. De commissie brengt daar een zwaarwegend
advies over uit voordat de werkgever een besluit neemt. Wanneer afspraken uit
het AV-akkoord 2017-2018 onevenredig nadelig uitpakken voor een individu kan
de werkgever besluiten maatwerk te leveren. De BCO AV 2017-2018 adviseert de
werkgever over deze verzoeken. In deze commissie hebben, naast een onafhankelijke voorzitter, zowel Defensie als de bonden zitting.

ONWENSELIJKE SITUATIE
De defensiebonden hadden naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 al medio 2018 met de werkgever afgesproken dat er een
begeleidingscommissie zou worden ingesteld. Doordat het lang heeft geduurd
voordat deze BCO van start kon gaan, is er wel een onwenselijke situatie ontstaan. Veel verzoeken van defensiemedewerkers zijn in de afgelopen maanden
al door de werkgever afgedaan zonder een advies van de commissie. Een deel is
door de afdeling rechtspositie van DPOD behandeld. Die aanvragen hebben de
commissieleden allemaal kunnen bekijken. Maar er zijn ook de nodige verzoeken
op andere niveaus afgedaan. Dat wordt momenteel nog verder uitgezocht.

HERNIEUWD VERZOEK
De besluiten die de werkgever al heeft genomen voor de instelling van de BCO
waren soms tot tevredenheid van de verzoeker en de BCO, maar zeker niet altijd.
Als je in 2018 dus een besluit gekregen hebt van de werkgever op een verzoek
om maatwerk naar aanleiding van het AV-akkoord 2017-2018 en je bent het daar
eigenlijk niet mee eens, dan adviseren wij je om opnieuw (via je commandant)
een verzoek in te dienen. Maar ook als je hebt gewacht op de instelling van de
BCO is het nu tijd om je verzoek in te dienen. Dan weet je zeker dat de commissie
daarover een zwaarwegend advies heeft uitgebracht aan de werkgever voordat
er een beslissing op je verzoek genomen wordt.
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OPROEP BURGERS MET WAO:

MELD JE
BIJ DE AFMP

B

en je (oud-)burgermedewerker
bij Defensie, heb je een WAOuitkering en invaliditeitspensioen (IP) en is je arbeidsongeschiktheidspercentage na 30 juni 2007
tijdelijk of definitief omhoog gegaan?
Meld je dan bij de AFMP, want mogelijk
heb je te weinig IP gekregen. Het gaat
hier om een ingewikkeld vraagstuk.
Daarom controleert de AFMP graag of
dit voor jou ook aan de orde is. Voor
een goede beoordeling is het nodig om
ons de volgende stukken toe te sturen:
→ Het besluit (soms zijn het er meer)
van het UWV waarbij je arbeidsongeschiktheidspercentage (voor de
WAO) na 30 juni 2007 is verhoogd;
→ Brieven van het ABP over je IP van na
30 juni 2007;
→ Eventueel: een besluit van de werkgever om je na 30 juni 2007 geheel of
gedeeltelijk wegens ziekte te ontslaan of te herplaatsen in een andere
functie.
Let op: een tijdelijke wijziging van het
WAO-percentage door een maandelijkse fluctuatie in inkomen valt hier
niet onder. Het moet echt gaan om een
(al dan niet tijdelijke) verhoging van je
WAO-percentage na 30 juni 2007. Hoor
je bij de doelgroep, neem dan zo snel
mogelijk contact met ons op via info@
afmp.nl. Om misverstanden te voorkomen: militairen vallen onder een heel
ander IP-regiem.

BONDIG WERK EN INKOMEN

DEFENSIE IN DE FOUT
MET LOONSTROOK

E

ind januari werd duidelijk dat een deel van het
Defensiepersoneel die maand een te laag bedrag
aan loon uitbetaald had gekregen. De AFMP
reageerde verontwaardigd. De oorzaken b leken
twee ongelukkige berekeningsfouten op premie- en
belastinggebied EN de plotselinge introductie van een
hoger belastingtarief voor de TOD, VVHO en waarnemingstoelage. Dat laatste was voor de AFMP net zo’n
onaangename verrassing als voor de medewerkers.
Wat de berekeningsfouten betreft: bij een aantal militairen is abusievelijk van een te hoog ABP-jaarinkomen
uitgegaan, waardoor bij hen te veel pensioenpremie
is ingehouden. Daarnaast is er te veel loonheffing
ingehouden op het inkomen van defensiemedewerkers
die in het buitenland wonen. De werkgever heeft deze

fouten gemeld en toegezegd en de onterecht ingehouden bedragen zijn in februari alsnog uitbetaald.
Het nettobedrag op je defensieloonstrook van januari
kon ook nog zijn verlaagd doordat de werkgever op
eigen houtje besloten heeft vanaf 2019 voor de TOD,
VVHO en waarnemingstoelage het (hogere) belastingtarief voor bijzondere beloningen te hanteren.
Dit besluit is volgens Defensie in goed overleg met de
Belastingdienst genomen, maar kwam voor de AFMP
als een donderslag bij heldere hemel. Defensie heeft,
na enige druk, nu toegezegd dit in april met terugwerkende kracht te herstellen.
Kijk voor een nadere toelichting van de werkgever op
de gemaakte fouten en het herstel hiervan op het intranet van Defensie.
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Blootstelling gifstoffen:

een
brandende
kwestie

A

De afgelopen maanden beheersten vooral de schadelijke gevolgen van
chroom-6 het nieuws. Daarnaast blijven er echter klachten binnenstromen
xx
over de blootstelling van militairen aan andere giftige stoffen. Voor de
zogenaamde ‘burnpits’ staat de teller inmiddels al op ruim 200. Ook
Dutchbatveteranen maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid nadat
bekend is geworden dat er een grote hoeveelheid asbest en andere giftige
stoffen op de compound in Potocari aanwezig waren. Is dit slechts het topje
van de ijsberg? - TEKST: FRED LARDENOYE
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Een van de burnpits in Kandahar
in 2007. FOTO:
ARCHIEF OPLINIE
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AFMP kaartte gevaren al in
2010 aan in het overleg

