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CAO-ONDERHANDELINGEN:

HOE STAAT HET ERMEE?

Onlangs heeft de AFMP laten weten dat de
bonden en de werkgever op 7 juni gestart
zijn met de besprekingen voor een nieuw
arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige
akkoord loopt namelijk af op 1 oktober 2018
en voor die tijd willen we graag een nieuw
resultaat aan jullie kunnen voorleggen
waarmee jullie akkoord kunnen gaan. Op het
moment dat dit blad naar de drukker ging
was er helaas nog geen arbeidsvoorwaarden
resultaat bereikt.

pensioenregeling voor militairen. En daar
hoort gelijktijdig ook een discussie over de
invoering van een nieuw loongebouw en
een vereenvoudigd model van toelagen
bij, omdat dit een grote samenhang met
elkaar heeft. Uiteraard zullen we het ook
hebben over loonontwikkeling. Een goede
CAO kan natuurlijk niet zonder een fatsoenlijke loonsverhoging. En de toon hiervoor
is recent bij het Rijk en het onderwijs wel
gezet!

Wij krijgen van veel leden vragen over de
voortgang en waarover door de bonden en
de werkgever gesproken wordt. Begrijpelijk,
maar omdat er vertrouwelijkheid is afgesproken over zowel het proces als de inhoud
van de lopende onderhandelingen is de
AFMP niet vrij om jullie daar uitgebreid over
te informeren.

Verder heeft de Minister begin dit jaar een
defensienota uitgebracht waarmee ze
ongetwijfeld de nodige verwachtingen bij
jullie heeft gewekt. Natuurlijk zullen wij de
werkgever erop aanspreken dat die verwachtingen worden ingevuld.

We kunnen jullie overigens wel iets vertellen over welke onderwerpen er besproken
worden. Een deel van de onderwerpen is
namelijk bekend en is een vervolg van het
eerdere CAO-akkoord van eind 2017. In dat
akkoord is afgesproken om te onderhandelen over een nieuwe Defensie specifieke
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De AFMP wil graag een resultaat bereiken
dat eraan bijdraagt dat Defensie een aantrekkelijke werkgever kan zijn. Een werkgever waar mensen graag willen komen
werken en graag willen blijven werken. Dat
is hard nodig want niet alleen de defensieorganisatie is de afgelopen decennia ernstig
verwaarloosd. Dat geldt nog veel meer voor
het defensiepersoneel!

AOW-HIAAT
OPLOSSING

We krijgen naast vragen over de
onderhandelingen ook veel vragen
over de oplossing van het AOW-hiaat.
De Minister heeft in haar Defensienota
toegezegd deze voor 100% te repareren. Om dat af te ronden dient nader
overleg met de bonden plaats te vinden. De eerder afgesproken voorlopige
voorziening moet namelijk omgezet
worden naar een definitieve regeling.
De bonden hebben de minister al enige
tijd geleden een brief gestuurd en
gevraagd dat overleg met de bonden
te starten. De Minister heeft toegezegd dat te doen, maar het uitblijven
van een mandaat om te starten met
de CAO-onderhandelingen hebben de
mogelijkheden om daar overleg over
te voeren beperkt. Wij verwachten
dan ook dat dit op zijn vroegst pas
in het najaar kan gaan plaatsvinden.
Jullie zullen dus misschien nog even
geduld moeten hebben, maar die 100%
reparatie is door de Minister toegezegd en de AFMP zal de Minister daaraan houden!

BONDIG WERK EN INKOMEN

DWANGSOM
IN 2017 DOOR
WERKGEVER
UITBETAALD

ONTSLAG
DREIGT

VOOR VERENIGINGSLEDEN
Van leden krijgen we te horen dat er, in ieder geval
binnen de Marine, leidinggevenden zijn die hun personeel bedreigen met ontslag als ze lid zouden zijn
of blijven van de vereniging Veterans MC.
Deze motorclub voert al jaren een ongelijke strijd
om af te komen van het stempel Outlaw Motorcycle
Gang (OMG) welke ze is gegeven door politie en justitie. Een stempel dat eind 2017 door de Nationale
Ombudsman als - onterecht - is aangemerkt.
De AFMP vindt het ontoelaatbaar dat defensiemedewerkers met ontslag of andere maatregelen
worden bedreigd vanwege hun lidmaatschap van
een niet-criminele vereniging als Veterans MC. Dat
gebeurt tenslotte ook niet bij jouw lidmaatschap
van de AFMP of bij die van je sportvereniging. De
AFMP gaat in ieder geval de ontvangen signalen met
de werkgever bespreken.
Bij de minste dreiging roept de AFMP je op dit
serieus te nemen en daarvan gelijk melding te
maken bij de AFMP: ibb@afmp.nl of per telefoon,
085 - 8900470.

Heb je in 2017 een dwangsom van de
werkgever ontvangen? Vraag de AFMP
dan om bezwaar te maken tegen de
aanslag inkomstenbelasting 2017. Dat
moet gebeuren binnen zes weken na
verzending van het aanslagbiljet. Het
kan dus kort dag zijn.
Eerder berichtten wij over de uitspraak van het hof Amsterdam in een
– onder meer – door de AFMP aangespannen proefproces over de vraag of
over de dwangsom loonbelasting verschuldigd is. Nadat eerder de rechtbank van oordeel was dat er wel loonbelasting mag worden geheven, heeft
het hof te kennen gegeven dat dit niet
is toegestaan. De Belastingdienst is
in cassatie gegaan tegen de uitspraak
van het hof, waardoor er nog geen
uitsluitsel is. In afwachting van het
arrest en ter veiligstelling van je rechten raden we je – als de dwangsom in
2017 is betaald – aan om met hulp van
de AFMP bezwaar te maken tegen de
aanslag inkomstenbelasting 2017. De
AFMP heeft daarover afspraken met
de Belastingdienst gemaakt, die erop
neerkomen dat de bezwaarschriften
worden aangehouden tot het moment
waarop de Hoge Raad duidelijkheid
heeft geschapen.
Is of wordt de dwangsom in 2018
uitbetaald dan is het niet nodig nu
bezwaar te maken en kun je de ontwikkelingen afwachten. Uiterlijk in
april 2019 komen we met een advies
hoe in deze situatie te handelen.
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BLOG ANNE-MARIE SNELS

