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WERK EN INKOMEN
FOTO ANP, VINCENT JANNINK

Defensienota:

Vertrouwen
herstel je
Met daden
Op maandag 26 maart presenteerde minister Ank
Bijleveld de Defensienota, haar meerjarenplan voor de
Krijgsmacht. De realistische toon in deze nota en de
nadruk op het herstellen van het vertrouwen van het
defensiepersoneel zijn veelbelovend. De AFMP rekent
na deze woorden wel op bijbehorende daden.
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de minister

maakte
na een
lange periode van observatie eind maart
eindelijk haar plannen voor de Krijgsmacht
bekend. Men kon zelfs via Facebook live
vragen stellen aan haar en staatssecretaris
Barbara Visser. In haar voorwoord noemt
Bijleveld als belangrijke doelen het versterken van het vertrouwen van haar mensen in
de organisatie, een aantrekkelijke werkgever
zijn en een realistische visie. Maar straalt de
Defensienota dit ook voldoende uit?

REALISTISCH
De AFMP is al jaren van mening dat zowel de
politiek als de defensietop meer ambities

WERK EN INKOMEN

AFMP-VOORSTELLEN
KLINKEN DOOR
IN DEFENSIENOTA

heeft dan realistisch is, gezien de staat
van Defensie. Ondanks het extra geld voor
defensie is deze investering nog steeds
onvoldoende om de organisatie snel op
orde te brengen. Daarom zijn we blij dat de
politiek niet meer wil praten over een ambitieniveau, maar wil gaan uitvoeren wat past
bij de huidige defensieorganisatie en het
huidige budget. De slagkracht zal beperkt
blijven tot twee middelgrote stabilisatieof trainingsmissies in het buitenland. Dit
is een realistische doelstelling waar met
de basisgereedheid naar toe gewerkt kan
worden.
Het is goed om te zien dat de minister de
wil om een betrouwbare en betrokken
werkgever te zijn bovenaan haar prioriteitenlijstje heeft staan. Dat onderwerp
kwam steeds als topprioriteit naar voren
in de door AFMP gehouden enquêtes
onder het personeel. Deze ambitie heeft
ze om te beginnen ingevuld door het
AOW-gat eindelijk voor 100 procent te
dichten en daarvoor GEEN arbeidsvoorwaardengeld te gebruiken. Bovendien
heeft ze miljoenen gereserveerd voor
de verbetering van de interne veiligheid.
Hard nodig, zo blijkt uit de vele kritische
rapporten die hierover de afgelopen jaren
verschenen zijn en waarvoor AFMP voortdurend aandacht vroeg.

ZORGEN OM PERSONEEL
AFMP maakt zich zorgen over voornemens
die de minister noemt – en over sommige
voornemens die ze NIET noemt. Zo is in
de nota weinig terug te vinden over een
verbetering van de arbeidsvoorwaarden
zoals afgesproken in de laatste CAO. Als de
minister het vertrouwen van het defensiepersoneel echt wil terugwinnen, zal
extra loonontwikkeling daar onderdeel van
moeten zijn.

FLEXIBILITEIT
Ook het streven naar meer personele flexibiliteit baart de AFMP zorgen. Defensie heeft
namelijk een groot aantal vacatures te vullen en een leegloop te stoppen. Dat vraagt
om een werkgever die kan concurreren op
de arbeidsmarkt. De inzet op meer flexibiliteit mag geen kapstok zijn om je organisatie
goedkoop te vullen. De AFMP is niet per se
tegen meer personele flexibiliteit. Het mag
alleen niet leiden tot onzekerheid bij het
personeel of verdringing van vaste banen.

EINDELIJK GEHOOR
Afgaande op de nota is de minister van plan
enkele langgekoesterde wensen van de
AFMP te gaan uitvoeren. Zo lijkt ze meer
gebruik te willen maken van mogelijkheden
om de functieduur van drie jaar te verlengen. Een grote wens van onze leden, bleek
in 2013 uit een AFMP-enquête. In december van dat jaar vroegen we de minister in
een brief al dit op te pakken. In onze brief
kwamen overigens meer verbeteringen van
het FPS aan bod. De maatregelen die nu in
de Defensienota worden genoemd zijn een
begin, maar uiteindelijk moet binnen drie jaar
het hele FPS-systeem worden vervangen.
Dit is afgesproken in het AVW-akkoord 2017.

TOELAGESYSTEEM VERBETEREN
De minister zegt in de nota ook toe het
huidige toelagesysteem te verbeteren en
te vereenvoudigen. Er zal gekeken worden naar een goede balans tussen werk en
privé, in het bijzonder voor de Koninklijke
Marechaussee. Hiermee zet de minister de
deur open om toe te werken naar een eerlijke en marktconforme TOD.

UNIFORMVERBOD
In mei 2016 hield de AFMP een poll onder
haar leden over het uniformverbod. Maar

liefst 85 procent vond dat een militair in
uniform moet kunnen reizen. De AFMP deed
toen al een oproep aan de minister om het
verbod te beëindigen. De huidige minister
sluit zich daar nu gelukkig bij aan.
Veel onderwerpen uit de nota zullen in het
georganiseerd overleg en binnen de organisatie nog verder uitgewerkt moeten worden
en ongetwijfeld voor veel discussie zorgen.
Toch is het goed om te zien dat de minister
eindelijk werk lijkt te gaan maken van een
groot aantal punten waar AFMP zich al jaren
sterk voor maakt. Maar nogmaals, de woorden zijn mooi, nu nog de daden!

Eindelijk mandaat?
Minister Bijleveld wilde snel
in gesprek met de bonden
over de details en de uitvoering van de nota. AFMP ziet in
deze nota een langverwacht
mandaat om weer écht te
kunnen onderhandelen. Een
uitnodiging die AFMP begin
april ontving om het opgeschorte overleg te hervatten
leidde helaas nog niet tot dit
lang verwachte en gehoopte
resultaat (zie pagina 7). We
hebben de minister laten
weten dat zij ons weer
opnieuw moet uitnodigingen
als ze waar kan maken wat
ze in de defensienota heeft
opgeschreven. Namelijk
dat het defensiepersoneel
de hoogste prioriteit heeft!
AFMP hoopt erop dat als je
dit artikel leest de situatie
ten goede is gekeerd en we
alsnog gestart zijn met de
onderhandelingen. Meer hierover vind je op onze website
of in onze app!
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TOD-ACHTERAF

VOOR BURGERS
VOORLOPIG NIET
DOORGEVOERD

Nadat de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) voor
burgers jarenlang op basis van een vooraf vastgesteld rooster is uitbetaald, wil de werkgever dit nu
wijzigen. De werkgever heeft laten weten artikelen
in de rechtspositie voor burgers over de TOD ineens
anders uit te leggen. Daarin ziet de werkgever een
rechtvaardiging om de TOD achteraf te gaan berekenen en uitbetalen.
De werkgever heeft de bonden laten weten per 1
april 2018 de TOD burgers bij Defensie geautomatiseerd achteraf te willen berekenen en uitbetalen.
Dit besluit kan de werkgever echter niet eenzijdig
nemen. Daar zal eerst overeenstemming met de
bonden over moeten worden bereikt in het overleg.
En die overeenstemming is er voorlopig nog niet.
De AFMP is het daar namelijk niet mee eens. Vooral
omdat er volgens de AFMP geen wijziging van die
artikelen heeft plaatsgevonden en de huidige
uitvoering jarenlang niet tot discussie heeft geleid.
Het lijkt erop dat het de werkgever alleen gaat om
weer een nieuwe bezuinigingsmaatregel. Mensen
zouden er hierdoor zomaar eens in inkomen op achteruit kunnen gaan. Dat geldt dan niet alleen voor
hun inkomen nu maar ook hun toekomstig inkomen,
het pensioen. Burgers bouwen namelijk ook pensioen op over hun TOD. Reden genoeg voor AFMP om
eerst degelijk overleg te voeren over deze wens van
de werkgever voordat er iets verandert.
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↑ TOD-achteraf
kan niet doorgevoerd worden
zonder overleg
met de bonden

AOW-GAT
EINDELIJK
VOOR 100
PROCENT
GEDICHT
De huidige compensatieregeling voor het
AOW-gat wordt verhoogd van 90 procent
naar 100 procent. Na vijf jaar lang lobbyen,
actievoeren en procederen komt hiermee
eindelijk een eind aan deze slepende kwestie. Het lijkt nu eindelijk doorgedrongen
te zijn dat dit door de politiek veroorzaakt
probleem, ook door de politiek moest worden opgelost. Dat de politiek hier vijf jaar,
heel veel geld en verschillende uitspraken
van rechters en colleges voor nodig had is
betreurenswaardig.
Wanneer en op welke wijze dit exact gaat
plaatsvinden is ons nu nog niet bekend.
Daarom hebben we samen met de andere
bonden een brief naar de minister gestuurd
en gevraagd om hierover met ons overleg te
voeren. Zodra we meer weten informeren
we je hierover.

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET
HET AOW-GAT? OP PAGINA 8 EN 9
VAN DIT BLAD ZIE JE EEN
OVERZICHT VAN HET VERLOOP
VAN DIT SLEPENDE DOSSIER!

BONDIG WERK EN INKOMEN
→ Minister
Bijleveld bij haar
aantreden eind
2017

HERLEVING AOV
(IPAP) MOGELIJK
BIJ LANGER
DOORWERKEN
Defensiemedewerkers die hebben
gekozen om langer door te werken in
afwachting van de nieuwe diensteinderegeling (nDER) kunnen het stopzetten van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) terugdraaien.
Defensie biedt de mogelijkheid om
via verzekeraar Loyalis een AOV, die
voorheen bekend stond als IPAP
(Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan),
af te sluiten. Het AOV wordt op verzoek van de medewerker standaard
twee jaar voor het bereiken van de
ontslagleeftijd (vanaf de ontslagbescherming) stopgezet door verzekeraar
Loyalis. Vanwege het invoeren van
de nDER per 1 januari 2017 ontstaat
de situatie dat militairen niet meer
verzekerd zijn wanneer zij hierdoor
langer doorwerken en hun AOV al was
stopgezet.
Op verzoek van de bonden heeft
Defensie geïnformeerd bij Loyalis
naar de mogelijkheden om in deze
gevallen stopzetting terug te draaien.
Loyalis heeft Defensie laten weten
aan deze groep deze mogelijkheid te
willen bieden. Alle mensen die hun
AOV reeds hebben opgezegd vanwege
hun leeftijdsontslag ontvangen een
brief. In deze brief wordt de mogelijkheid geboden om met terugwerkende
kracht de verzekering te hervatten. Dit
betekent dan wel dat ook de premie
met terugwerkende kracht in rekening
zal worden gebracht.