Opnieuw veel klachten
over ‘burnpits’
Er zijn meer dan 200 meldingen binnengekomen op het
meldpunt van Defensie voor (oud-)militairen die klachten
hebben die mogelijk te maken hebben met zogeheten
burnpits. Dat meldde minister van Defensie Ank Bijleveld
vorige maand aan de Tweede Kamer. In april besluit zij of
er een onafhankelijk onderzoek komt. De AFMP heeft daar
in 2010 in het overleg al om gevraagd nadat OpLinie een
artikel publiceerde over Afghanistan- en Irakveteranen
met gezondheidsklachten.

B

urnpits zijn kuilen of grote
tonnen waarin allerlei afval
verbrand wordt in missiegebieden als Afghanistan
en Irak. Hierbij kunnen ook
giftige stoffen vrijkomen.
Aanleiding voor het meldpunt van Defensie zijn nieuwe berichten in
de media over onder meer sergeant-majoor
b.d. Johan Smit, bij wie na zijn uitzending
acute leukemie werd vastgesteld. Zijn artsen legden een verband met zijn uitzending
naar Afghanistan. Smit was gestationeerd
op vliegbasis Kandahar en vermoedt dat er
een relatie is met de burnpits aldaar.

BIJ MELDPUNT
BURNPITS ZIJN AL
MEER DAN 200 MELDINGEN
BINNENGEKOMEN

EERDER ONDERZOEK
Smit vertelde zijn verhaal al uitgebreid in
2010 aan OpLinie en in dat artikel werden
meer militairen aan het woord gelaten met
gezondheidsklachten die mogelijk samenhangen met de burnpits. Naar aanleiding
van het artikel werden er Kamervragen
gesteld aan de toenmalige minister van
Defensie Hans Hillen. Ed Lugthart, destijds
Hoofdbestuurslid van de AFMP, drong in het
overleg aan op een meldpunt en onafhankelijk onderzoek.
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Er kwam een onderzoek naar de burnpits
van Kandahar, maar dat werd door de
Arbodienst van Defensie zelf uitgevoerd.
De conclusie luidde dat er weliswaar
giftige stoffen konden vrijkomen door de
burnpits, maar dat deze niet in dermate
grote concentraties voorkwamen dat de
daarvoor geldende normen overschreden
werden. Voorbehoud werd wel gemaakt
dat het ging om incidentele metingen
en geadviseerd werd om deze ook uit te
voeren onder ‘ongunstigere omstandigheden.’ Voorts werd geadviseerd om
maatregelen te nemen om de risico’s van
het gebruik van burnpits zoveel mogelijk
te reduceren en ‘langdurige monitoringsprogramma’s op te zetten om inzicht te
krijgen in de blootstelling gedurende de
hele periode.’

NIEUWE MELDINGEN
Naar aanleiding van de hernieuwde
aandacht in de media voor het verhaal
van Smit – die dankzij een beenmergoperatie nog in leven is – zijn er wederom
Kamervragen gesteld en heeft minister
van Defensie Ank Bijleveld op 4 februari
een meldpunt ‘burnpits’ opengesteld.
Daarop zijn al meer dan 200 meldingen
binnen gekomen. Letselschadeadvocaat
Ferre van Nadort heeft via een eigen
meldpunt (www.burnpit.nl) al bijna 500
(oud-)militairen verzameld die gezondheidsklachten hebben of zich zorgen
maken. Ook bij de AFMP zijn meldingen
binnengekomen. Bijleveld heeft de
Tweede Kamer toegezegd dat zij in april
besluit of er onafhankelijk onderzoek
komt naar de burnpits. De AFMP is nog
steeds van mening dat dergelijk onderzoek onontbeerlijk is. Voorzitter AnneMarie Snels: “Het verschil is dat er nu wel
onderzoeken zijn, in de VS, waarin duidelijk niet over één nacht ijs is gegaan bij
het vaststellen van een verband tussen
burnpits en bepaalde ziekten bij militairen.” Volgens Snels zijn de aanwijzingen
voldoende sterk om snel stappen te gaan
zetten. “Van een eventuele vergoeding of
uitkering voor getroffen (oud-)militairen
kan dan snel werk gemaakt worden.”

AFMP wint rechtszaak
en pleit voor structurele
oplossing chroom-6-zaken

‘Één onafhankelijk
instituut voor
alle claims’
De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat een
oud-militair alsnog recht heeft op een uitkering van
7.500 euro omdat hij door zijn werk in aanraking is
gekomen met chroom-6. De AFMP steunde het hoger
beroep nadat de claim van de oud-militair op de
coulanceregeling was afgewezen. Voorzitter AnneMarie Snels is blij met de uitspraak. Daarnaast pleit zij
voor één landelijke regeling en één instituut. “Iedereen
in Nederland die ziek is geworden door het onveilig
werken met chroom-6 moet in aanmerking komen
voor een vergoeding.”

D

e afgelopen maanden bleven
de schadelijke gevolgen van
het gebruik van chroom-6 de
nieuwskolommen beheersen.
Bekend werd dat in Tilburg
ruim 800 uitkeringsgerechtigden gedwongen werden om
met het giftige middel te werken op straffe
van het intrekken of korten van hun uitkering. Inmiddels hebben na een vernietigend
rapport over deze kwestie zowel de gemeente Tilburg als de Nederlandse Spoorwegen
bekendgemaakt dat zij ruimhartig schadevergoedingen zullen uitkeren.