@ANNEMARIESNELS

What’s
happening
in
Litouwen?
Ö

‘onze’

defensiemannen en vrouwen zijn
al geruime tijd actief in Litouwen.
Drie voorzitters en de HDP gingen
daar onlangs op werkbezoek. Natuurlijk ‘klap ik niet vertrouwelijk uit de school’, maar een aantal zaken vielen
mij op en vragen aandacht, van de defensietop wel te
verstaan.
In Litouwen is het ‘s zomers ‘bloody hot’ en ‘s winters
ijzig koud. Daar kun je je op kleden zou je zeggen. Maar
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ja, dan loop je wel weer tegen het bekende fenomeen
aan dat én de kledingvoorraden niet op orde zijn én het
beleid er niet in voorziet dat je in Litouwen de juiste
winterkleding krijgt. Riep er een tijdje terug niet iemand
van de defensietop ‘fuck de rules’? In dit geval geef ik
die persoon groot gelijk. Snel regelen die winterkleding,
want afgelopen winter hadden een tiental collega’s
bevroren vingers en tenen, met alle (vervolg)schade van
dien. Daar is Defensie verantwoordelijk voor, dat was
niet nodig geweest en dat dient deze winter hoe dan ook
voorkomen te worden!
Nog zo’n puntje waar ‘fuck de rules’ op van toepassing kan zijn. De technici in Litouwen die het materieel
onderhouden lopen tegen regels aan die ik volstrekt niet
snap. Zij hebben bovendien al talloze keren nul op rekest
gekregen als zij het aankaartten. Waar gaat het om? Een
klein onderdeel van een van de voertuigen, essentieel
voor de motor, bestaat uit een doosje met vijf veertjes.
Die veertjes gaan om de haverklap stuk en leiden tot
flinke schade aan de motor. In het ergste geval gaat die
hele motor naar de filistijnen en dat kost tienduizenden

BLOG ANNE-MARIE SNELS

euro’s. Letterlijk om de hoek van het Litouwse kazerneterrein zijn veel betere veertjes voor een paar euro te
koop. De mannen zouden er graag mee experimenteren.
Maar de regels schrijven voor dat dat niet mag ondanks
alle verzoeken die zij indienden. Terwijl mijn gezonde
verstand zegt (en dat bleek te kloppen) dat in het ergste
geval de motor naar de filistijnen gaat. Dat gebeurt nu
al! Ik zou zeggen, wat is er mis met zo’n experiment?
Maar ja, de regels he (en terwijl ik dit schrijf zucht ik héél
diep). Je zou willen dat Defensie zo strikt met de regels
omgaat als het de rechtspositie van het defensiepersoneel betreft!
Er was ook sprake van een incident wat mij volstrekt
niet zint. Eerder werd op werkplekken in Litouwen
asbest ontdekt, dat kan enorm schadelijk zijn voor je
gezondheid. Inmiddels zijn er gelukkig maatregelen
getroffen. Overigens aan alle alle medewerkers die in
Litouwen zijn of waren het advies om wel checken of in
People-soft is opgenomen dat zij mogelijk met asbest in
aanraking zijn gekomen. Voor het geval later blijkt dat je
gezondheidsklachten hebt. Na zo’n naar incident denk je,
men let verder wel op. Maar wat schetst mijn verbazing?
De Litouwse collega’s maken oude gebouwen waar
asbest inzit opnieuw gereed om in te werken. En wordt
die asbest daar dan veilig verwijderd? Nee hoor! En
zeggen wij daar dan wat van? Nee hoor, want dat wordt
geen werkplek voor onze mensen en is niet ‘ons pakkiean’. En stellen wij onze expertise beschikbaar aan onze
Litouwse gastheer? Nee hoor, ze “lossen het zelf maar
op”. Dit kan er bij mij echt niet in, doe er wat aan!
Nog een puntje wat mij niet echt lekker zit zijn de verlofmogelijkheden. Een flink deel van onze mensen zit
een half jaar aaneengesloten in Litouwen en mag welgeteld één maal het thuisfront bezoeken. Dat is wel erg
karig. Een retourtje Nederland kost slechts 125 euro en
gelet op onze activiteiten in Litouwen kun je mensen
best wel een keer vaker op verlof sturen. Desnoods op
eigen kosten, dan kunnen ze thuis trouwens meteen
ook weer eens lekker ‘bij-eten’. Want de Litouwse keuken mag dan ‘aan alle regels voldoen’, lekker is anders
zo ervaarde ik zelf.
Overigens verder alle lof voor onze collega’s in
Litouwen, waar de sfeer goed is en de inzet en betrokkenheid groot. Ik had goede gesprekken met onze
mensen in Litouwen, waarvoor dank. Er is echter nog
één minpuntje wat ik aan de orde wil stellen. Van al die
internationale manschappen spreekt bijna niemand fat-

“DE SFEER
IS GOED, DE
INZET EN
BETROKKENHEID
GROOT!”
soenlijk Engels. Dat is knap lastig (en soms ook gevaarlijk) als je samen op oefening bent. Waarom bieden we
daar, samen met de andere landen, geen Engelse taallessen aan? Dat lijkt mij gemakkelijk in het programma in
te passen, het kost in feite ‘geen drol’ en maakt het werk
een stuk makkelijker. Het komt de internationale samenwerking ten goede en verbetert de onderlinge contacten. Dat moet toch simpel te regelen zijn zou je zeggen.
Die investering is ‘peanuts’ op het totale bedrag wat
met onze inzet (en die van andere landen) in Litouwen is
gemoeid.
Ik wens voor onze mannen en vrouwen in Litouwen dat
bovenstaande punten worden opgepakt, dat zou hun
werk nog leuker en zinvoller maken! Ik zal in ieder geval
aan de bel trekken!
Zonnige groet en een mooie zomer allemaal.
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Eindloon vs middelloon

Bijna alle pensioenregelingen in Nederland zijn middelloonregelingen. Er zijn er nog slechts enkele eindloonregelingen zoals
bij militairen. Door strenger wordende (belasting)regels is die eindloonregeling steeds moeilijker uitvoerbaar. Wat ook
gevolgen heeft voor de hoogte van je pensioen. Veel (oud-)militairen bouwen over een steeds kleiner deel pensioen op.
Dat moet veranderen. In het laatste AVW-akkoord is dan ook afgesproken dat er een nieuw militair pensioenstelsel gaat
komen. De onderhandelingen hierover lopen nog dus wij weten nog niet hoe het er exact uit komt te zien. Het vertrekpunt
is een middelloonregeling. Velen denken dat een dit een verslechtering zal zijn. In deze infographic laten we zien dat als je
aan de juiste ‘knoppen’ draait dit zeker niet het geval hoeft te zijn.