MINISTER
HEEFT NOG
GEEN VOLLEDIG
CAO-MANDAAT!

← Iedereen die
zijn AOV al had
opgezegd krijgt
een brief

Onlangs kondigde de minister
aan klaar te zijn voor onderhandelingen met de bonden. In het
Sectoroverleg Defensie (SOD) waar
zij de bonden voor uitnodigde
hoopten wij dan ook een minister te
spreken die eindelijk wilde onderhandelen. De minister heeft in deze
vergadering, op 10 april, aangegeven wel over een nieuw
pensioenstelsel te willen praten maar nog steeds geen
mandaat te hebben om over een volwaardig pakket van
arbeidsvoorwaarden te kunnen onderhandelen.
Op 8 maart hadden de bonden al hun teleurstelling geuit dat Defensie, ondanks de afspraken uit het
AV-akkoord 2017-2018, nog niet bereid was om tafel te
gaan. De minister was nog bezig met een tijdrovende
interne afstemming over het nieuwe pensioenstelsel. Daarop hebben de bonden het formele overleg
opgeschort om haar in de gelegenheid te stellen om zo
snel mogelijk een mandaat te krijgen voor een compleet arbeidsvoorwaardenresultaat. Voor de bonden is
het pensioenstelsel namelijk onderdeel van een totaal
pakket aan arbeidsvoorwaarden. Na dit bericht konden
de bonden niets anders dan de opschorting verlengen
tot uiterlijk het geplande SOD van 22 mei. Natuurlijk
hopen wij dat Defensie dit mandaat eerder gereed heeft
zodat wij zo snel mogelijk met elkaar aan tafel kunnen.
De bonden zijn immers wél gereed om direct te starten
met onderhandelen over een compleet arbeidsvoorwaardenresultaat. De Defensienota stelt het personeel
centraal en wil investeren in de mensen, maar vooralsnog blijkt dit niet uit het uitblijven van het gevraagde
mandaat. De bonden betreuren deze situatie, het was
immers al geen makkelijke opgave om voor het zomerreces een arbeidsvoorwaardenresultaat te bereiken,
maar elke dag waarop niet onderhandeld kan worden
maakt dit nog lastiger!
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Vijfjarige strijd
om het AOW-gat
Door de verhoging van de AOW-leeftijd sinds 2013
kwamen veel militairen met een AOW-gat te zitten.
Hun UKW-uitkering stopt volgens de huidige regeling
bij 65 jaar, maar hun AOW-uitkering begint pas later.
Vijf jaar lang heeft AFMP samen met andere partijen
gestreden voor het aansluiten van de verschillende
uitkeringen. In maart 2018 kwam de minister van
Defensie eindelijk over de brug met een volledige
compensatie.

67
66
65
UKW
uitkering

AOW
uitkering

Oktober 2012

Januari 2013

AFMP dringt in een brief erop
aan dat de minister AOWgaten voorkomt door het
pensioenreglement aan te
passen en de UKW-uitkeringen
te laten doorlopen tot de
nieuwe AOW-leeftijd.

Ondanks fors verzet van AFMP
(ook in FNV-verband) voert
kabinet Rutte II een stapsgewijze verhoging van de
AOW-leeftijd in.

ILLUSTRATIE: MARMELADE GRAFISCH ONTWERP

65

UKW
uitkering

AOW
leefijd

Oktober 2016

April 2016

Juli 2015

Juni 2015

CRvB-uitspraak noemt
AOW-beleid onrechtmatig,
maar biedt te weinig juridische
basis voor doorlopen UGMuitkering tot de AOW-leeftijd.
AFMP gaat samen met andere
bonden in hoger beroep.

Om alle partijen tijd en geld te
besparen worden de 500
AFMP-zaken, op voorstel van
AFMP, bij de Centrale Raad
van Beroep (CRvB) omgezet in
twee proefprocessen.

Akkoord over gedeeltelijke
reparatie AOW-gat. Op aandringen van AFMP een voorlopige
regeling, want lopende rechtszaken kunnen nog tot 100%
compensatie leiden.

Steun voor AFMP-lobby: CRM
spreekt de Tweede Kamer aan
op het onrechtmatig handelen
van de minister van Defensie
wat betreft het AOW-gat.

90%
UKW
uitkering
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100%

100%
AOW
uitkering

Oktober 2016

December 2016

December 2016

Januari 2017

AFMP-lobby leidt tot hoorzitting in de Tweede Kamer,
bijgewoond door vele militairen
en burgers. Gezamenlijk pleidooi
van drie centrales voor volledige
compensatie AOW-gat.

Bonden en groep ‘Militairen
met FLO’ vragen via petitie
politieke steun voor CDA/
SP-motie 100% compensatie
AOW-gat. Grote groep
militairen levert uit onvrede
zijn onderscheidingen in.

Ruim 1.000 actievoerders en
drie centrales waaronder AFMP
protesteren in Den Haag
tegen het AOW-beleid.
CDA/SP-motie wordt weggestemd door VVD en PvdA.

Door alle druk verhoogt de
Minister de compensatie naar
minimaal 90%. AFMP blijft
strijden voor 100%.

XXXX XXX

Maart 2013

April 2013

Mei 2013

Februari 2014

Samen met andere partijen
stapt AFMP naar de rechter
om het nieuwe AOW-beleid
aan te vechten.

De bonden en de werkgever
spreken als noodoplossing
voor militairen een pensioenversleepregeling af die bij
AOW-gaten tot drie maanden
de ergste nood lenigt.

Afspraak bonden en
werkgever: vóór 1 januari
2016 een structurele
oplossing voor het
AOW-gat voor alle
Defensiemedewerkers.

De burgerrechter verklaart
vordering AOW-gat niet ontvankelijk en verwijst gedupeerden naar
de bestuursrechter. AFMP gaat in
hoger beroep en vraagt andere
partijen zich aan te sluiten.

65
wachtgeldregeling

AOW
leefijd

April 2015

Februari 2015

December 2014

September 2014

Drie centrales sluiten deelresultaat arbeidsvoorwaarden
maar AFMP gaat niet akkoord –
o.a. omdat de compensatieregeling AOW-gat wordt
betaald met arbeidsvoorwaardengeld.

Uitspraak Rechtbank Overijssel:
wachtgeldregeling burgers
moet doorlopen tot hun
AOW-gerechtigde leeftijd.

Het College voor de Rechten
van de Mens (CRM) stelt
oud-militair Loek van den
Heuvel in het gelijk: AOWbeleid komt neer op leeftijdsdiscriminatie.

Honderden leden van AFMP,
MARVER, FNV Overheid en VBM
protesteren in Den Haag tegen
uitblijven van arbeidsvoorwaardenoverleg en een goede oplossing
voor het AOW-gat.

CR
vB

90%
UKW
uitkering

AOW
uitkering

Defensienota

Maart 2017

Juni 2017

Maart 2018

Drie centrales waaronder die
van AFMP roepen de minister
in een gezamenlijke open brief
op het AOW-gat volledig te
dichten zonder gebruik van
arbeidsvoorwaardengeld.

De CRvB oordeelt dat een
compensatie van minimaal
90% genoeg is voor militairen (net als voor burgers).
Juridisch is daarmee de kous
af; AFMP gaat door met haar
politieke lobby.

Eindelijk resultaat, na
jarenlang lobbyen en strijden:
de minister besluit het
AOW-gat volledig te dichten –
zonder daarvoor arbeidsvoorwaardengeld te gebruiken.
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INTERVIEW

Interview met voorzitter
Joustra van de
Onderzoeksraad voor de
Veiligheid

‘Defensie is
geen lerende
organisatie’
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INTERVIEW

Drie keer op rij maakte de
Onderzoeksraad voor de
Veiligheid (OVV) rapporten
over incidenten bij Defensie
waarbij in totaal drie militairen
om het leven kwamen. Het
laatste rapport zorgde voor
het aftreden van minister van
Defensie Hennis. Voorzitter
Tjibbe Joustra: “Vaak denkt men
dat het probleem is opgelost als
er iemand wordt weggezonden,
maar dat is absoluut niet zo.”
-DOOR FRED LARDENOYE

W

e spreken mr Tjibbe
Joustra op de dag
dat bekend wordt
dat de nabestaanden van de twee bij
een mortierongeluk
in Mali omgekomen
militairen Defensie
gaan aanklagen
wegens dood door schuld. Joustra wijst
erop dat wettelijk bepaald is dat rapporten van de Onderzoeksraad niet gebruikt
mogen worden in gerechtelijke procedures:
“De wetgever wil garanties scheppen dat
we op kunnen schrijven wat we vinden dat
we moeten opschrijven. Dat we niet bezig
zijn om al het voorwerk voor het openbaar
ministerie te doen. En bovenal dat mensen
vrij zijn om met ons te spreken en informatie
aan te leveren. Wat mensen tegen ons zeggen, mag dus niet voor straf- of schuldprocessen worden gebruikt.” Volgens Joustra
moet de door de nabestaanden in de arm
genomen advocaat Michael Ruperti dus alles

weer opnieuw gaan bewijzen. “Wij moeten kunnen opereren zonder ons zorgen te
maken over aansprakelijkheden. Dat we niet
terughoudend gaan schrijven omdat het ook
de organisatie kan treffen. Dus ook daarom
kunnen we schrijven wat we vinden en dat
wat nodig is om herhaling te voorkomen.”
In uw rapporten over misstanden
bij Defensie wordt gewezen op een
hardnekkige cultuur met weinig lerend
vermogen. Is dat nou typisch iets voor
Defensie?
“Nee, ik denk niet dat Defensie daarop een
uitzondering is. Kijk, voorschriften of een
procedure veranderen, is vrij simpel, maar
een cultuur veranderen is hardnekkig.
Mensen moeten er innerlijk van overtuigd
zijn dat het anders moet. Dat is een ingewikkeld proces en we hebben in het rapport
geconstateerd dat Defensie geen lerende
organisatie is. Dat de cultuur een van de
moeilijkste dingen is om te veranderen in
een organisatie zien we vrij veel.”