CENTRALE RAAD VAN BEROEP
De AFMP staat haar leden ook in dit dossier
juridisch bij en start zo nodig juridische procedures. Een lid werkte in het verleden meer
dan een jaar als schoonmaker in loodsen
waar materialen met chroom-6 houdende
stoffen werden geschuurd en geverfd. Na
afloop van deze werkzaamheden moest hij
de loodsen vegen en allerlei soorten (rest-)
afval opruimen. Nu lijdt hij aan longaandoeningen en daarom deed hij een beroep op de
coulanceregeling. Hij kreeg echter nul op
rekest van staatssecretaris Barbara Visser
van Defensie. Ook de rechtbank stelde de
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BRENG EEN ALGEMENE
REGELING ONDER
BIJ EEN INSTITUUT
staatssecretaris in eerste instantie in het
gelijk.
De oud-militair ging met hulp van de AFMP
in hoger beroep. Het hoogste rechtsorgaan
voor ambtenaren, de Centrale Raad van
Beroep (CRvB), stelde hem vervolgens in het
gelijk. Het CRvB oordeelt dat hij wel degelijk
is blootgesteld aan chroom-6 houdende
stofdeeltjes die vrijkomen bij het schuren
van materialen. De oud-militair ontvangt
daarom alsnog een vergoeding van 7.500
euro op grond van de coulanceregeling.
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels is tevre22

↑ De spuitcabine op vliegbasis
Woensdrecht waar inmiddels
wel preventieve maatregelen
toegepast worden. FOTO:
MINISTERIE VAN DEFENSIE

den met de uitspraak. “We zullen kijken wat
de mogelijke gevolgen van deze uitspraak
zijn voor andere leden die zich bij de AFMP
gemeld hebben.”

FNV: ‘VEEL MEER SLACHTOFFERS’
Voor de FNV is na alle schandalen inmiddels
de maat vol. De vakbondsfederatie waar
de AFMP bij aangesloten is, eist preventieve maatregelen, meer onderzoek en
een structurele oplossing voor de claims
als gevolg van het werken met chroom-6.
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Dit kan zo

niet langer. We strompelen van incident
naar incident, overal vallen slachtoffers en
moeten er compensatieregelingen worden
bevochten.” Zij wijst erop dat chroom-6
niet alleen bij Defensie maar bijvoorbeeld
ook in de burgerluchtvaart en de maritieme
sector wordt gebruikt. Eerder liet Wim
van Veelen, beleidsadviseur kwaliteit van
de arbeid van de FNV, aan het magazine
Binnenlands Bestuur weten dat er nog veel
meer slachtoffers zijn van chroom-6. “We
spreken niet over honderden of een paar
duizend mensen, maar over veel meer.” Van
Veelen en Jong pleiten voor de oprichting
van een claimbeoordelingsinstituut. Daar
kunnen werknemers die ziek zijn geworden door blootstelling aan chroom-6 zich
melden. Onafhankelijke experts kunnen
dan beoordelen of de ziekte arbeidsgerelateerd is, waarna de werknemer aanspraak
kan maken op een vergoeding. Het risico
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blijft bij de werkgever liggen. Op deze wijze
worden langdurige juridische procedures
voorkomen.
Hoopgevend is dat de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara
van Ark op 5 maart in een brief aan de
Tweede Kamer de instelling van een commissie ‘Vergemakkelijking toekomstige schadeafhandeling bij beroepsziekten’ heeft aangekondigd. Ook werknemersorganisaties gaan
van deze commissie deel uitmaken en Van
Ark vindt dat de commissie voorstellen van
de FNV moet betrekken in haar onderzoek.

ONAFHANKELIJK
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels onderschrijft het belang van één regeling.
“Iedereen die ziek is geworden door het
onveilig werken met chroom-6 en waar de
werkgever de zorgplicht heeft geschonden, moet in aanmerking komen voor een
vergoeding. Die regeling moet laagdrempelig zijn. De kosten blijven overigens
zoveel mogelijk gewoon verhaald worden
op de werkgever.” Snels vindt ook dat een
dergelijke regeling ondergebracht moet
worden in één instituut, vergelijkbaar
met het Instituut Asbestslachtoffers dat
mede dankzij de FNV tot stand is gekomen.
Volgens Snels is de oprichting van zo’n
instituut om meerdere redenen een goed
idee. “Daarmee waarborg je ook de neutraliteit en de onafhankelijkheid. Bovendien kun
je op die manier alle kennis en ervaring op
een efficiënte manier bundelen en gebruiken. Zélf in alle bedrijven en sectoren waar
chroom-6 een probleem is alles ter hand
nemen, is bijna ondoenlijk en kost bovendien
veel tijd en geld.” Ook de voorzitter van de
AFMP voorziet dat wat chroom-6 betreft
nog maar het topje van de ijsberg is ontdekt.
“Mijns inziens is de overheid zelf een van de
grote boosdoeners en daarmee belanghebbende om tot een regeling en een instituut
te komen. Want naast Defensie en Tilburg
spelen er ook chroom 6-problemen bij onder
meer de Rijksgebouwen, bij bruggen en bij
Rijkswegen. Daar gaan we nog veel meer
over horen.”

TIPS
VOOR LEDEN
1. GECONFRONTEERD
MET GIFTIGE STOFFEN?
Defensiemedewerkers die geconfronteerd worden met giftige
stoffen kunnen het beste altijd een
registratieformulier ‘blootstelling
gevaarlijke stoffen’ laten opmaken.
Defensiemedewerkers die de dienst
inmiddels hebben verlaten en het
vermoeden hebben dat zij ziek zijn
geworden door het werken met
gevaarlijke stoffen kunnen contact
opnemen met het Veteranenloket.
Bel (088) 334 00 00 of e-mail naar
info@veteranenloket.nl. Bewaar
zelf een kopie of screenshot van je
registratieformulier en bewaar dat
goed. Dat kan je mogelijk later nog
van pas komen.