Franchise

Pensioengevend inkomen

Opbouwpercentage

Het salarisdeel waarover je geen
pensioen opbouwt, dit wordt
(deels) opgevangen door je AOW.

Het salaris en eventueel andere
beloningselementen waarover
pensioen wordt opgebouwd.

Het percentage aan pensioen dat
je in een jaar opbouwt.

Bij eindloon wordt je pensioen bepaald
op basis van je laatstverdiende salaris.
Bij een loonsverhoging wordt er niet
alleen pensioen opgebouwd over dat
hogere loon, maar wordt ook de
pensioenopbouw van de voorgaande
jaren opgehoogd naar het nieuwe loon.
Dat noemen we backservice en daarvoor wordt extra pensioenpremie
betaald door de werknemer.
NB: Er zijn aan de eindloonregeling
noodgedwongen al veel aanpassingen
geweest. Waardoor in de praktijk eigenlijk al geen sprake meer is van een echte
eindloonregeling. Voor een eenvoudig
vergelijk laten we dit hier even buiten
beschouwing.

Eindloonregeling

inkomen

x % opbouw =
loopbaan

Middelloonregeling

Bij middelloon kennen we geen backservice. Ieder jaar bouw je een stukje
pensioen op over dat jaarsalaris. Alle
stukjes bij elkaar vormen uiteindelijk je
pensioen over je gemiddelde loon.

pensioengevend inkomen
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backservice

inkomen

franchise

x % opbouw =
loopbaan

WERK ENPENSIOEN
INKOMEN

Als je aan de knoppen draait ...
Franchise
Wanneer je de knop ‘franchise’ naar beneden draait, bouw je over een groter deel van
je inkomen pensioen op.

inkomen

x % opbouw =
loopbaan

Pensioengevend inkomen
Wanneer je meer elementen meetelt in het pensioengevend inkomen (bv toelagen of
overuren) dan bouw je over meer inkomen pensioen op.

inkomen

x % opbouw =

loopbaan

Opbouwpercentage
Als je de knop ‘opbouwpercentage’ hoger draait, bouw je meer pensioen op.

%

opbouw

=

inkomen

x
loopbaan
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AFMPbijeenkomst
over chroom-6
en de collectieve
schaderegeling

‘Het is
laagdrempelig en
er wordt snel

uitgekeerd’

Ondanks de excuses van staatssecretaris van Defensie Barbara Visser
en het feit dat er mede dankzij de bonden een collectieve regeling
is voor (oud)Defensiepersoneel blijft er kritiek klinken op de wijze
waarop wordt omgegaan met de gevolgen van het gebruik van het
kankerverwekkende chroom-6. Op een informatieve bijeenkomst voor
getroffen leden op 17 juni gaf AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels tekst
en uitleg. “De regeling is geen statisch document en er wordt meer
onderzoek gedaan.” -DOOR FRED LARDENOYE
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A

FMP-voorzitter AnneMarie Snels begrijpt
dat de emoties hoog
opliepen op de bijeenkomsten die werden
georganiseerd voor
oud-POMS personeel
n.a.v. het uitkomen
van het RIVM rapport
en de collectieve regeling voor slachtoffers
van het werken met chroom-6 die samen
met de bonden is afgesproken. “Maar het
beeld dat vervolgens naar buiten kwam doet
niet helemaal recht aan de werkelijkheid.
Zo gaf een letselschade advocaat toe dat
het eigenlijk een nette regeling is. En het is
wereldwijd uitzonderlijk dat er zo’n collectieve regeling is.”
Ook op de AFMP-bijeenkomst op 17 juni
lopen de emoties af en toe op, maar wat
opvalt is dat de kalmte nog het meest
overheerst. Er is vooral voldoening over
het feit dat nu eindelijk erkend wordt dat
er door werkgever Defensie grote fouten
zijn gemaakt. Misschien nog wel het beste
verwoord door een van de aanwezige oudpersoneelsleden van een van de POMS: “We
kunnen wel blijven hangen en alle energie
steken in onvrede over de hoogte van de
bedragen of het aanwijzen van daders. Ik
denk dat we beter af zijn als er een goede
medische nazorg van Defensie krijgen. Ik
schijt gewoon bagger, ik heb daar elke dag
gewerkt en heb gewoon angst bij elk kuchje,
bij elk pijntje dat ik voel. Het is belangrijk dat
Defensie mij elk jaar checkt met een totale
bodyscan, zodat ze er op tijd bij zijn. Wat heb
ik aan een ton als ik morgen kanker heb!”

De spuitcabine in
Woensdrecht voldoet
nu wel aan de laatste
veiligheidseisen.
Foto: ministerie van
Defensie
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Staatssecretaris van
Defensie Barbara Visser:
excuses aangeboden.
Foto: ministerie van
Defensie.

FRANS MOEN: ‘ER WERD
GEBOORD, GESCHUD EN
DAARNAAST WERD ER GEGETEN’
ONDERZOEK
Het onderzoek van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt wat velen al vreesden. Niet alleen is er
op onverantwoorde wijze omgegaan met
chroom-6, Defensie wist al vanaf 1973 dat
er met verfmaterialen gewerkt werd waar
dit soort stoffen inzaten. En dat was dus ook
bekend op de Prepositioned Organizational
Materiel Storage (POMS)-locaties waar van
1984 tot 2006 door Nederlandse personeel
aan Amerikaanse materiaal onderhoud
gepleegd werd waarbij chroom-6 vrijkwam.
“Het preventie- en zorgbeleid was ontoerei12

kend”, concludeert het RIVM. Volgens Snels
is het een goed onderzoek met duidelijke
conclusies, ook over de aansprakelijkheid
van Defensie. “Ik ben in het verleden heel
kritisch geweest op RIVM-rapporten, dat
heeft men zich blijkbaar aangetrokken. Wim
van Veelen, FNV-expert en lid van de klankbordgroep, zei ook: ‘Ik heb nog nooit zo’n
zorgvuldig onderzoek gezien’.’”
Snels wijst ook op de Paritaire Commissie,
die het onderzoek begeleidde. Deze werd
geleid door oud-Vervoersbond FNV voorzitter Ruud Vreeman, die ook aanwezig is op de
AFMP-bijeenkomst. Hij wijst op de aanbeve-

lingen van de Paritaire Commissie: een schaderegeling, een goed systeem van nazorg
en het arbeidsomstandighedenbeleid bij
Defensie moet op een hoger niveau komen.
Vreeman licht ook toe waarom het rapport
drie jaar op zich heeft laten wachten. “Het
is een veelomvattend onderzoek geworden
dat bestaat uit 10 deelonderzoeken. Door
die degelijke aanpak, maar ook de bewaking
van de onafhankelijkheid heeft het allemaal
langer gedud dan ik vooraf had ingeschat.”