Wie bij de hoorzitting over het laatste
rapport in de Tweede Kamer aanwezig
was, hoorde u verzuchten dat er wel erg
veel elementen telkens terugkomen in die
rapporten…
“Dat klopt. We hebben een aantal rapporten
gedaan in relatief korte tijd. Daar zie je hetzelfde fenomeen in: eerder een ontkenning
dan toegeven dat er wat verkeerd is gegaan
en dat daar iets aan gedaan moet worden.
Ik denk dat pas na deze drie rapporten iets is
gegroeid van: zo kan het niet meer, het moet
anders. Dat heb ik bij eerdere rapporten wat
minder gemerkt. Na het eerste rapport over
de problemen bij het 336 squadron op vliegbasis Eindhoven waren er nog flauwe reacties. Maar je ziet dat na de rapporten over
Ossendrecht en vooral over Mali bij eenieder
de ogen zijn opengegaan dat dingen anders
moeten.”
Dat laatste rapport heeft ook nogal wat
consequenties gehad.
“Dat zijn consequenties die de politiek aan
11
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het rapport verbindt. Wij gaan natuurlijk
niet over het wegzenden van functionarissen en ministers. Sterker nog: vaak denkt
men dat het probleem is opgelost als er
iemand wordt weggezonden, maar dat is
absoluut niet zo. Wij zijn als onderzoeksorganisatie nooit zo blij als mensen worden
weggestuurd na een rapport, want dat leidt
soms af van de werkelijke noodzaak tot verandering. Nu heb ik de indruk dat bij Defensie
wel degelijk met veel kracht en energie
wordt getracht om zaken te veranderen en
het in de toekomst anders aan te pakken.”
Maar daar is dan wel een nieuw incident
voor nodig, met twee doden en een
zwaargewonde. Zou het dan toch qua
aanbevelingen niet zo moeten zijn dat ze
bindend zijn en er een termijn aan gebonden
is?
“Er zit een soort termijn aan. Wij doen
aanbevelingen en de wet schrijft voor dat
publieke organisaties binnen een half jaar
moeten reageren. En dan komen wij weer
12

met een soort rapportje waarin we zeggen
hoe wij vinden dat de aanbevelingen ten
uitvoer zijn gebracht. Dus er zit wel degelijk
een tijdlimiet aan. Wij doen die aanbevelingen om zaken te verbeteren, maar als men
dat anders wil, dan moet men dat maar
verantwoorden in de reactie daarop. Dus er
zit ook een soort sluitstuk op.”
Vooraf krijgt de betrokken instantie
inzage in het rapport en de mogelijkheid
om wijzigingen voor te stellen. Bij het
rapport over het mortierongeluk in Mali
kwam Defensie met meer dan zeventig
wijzigingen. Is dat gebruikelijk?
“Wij proberen zo goed mogelijk de feiten
neer te leggen. Dat is een vaste procedure en
daar krijgt zo’n organisatie dan een maand
of zes weken voor om daarop te reageren.
Gemiddeld genomen wordt daarvan gebruik
gemaakt met principiële opmerkingen en
opmerkingen van tekstuele aard. Het aantal
opmerkingen dat wij ten aanzien van het
rapport over Mali kregen, vonden wij vrij

hoog. Ik denk dat ongeveer een derde van de
opmerkingen wel in het rapport is verwerkt
en tweederde niet. Dat is een vrij hoge score,
ook wat betreft wijzigingsvoorstellen waar
geen gevolg aan is gegeven.”
Hebt u naar aanleiding van deze
onderzoeken het idee dat u ook alle
medewerking hebt gehad van het ministerie
van Defensie om ook alle mensen te spreken
die u wilde?
“Ten aanzien van de eerste twee onderzoeken, dus ook Ossendrecht, is ons beeld dat
we alle medewerking hebben gekregen die
we vroegen en ook onverkort. Ten aanzien
van Mali was het soms wat ingewikkelder. Overigens is het zo dat men ons geen
medewerking kan weigeren, want de wet
geeft ons allerlei bevoegdheden om die af te
dwingen. Wij kunnen ook mensen onder ede
horen en desnoods mensen door de sterke
arm laten brengen. Als wij per se iemand
willen spreken, dan kan ons dat niet geweigerd worden. Maar als je denkt: 'op een wat

INTERVIEW

BIJ MALI HEBBEN
WE NIET ALTIJD
DE OPEN HOUDING
GEVONDEN DIE WIJ
WENSELIJK VINDEN
prettiger wijze lukt het ook', dan doen we
dat altijd. Bij Mali hebben we weleens de
indruk gehad dat gesprekken wat moeilijker liepen. Dat mensen soms wel erg goed
op de hoogte waren wie verantwoordelijk
was, maar nooit zelf verantwoordelijkheid
droegen. Daar hebben we niet altijd de open
houding gevonden die wij eigenlijk wenselijk vinden. Uiteindelijk zijn we er wel van
overtuigd dat we alle informatie hebben
gevonden die voor het rapport nodig was.”
Onlangs verscheen het boek Dood door
eigen vuur. Daarin komt een militair
voor die eerder op de locatie van het
mortierongeval werkzaam was en over
cruciale informatie beschikte. Het boek
suggereert dat u hem niet hebt gesproken.
“Wij noemen nooit mensen bij naam die al
dan niet met ons spreken. Onze onderzoekers kunnen ook niet als getuige opgeroepen
worden voor processen en de wet openbaarheid van bestuur is niet op ons van toepassing. De wetgever heeft ons hiermee alle
garanties gegeven dat wij kunnen spreken
met wie we willen, zonder dat het naar
buiten komt.”
Maar kan het zijn dat u mensen die cruciale
informatie hebben, niet heeft gesproken?
“Daar doe ik geen uitspraken over. In het
algemeen gesteld ga ik ervan uit dat als
mensen cruciale informatie hebben, ze dat
ook kenbaar maken. Wij kunnen niet raden
wie allemaal zulke informatie heeft. Maar
wij hebben in elk geval voor onze rapporten
voldoende bronnen gehad om te schrijven
wat we wilden schrijven.”

BOEK MET GETUIGEN
MORTIER-ONGELUK

Het onlangs verschenen boek Dood door eigen vuur van
voormalig Telegraaf-journalist Charles Sanders gaat eigenlijk zowel over het incident op de schietbaan in Ossendrecht
waarbij commando Sander Klap om het leven kwam, als het
dodelijke mortierongeluk in Mali
waarbij de rode baretten Kevin
Roggeveld en Henry Hoving omkwamen en een derde militair zwaargewond raakte. Het boek beschrijft
onder meer hoe vijf commando’s in
het diepste geheim met advocaat
Michael Ruperti bespreken hoe ze
informatie over de fatale incidenten
kunnen lekken aan de media en ‘de
politiek’ onder druk kunnen zetten.
Daarnaast voert Sanders on the
record een oud-militair op die al
in een vroeg stadium signaleerde
dat de opslag van de mortieren
vlakbij het in Malinese plaatsje
Kidal niet deugde en herhaalde
malen tevergeefs om gekoelde
containers vroeg. Deze militair,
bijgenaamd ‘de burgemeester van
Kidal’, zegt dat hij niet gehoord
is door de onderzoeksraad. Het
boek, waarvan de cover een still is uit een filmopname die
vlak voor het fatale mortierincident gemaakt is, leest als
één grote aanklacht. Ruperti, die er actief aan meewerkte,
geeft toe dat hij daarmee ‘over grenzen’ is gegaan, maar dat
was ‘in het landsbelang’. Ruperti: ‘Mijn gevecht was vooral
een strijd tegen de politiek, tegen de leiding van Defensie,
een veelkoppig monster.’
13

INTERVIEW

OP EEN OF ANDERE
MANIER MOET ER
TOEZICHT ZIJN,
DAT HEEFT ELKE
ORGANISATIE

Er is in de rapporten veel geschreven
over de bezuinigingen van de afgelopen
decennia en de can do-mentaliteit. Zijn
dat nou de voornaamste oorzaken die er
verantwoordelijk voor zijn dat het zo mis is
gegaan?
“De bezuinigingen hebben natuurlijk hun
weerslag gehad op de hele organisatie, maar
ik vind het te makkelijk om te zeggen dat het
daardoor komt. Als je naar Ossendrecht kijkt,
dan was er eigenlijk al jaren in de planning
dat er een goede schietbaan zou komen.
Daar waren ook financiën voor, maar dat
gebeurt dan gewoon niet. Dan vind ik het
echt te makkelijk om te zeggen: het is alleen
maar een financiële kwestie. De randvoorwaarden die de laatste jaren niet goed zijn
geweest voor het hele Defensieapparaat,
hebben natuurlijk wel invloed op de
werkwijze. Als je zegt: ik moet met slechte
apparatuur werken, dan is de volgende
stap: ik doe het niet precies zoals het moet,
want het is toch slecht. Er is wel een zekere
invloed, maar het gaat me te ver om dat aan
te wijzen als de prominente oorzaak.”
Ook in het Eindrapport commissie Van
der Veer wordt gezegd dat er wel allerlei
veiligheidsmechanismen zijn, maar dat
die niet goed toegepast worden. Er wordt
ook aangegeven dat het toezicht daarop
misschien wel van buiten moet komen.
“Er zijn binnen Defensie heel veel regels die
allemaal met de veiligheid te maken hebben. Dat is logisch, want militair zijn, is een
gevaarlijk beroep, er zitten veel risico’s aan.
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Maar wat we toch hebben geconstateerd, is
dat het toepassen van de regels niet doorleefd is. Dat men denkt: ik doe het toch maar
iets anders. Bij al die onderzoeken valt op
dat wel heel veel regels zijn overtreden. En
dan zijn er mensen die zeggen: jullie zitten
zo op het overtreden van die regels. Maar wij
hebben die regels niet bedacht, dat heeft de
organisatie zelf gedaan. Dus ik neem ook aan
dat de organisatie die regels en de naleving
daarvan belangrijk vindt. Onze rapporten
constateren wel heel veel veronachtzaming
van die regels en als je dan het eindresultaat ziet, dan kun je alleen maar zeggen: die
regels waren er toch niet voor niks. Op een
of andere manier moet er toezicht zijn, dat
heeft elke organisatie. Je moet zelf opletten
maar je moet ook functionarissen hebben
die daar standaard op letten.”
Ook buiten de organisatie, juist vanwege die
hardnekkige Defensiecultuur?
“Het een hoeft het ander niet helemaal

uit te sluiten. Als er iets gebeurt, moet je
eerst intern heel goed kijken hoe heeft
het heeft kunnen gebeuren. Maar het
is soms heel goed om vreemde ogen te
laten meekijken naar het geheel. Het is
onmiskenbaar dat de vreemde ogen van
de Onderzoeksraad behoorlijke impact
in de hele organisatie hebben gehad. Dat
was niet te realiseren met intern onderzoek, want er zijn interne onderzoekscommissies, maar die hebben blijkbaar niet
voldoende slagkracht gehad.”