2. MELD JE KLACHTEN
Er zijn inmiddels twee meldpunten
bij het onafhankelijke Centrum voor
Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ondergebracht
waar je ook informatie kunt krijgen.

INFORMATIEPUNT
CHROOM-6 & CARC
Telefoon: (070) 376 54 76
bereikbaar van ma t/m vr tussen
9.00 en 17.00 u
E-mail: infoc6&carc@caop.nl
Adres: CAOP/Ondersteuningsteam
C6 & CARC, Postbus 556, 2501 CN
Den Haag

MELDPUNT BURNPITS
Het meldpunt is bereikbaar van ma
t/m vr tussen 9.00 en 17.00 uur.
Telefoon 06 - 58076647 en via
e-mail: Defensiemeldpuntburnpits@
caop.nl
Informatie is beschikbaar via
www.defensiemeldpuntburnpits.nl

→ Arno Kanters
in juni 1994 in
‘het gifhok’ op
de compound in
Potocari. FOTO:
PRIVÉCOLLECTIE
ARNO KANTERS
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Waarschuwingen over
giftige stoffen in compound
Potocari genegeerd

Onrust over gezondheid
bij oud-Dutchbatters

“I

Dutchbatveteranen
maken zich grote zorgen
over hun gezondheid na
recente berichten over de
aanwezigheid van grote
hoeveelheden asbest
destijds op de compound
in Potocari. Dat in de
voormalige accufabriek
veel giftige stoffen lagen
opgeslagen, was al vanaf de
verkenningsmissie bekend.
Waarschuwingen daarvoor
leidden niet tot maatregelen,
maar tot een zwijgplicht.

24

k heb een hele inventarisatie
gemaakt van allerlei giftige stoffen in onze compound, maar daar
is uiteindelijk niets mee gebeurd.”
Aldus AFMP-lid Arno Kanters (76),
die destijds als medisch analist
van de OCMGD in Hilversum deel
uitmaakte van de geneeskundige eenheid die
was toegevoegd aan Dutchbat 1, dat begin
1994 naar Srebrenica werd uitgezonden. Hij
ontdekte in juni 1994 dat er in de voormalige
accufabriek in Potocari gevaarlijke stoffen aanwezig waren. “Ik heb destijds op het
achterste deel van de compound een ruimte
gevonden met de opslag van grote hoeveelheden chemicaliën.”

ziet er wat slordig uit, omdat iemand na mijn
eerste bezoek aan de stellingen had staan te
rammelen en een aantal flessen chloroform
kapot waren gevallen. De inventarisatie heb
ik met het gasmasker op moeten doen, dat
was slechts korte tijd vol te houden.”

KANTERS KREEG
EEN VERBOD OP
HET STUREN VAN
RAPPORTAGES

GASMASKER

ZEER GIFTIG

Kanters werd gealarmeerd door de recente
berichten in de media over de vervuiling
van de compound in Potocari. Daarin wordt
vooral aandacht geschonken aan grote
hoeveelheden asbest die aanwezig waren en
in 1995 door een overstroming over het hele
terrein verspreid werden. Onder meer oudDutchbatter Remko de Bruijne wees erop
dat hij en zijn collega’s ook werden ingezet
om het asbest onbeschermd te verwijderen.
Volgens Defensie is uit eerder onderzoek
gebleken dat de Dutchbatters daarbij geen
groot gevaar zouden hebben gelopen.
Dat onderzoek concentreerde zich echter
uitsluitend op de aanwezigheid van asbest
en mogelijke radioactieve straling. Kanters
maakte zich destijds vooral zorgen over
de aanwezigheid van andere giftige stoffen. De ruimtes met de chemicaliën waren
gewoon toegankelijk, hoewel dat er door de
verkenningsmissie gewaarschuwd was voor
mogelijke gevaren. Kanters: “Die hadden
het tot een no-go zone verklaard, maar dat
was bij ons niet bekend. Mijn inventarisatie

Kanters maakte melding van stoffen als
zoutzuur, zwavelzuur, fosforzuur, salpeterzuur, chloroform, fenol, kaliumhydroxide,
hydrazinesulfaat, natriumacetaat etc. “In
heel grote hoeveelheden. Als dat spul bij
elkaar komt dan krijg je allerlei chemische
reacties waarbij zeer giftige stoffen vrijkomen. Je moest er ook niet aan denken dat er
een treffer op zou komen.” Kanters stuurde
zijn rapportage ook door naar het regionaal
hoofdkwartier in Tuzla, maar kreeg daarop
een verbod op het sturen van dergelijke
berichten. “De uitleg was dat we vanwege
gevaarlijke chemicaliën mogelijk vanuit Den
Haag de opdracht zouden krijgen om ons te
verplaatsen naar de stad Srebrenica; dan
hadden we de hele boel weer opnieuw op
moeten bouwen. Dat zag niemand zitten.”
Kanters advies was om de chemicaliën op te
slaan en goed af te dekken met grote hoeveelheden zand. “Op een goed moment ging
ik met verlof en hoefde ik niet meer terug
te komen. Later heb ik begrepen dat er niets
met mijn advies is gedaan.”