COULANCEREGELING
Snels legt vervolgens uit dat het belangrijk is
dat er coulanceregeling kwam. “We hebben
een ‘quickscan’ laten maken van ziektes die
mogelijk met chroom-6 in verband konden
worden gebracht. Die coulanceregeling was
belangrijk, we wisten ook niet hoe het verder
zou gaan lopen en of er een collectieve regeling zou komen. Het mooie van de coulanceregeling is dat iedereen die daaronder valt,
de uitkering niet hoeft terug te betalen als ze

→
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‘ZE GAVEN JE
GEWOON EEN
DIENSTOPDRACHT’

↓ Frans Moen eind jaren
tachtig op de Vliegtuigplaatwerkerij in
Leeuwarden.

↓ Frans Moen:
‘Je wordt nu
eindelijk serieus
genomen.’

Oud-militair Frans Moen diende bij de Luchtmacht en
kwam op vliegbasis Leeuwarden veelvuldig in aanraking
met chroom-6. Hij maakt zich na het rapport van de RIVM
grote zorgen, temeer daar hij allerlei gezondheidsklachten
heeft. Hij is blij dat er nu eindelijk ook bij de Luchtmacht
onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijk schadelijke
gevolgen van het werken op de vliegbasis. “In de jaren
tachtig heb ik het al aangekaart.” -DOOR FRED LARDENOYE

Frans Moen (63) kwam in 1974

al in dienst en werkte onder meer bij de
Parasectie op vliegbasis Leeuwarden en
bij de verbindingen op Vliegbasis Volkel.
“Ik heb vervolgens een onderofficierscursus gevolgd en werd als specialist weer op
de vliegbasis Leeuwarden geplaatst.” In
totaal werkte hij daar 18 jaar bij de afdeling
Vliegtuigplaatwerkerij en door het onderhoudswerk van de F-16 en onderdelen van
de Alouette-helikopter kwam hij in aanraking met schadelijke stoffen. “Eerst als specialist, later als chef, toen was ik sergeantmajoor. De hele structuur van de F-16 heeft
onderhoud nodig. Dat leidde tot reparaties
en dergelijke. Daardoor moesten we boren,
frezen, slijpen en schuren of hielden ons
bezig met het verwijderen en plaatsen van
onderdelen. Zo kwamen we veelvuldig met
chroom-6 in aanraking, want alle onderdelen waren van een beschermende verflaag
voorzien waar dat inzat.”

ONVEILIGE SITUATIES
Moen legt uit hoe hij aan een werkbank
moest klinken in onderdelen van het vliegend materieel, zoals de vleugels van de
F-16. “Daarbij kwamen chromaten vrij, dat
zag je aan een stofwolkje. Wij moesten ook
chemisch en mechanisch corrosie, zeg maar
de roestplekken, verwijderen. Chemisch
zo min mogelijk omdat het giftige stoffen
waren, maar mechanisch moest het elke
week, je moest schuren, krabben noem maar
op.” De beginjaren 1986 en1987 was er geen
bescherming, herinnert Moen zich. “Daarna

kwamen van die P-3 maskertjes, die tuitjes
over de mond en neus. Maar die afdeling
waar we werkten, was verder onbeschermd.
Dan werd er geboord en gefreesd en dan zat
jij daarnaast te eten.”
Er werd ook al geklaagd over het gebrek
aan bescherming. Moen zelf schreef vanaf
het prille begin maar liefst zes Rapporten
Onveilige Handeling of Situaties (ROHS).
“Daar heb ik al mijn ongenoegen in gezet.
Dat ging onder meer over chroom-6 en carbonfibers (koolstofvezels, red.). Dat ging dus
om de veiligheidsomstandigheden. Ik kreeg
van de kolonel te horen: ‘Wij houden ons aan
de regels en jullie moeten die regels volgen.’
Wat ik heel kwalijk vind: als militair geven ze
je een dienstopdracht en die moet je gewoon
uitvoeren. Daarna mag je pas in beklag. Dat
is misbruik van de krijgstucht.”
Moen vindt daarom dat commandanten wel
degelijk aangepakt zouden moeten worden.
Maar hij toont begrip voor het feit dat zijn
pleidooi daarvoor op de bijeenkomst van
de AFMP op weinig weerklank kan rekenen. Volgens Moen zijn er uiteindelijk wel
beschermingsmaatregelen genomen bij de
vliegtuigplaatwerkerij. “Er is toen in verband
met carbonfibers en chromaten een ‘containment’ gebouwd, dus een afgeschermde
ruimte met onder- en bovendruk waar al die
werkzaamheden moesten plaatsvinden en
dan werd door TNO onderzoek gedaan naar
wat er vrijkwam. Na dat onderzoek kwamen
maatregelen als plastic handschonen en
moesten we met absoluutfilters en afzuigapparaten werken.”