Joustra pleit voor meer intern
toezicht op de regels. Echter is het
soms ook goed om vreemde ogen te
laten meekijken naar het geheel. Een
externe commissie heeft soms meer
slagkracht.

BLOG ANNE-MARIE SNELS

@ANNEMARIESNELS

Veiligheid
gaat écht
boven alles
je

werkt in een gevaarlijk beroep, er wordt zelfs
van je gevraagd of je zo nodig je leven wilt
geven. Dat wordt alleen gevraagd aan het
defensiepersoneel. Dan moét je van je werkgever kunnen verwachten dat die jouw veiligheid zo goed mogelijk
garandeert. Dit is de afgelopen jaren onvoldoende
gebeurd en dat kostte helaas levens.
Dan reageer ik fel, ook in de publiciteit, omdat ik van
dichtbij zie wat voor vreselijk leed er is berokkend.
Hoe door de werkgever onnodig levens van collega’s
in de waagschaal zijn gesteld. Mannen die een partner
hadden en vaak kleine kinderen, ouders, broers, zussen
en vrienden. Als partner of familielid weet je dat jouw
geliefde aan grote risico’s bloot kan staan, maar mag je
óók verwachten dat de werkgever er alles aan doet om
die risico’s zoveel mogelijk te beperken. De bloody limit
is wat mij betreft dat nabestaanden dan ook nog een
juridische strijd moeten leveren voor een vergoeding.
Een vergoeding die hun geliefde niet terugbrengt, maar
er wel voor kan zorgen dat zij hun leven weer op kunnen
pakken met minder financiële zorgen.
Ook door het werken met gevaarlijke stoffen als PX-10
en Chroom-6 worden collega’s ernstig ziek of komen te
overlijden. Ook in die situaties reageer ik fel in de pers.
Dan hoor ik mensen wel eens zeggen: “hé Snels, kan het
niet een tandje minder?” Mijn antwoord daarop is nee,
want door het publicitair aan de kaak te stellen komt
er vaak beweging, al duurt dat bij Defensie meestal
lang. Defensie is helaas geen werkgever die van nature
haar zorgplicht en verantwoordelijkheid op zich neemt.
Daarvoor is druk nodig, veel druk, óók via de publiciteit.
Voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV)
Joustra zegt in een interview in deze OpLinie nog eens
dat de ‘schuld’ van al deze vreselijke incidenten niét af te
schuiven is op de bezuinigingen. Dat is te makkelijk, dat

“HÉ SNELS,
KAN HET NIET
EEN TANDJE
MINDER?”
ben ik roerend met hem eens. Het heeft alles te maken
met de cultuur binnen Defensie. En het roer moet om.
Joustra is hoopvol, ik moet het eerst nog zien. Want
een cultuurverandering binnen een logge hiërarchische
organisatie als Defensie is ontzettend moeilijk. Dat doe
je niet van vandaag op morgen, wat mij betreft helpt het
Defensie als ze daar hulp van buiten bij inroept, iets wat
Joustra ook oppert.
Geloof me, ik kom liever niet zo vaak in de publiciteit
omdat er levens van collega’s in gevaar zijn gebracht.
Maar zolang Defensie niet ‘automatisch’ haar verantwoordelijkheid neemt blijf ik dat doen. Dit is de enige
manier die werkt. Ik blijf alle situaties die een gevaar
opleveren voor jou en je collega’s aan de kaak stellen.
Om er ook op die manier voor te zorgen dat er wat veranderd, want jouw veiligheid is mij o zo dierbaar!
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Ook voor onafhankelijk
hypotheekadvies bent u
bij DFD aan het juiste adres
DFD is ruim 23 jaar dé specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-) militairen en
hun gezinsleden. Maar ook voor onafhankelijk hypotheekadvies bent u bij DFD aan het juiste
adres. U wilt verhuizen of droomt van een eigen huis? Wordt het kopen of past huren beter
bij u? Wat zijn de mogelijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, verbouwt of u
verhuist naar een nieuwe woning.
DFD BIEDT U ZORGELOOS WOONGENOT EN VOORDEEL DOOR:
Onze expertise en zorg;
Ook hypotheken voor militairen met een FPS fase-1 of -2 contract;
Echt onafhankelijk en persoonlijk advies;
Thuisbezoek door een regio-adviseur bij u in de buurt;
Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
Een verantwoorde hypotheek met een scherp tarief;
Wilt u advies of heeft u interesse in onze dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies?
Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.

Uw hypotheek onze zorg!
Verzekeren • Hypotheken
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl

OFFENSIEF

Op dinsdag 1 mei, de Dag van de Arbeid,
houdt de FNV in Den Haag een grote
demonstratie voor een verstandiger
pensioenbeleid en betere salarissen in de
publieke sector. Loop mee en maak een
vuist die de politiek niet kan negeren.

Het kabinet Rutte III

is van plan ons
pensioenstelsel te hervormen, desnoods zonder rekening
te houden met het advies van de sociale partners
(werkgevers en werknemers). De FNV vreest dat deze
eigenzinnige dadendrang leidt tot verslechteringen. Hoog
tijd om de politiek duidelijk te maken dat wij zelf de regie
willen houden over ons collectieve pensioenstelsel.

KOOPKRACHT PENSIOENEN

STRIJD
MEE VOOR

KWALITEIT,
ZEKERHEID
EN INKOMEN
OP 1 MEI

Om waardevast te blijven, moeten de pensioenen worden
verhoogd als ze door inflatie aan koopkracht hebben
ingeboet. Deze zogenaamde indexatie heeft al tien jaar
niet plaatsgevonden omdat de pensioenfondsen zich op
dat punt moeten houden aan te starre (wettelijke) rekenregels. Werkenden en gepensioneerden lopen hierdoor
pensioenopbouw mis.

GEEN VERDERE VERHOGING
AOW-LEEFTIJD
Het moet weer mogelijk worden dat de sociale partners
in CAO’s voor zware beroepen (zoals de politie) verantwoorde afspraken maken over vroegpensioenvoorzieningen. Dat soort uitstroomregelingen is onbetaalbaar als
de AOW-gerechtigde leeftijd blijft opschuiven richting de
zeventig jaar.

LOONSTIJGINGEN
De lonen moeten omhoog in de publieke sectoren. De
agent op straat, de juf op school, maar ook de militairen
en iedereen die bij het Rijk werkt moet merken dat het
economisch beter gaat in Nederland. De overheid heeft
als werkgever een voorbeeldrol, maar in de praktijk houdt
ze de hand op de knip als het gaat om de beloning van haar
eigen medewerkers.

KOM OP 1 MEI NAAR DEN HAAG EN STRIJD MEE VOOR
KWALITEIT, ZEKERHEID EN INKOMEN. LATEN WE DIE DAG EEN
STEVIG SIGNAAL AFGEVEN, OOK VOOR EEN GOEDE NIEUWE CAO!

GA NAAR WWW.FNV.NL/1MEI EN GEEF JE OP
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Nu de leegloop onder
mariniers in Doorn naar
recordhoogte is gestegen,
vragen zij en AFMP zich
steeds meer af waarom de
verhuizing van de kazerne
naar Vlissingen nog door
moet gaan. Defensie houdt
vol dat ze geen andere keus
heeft en dat de kazerne in
Doorn uit zijn voegen barst,
terwijl mariniers zelf niets
zien in een verhuizing naar
het ‘verre’ Zeeland. DOOR
JOHAN VAN ESSEN & MARIËTTE RAAP

MARINIERS ZIEN
GEEN TOEKOMST
IN VLISSINGEN
18

HOT TOPIC

ARJEN:
‘IEDEREEN DIE ZIJN
DIPLOMA HEEFT
GEHAALD, VERHUIST
ZEELAND UIT.
NIEMAND ZIET
TOEKOMST IN DE
PROVINCIE.’

deze meer dan 10.000 handtekeningen. Maar
ook de provincie Zeeland is online actief,
met een charme offensief om de provincie in
een beter daglicht te zetten. Een quiz moest
de publieke opinie veranderen en mariniers
(met hun familie) overhalen om de stap naar
Zeeland te zetten. De prijs: een wen-arrangement met onder andere een Bourgondisch
aanschuifdiner. Het is de vraag of een
ludieke actie als een quiz de weerzin kan
wegnemen bij de mariniers. Naast de locatie,
hebben zij namelijk tal van andere redenen
om niet weg te willen uit Doorn.

TE KLEINE KAZERNE

73

mariniers vertrokken er in het eerste
kwartaal van 2018,
drie keer zoveel als
normaal. Die leegloop is een teken aan
de wand volgens AFMP-sectorhoofd Arjen
Rozendal, ‘Mariniers kunnen de verhuizing
niet begrijpen en voelen zich niet gehoord
door de politiek. De conclusie die wij in januari al trokken word nu onderstreept door de
cijfers.’