BLOG RON SEGERS
SECTORHOOFD LUCHTMACHT

MILITAIRE

lucht
verkeers
leiders
gegijzeld
DOOR DEFENSIE
iedereen

is vrij
om te
solliciteren waar hij wil, een vrije arbeidsmarkt. Dit klinkt vanzelfsprekend zou je
denken. Je gaat ervan uit dat je die mogelijkheid hebt en vervolgens een gelijke kans
krijgt. Helemaal als er schaarste is in jouw
sector omdat er bijvoorbeeld hele specifieke
vaardigheden zijn vereist.
Luchtverkeersleider is een specialistisch
beroep. Je kunt niet bij heel veel werkgevers
terecht met deze specifieke vaardigheden.
Gevolg is dat militaire luchtverkeersleiders
die van baan willen wisselen, zijn aangewezen op de civiele sector.
Ik sprak onlangs een luchtverkeersleider die gesolliciteerd had op een functie
bij de luchtverkeersleiding van Schiphol.
Deze luchtverkeersleider werd afgewezen
omdat er afspraken zouden zijn gemaakt
met Defensie dat er tot nader order geen
militaire luchtverkeersleiders worden
aangenomen.

“DEFENSIE KAN NIET
DE WEG NAAR EEN
ANDERE BAAN
BLOKKEREN"

Natuurlijk mag de werkgever zijn best doen
om schaars personeel binnen te houden.
Daarvoor kan bijvoorbeeld een bindingspremie toegekend worden. Blijkbaar is dit middel niet voldoende om het personeel binnen
te houden, maar dat geeft Defensie nog niet
het recht om de weg naar een andere baan te
blokkeren. Wat de AFMP betreft is het recht
op vrije arbeidskeuze hier in het geding.
We gaan het bij de werkgever aankaarten
en hopen snel een oplossing te bereiken.
Ben jij hier ook tegenaan gelopen bij een
sollicitatie? Meld je dan bij de AFMP via
rsegers@afmp.nl.
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BONDIG VERENIGING

PA-BIJEENKOMSTEN
DATUM AANVANG PLAATS

5 apr 10.00u Weert
10 apr 14.00u Schaarsbergen
11 apr 10.00u Leeuwarden
11 apr 14.00u Steenwijk
12 apr 10.00u Utrecht
12 apr 10.00u Utrecht
24 apr 10.00u Nijmegen
26 apr 10.00u Ede
26 apr 13.30u Breda
26 apr 14.00u Enschede
9 mei 11.00u Zeven-Brauel
10 mei 11.00u Blomberg
16 mei 10.30u Venlo
16 mei 14.00u Heerlen
17 mei 10.00u Bergen op Zoom
			
17 mei 13.30 u Goes

60

JARIGE
LIDMAATSCHAPPEN

PA-GROEP

LOCATIE

ADRES

SECTORHOOFD PA

Poort van Limburg
ZO-Veluwe
Friesland
Steenwijk
’t Gooi
Utrecht e.o.
Rijk van Nijmegen
Veluwe
Rijen en De Baronie
Twente
Seedorf
Blomberg
Venlo & Roermond
Zuid-Limburg
Roosendaal en West-Brabant
Zeeland

Dienstencentrum de Roos
PMT ‘De Landing’
De Fontein
Verenigingsgebouw ‘De Klincke’
FNV-gebouw
FNV-gebouw
Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.29)
De Velder
Café ‘De Toerist’
Sportclub Enschede
Cafe am Campingplatz Ostetal
Café ‘Bei Heini’
Hotel ‘Wilhelmina’
Café d’r Klinge
Paviljoen ‘Rozenoord’

Beekstraat 54
Deelenseweg 28
Goudenregenstraat 77
Kerkstraat 16
Hertogswetering 159
Hertogswetering 159
Meijhorst 7039
Munnikenhof 17
Teteringsedijk 145
Weggelhorstweg 30
Wallweg 41a
Neue Torstrasse 38
Kaldenkerkerweg 1
Pancratiusplein 47
Beukenlaan 14

Dik de Jonge
Dik de Jonge
John van Wanrooij
John van Wanrooij
Dik de Jonge
Dik de Jonge
Dik de Jonge
John van Wanrooij
Dik de Jonge
John van Wanrooij
John van Wanrooij
John van Wanrooij
Dik de Jonge
Dik de Jonge
Dik de Jonge

Wijkgebouw de Spinne (zaal 78-80) Joseph Lunslaan 7

Dik de Jonge
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JARIGE
LIDMAATSCHAPPEN

in de maanden februari, maart, april

in de maanden februari,
maart, april

Dhr. H.J. Parson Laren NH
Dhr. C. Freijer Den Helder
Dhr. J. van den Brink Sassenheim
Dhr. C.A. van Laar Naaldwijk
Dhr. H. van Turenhout Soest
Dhr. H.W. ‘t Hoen Rijen
Dhr. C.L.C. Bettonville Ede GLD
Dhr. H.B.A. de Wilde Deventer
Dhr. H. Welmink Losser
Dhr. R. Kok Leeuwarden
Dhr. N.M. Wesdorp Nieuwe Pekela
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Dhr. A.J. Saraber Den Helder
Dhr. C.G. Kipp Delft
Dhr. F. Kopetzky Zoetermeer
Dhr. R. van Oogen Schoonhoven
Dhr. C. Helt Bremen
Dhr. W. Bos Krimpen aan den Ijssel
Dhr. C.J. Wassenaar Rotterdam
Dhr. H. Gerritsen Driebruggen
Dhr. S. Snelleman Amersfoort
Dhr. B.A.J. Brasem Ermelo
Dhr. A. Roosendaal Zeewolde
Dhr. J.A. Braam Maarn
Dhr. J.H.B.M. Bunck Bergen op Zoom
Dhr. N.L. Geleijns Bergen op Zoom

Dhr. J. Jong Oudenbosch
Dhr. P. Pree Teteringen
Dhr. E.F. Burger Oss
Dhr. R.N.H. Wolfs Cuijk
Dhr. A.M. van Beurden Bergen LB
Dhr. A.J. Sluiman Ede GLD
Dhr. J. de Ridder Apeldoorn
Dhr. B.H. Edelijn Enschede
Dhr. H.J.R. Stoffels Enschede
Dhr. J. van Oosterom Oldenzaal
Dhr. W.F.G. Toonen Oldenzaal
Dhr. M.L. Bekker Nunspeet
Dhr. H.T. Miltenburg Doornspijk
Dhr. J. Freeke Wezep

BONDIG VERENIGING

IN MEMORIAM
Hieronder de namen van AFMP-leden die ons
de afgelopen maanden zijn ontvallen. Wij
wensen alle nabestaanden veel kracht bij het
verwerken van hun verlies.