OPLINIE
Moens kritiek werd niet in dank afgenomen en hij kwam daardoor als instructeur
terecht op het Kantoor voor Opleiding en
Training. Nu geniet hij al zeven jaar van zijn
UGM. “Ik heb een hele medische historie
en elke keer vraag ik aan mijn specialist:
zou het aan het werken met die chromaten
kunnen liggen? Ze zeggen dan dat die chemische stoffen gewoon niet goed zijn voor
het lichaam, maar dat ze nergens uit kunnen
afleiden dat er een directe relatie kan liggen. Ik ken ook genoeg oud-collega’s, zoals
schilders, die ziekteklachten hebben die op
de lijst staan.”
Moen betwijfelt of er een directe relatie
bewezen kan worden, maar juicht het wel
toe dat er nu mede dankzij de AFMP verder
onderzoek wordt gedaan. Hij wijst erop
dat in Oplinie al in juli 1994 door de inmiddels overleden Pieter de Jager artikelen
gepubliceerd werden over de gevaren van
carbonfibers en chromaten op de vliegbasis Leeuwarden. “Dus de AFMP was er al
vroeg mee bezig. We waren met een paar
lastige mensen, die hier vragen over bleven
stellen.” Dat de gevaren van chroom-6
enkele jaren geleden weer in de publiciteit
kwamen was voor Moen een bevestiging.
“Het ging mij niet om het gelijk, maar je
wordt nu eindelijk serieus genomen. Ik ben
tegen een mu aangelopen en je wordt als
lastig beschouwd. Op een gegeven moment
word je moedeloos en radeloos. Dan komt
dat bericht.” Hij slaakt een diepe zucht.
“Eindelijk is het kwartje gevallen!”
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‘INDIVIDUEEL LUKT HET
JE NOOIT OM DEFENSIE AAN
TE PAKKEN’
Van 1984 tot 1991 werkte Jurrie Moesker bij Defensie.
Het laatste jaar zat hij in de ziektewet en bleek dat hij de
longziekte COPD had. Een verband met zijn werk op de POMS
in Ter Apel werd destijds nog niet gelegd. Dat gebeurde pas
recent en Moesker kwam ook gelijk in aanmerking voor de
coulanceregeling. “Voor anderen komt het te laat, tachtig van
mijn collega’s zijn al overleden.” -DOOR FRED LARDENOYE

“De controlearts liet me

maar aansjokken, totdat er de diagnose
COPD uitkwam,” aldus oud-dienstplichtig
militair Jurrie Mosker (54). Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is
een verzamelnaam voor longziektes als
longemfyseem en chronische bronchitis.
“Ik heb gevraagd om een andere functie
bij Defensie. Maar die konden ze me niet
aanbieden en toen kreeg ik eervol ontslag.”
Hij voelde dat het niet in orde was, maar
zijn personeelschef zei dat hij maar beter
buiten Defensie werk kon zoeken. Dat hij
vervolgens kwaad was over de manier
waarop hij afgedankt werd, kon niet op
instemming rekenen van zijn oom die ook in
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de krijgsmacht werkte. “Ik wist toen al dat
mijn longziekte te maken had met mijn werk.
Maar probeer dat maar eens hard te maken
tegen de Rijksoverheid. Individueel lukt het
je nooit om Defensie aan te pakken.”

Jurrie Moesker: moe
van het vechten voor
erkenning. Foto: Jan
Peter Mulder

Moesker kan zich ook niet herinneren dat er
in de periode dat hij in de loodsen werkte
iets veranderd is of dat er beschermende
maatregelen werden genomen. “Later werd
ik warehousemanager, toen was ik ook vaak
in die ruimte. Je werd gewoon dom gehouden.” Eind jaren tachtig begon hij klachten te
krijgen. “Ik ging regelmatig naar de militaire
arts, maar hij kon niks vinden. Ik ben ook
herhaaldelijk in het ziekenhuis geweest, daar
werden testen gedaan. Dat heeft nog een
hoop geld gekost, want sommige medicijnen
werden niet vergoed door de particuliere
verzekering die we toen nog bij Defensie
hadden.”

COPD

COULANCEREGELING

Na zijn diensttijd begon Moesker in 1984 als
burger op de Amerikaanse POMS-locatie
site in Ter Apel bij de zogeheten ‘movement’
sectie. “Wij moesten alle voertuigen in de
spuiterij brengen. Daar werd in het begin
open en bloot geschud aan het materieel,
zonder enige bescherming. En wij reden daar
voortdurend doorheen. Toen kwamen we al
met chroom-6 in aanraking.”

Ondanks zijn ziekte is Moesker aan het werk
gebleven. Hij werkt nu als bedrijfsleider bij
een garagebedrijf. “Mijn huidige werkgever
houdt gelukkig wel rekening met mijn longziekte.” Toen enkele jaren geleden de gevaren
van chroom-6 in het nieuws kwamen, begon
er ook bij Moesker een lichtje te branden. “Ik
dacht: zei je wel, ik heb wel gelijk gehad het
deugt helemaal niet! Ik heb me gelijk gemeld

CHROOM-6

DRIE MANIEREN
WAAROP CHROOM-6
IN HET LICHAAM
KOMT
Chroom-6 kan op drie manieren het
lichaam binnenkomen. Via de longen
(door inademing), via de huid (door
aanraking) en via de maag (na inslikken).
Bij de medewerkers op de POMS-locaties
is chroom-6 vooral via inademing in het
lichaam gekomen. Blootstelling via de
huid of via de maag is echter niet uit
te sluiten gezien de aard van het werk,
het eten en drinken op de werkplek en
het inslikken van deeltjes die eerst zijn
ingeademd.

bij de AFMP en ook mijn huisarts ervan
in kennis gesteld. Alles is genoteerd en
ik kwam ook in aanmerking voor de coulanceregeling. Nu heb ik wel erkenning
gekregen, maar je moet wel veel wegen
bewandelen om je recht te halen.”
De vernietigende conclusies van het
rapport vond hij schokkend. “Vooral het
onrecht dat je is aangedaan. Dan denk
ik: waarom staat daar de staatsecretaris van Defensie om spijt te betuigen.
Excuses prima, maar dat had de minister
moeten zijn. Alsof je als kapitein een
sergeant stut om de kastanjes uit het vu
te halen.”
Moesker zelf is moe van het vechten
voor erkenning, daarom is hij blij dat de
AFMP de strijd heeft overgenomen. “Het
RIVM heeft nu bewezen dat de schuld bij
Defensie ligt, maar je moet er niet aan
denken dat je dan nog een keer moet
gaan aantonen dat je daar het slachtoffer van bent. Ik zit nu in die molen, maar
dat geldt niet voor anderen. En tachtig
van mijn oud-collega’s op de POMS-site
zijn al overleden.”

VOOR AANVULLENDE SCHADE
KUN JE MET HULP VAN DE AFMP
EEN PROCEDURE STARTEN
nu niet vallen onder de collectieve regeling.
Op de ziektelijst van de collectieve regeling
zijn er enkele ziektes ‘afgevallen’ ten opzicht
van de coulanceregeling. Dat is jammer,
maar deze lijst is wel gedegen internationaal
getoetst. En vergeet niet: er zijn eigenlijk
maar twee vaste aan chroom-6 gerelateerde
ziektes. Alle andere aandoeningen kunnen
ook andere oorzaken hebben.”
In de collectieve regeling worden een aantal
functies genoemd en een lijst van ziektes
opgesomd waarvoor schadevergoedingen worden betaald, die kunnen oplopen
tot 40.000 euro. Snels benadrukt dat het
netto bedragen zijn die jaarlijks geïndexeerd
worden. In bepaalde gevallen kunnen ook
nabestaanden aanspraak maken op een
schadevergoeding. Zoals bij elke collectieve
regeling vallen er helaas altijd betrokkenen
buiten de boot.