10.000 HANDTEKENINGEN TEGEN
Ook buiten de kazerne en Defensie leeft de
discussie. Miriam Appels, ‘buurvrouw’ van de
kazerne, startte een online petitie voor het
behoud van de kazerne. Na een week telde

Volgens Defensie is de kazerne in Doorn
echter te klein geworden. Deze ligt ingeklemd tussen bebouwing van Doorn en
een natuurgebied. De gemeente Utrechtse
Heuvelrug stelde met een gehouden businesscase in 2012 dat de kazerne met een
ingrijpende renovatie kan blijven voorzien
in de behoefte. Mariniers en de AFMP kunnen de gemeente daarin volgen. Volgens
de gemeente zou dit ongeveer 98,4 miljoen
euro kosten. Hiermee zou de kazerne niet
alleen meer parkeergelegenheden krijgen,
maar ook toekomstbestendig zijn. Voormalig
minister van Defensie Hans Hillen spreekt
dit in 2012 echter tegen in zijn brief aan de
Tweede Kamer. De locatie van de kazerne zou
geen groei ondersteunen en zelfs zo’n renovatie zou er niet voor zorgen dat de kazerne
toekomstbestendig wordt. Daarnaast zou
de renovatie volgens Defensie 130 miljoen
euro kosten, aanzienlijk meer dan wat de
gemeente begrootte maar nog steeds een
schijntje vergeleken met de kosten die de
Marinierskazerne met zich meebrengt.
Bijna alle 1.800 tot 2.000 medewerkers van
de kazerne zouden in 2017 al verhuisd moeten zijn. ‘Maar, zoals dat vaker gaat binnen
Defensie, liep ook dit vertraging op,’ vertelt
Arjen. ‘De nieuwe deadline is 2021, maar
ik denk dat men deze ook niet gaat halen.’
Op dit moment wordt in Doorn gewerkt
aan renovatie en tijdelijke huisvesting van
de marinierskazerne omdat deze onveilig

is. Daarom worden de legeringsgebouwen
- eerst alleen esthetisch – gerenoveerd.
Maar zaken als brandveiligheid worden pas
volgend jaar aangepakt. Een investering van
enkele tientallen miljoenen en tegen de tijd
dat de renovatie klaar is, zou de kazerne naar
Vlissingen moeten verhuizen.

GEEN TRAININGSMOGELIJKHEDEN
Defensie beloofde dat de mariniers op een
nieuwe locatie niet meer van de kazerne af
hoefden voor ‘oorlogsnabootsende handelingen’. Maar van die belofte lijkt niets meer
over te zijn, volgens Arjen. Er mag alleen met
scherp geschoten worden op de reguliere
schermenschietbaan. Die baan is ongeschikt als een actieve trainingsomgeving en
schiet met slechts zes schietpunten rijkelijk
tekort. En juist dat dynamisch schieten met
scherp geeft de training volgens Arjen zo’n
impact. Daarnaast komt er geen actieve
landingsplek voor helikopters omdat omwonenden nu al klagen over geluidsoverlast
van verwachte helikopters. Die helikoptertrainingen blijven dan ook plaatsvinden op
vliegbasis Gilze-Rijen, 119 kilometer van
Vlissingen vandaan. Tenslotte is de verhuizing richting zee niet meer relevant voor
landingstrainingen vanaf zee nu recent is
besloten om de Joost Dourleinkazerne op
Texel te behouden. Hier kan men dus blijven
trainen met de amfibische voertuigen. ‘Er
kunnen in Zeeland nergens gevechtssimulaties plaatsvinden dus wat doen we dan, als
special forces eenheden die oorlog nabootsende trainingen moeten volgen? Als ze nu,
vanuit Doorn willen oefenen, stappen ze in
de truck, rijden een ze half uurtje en kunnen ze aan de slag. Als je dat straks vanuit
Vlissingen moet doen, begint dat met het
regelen van een overnachting in de omgeving Doorn. Want heen en weer rijden om er
een dagje te oefenen zit er niet in.’

LEEGLOOP ZEELAND
In een brief aan de Tweede Kamer schreef
Hillen dat alle trainingsfaciliteiten binnen
een uur van de kazerne moesten liggen.
De vraag is of dat nog lukt nu de plannen
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Arjen Rozendal
HILLEN:
‘ZELFS NA EEN
INGRIJPENDE
RENOVATIE IS DE
KAZERNE IN DOORN
TE KLEIN. WE
KUNNEN HIER NIET
VERDER GROEIEN.’
dermate zijn uitgekleed. Volgens Arjen
spelen er dan ook hele andere zaken mee,
zoals de leegloop van Zeeland zelf. “De
overheid en de provincie Zeeland willen
samen 70 miljoen euro investeren in het
tegengaan van de leegloop van Zeeland.
Deze kampt namelijk als jaren met jongeren
die vertrekken naar andere gebieden zoals
de Randstad. Iedereen die zijn diploma heeft
gehaald, verhuist de provincie uit. Niemand
ziet toekomst in de provincie.” Defensie stelt
echter dat de keuze op Zeeland viel omdat er
in andere regio’s zoals Noord-Brabant al een
aanwezigheid was van Defensie en dat door
deze spreiding, de zichtbaarheid en de het
draagvlak voor Defensie wordt verbeterd.
Mariniers verder het binnenland in verplaatsen zou ook geen logische keuze zijn, stelde
Hillen. Een redenatie die je ernstig in twijfel
kan trekken kijkende naar de inwoneraantallen van de provincies Utrecht (1,28 miljoen)
en Zeeland (380.000).

EXIT MARINIERS
Een gebrek aan (professioneel) toekomstperspectief is één van de meest gehoorde
bezwaren van mariniers. Er zou niet genoeg
20

werk zijn voor hun partners en er heerst
grote onzekerheid over de verhuisdatum.
Die onzekerheid zorgt er voor dat families
investeringen in hun huidige of toekomstige
woning moeten uitstellen. Ook kan men
denken aan keuzes voor opleiding, werk
en sociale binding. De verhuizing hangt als
een zwaard van Damocles boven het hoofd
en stelt mariniers voor een keuze: blijven
wonen op een dagelijks bereisbare afstand
van Doorn en naast perioden van oefeningen en uitzendingen nog langer van huis
zijn, of verhuizen naar Vlissingen waar men
vaak geen sociale binding heeft en partners
wellicht geen werk kunnen vinden. Met alle
gevolgen van dien. Wat het voor Defensie
extra pijnlijk maakt, is dat vooral onderofficieren besluiten te vertrekken. Het duurt
zo’n vijf tot tien jaar vanaf het moment dat
iemand instroomt, voordat hij onderofficier
wordt. Deze mensen zijn dus moeilijk te vervangen. Het aantal squadrons is al tijdelijk
teruggebracht van drie naar twee om te
zorgen dat ze goed blijven functioneren.
Hoewel de politieke beslissing om te verhuizen genomen is, stelde Groen Links Kamerlid
Isabelle Diks, o.a. na een gesprek met Arjen,
recentelijk Kamervragen. Ze wil dat staatssecretaris Visser van Defensie bekijkt of het
besluit kan worden teruggedraaid. Volgens
haar leidt de verhuizing tot veel onrust en is
de bereidheid van personeel en familie om te

begon zijn carrière bij de
Marine in 1995, waar hij
vier jaar diende. Daarna
verliet hij Defensie en ging
hij bij de politie werken.
Daar heeft hij zo’n zestien
jaar gewerkt. Sinds twee
jaar werkt hij als AFMPsectorhoofd Marine en
Burgerpersoneel, waarbij
hij regelmatig bij onderdelen langs gaat.

verhuizen minimaal. De Kamerleden willen
bij de kazerne op bezoek gaan om met de
mariniers zelf te spreken. AFMP wil dat personeel betrokken wordt bij de plannen om
de onrust weg te nemen. Met name onder
vast personeel heerst veel onrust omdat
zij niet, zoals de mariniers, gewend zijn aan
beperkte plaatsingsduur. Daarnaast wil de
vakbond dat er extra budget wordt vrijgemaakt om de belofte van een moderne en
toekomstbestendige kazerne na te komen.
Of de Kamervragen en het bezoek van de
Kamerleden aan de kazerne voor verandering zullen zorgen, moet nog blijken. De
Kamerleden gaven aan voor het zomerreces
meer duidelijkheid te willen hebben. Tot het
zover is zetten Arjen en AFMP de strijd tot
behoud van de kazerne in Doorn samen met
de mariniers onvermoeibaar door.

AFMP hoop dat er uiteindelijk
geluisterd gaat worden naar het personeel. De Minister bekijkt momenteel de reden van de leegloop en trekt
hopelijk daaruit de juiste conclusie.

BLOG KAAT MOSSEL

Volleybal
vs Defensie

Ö

“Nee

ik hou helemaal niet van
volleybal dus ik ga niet
mee. Dat is jouw hobby.
En ik heb er last van. Jij coacht, maar mijn
zaterdag moet erop worden ingericht en
is naar z’n grootje. En zondag ook al omdat
de jongste dan moet spelen en woensdagavond omdat jullie dan allemaal trainen.
En trouwens, ik vind volleybal net zo stom
als Defensie want daar heb ik ook al jaren
mijn agenda op moeten aanpassen. Suf
gezeik met ‘zonder het thuisfront geen
inzet’. Maar als je dan met een paar vrouwen Thuisfrontsupport opricht moeten ze
ineens alles onderuit halen en is thuisfront
eigenlijk alleen maar lastig. Sterker nog,
alles wat je met dat clubje doet wordt stelselmatig getorpedeerd door de ene ploeg
terwijl de andere ploeg het gesprek met
je aangaat. Lekkere tactiek. Dus die brief
van Defensie hoef ik volgend jaar Kerst ook
niet. Niet van onder de indruk. En trouwens,
wat ik al helemaal achterlijk vind is dat er
niemand, maar dan ook niemand het inziet.
‘Smoeltjesschrift voor het thuisfront’ ligt in
de shop op Volkel, wordt niet verkocht want
eigenlijk neemt ook niemand de moeite om
erin te kijken. En als er dan een TFI is en het
een leuk cadeautje zou zijn voor de kinderen
wordt er ook op geen enkele wijze iets mee
gedaan. Het is verdorie door het eigen thuisfront van Volkel samen met een uitgever
gemaakt. Ben daar maar ’s trots op en blij

“IK HEB
JARENLANG
MIJN AGENDA
AANGEPAST”
mee! Beetje aandacht doet dan wonderen
maar nee, we lachen er liever om dat er niets
van verkocht wordt. En dan mij zeker een
brief sturen dat ze zo blij met me zijn. Nou,
als er hier nu iemand van de staf zou staan
was ie zeker weten net zo min blij met mij als
jij nou.”
Eerlijk is eerlijk, het ging nog even door en
het werd er niet fraaier op. Daarna kreeg ik
thee en een stuk chocola. Hij ging coachen,
nam jongste mee en ik ging Netflixen. En
zowel volleybal als Defensie bleven stom
maar ‘The Good Place’ is leuk, aanrader!
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UITSPRAAK

EUROPEES HOF OVER
ARBEIDSTIJD EN PIKET

Het Europese Hof van Justitie
heeft op 21 februari een belangrijke uitspraak gewezen over
wat moet worden verstaan
onder ‘arbeidstijd’ ten tijde
van piket. Volgens het hof is er
sprake van arbeidstijd als een
werknemer binnen acht minuten
gehoor moet geven aan oproepen van zijn werkgever en zich
voor de duur van de beschikbaarheid niet buiten de eigen
woonplaats mag begeven.
De AFMP gaat de uitspraak de
komende tijd bestuderen en
de impact op consignatie- en
andere beschikbaarheidsdiensten van defensiemedewerkers
beoordelen. Wij laten het je zo
snel mogelijk weten als we meer
nieuws hierover hebben.