Dhr. W.F.S. Curvers
21 januari 2019 (93)

Dhr. R.J. van de Bunt
2 februari 2019 (84)

Dhr. D.T. Veen
7 november 2018 (82)

Mevr. C.M. Naves-van Wieren
23 december 2018 (97)

Dhr. G.L. Hekkelman
26 januari 2019 (86)

Dhr. H.M. Kamps
3 maart 2019 (95)

Dhr. H.M. Rijckenberg
30 november 2018 (73)

Dhr. J.W.H. Willemsen
7 januari 2019 (71)

Dhr. M.A. Damstra
31 januari 2019 (66)

Dhr. H.A. Couwenberg
11 maart 2019 (87)

Dhr. J.H. de Grijs
20 december 2018 (77)

Dhr. J. Verhoeven
9 januari 2019 (89)

Dhr. J. Eerland
31 januari 2019 (82)

Mevr. M.A. Rademaker-Sulter
16 maart 2019 (95)

DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.
Als militaire professional wilt u zekerheid en
duidelijkheid over al uw militaire- en privérisico’s.
DFD biedt dit. Zoals u als militair wereldwijd onze
veiligheid garandeert, zo biedt het DFD-abonnement
in combinatie met het DFD MaatwerkPakket de
zekerheid dat uw verzekeringen en overige financiële
zaken altijd en overal in orde zijn. Alles onder één
dak!

Het DFD-abonnement
biedt u de zekerheid van:
✔ Onafhankelijk en persoonlijk advies;
✔ Advies bij u thuis, ook ‘s avonds

en in het weekend;

✔ Eén aanspreekpunt,

24/7 bereikbaar;

✔ Maatwerk oplossingen voor

uw beroeps- en privérisico’s;

✔ Schadeverzekeringen

zonder provisie;

✔ Geen verrassingen. U weet precies

hoeveel en waarvoor u betaalt;

✔ Een vlotte schadeafwikkeling;
✔ Gemak. U en uw thuisfront hebben

er geen omkijken naar.
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BELASTINGSERVICE

GRATIS HULP MET JE
BELASTINGAANGIFTE 2019

Als lid van de AFMP kun je, inmiddels traditioneel, gebruik
maken van de gratis belastingservice van de FNV. De 4500 goed
geschoolde belastingdeskundigen van de FNV helpen je met
het invullen van je jaarlijkse belastingaangiften en toeslagen.
Daarnaast kun je voor bijzondere aangiften gebruik maken van de
spreekuren op FNV-locaties, bijvoorbeeld na overlijden.

HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK?

BUITENLAND

Sinds 1 februari kun je als AFMP-lid via de
website www.afspraakmakenfnv.nl een
afspraak maken om je belastingaangifte te
laten verzorgen door een van de belastingdeskundigen. Zoek een invullocatie bij jou in
de buurt en klik op ‘afspraak maken’. Let op:
de aangifte kan alleen verzorgd worden als
je een machtigingscode meeneemt.

Woon of werk je in het buitenland? De
AFMP helpt zelfs op locatie bij het invullen
van het aangifteformulier. Je moet je wel
even op tijd opgeven bij één van hiernaast
genoemde groepshoofden.

SPECIALE AANGIFTE ÓF IN HET
BUITENLAND?
Voor de speciale (buitenland)aangiften of
problemen heeft de AFMP een eigen commissie Belasting in het leven geroepen. Je
kunt de Commissie Belasting bereiken via
bweeren@afmp.nl of 06 - 535 260 79.

LAAT GEEN
BELASTINGTERUGGAVE LIGGEN
Het kan zijn dat je in 2017-2018 te veel
inkomstenbelasting hebt betaald en geen
gebruik hebt gemaakt van een teruggave.
Denk daarbij aan een bijbaantje voordat je
ging werken bij Defensie of – met name bij
gepensioneerden - aan teruggave ziektekosten. Soms is het ook beter om samen met
je partner aangifte te doen in plaats van
apart.
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MACHTIGINGSCODE
De belastingservice van de FNV kan
worden verleend als je beschikt over de
zogenaamde machtigingscode. Leden die
in 2018 hun aangifte hebben gedaan via
Belastingservice FNV, krijgen de machtigingscode begin 2019 opgestuurd door
de Belastingdienst. Ontvang je deze code
niet of heb je in 2018 je aangifte niet
door Belastingservice FNV laten invullen? Dan moet je de code aanvragen bij de
Belastingdienst.
Indien je hulp wilt bij het opmaken van
toeslagen, moet je eveneens een machtigingscode (toeslagen) aanvragen.
Wil je weten hoe je een machtigingscode
kunt aanvragen? Kijk op de website onder
menu – Belastingadvies.

WANNEER EN WAAR?
3-12 april 2019:
De West en andere locaties
Bert Weeren
(bweeren@afmp.nl)

15 en 16 april 2019:
Münster
Noud van Kesteren
(ajs.v.kesteren@mindef.nl)

16, 17, en 18 april 2019:
Duitsland, Ramstein en omgeving
Hans Rombouts
(hansrombouts@telenet.be)

9 mei 2019:
Seedorf en omgeving
Theo Vonk
(teetvonk@hotmail.com)

10 mei 2019:
Blomberg en omgeving
Jan Stadman
(AFMP-PA-Blomberg@vollbio.de)

België
via afspraken FNV

Wor
d li
d!