LAAGDREMPELIG
Snels wijst er op er voor een collectieve
regeling gekozen is om iedereen de ellende
van een individueel schadetraject te besparen. “Die kan wel tien jaar duren en dan nog
is het de vraag of het iets oplevert. Daar zit
niemand op te wachten. Dus wij dachten: als
we nu een goede basis voor iedereen leggen
dan hebben we dat al binnen. Het is een
laagdrempelige regeling. Mensen moeten
wel een ziekte (en een functie) hebben die
op de lijst staat, maar verder is een doktersverklaring voldoende en binnen acht
weken wordt er uitgekeerd. Dat is bij een
individuele schadeprocedure wel anders.
Dan moet je de hele medische mallemolen
weer in. Bovendien kun je individueel ook
met hulp van de AFMP nog voor aanvullende
schade gaan procederen tegen Defensie.
Bijvoorbeeld als je loon hebt misgelopen
door arbeidsongeschiktheid.”

VERDER ONDERZOEK
Aan het eind van de bijeenkomst van de
AFMP worden de aanwezigen door de afdeling Individuele Belangenbehartiging apart
genomen om hun actuele situatie goed te
registreren. Zo kunnen zij beter begeleid
worden om te kijken of en hoe zij aanspraak
kunnen maken op de collectieve regeling. Voor degenen die daar (nu) niet onder
vallen, heeft Snels een geruststelling. “De
lijst van functies die genoemd worden in de
regeling is niet in beton gegoten. Het kan
bijvoorbeeld ook zijn dat hun ziekteklachten
het gevolg zijn van het werken met andere
giftige stoffen. Het RIVM doet nog verder
onderzoek naar het gebruik van camouflageverf CARC en naar het gebruik van
chroomverf op andere Defensielocaties bij
de verschillende krijgsmachtdelen.” Vooral
dat laatste is op de bijeenkomst van 17 juni
van belang, opvallend veel aanwezige militairen bleken op locaties van de luchtmacht,
marine of landmacht gewerkt te hebben
met chroom-6. Snels: “Het zou kunnen dat
er in de toekomst nog andere ziekteklachten aan de lijst worden toegevoegd omdat
wereldwijd onderzoek heeft aangetoond
dat er een verband is tussen chroom-6 en
andere ziekten. Want we hebben afgesproken dat de RIVM dit blijft monitoren.”

Er is nu een schaderegeling voor
de slachtoffers van chroom-6. De
regeling is geen statisch document
en meer onderzoek volgt. De regeling
is een goede basis. Individueel
aanvullende schade verhalen is met
hulp van AFMP altijd mogelijk.”
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DOSSIER X

VGB-BELEID
VOLGENS HET
BOEKJE
Een partner die gewerkt heeft in crisislanden kan voor een adjudant
problemen opleveren bij het verkrijgen van een Verklaring van geen
bezwaar (VGB) voor een vertrouwensfunctie. Vaak omdat bij de
veiligheidsdiensten in die landen geen gegevens opgevraagd kunnen
worden. De Minister kan van dit beleid afwijken en andere
bronnen benutten, maar dat doet ze niet
gauw. Dat blijkt wel uit de driejarige
rechtszaak die wij voor een
marechaussee en zijn partner
voerden. - DOOR JOCHEM SAJTOS
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de partner

van de
adjudant
had ruim vijf jaar werkzaamheden verricht
voor de Verenigde Naties (VN). Eerst in
de Democratische Republiek Congo en
vervolgens in Zuid-Soedan. Haar werk was
gericht op het eigen beleid van de VN en het
geven van interne trainingen. Vanwege de
ervaring die ze daarbij had opgedaan zorg en
mensenrechten in crisislanden was ze voor
het ministerie van Defensie een interessante
kandidaat voor een functie als reservist.
Aangezien het om een veiligheidsfunctie
ging, moest ze dan wel een VGB aanvragen.
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) verrichtte het daarvoor
wettelijk vereiste onderzoek. Op basis van
de uitkomsten besloot de minister van
Defensie de partner van de adjudant geen
VGB te verstrekken. Ten eerste omdat
de MIVD geen gegevens over de partner
tijdens haar werk in het buitenland kon
vergaren. Er bestond namelijk geen
samenwerkingsverband met de
veiligheidsdiensten van Congo
en Zuid-Soedan. Ten
tweede omdat ze
een te lange
periode
in deze
aandachtsgebieden
van de MIVD
was geweest.
Saillant detail was
natuurlijk dat het Ministerie
haar juist voor de kennis van de
VN en ervaring in conflictlanden graag
binnenhaalde. Terwijl dit de reden voor
weigering van de de VGB van de partner was.
De weigering om zijn partner een VGB te
verstrekken had ook directe gevolgen voor
de adjudant. Vanwege zijn veranderde
thuissituatie had hij namelijk een nieuw
veiligheidsonderzoek aangevraagd. De
uitkomsten van dat onderzoek zorgden
ervoor dat zijn VGB werd ingetrokken en hij
uit zijn functie werd ontheven. Aangezien er
geen functies op een lager veiligheidsniveau

STEVIG VASTHOUDEN AAN ZO MIN
MOGELIJK UITZONDERINGEN
OP DE REGEL
beschikbaar waren – functies waarvoor
geen VGB vereist is – kwam hij
noodgedwongen thuis te zitten.

JURIDISCHE ACTIE
Zijn partner besloot een juridische procedure tegen de afwijzing van haar VGB te starten, gezien de grote gevolgen voor de adjudant en de situatie dat strikt naar de letter
van het beleid werd gekeken en niet naar de
bijzondere omstandigheden. Ze kreeg daarbij
de steun van de vakbond. Helaas lukte het
niet om de minister via een bezwarenprocedure tot een ander standpunt te brengen,
ondanks toewijzing van het bezwaar door
de bezwarencommissie aan de partner. Na
het aanspannen van een beroepsprocedure
werd de bewindsvrouw in eerste instantie
in het gelijk gesteld door de rechtbank Den
Haag. Het was dan ook noodzakelijk om de
stap te zetten naar de hoogste rechter op
dit gebied, de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Vanaf de weigering
van de VGB tot aan de behandeling van het
hoger beroep al met al een procedure van
een kleine drie jaar!