AFMP WINT RECHTSZAAK

TEGEN BELASTINGDIENST
De Belastingdienst kan geen loonbelasting
heffen over een uitgekeerde dwangsom.
Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam
bepaald in een proefproces dat door de
AFMP was aangespannen, samen met de
twee andere bonden van FNV Veiligheid
- de Marechausseevereniging en de
Nederlandse Politiebond.
Een belangrijke uitspraak, want het komt
vaak voor dat de werkgever individuele
AFMP-leden een dwangsom moet betalen
vanwege het te lang uitblijven van een
besluit.
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besluit uit, dan kan de medewerker het
korps in gebreke stellen. Dat geeft de
werkgever twee weken de tijd om alsnog
een besluit te nemen. Laat hij ook die
termijn verstrijken, dan is hij verplicht een
geldbedrag te betalen, een dwangsom, die
kan oplopen tot € 1.260.

LOONBELASTING

DWANGSOM

Veel AFMP-leden hebben al eens een
dwangsom uitgekeerd gekregen. De
Belastingdienst vindt dat een dergelijke
uitkering beschouwd moet worden als
loon en dat er dan ook loonbelasting over
betaald moet worden.

Als een defensiemedewerker een verzoek
indient of bezwaar aantekent, dan moet
de werkgever daarop reageren. Blijft een

De AFMP is het daar niet mee eens.

PROEFPROCES

Samen met enkele andere bonden zijn
we een proefprocedure gestart om het
oordeel van de rechter te achterhalen.
Het recht op een dwangsom is geregeld
in de Algemene wet bestuursrecht. De
Belastingkamer van het Gerechtshof
Amsterdam vindt dat dit impliceert dat
er geen verschil gemaakt mag worden
tussen burgers die een dwangsom krijgen
en ambtenaren die een dwangsom krijgen.
Daarom is een dwangsom niet aan te merken als loon.
De Belastingdienst heeft de mogelijkheid
om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan.
Dat moet binnen zes weken gebeuren.
Zodra we hierover meer weten, melden we
dat uiteraard.

BONDIG RECHTSHULP

?
VEELGESTELDE VRAAG
BIJ ONZE AFDELING IB

CAO-AFSPRAAK

SOLLICITEREN NAAR
HOGERE RANG DIRECT
VAN KRACHT

Wil je solliciteren op een functie met een naasthogere rang? Dat kan nú al volgens de afspraken
uit het laatste CAO-akkoord. Daarin hebben de
werkgever en de defensiebonden opgenomen dat je
niet meer hoeft te wachten tot het laatste jaar van
je functieduur. Deze afspraak is vanaf 1 januari 2018
al van kracht.
Als militair word je voor een bepaalde tijd geplaatst
op een functie. Meestal is dat drie jaar, soms
langer. Wil je solliciteren naar een ander functie?
Dat kan pas in het laatste jaar van de (verlengde)
plaatsingsduur. Tenzij je wilt solliciteren op een
functie met een naasthogere rang. Dan hoef je niet
te wachten tot het laatste jaar, maar ben je direct
beschikbaar.
Deze wijziging moet formeel nog verwerkt worden
in het AMAR en dat kost even tijd. Tot die tijd is de
afspraak dat Defensie handelt alsof die wijziging al
verwerkt is. Oftewel, vanaf 1 januari 2018 geldt dat
je bij een sollicitatie naar een functie met naasthogere rang, niet mag worden afgewezen omdat je
nog niet beschikbaar bent. Krijg je toch zo’n afwijzing, neem dan direct contact met ons op.
Dit betekent overigens niet dat de andere spelregels rondom de sollicitatieprocedure zijn veranderd. Je moet natuurlijk nog steeds voldoen aan
de eisen die nodig zijn voor de functie. Ook kan het
zo zijn dat bij gelijke geschiktheid ‘horizontaal voor
verticaal’ gaat. Oftewel, dat iemand die de rang
al heeft, verkozen wordt boven de kandidaat die
bevorderd zou moeten worden. Hierop zou je dus
alsnog afgewezen kunnen worden. Twijfel je aan
de redenen van je afwijzing, neem dan ook even
contact met ons op.

KAN IK VOOR
MIJN KEUZE
TUSSEN
OUDE OF
NIEUWE DER
UITGAAN VAN
DE CIJFERS
UIT DE
REKENTOOL?

!

De rekentool geeft
alleen een indicatie wat
de keuze voor de nDER
voor jou gaat betekenen. Hij is echter onvoldoende om
een precies beeld te krijgen. Daarom
hebben wij met de werkgever afgesproken dat mensen door DCHR/P&O
ondersteund zullen worden om tot
een zo goed mogelijk individueel
beeld te komen om een afgewogen
keuze te kunnen maken. Deze individuele begeleiding loopt helaas nog
niet goed en dit hebben wij in enige
tijd bij de minister aangekaart.
Tot op zekere hoogte speelt ook de
discussie over de nieuwe pensioenregeling die per 1-10-2018 rond moet
zijn daar een rol in. Daarom hebben
we het uiterlijke keuzemoment in het
overleg ook uitgesteld tot 1-1-2019
zodat er meer tijd is voor iedereen
om het juiste beeld te krijgen en een
afgewogen keuze te maken.
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LEDEN
werven
LEDEN

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
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10

waardebonnen

→ SMARTWATCH
→ VVV-BON
(€100)
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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).

BLOG ARJEN ROZENDAL
SECTORHOOFD MARINE EN BURGERPERSONEEL

Dagelijks
brood
er

is één onderdeel uit het op
24 november 2017 gesloten
arbeidsvoorwaardenakkoord
dat zoveel vragen bij onze leden oproept dat
ik hier dagelijks mijn brood mee kan smeren:
de gevolgen bij de te maken keuzes rondom
de Diensteinderegelingen.
Werkelijk elke dag ontvang ik berichten met
vragen van collega’s over hún situatie. Een
bericht vanuit DCHR aan alle militairen die
op 1 januari 2017 een FPS-fase 2 aanstelling
hadden doet daarbij een extra duit in het
zakje. Het is namelijk zo dat dit bericht van
20 februari 2018 aspecifiek is. Het is niet
toegesneden op jouw specifieke situatie
en dat roept vragen op. ‘Maar Arjen, is het
dan niet juist?’ Het bericht is juist maar voor
velen niet volledig.
Er gaat zo ook binnen CZSK een KID-bericht
door de whalegangen waarin data, gevolgen,
bevorderingen en keuzes worden benoemd
die geen enkele relatie hebben met het
door ons gesloten akkoord. Ook dit helpt
niet. Daarmee is mijn boterham een dikke
sandwich geworden, belegd met nDER, 39a,
E-formulier, oDER, 4=4, enz. enz. Je zou er
haast koud van worden in je kruistuig.
In algemene zin melden leden zich omdat
ze door de golven de zee niet meer zien. Die
helpen wij dan weer in rustiger vaarwater.
Het zijn echter vooral AFMP-leden, werkzaam bij de marine, die zien dat zij niet of
naar hun mening onvoldoende onder de
overgangsmaatregelen vallen. En daar zit
ook mijn zorg. Het gaat dan vooral om leden

“LEDEN ZIEN
DOOR DE
GOLVEN DE ZEE
NIET MEER”
die qua bouwjaar zouden vallen onder art.
39a, onder a of b AMAR en door omstandigheden (even) niet voor onbepaalde tijd
waren aangesteld bij het beroepspersoneel
vóór 1 januari 2002. Of een bouwjaar hebben
van 1970 t/m 1974 en zo ook (omdat ze niet
zijn genoemd) tussen wal en schip (dreigen
te) vallen. Ik zeg dreigen want als het aan
mij ligt gaan we voor deze mensen een of
meerdere oplossingen bedenken.
Herken jij jezelf hierin, meld je dan bij de
AFMP. Je hebt theoretisch tot 31 december
2018 de tijd.

NB. De schuingedrukte
tekst is jargon voor de
vlootbalen onder ons
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VACATURE

AFMP ZOEKT EEN
SECRETARIS/
PENNINGMEESTER
De dubbelfunctie van secretaris en
penningmeester wordt binnenkort vacant en
daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.
AFMP wil als vakbond snel inspelen op een steeds wisselende
omgeving. We streven er dan ook naar de vereniging, waarin alle
krijgsmachtonderdelen zijn vertegenwoordigd, te optimaliseren. De
secretaris/penningmeester speelt een belangrijke rol in dit proces
en is daarin de ‘drijvende kracht’.
De aandacht dient de komende tijd vooral uit te gaan naar het
faciliteren en optimaliseren van de vereniging. De secretaris/penningmeester werkt intensief samen binnen het Dagelijks Bestuur,
heeft een uitvoerende en coördinerende rol richting Algemeen
Bestuur en onderhoudt direct contact met de vertegenwoordigers
van de leden van de vereniging. De secretaris/penningmeester voert

het secretariaat van de belangrijkste verenigingsorganen van de vereniging AFMP en is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de
statuten en de reglementen.
Het Bestuur van AFMP wordt gevormd door benoemde bezoldigdeen onbezoldigde leden van de vereniging. Het Algemeen Bestuur
bestaat uit negen door de bondsvergadering gekozen leden. Drie
leden van het Algemeen Bestuur zijn bezoldigd, zij vormen het dagelijks bestuur. Verder is er sprake van een intensieve samenwerking
met de Marechausseevereniging (MARVER). Het Algemeen Bestuur is
belast met het besturen van de bond en legt daarvoor verantwoording af aan de Bondsvergadering. Met MARVER en de Nederlandse
Politiebond (NPB) wordt samengewerkt binnen FNV Veiligheid.
De beoogde kandidaat beschikt over de volgende vereisten en
kwaliteiten.