Het werven van
nieuwe AFMP-leden
belonen wij met een
puntensysteem. Zo
spaar je eenvoudig en
snel gave gadgets bij
elkaar!

MAAK JE
COLLEGA
AFMP-LID EN
SPAAR MEE
VOOR GAVE
GADGETS!

SPAAR VOOR CADEAU’S TOT WEL 400 EURO!

LID WERFT LID
Lid worden van de AFMP is verzekerd zijn van onze unieke
24/7 juridische hulp op het gebied van werk en inkomen.
Het sectorhoofd uit jouw regio staat je met raad en daad bij.
Hoe meer leden, hoe groter de vuist die wij kunnen maken om
de collectieve belangen te behartigen!
Voor ieder geworven lid ontvang je een waardebon. Deze kun
je inwisselen voor gave cadeaus, van een AFMP-pen tot een
vakantiebon t.w.v. € 400.

1

waardebon

→ AFMP-PEN

10

waardebonnen

→ SMARTWATCH
→ VVV-BON
(€100)

25

waardebonnen

→ TABLET
→ VLIEG- VAKANTIE
BON
T.W.V. €400

ZO
GEPIEPT!
Een collega AFMP-lid maken
is zó gebeurd. Download de
AFMP-app en klik op ‘lees
meer’ voor het inschrijfformulier. Of ga naar het
inschrijfformulier op onze
website www.afmp.nl. Je
kunt daar je eigen naam
+ lidmaatschapsnummer
invullen. Natuurlijk is het
papieren inschrijfformulier ook goed. Of bel of
mail even met de afdeling
Ledenadministratie
in Utrecht (la@afmp.nl;
085 – 89 00 041).
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SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar.
Bij schade is dit belangrijk. Samen met
onze partners helpen wij u bij het beperken
en herstel van uw schade. Download de
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke
informatie en telefoonnummers binnen
handbereik.

GEZIN
Samenwonen, trouwen of juist scheiden?
Uw verzekeringen moeten worden
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u
een kind krijgt of een kind meerderjarig
wordt. Geef de wijzigingen in uw
gezinssituatie daarom altijd door.

WONEN

Laurie Karine de fotograaf

Een huis kopen of verhuizen?
Een hypotheek afsluiten of aanpassen?
Een belangrijke financiële stap. Voorkom
bij de aankoop, of juist later, financiële
tegenvallers. Laat u persoonlijk
adviseren en begeleiden door de
DFD-adviseur.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen
standaard dekking. Toch is het belangrijk om
al uw verzekeringen te controleren.
Contact DFD tijdig zodat u en uw
gezinsleden tijdens de uitzending hier
geen omkijken naar hebben.

Gaat u samenwonen of trouwen?
Of gaat u juist scheiden? Een woning kopen
of verhuizen? Krijgt u een kind? Een schade?
Gaat u binnenkort op uitzending of uit
dienst?

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie?
Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
of gaat u met functioneel leeftijdsontslag?
U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw
verzekeringen moeten worden
aangepast aan de nieuwe situatie.

Veranderingen?
Contact DFD

Bij veranderingen in uw leven is het belangrijk om tijdig na
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bij de
nieuwe situatie passen. Neem daarom altijd contact op met
DFD. Ook wanneer er niets lijkt te veranderen, is het slim
om uw verzekeringen jaarlijks na te lopen. Wij helpen en
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blijft.
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PUZZEL

BONCADEAU
Stuur je oplossing van de puzzel
vóór 3 juni naar: Redactie
OpLinie, Postbus 9124, 3506
GC Utrecht, of stuur een e-mail
naar: puzzel@afmp.nl
Vergeet niet uw adres te
vermelden, want onder de
juiste inzendingen verloten wij
een Boncadeau t.w.v. 25 euro!
Uit de oplossingen van de
puzzel uit het vorige nummer
trokken wij J. Visser uit Ermelo.

LETTERSCHUIVER
Verschuif de letters van de gegeven woorden zodanig dat steeds
een ander, correct woord wordt gevormd. Wordt bijvoorbeeld
NEET gegeven, dan moet TEEN of ETEN worden ingevuld.
Om u nog wat verder op weg te helpen zijn de letters van DE
KLIMAATTAFELS al ingevuld.

1

2

3

F

4

5

HORIZONTAAL

6
1

7

8

T

7

10

9

L
11

E

K

5
12

13

T

14

15

A

11

8

16

E
17

18
9

I
19

20

S

VERTICAAL

21

A

6

22
2

23

24

M

25

26

27
3

L
28

29

A

4

D

30
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OPLOSSING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Est
7. Eet erwt
8. Gloei op
10. Snurk niet
11. Stonk
12. ’n Griet
14. Nerfarts
17. Snelle stop eisen
19. Rijst over
20. Natte t
24. Rem ik?
26. Ja, taxeer ’t
28. Oerkaak
29. Al in bed?
30. Pen

11

1. Neet
2. Fijnste
3. Puist
4. Rotritser
5. Ken uw dis
6. Loop
7. Kater
9. ’t Ros lag
13. Enter
15. Suf ei
16. Geen wever
17. Ik roep ’t
18. Tril open
21. Retail
22. Drent
23. Plots
25. Kruk
27. Part
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CONTACT

CONTACT
SECTORHOOFDEN

LANDMACHT
Elze Mulder
06 – 53 51 00 73
emulder@afmp.nl

MARINE, DOSCO, BS,
AFMP JONG, SBU
Arjen Rozendal
06 – 23 89 55 07
arozendal@afmp.nl