VEILIGHEIDSRISICO?
Tijdens de behandeling van het hoger beroep
werd nogmaals naar voren gebracht dat
Nederland de VN beschouwt als een zeer
betrouwbare partner en ook actief gebruik
maakt van haar kennis en kunde. Zelfs de
MIVD werkt actief samen met de VN. Zij had
daar navraag kunnen doen naar de handel
en wandel van de partner en ook bij de
(Nederlandse) diplomaten kunnen informeren naar haar betrouwbaarheid. Het is dan
ook bijzonder dat de minister de partner van
de adjudant van begin af aan als een potentieel veiligheidsrisico zag.
Opmerkelijk genoeg is ze een jaar later voor
het ministerie van Buitenlandse Zaken bij
de VN in Mali precies dezelfde functie gaan
vervullen als ze voor de VN deed in Zuid-

Soedan. Het enige verschil was degene door
wie zij betaald werd. Hier blijkt maar weer
uit dat de Nederlandse Staat veel vertrouwen in haar stelde. Voor de minister was
het echter nog altijd onvoldoende om een
uitzondering te maken.

INGRIJPENDE GEVOLGEN
Uiteindelijk heeft de hoogste rechter die uitzondering wel gemaakt. Hij vond een afwijking van het beleid in dit geval gerechtvaardigd, omdat de omstandigheden zo bijzonder
waren en de gevolgen voor de partner en
de adjudant zo ingrijpend. Pas op basis van
de door hem gegeven aanwijzing bleek
de minister bereid om van het beleid af te
wijken. De aangespannen procedure moest
tot het bittere eind worden uitgevochten,
voordat de minister bereid was om serieus
te bezien of het algemeen belang eigenlijk
wel gebaat was bij het genomen besluit.
Pas na ruim drie jaar kreeg de partner van
de adjudant, na nieuw uitgebreid onderzoek
van de MIVD, alsnog een VGB. Hierdoor heeft
ook de adjudant nu weer een VGB aangevraagg en gekregen om een functie op een
hoger veiligheidsniveau te kunnen bekleden
en het werk op te pakken dat hij al die jaren
vóór de hele kwestie heeft gedaan.
Al met al is hij echter wel een aantal
jaren belemmerd in zijn carrière en het
is de vraag hoe de KMar daarmee om
zal gaan. Met andere woorden: of zijn
loopbaanperspectief door de hele gang van
zaken niet onherroepelijk beschadigd is.

Het VGB-beleid is niet in alle
gevallen sluitend. Een goede reden
voor het niet verstrekken van een
VGB is soms ver te zoeken. In uitzonderingsgevallen kan de Minister
afwijken van het beleid.
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WERK EN INKOMEN

gewoon lekker ﬁetsen.

EXTRA
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€ 100,1

KORTING OP EEN STELLA
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Garantie tot 5 jaar
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Gratis proefrit en service aan huis

Vicenza Superior Nero Steps

Krachtige Shimano Steps middenmotor

Laagste prijs

Nederlandse kwaliteit

Gualtiero

Speed-pedelec (maximumsnelheid 45 km/h)

AFMP en Stella zijn een mooie samenwerking
aangegaan! Als lid van de AFMP heb je recht
op een exclusieve korting: je ontvangt € 100,extra korting op een Stella e-bike of accessoires,
bovenop onze lopende acties!
Bel voor een gratis proefrit aan huis naar

Let op: lever deze advertentie direct in
tijdens verkoop om de korting te ontvangen.
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1807 - AFMP Ledenblad

0341 - 25 22 66 of kijk op stellafietsen.nl/AFMP

Geldig bij aanschaf van een nieuwe Stella E-bike of op accessoires. Niet in te wisselen voor geld. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Keuze uit meerdere accessoires tot een maximum bedrag
van €100,-. Bij overschrijding van het totaalbedrag van €100,- zijn de accessoires leverbaar tegen bijbetaling. 2 Garantie en service op locatie in Nederland, excl. Waddeneilanden. Bij normaal gebruik en
onderhoud drie jaar garantie op de accu en twee jaar garantie op het motorpakket.
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BONDIG RECHTSHULP

?
VEELGESTELDE VRAAG
BIJ ONZE AFDELING IB

MINI-JOB IN HET
BUITENLAND?

LET OP JE
BIJDRAGE
ZIEKTEKOSTEN!

De heer Pennings is een gepensioneerde ex-militair die in Duitsland woont. Hij heeft daar een paar
jaar een zogenaamde mini-job gehad. Mini-jobs
zijn banen waarmee maximaal € 450 per maand
wordt verdiend. Hoewel de heer Pennings vanuit
Nederland AOW en pensioen ontvangt, ging het
CAK (dat de buitenlandregeling voor ziektekosten uitvoert) ervan uit dat de heer Pennings door
zijn mini-job voor rekening van Duitsland voor
ziektekosten verzekerd was en aan Nederland
geen verdragsbijdrage verschuldigd was. Eind
2017 kwam het CAK op deze beslissing terug. De
heer Pennings ontving een beslissing van het CAK,
waarin hem werd verteld dat hij vanaf 1 januari
2017 de verdragsbijdrage moest gaan betalen en
dat hij over de voorgaande jaren een navordering
zou krijgen. Met hulp van een van de juristen van
de AFMP is de heer Pennings tegen deze beslissing
opgekomen. Na bestudering van het dossier kwam
de jurist tot de conclusie dat de heer Pennings
inderdaad in Nederland verzekerd was gebleven
en daardoor de verdragsbijdrage moest betalen.
De jurist vond echter niet dat het CAK het recht
had om de bijdrage met terugwerkende kracht in
te vorderen. De heer Pennings had het CAK namelijk al die tijd volledig geïnformeerd en mocht niet
de dupe worden van een interne fout. Het CAK
kwam gelukkig al gauw op de lijn met de boodschap dat van terugvordering werd afgezien. Een
snelle oplossing en een tevreden lid.

KOMEN MIJN
NIET OPGENOMEN
VAKANTIEDAGEN
DIT JAAR TE
VERVALLEN?

!