Vacature AB: Onbezoldigde

BESTUURSLEDEN
GEZOCHT
Door de betrokkenheid en inbreng van kaderleden
kunnen wij de individuele en collectieve belangen van
onze leden maximaal behartigen. AFMP is op zoek naar
enthousiaste onbezoldigde bestuursleden die mee
willen bouwen aan een sterke en herkenbare vakbond.
Wij bieden je ondersteuning en faciliteiten om het
vakbondswerk goed te kunnen doen.
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AFMP zoekt enthousiaste, bij voorkeur
werkende leden die bereid zijn het Algemeen
Bestuur te versterken en kritisch mee te
praten over het beleid en de activiteiten van
de bond. Het Algemeen bestuur bestaat uit
drie bezoldigde dagelijks bestuurders en
maximaal zeven onbezoldigde bestuurders
vanuit de diverse sectoren. Deze vormen
samen één team.

VACATURE

FORMELE VEREISTEN

VAARDIGHEDEN

De beoogde kandidaat:
• Onderschrijft de grondslag en de kernwaarden van AFMP;
• Heeft bij voorkeur ruime ervaring binnen
de vereniging;
• Kan werkzaamheden verrichten op HBO
werk- en denkniveau;
• Heeft nadrukkelijk affiniteit met vakbondsbelangen en de positie van werknemers; en beschikt over kennis van actuele
ontwikkelingen in de Nederlandse en
Internationale arbeidsverhoudingen;
• Heeft ruime werkervaring, bij voorkeur
opgedaan in een overeenkomstige functie
binnen een organisatie of instelling die
v.w.b. de inhoud van de functie vergelijkbaar is met de functie van secretaris/penningmeester. De kandidaat dient kennis en
inzicht te hebben van de defensieorganisatie in de volle breedte.
• Beheerst de Nederlandse taal uitstekend;
• Heeft affiniteit met het opstellen van
begrotingen en jaarrekeningen;
• Dient een geldige Verklaring Omtrent het
Gedrag te overleggen.

De kandidaat dient te beschikken over
bestuurlijke en communicatie vaardigheden
en probleemoplossend vermogen en voldoet
aan de volgende criteria:
• Omgevingsbewust, politieke
sensitiviteit;
• Resultaatgericht, daadkrachtig, inspirerend en vernieuwend;
• Bruggenbouwer, gericht op samenwerking, open en zichtbaar aanwezig en
benaderbaar;
• Neemt initiatieven, is ondernemend en
pragmatisch;
• Strategisch en tactisch sterk, houdt de
grote lijn vast en is in staat besluiten te
nemen;
• Weet processen uitstekend te bewaken;
• Teamspeler die ook goed zelfstandig kan
werken;
• Integer, betrokken, loyaal, stressbestendig en flexibel;
• In staat relaties te onderhouden en
verdiepen;
• Stelt zich open op, staat open voor de
mening van anderen en stemt goed af;

Je moet in staat zijn en er plezier in hebben om mensen in beweging te krijgen, de
belangen van alle leden te behartigen, te
vertegenwoordigen én mensen te binden.
Wij zoeken personen die hun mening goed
kunnen formuleren, doortastend zijn en
bereid zijn samen oplossingen te zoeken
voor soms lastige vraagstukken.

Je hoeft niet volledig op de hoogte te
zijn van het beleid en de activiteiten van
de AFMP, we verwachten uiteraard wél
dat je lid bent van onze vereniging. We
vragen meer dan gemiddelde belangstelling en een gezonde dosis verstand.
En uiteraard zorgen we ook voor een
inwerkprogramma.

• Goed inlevingsvermogen, in staat tegengestelde belangen te overbruggen;
• Overtuigingskracht, kan functioneren als
stevige gesprekspartner op verschillende
niveaus.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, wordt een salaris geboden (conform
FNV-cao) dat in overeenstemming is met het
niveau van de functie. Daarnaast wordt een
uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.

PROCEDURE
Voor nadere informatie over de profielschets en procedure kunt u contact
opnemen met José Woudt via emailadres:
jwoudt@fnvveiligheid.nl en/of telefoonnummer: 06–51 21 84 05. Reacties op deze
vacature ontvangen wij graag voor 6 mei
a.s. De eerste gesprekken worden gehouden
op 24 en 25 mei a.s. aan het kantoor van de
AFMP in Utrecht.

We zoeken vooral actief dienende leden.
Maar ook geïnteresseerden uit de PA zijn
welkom. Daarbij bestaat de voorkeur voor
één vacature die gevuld wordt vanuit de
sector Marine. Heb je belangstelling of wil je
meer weten? Stuur dan voor 8 mei een mail
naar José Woudt (jwoudt@fnvveiligheid.nl).
Wij nemen dan snel contact met je op.
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38
BONDSVERGADERING
e

CONCEPT VERGADERSCHEMA

Het Algemeen Bestuur van de Algemene
Federatie van Militair en Burger Personeel
(AFMP) brengt ter algemene kennis van de
leden dat op vrijdag 29 juni 2018, aanvang 14.00 uur, de 38e Bondsvergadering
(BV) wordt gehouden in het Centraal
Vakbondshuis FNV, Hertogswetering 159,
3543 AS Utrecht.

14.00u vergadering
15.30u pauze koffie/thee
15.45u vergadering
17.00u afsluiting/aperitief
18.00u diner
20:00u einde programma

In deze BV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel
21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de
statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht.

•
•
•
•
•

De BV is toegankelijk voor leden van de
AFMP. Andere (bezoekende) leden – niet
zijnde afgevaardigden – zijn dus van harte
welkom. Zij dienen zich schriftelijk aan te
melden bij de secretaris van de vereniging
via info@afmp.nl of Postbus 9124, 3506 GC
Utrecht. Hun kosten voor deelname aan de
vergadering komen niet voor rekening van
de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder
lid van de vereniging het recht – met in
achtneming van het reglement van orde –
het woord te voeren.

De betreffende vergaderstukken zullen na
31 mei 2018 in het bezit zijn van de hoofden van de sectoren en kunnen vanaf deze
datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging
via info@afmp.nl .
Voorstellen voor de BV dienen voor 11 mei
2018 ingediend te worden bij het Algemeen
Bestuur. Vragen met betrekking tot het
beleid Algemeen Bestuur dienen voor 11 mei
2018 schriftelijk te worden gesteld aan het
Algemeen Bestuur teneinde een zorgvuldige
beantwoording mogelijk te maken.

ONDERWERPEN

In de jaarlijkse vergadering zijn de agendapunten onder meer: het vaststellen van het
verslag van de 37e Bondsvergadering van 30
juni 2017, het algemeen en financieel jaarverslag 2017, het beleid Algemeen Bestuur,
vaststellen beleidsbepalingen, benoeming
bestuursleden en commissieleden.
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Jaarverslag
Financieel jaarverslag
Beleidsbepalingen
Vacatures AB
Reglementen

Utrecht, 8 april 2018.
Namens het Algemeen Bestuur,

Anne-Marie Snels, voorzitter
Amin Michel, secretaris/penningmeester

VACATURES
IN ALGEMEEN
BESTUUR
Van het huidige Algemeen
Bestuur zijn – volgens
rooster – mevrouw
E. Douma, de heer R.W.
Schilperoort en de heer
M.M. Michel aftredend.
Mevrouw Douma en de
heer Michel leggen hun
functies neer.
De heer Schilperoort heeft
zich beschikbaar gesteld
voor herbenoeming
als vicevoorzitter/
onderhandelaar.
De heer M.P.G. Bom stelt
zich kandidaat als lid van
het Algemeen Bestuur.
Kandidaten kunnen zich
voor 8 mei a.s. aanmelden
bij José Woudt (jwoudt@
fnvveiligheid.nl). Voor
meer informatie over de
functie, zie pagina 27.
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in de maanden januari, februari,
maart en april

in de maanden januari, februari,
maart en april

Dhr. L. Zwarts
Zeven
Dhr. R.A.H. Sweep
Leusden
Dhr. C.D.J.W. Geurtsen
Culemborg
Dhr. H. Struijk
Eindhoven
Dhr. H.J. Radix
Eindhoven
Dhr. T.M. Ramaekers
Eindhoven
Dhr. J. Dijksma
Geleen
Dhr. H.F. Harfst
Lunteren
Dhr. T.W.C. Meijer
Lunteren
Dhr. H. le Fevre
Oosterbeek
Dhr. R.A. van de Bos
Apeldoorn
Dhr. H.W. Stegeman
Apeldoorn
Dhr. A.J. Wijnandts
Enschede
Dhr. R. de Ceuninck van Capelle
Elburg
Dhr. D.J. Nikkels
‘t Harde

Dhr. G.A. Meyer
Alkmaar
Dhr. J.W. de Boer
Haarlem
Dhr. H.W. Kieft
‘s-Gravenhage
Dhr. G.P.L. Kleiboer
Berkel en Rodenrijs
Dhr. C.D. Moerland
Zoetermeer
Dhr. D.T. Strijbosch
Nieuwegein
Dhr. J.A. van den Ham
Barneveld
Dhr. C.E. Antonie
Tiel
Dhr. O. Methorst
Oosterhout NB
Dhr. P.L. Bajema
Wilsum
Dhr. P.H. van Liempd
Tilburg
Dhr. J.A.V.G.
Swanenberg
Dongen
Dhr. G.A. Kamberg
Rijen
Dhr. W.A.J.U.
Broekhuizen
Ede

JARIGE
LIDMAATSCHAPPEN

JARIGE
LIDMAATSCHAPPEN

Dhr. A. de Man
Rijen
Dhr. A.G. van Balen
Vught
Dhr. L.J.F. Koenders
Boxtel
Dhr. J. Wijers
Veghel
Dhr. R.W. van der Heiden
Veghel
Dhr. A.A.P.Th. Jansen
Veldhoven
Dhr. W.J. Briggen
Geldrop
Dhr. D. Wink
Maastricht
Dhr. A.H.G. de Bruijn
Wijchen
Dhr. H.B. Pienink
Ede
Dhr. J.F. Burger
Arnhem
Dhr. G.H. Smits
Arnhem
Dhr. A.J.H. Nederveen
Arnhem
Dhr. H.C. de Haas
Zevenaar
Dhr. T. Penninga
Apeldoorn