ALGEMENE ADRESGEGEVENS
bezoekadres
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
postadres
Postbus 9124
3506 GC Utrecht
085 – 89 00 470
fax 085 – 89 00 411
info@afmp.nl
www.afmp.nl
NL72 INGB 0001 9330 98
geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.00 u

AFDELING INDIVIDUELE
BELANGENBEHARTIGING (IB)
085 – 89 00 430
fax 085 – 89 00 431
ibb@afmp.nl

LEDENADMINISTRATIE
085 – 89 00 410
la@afmp.nl

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
LUCHTMACHT, DMO

Er kan een moment komen dat u uw AFMP-lidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u
een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u
dan rekening met de opzegtermijn van twee volle
kalendermaanden. Voorbeeld: u zegt 15 januari op,
het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 apr.
U kunt opzeggen door middel van een brief aan:
AFMP/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 9124,
3506 GC Utrecht; of een mail naar: la@afmp.nl

Ron Segers
06 – 53 52 60 83
rsegers@afmp.nl

WILT U IETS DOORGEVEN?
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POSTACTIEF, WERVING
EN VOORLICHTING

POSTACTIEF, WERVING
EN VOORLICHTING

John van Wanrooij
06 - 53 79 05 06
jvanwanrooij@afmp.nl

Dik de Jonge
06 - 12 90 57 48
ddejonge@fnvveiligheid.nl

Een adreswijziging, ambtsjubilea, leeftijdontslag,
opname in ziekenhuis of een uitzending. Of heeft
u vragen over het lidmaatschap, ledenbenefits
of verzekeringen? Dit kunt u doorgeven via onze
website www.afmp.nl of zenden aan: AFMP/FNV
t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 9124, 3506 GC
Utrecht

CONTACT

De voorzitters van de
veiligheidsbonden moesten
de actie op 18 maart helaas
voortijdig afgelasten.

COLOFON
Uitgave van FNV Veiligheid onder
verantwoordelijkheid van de Algemene
Federatie van Militair Personeel
aangesloten bij
• Algemene Centrale van
Overheidspersoneel (ACOP)
• Federatie Nederlandse Vakbeweging
(FNV)
• EUROMIL (Europese organisatie van
militaire belangenverenigingen)

REDACTIEADRES
Postbus 9124
3506 GC Utrecht
085 - 89 00 461
redactie@afmp.nl

worden overgenomen zonder voorafgaande
toestemming van de redactie.

OPLAGE
17.500

ONTWERP & VORMGEVING

INTERNET

MW | studio voor grafisch ontwerp

www.afmp.nl

De inhoud van OpLinie valt onder de
verantwoordelijkheid van het AFMP/FNV
Algemeen Bestuur, behoudens artikelen
op naam en de inhoud van de opgenomen
advertenties.

EMAIL
info@afmp.nl

DRUK
Senefelder Misset

REDACTIE
Jos van Nieuwenhuizen, Denise
van den Berg, René Schilperoort,
Anne-Marie Snels

De redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden artikelen te weigeren of
te redigeren. Niets uit deze uitgave mag

SLUITINGSDATUM KOPIJ
Oplinie 2 sluit op 03.06.2019 en verschijnt
in juli.
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WERK
LID
IN BEELD
EN INKOMEN

Patrick van Dalen (28) is kaderlid
en Incident Manager Senior bij het
17e bataljon op de kazerne Oirschot.
Hij is verantwoordelijk voor de
verbindingen van de compagnie voor
de start van een oefening of missie.

WAT HOUDT JE WERK BIJ DEFENSIE IN?
Ik zorg dat de compagnie een radiofrequentie krijgt
waarop ze kunnen communiceren. Voordat een
oefening of missie begint, vraag ik een frequentieplan aan. Hierin staat welke frequenties we mogen
gebruiken, met welk doel en op welke locatie.
Daarna voeren we een zogenaamde plaattest uit
met de compagnie om te kijken of alle apparatuur
werkt. Blijkt iets niet te werken, dan ben ik het
eerste aanspreekpunt.

WAAROM HEB JE VOOR DEFENSIE
GEKOZEN?
Ik wilde van kinds af aan al militair worden. Ik ben
dan ook begonnen als infanterist. Gaandeweg heb
ik mij gespecialiseerd op netwerkgebied. Ik zat toen
vooral achter computerschermen. Na verloop van
tijd merkte ik dat ik liever dichterbij de operationele
eenheden wilde werken. In 2016 maakte ik daarom
de overstap naar Incident Manager Senior. Nu heb
ik veel meer contact met de mensen in het veld.

WAAROM BEN JE LID VAN DE AFMP?
Enkele jaren geleden stuurde ik een kritische brief
naar de AFMP over de raadpleging van de achterban. Ik dacht destijds dat iedereen over een bepaald
onderwerp werd geraadpleegd, maar dat bleek
alleen om kaderleden te gaan. Na die brief vroeg
het sectorhoofd Landmacht of ik kaderlid wilde
worden, want zulke kritische leden wilden ze graag
hebben. Ik hoor collega’s klagen, maar uiteindelijk
doen ze zelf niets met hun klachten. Daarom zeg ik:
stop met huilen met de wolven in het bos. Word lid
van de bond, dan kun je er ook echt iets aan doen.

WELEENS CONTACT GEHAD MET DE
VAKBOND?
Als kaderlid en voorzitter van de medezeggenschapsraad ben ik een eerste aanspreekpunt voor
militairen. Zij kunnen bij mij terecht met vragen over
bijvoorbeeld de cao. Zo heb ik natuurlijk ook contact
met de bond, want alles wat ik op de werkvloer
hoor, geef ik door tijdens bijeenkomsten van de
bond. Ik wil mensen helpen en als ik iets tegenkom
wat moet veranderen, laat ik dat weten.
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“STOP MET
HUILEN
MET DE
WOLVEN
IN HET
BOS”