Dhr. P. Bar
Apeldoorn
Dhr. A.J. van Seeters
Apeldoorn
Dhr. A.F.J. Hendriksen
Apeldoorn
Dhr. G.J. Rouwendal
Deventer
Dhr. J.G. Braam
Haaksbergen
Dhr. R.P.R. Beisser
Enschede
Dhr. E.G. Roelfsema
Enschede
Dhr. A.G. Tammenga
Oldenzaal
Dhr. T.H. Thijssing
Meppel
Dhr. E. Houtman
Vierhouten
Dhr. H.J.F. Graas
Elburg
Dhr. J.M.H. Peters
Ens
Dhr. M.G.N. Krijnen
Nijensleek
Dhr. R. de Groot
Franeker
Dhr. J. Perton
Bellingwolde

PA-BIJEENKOMSTEN
DATUM

do 24 mei
vr 25 mei

AANVANG

PLAATS

PA-GROEP

LOCATIE

ADRES

SECTORHOOFD PA

11.00 uur
11.00 uur

Zeven-Brauel
Blomberg

Seedorf
Blomberg

Gasthof ‘Zur Linde’
Café ‘Bei Heini’

Wallweg 2
Neue Torstrasse 38

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

Dhr. P. Meissenberg
Kasteeldreef 10
5236 XL ’s Hertogenbosch
3 februari 2018 (99)

Dhr. R.R. van Vels
Am Iland 2
49843 Uelsen
21 februari 2018 (72)

Dhr. A. te Sligte jr
Van Hamelstraat 96
3762 JG Soest
8 januari 2018 (79)

Dhr. W.M. Post Uiterweer
Kleinestraat 2
3640 Molenbeersel-Kinrooi
22 januari 2018 (63)

Dhr. W.J. Gleuwink
Van Zuijlenstraat 113
3862 BD Nijkerk
4 februari 2018 (58)

Dhr. W.F. Bumann
Rubenspark 21
5121 WP Rijen
10 maart 2018 (76)

Mevr. A. A. Bakker-van het Kaar
Hyacintenstraat 23- 51
6666 BR Heteren
19 januari 2018 (96)

Dhr. W.B. Tjallinks
Woolbeek 10
6715 HZ Ede
23 januari 2018 (71)

Dhr. J.M. Kers
Burg G W Stroinkweg 68
8343 XK Zuidveen
17 februari 2018 (83)

Dhr. A.C. van Harten
Jupiterweg 312
4624 AK Bergen Op Zoom
31 maart 2018 (93)

DFD-abonnement

Helder, zeker en gemakkelijk

DFD biedt u de zekerheid van:
• Maatwerk verzekeringen en hypotheken
• Onafhankelijk advies bij u thuis; ook ‘s avonds en in het weekend
• Provisieloze verzekeringen
• Abonnement; ﬁnanciële zekerheid
• Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar
• Snelle en klantvriendelijke schadeafwikkeling
• Zekerheid en gemak; u en uw thuisfront hebben er geen omkijken naar

DFD ontzorgT in alle situaties !
30

Verzekeren • Hypotheken
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl

bron: ministerie van Defensie

Als militaire professional wilt u zekerheid en duidelijkheid over al uw militaire- en privé-risico’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!
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PUZZEL

uld.

N
8

Horizontaal
1. Dozen 4. Ze krijst er 9. Ma eet d’r paella op 10. De Lek
11. Deen 12. Lade 14. Kleven 16. Tem en til 18. ’n Poepton
20. IJk deze 23. Site 25. Voer 26. Tubes 27. Wat de los bevrijdt
29. Nat en geel 30. Frees

LETTERSCHUIVER
E

4

21

Verticaal
Verschuif
letters
van de
woorden
1. Wel ’nde
zak
2. Rank
engegeven
rap 3. Dalen
4. Rijpste 5. Nel leed
zodanig
ander, correct
woord
6. Mosdat
7. steeds
Lied X een
8. Tolteek
13. Eest
15. Snee 16. Tam
wordt
gevormd.
bijvoorbeeld
DALEN
17. Dit
is er nu Wordt
18. Oei,
valt 19. Veel
gin 21. De WK-rel 22. Peiler
24. Teder
Sis,LADEN
Ab 28.
gegeven,
dan26.
moet
of ABN
ELAND worden
ingevuld. Om u nog wat verder op weg te helpen
zijn de letters van EEN VEILIGERE WERELD al
ingevuld.

LETTERSCHUIVER

Verschuif de letters van de gegeven woorden zodanig dat steeds
een ander, correct woord wordt gevormd. Wordt bijvoorbeeld
OPLOSSING
OPLOSSING
DALEN gegeven, dan moet LADEN of ELAND worden ingevuld.
Om u nog wat verder op weg te helpen zijn de letters van EEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VEILIGERE WERELD al ingevuld.
R
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1. Dozen 4. Ze krijst er 9. Ma eet d’r paella
11. Deen 12. Lade 14. Kleven 16. Tem en
20. IJk deze 23. Site 25. Voer 26. Tubes 2
29. Nat en geel 30. Frees
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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
OPLOSSING
Boncadeau t.w.v. 25 euro!
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Verticaal Stuur uw oplossing van

21

E

1
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BONCADEAU

de puzzel
vóór 7en
junirap
20183. Dalen 4. Ri
1. Wel ’n zak
2. Rank
naar:
6. Mos 7. Lied X 8. Tolteek 13. Eest 15. Sn
Oplinie
17. Dit is erRedactie
nu 18.
Oei, valt 19. Veel gin 21
Postbus 9124
24. Teder 26. Sis, Ab 28. ABN

13
16

18

L

E

8
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VERTICAAL
1. Wel ’n zak
2. Rank en rap
3. Dalen
4. Rijpste
5. Nel leed
6. Mos
7. Lied X
8. Tolteek
13. Eest
15. Snee
16. Tam
17. Dit is er nu
18. Oei, valt
19. Veel gin
21. De WK-rel
22. Peiler
24. Teder
26. Sis, Ab
28. ABN

Horizontaal

W

9

HORIZONTAAL
1. Dozen
4. Ze krijst er
9. Ma eet d’r paella op
10. De Lek
11. Deen
12. Lade
14. Kleven
16. Tem en til
18. ’n Poepton
20. IJk deze
23. Site
25. Voer
26. Tubes
27. Wat de los bevrijdt
29. Nat en geel
30. Frees

30
10

R

Uit de oplossingen van
de puzzel uit het vorige
2
3
4
5
nummer trokken wij
de heer R. Kuiper uit
Steenwijk.

6

7

© PIPuzzels, 2018
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CONTACT

CONTACT
SECTORHOOFDEN

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

ALGEMENE ADRESGEGEVENS

MARINE, DOSCO, BS,
AFMP JONG, SBU

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 uur

Arjen Rozendal
06 – 23 89 55 07
arozendal@afmp.nl

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

POSTACTIEF

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

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

Er kan een moment komen dat u uw AFMPlidmaatschap 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 april. 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

WILT U IETS DOORGEVEN?

POSTACTIEF
John van Wanrooij
06 - 53 79 05 06
jvanwanrooij@afmp.nl
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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 kandidaten voor het
ABP-verantwoordingsorgaan namens FNV
Veiligheid

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
19.000

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, Johan van
Essen, 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 – 2018 sluit op 07.06.2018 en
verschijnt op 14.07.2018.
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LID IN BEELD

Mandy Smit (25) werkt sinds twee jaar bij
de Koninklijke Marine in Den Helder. ‘Het
liefst wil ik varen en op missie.’
WAT HOUDT JE WERK BIJ DEFENSIE IN?
Mijn dienstvak is Logistieke Dienst Administratie, en zoals
de naam het al een beetje aangeeft werk ik in de administratieve kant van de Marine. Momenteel bij P&O op het
bureau secretariaat. We regelen bijvoorbeeld studieverzoeken, deelname aan de VVO (Voortgezette Vak Opleiding),
verstoorde arbeidsrelaties en ontslagen/ontheffingen.

WAAROM HEB JE VOOR DE MARINE GEKOZEN?
Dat ik bij de Marine wilde werken speelde al zo’n zeven
jaar. De reden waarom ik hier in het verleden niks mee heb
gedaan is omdat ik studeerde, werk kreeg en dit altijd wel
bleef houden. Als ik dan in Den Helder de EMMV zag marsen
over de dijk, dacht ik dat ik dit fysiek niet aan zou kunnen.
Werken bij de Marine leek mij best pittig. En ik ging altijd
naar de marine/- vlootdagen. Niet alleen omdat ik in Den
Helder woon, maar ook omdat de Marine me altijd bleef
trekken. Een tijd geleden zag ik de campagne waarin vrouwen die werkzaam zijn bij defensie in een videoboodschap
vertelden wat zij deden. Toen dacht ik ‘Het is nu of nooit’
en na een open dag wist ik het zeker, dit is waar ik mijn
toekomst zie.

WAT TREKT JE AAN IN HET WERK?
Tijdens de open dag kreeg ik veel te horen over de verschillende dienstvakken en de bijbehorende taken.
Administratie spreekt mij het meeste aan. De Marine is een
grote organisatie, waarbij een goede administratie zeer
belangrijk is. De diversiteit van het werk en de afwisseling
in dit dienstvak overtuigden mij. Het blijft een bureaufunctie, maar wel één die je niet alleen in Nederland, maar
ook op schepen en in het buitenland kunt uitvoeren. De
afwisseling van taken sprak mij aan, het laatste jaar in
mijn functie als accountmanager heb ik weinig afwisseling
gehad. Bijna iedere dag was hetzelfde. Dit is nu anders. Ik
ben blij met deze keuze.

WAAROM BEN JE LID VAN DE AFMP?
In de burgermaatschappij was ik al lid van de FNV. De reden
dat ik ooit lid ben geworden, is omdat ik in een organisatie werkte waar veel gaande was rondom reorganisaties.
Wanneer er een conflict is dan is het een prettige gedachte
dat je gesteund wordt door een ervaren team van juristen.

WELEENS CONTACT GEHAD MET DE VAKBOND?
Nee, maar het is fijn om te weten dat wanneer ik in welke
situatie dan ook iemand nodig heb, de vakbond ten alle tijde
kan inschakelen.
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‘DIT
WERK
IS VOOR
HET
LEVEN’