Tot 2014 werd een deel
van de niet-opgenomen
vakantiedagen overgeheveld naar het volgende
jaar, maar daar is verandering in gekomen.
Sinds 2014 geldt er geen maximum meer
en gaat al het verlof mee over naar het
volgende jaar. Vakantiedagen die zijn opgebouwd tot 1 januari 2019 vervallen na 5 jaar.
Deze dagen moeten dus voor 1 januari 2024
opgenomen zijn en je moet van de leiding
medewerking krijgen om een eventueel
verlofstuwmeer af te bouwen. Voor verlof
dat na 1 januari 2019 wordt opgebouwd
geldt als regel dat het aan het eind van het
volgende kalenderjaar vervalt. Als het verlof niet opgenomen is wegens operationele
omstandigheden of gewichtige persoonlijke omstandigheden of medische redenen wordt deze vervaldatum met een jaar
uitgesteld. Deze afspraken gelden zowel
voor burgers als voor militairen. Ze staan
nog niet in het BARD en AMAR, maar als het
goed is handelt Defensie er al wel naar. Gaat
er iets mis met je vakantiesaldo of zijn er
verder nog vragen neem dan contact op met
onze afdeling individuele belangenbehartiging (IB). Dat kan telefonisch, via de mail of
de app van de AFMP!
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Paraat in een nieuw tenue
Ons nieuwe logo toont wat we voor u doen.
Wij bieden zekerheid en maatwerk, zodat
uw verzekeringen en hypotheek altijd op orde
zijn. Als (ex-) militair mag u - samen met uw
thuisfront - altijd rekenen op onafhankelijk
advies, 24/7 bereikbaarheid en specialistische
kennis.

DFD biedt u de zekerheid van:
✔
✔
✔
✔

Foto: Ministerie van Defensie
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FNV VEILIGHEID

FNVV BLIJFT ACTIEF
ALS ABP-CONTROLEUR
De bonden van FNV Veiligheid – de AFMP, MARVER en NPB – leveren de
komende jaren twee leden voor het ABP Verantwoordingsorgaan, dat
namens de deelnemers het beleid van het pensioenfonds controleert. Dat
is de uitkomst van de VO-verkiezingen die in april zijn gehouden onder alle
ABP-deelnemers.
De leden van het ABP Verantwoordingsorgaan controleren het ABPbestuur en geven advies over het te voeren beleid op het gebied van
bijvoorbeeld de communicatie, beleggingen en de premie. Het VO bestaat
uit vertegenwoordigers van actieve deelnemers, gepensioneerden en
werkgevers. Namens de werkende deelnemers is dit keer FNVV-kandidaat
Richard Bronswijk gekozen en namens de gepensioneerde deelnemers
FNVV-kandidaat Bert Weeren.
Albert Springer leidde namens FNV Veiligheid de campagne en is blij met
het resultaat. ‘Met twee zetels in het VO kunnen we de belangen van onze
leden goed behartigen. Dank aan iedereen die op onze kandidaten heeft
gestemd. We wensen Richard en Bert veel succes de komende jaren en
bedanken onze afzwaaiende VO-leden Peter Rutten en Jeroen Maat voor
hun grote inzet op pensioengebied de afgelopen vier jaar.’
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MAAK EEN VUIST
VOOR DE BOA
TEKEN DE PETITIE!
De Nederlandse BOA Bond (NBB) is sinds kort
een onderdeel van FNV Veiligheid. Zij zijn
een petitie gestart om BOA’s eindelijk de
juiste middelen, bevoegdheden en respect
te geven. Dat wordt hoog tijd, aldus Eric
Lakenman, consulent van de NBB: ‘Een BOA
zonder wapens wordt gezien als een gemakkelijk doelwit. Zonder wapenstok en
pepperspray nemen mensen je
niet serieus.’
Alleen al dit jaar werden
in Amsterdam meer dan
driehonderd meldingen
gedaan van agressie
tegen BOA’s. Van messteken en aanvallen met
glasscherven tot aanrijdingen en mishandeling. Teken
ook de petitie en help mee
een vuist te maken voor BOA’s!
Meer weten?
Kijk op www.boabond.nl!

BLOG KAAT MOSSEL

Het
thuisfront
is niet
meer zo buigzaam

“het

leven is keuzes maken…” antwoordde
@andrebosman op een interview
met een mariniersvrouw op Twitter.
Wie kent hem niet, de woordvoerder Defensie en
Koninkrijksrelaties voor de VVD.
De reactie werd gegeven op een link naar het
interview van Sanne op Vrouw.nl. Sanne gaf daarin als
mariniersvrouw haar visie op de toekomstige verhuizing
naar Vlissingen, de problematiek van het thuisfront en
wat haar zoal als partner van een militair bezighield.
Een niet alleen onbeschofte maar ook totaal onterechte
opmerking van een regeringsambtenaar.
Allereerst vind ik het nogal laag van iemand in het
pluche om zo te reageren op een interview met een
thuisfronter. Nogmaals (ik benoem het regelmatig), dat
hele ‘zonder het thuisfront kunnen wij het niet’ haal
je daarmee volledig onderuit. Daarbij denk ik dat je als
woordvoerder Defensie doordrongen mag zijn van het
feit dat het thuisfront het 5e krijgsmachtonderdeel is.
Dat verdient respect. Om dan in een volgende tweet te
stellen: “Je hoeft niet te verhuizen, maar dan heb je wel
een weekendhuwelijk. Dat is ook een keuze”, geeft het
onbeschofte aan.
Thuisfront is niet meer zo buigzaam, mijnheer Bosman
en collega’s. Thuisfront heeft een baan, een leven
buiten Defensie, vrienden en familie die belangrijk
zijn. Thuisfront heeft geen behoefte aan een onbenul
die als woordvoerder even duidelijk maakt dat het je
eigen schuld is als je je gezin onder druk voelt staan. Ik
verwachtte bijna de ‘had ie maar een vak moeten leren’
of ‘je hoeft er toch geen relatie mee te beginnen’ als
volgende tweet.

“HET THUISFRONT
IS HET VIJFDE
KRIJGSMACHTDEEL”
De werkelijkheid, mijnheer Bosman, is dat die druk
zo groot is dat heel veel thuisfront aandringt op een
burgerbaan. Dat de druk die wordt ervaren op het gezin
met uitzendingen, oefeningen en al het andere gerommel soms uitmondt in een scheiding omdat je elkaar
gewoon kwijtraakt in de relatie. Dat militair-zijn voor
velen niet meer een way-of-life is, maar een opstapje
naar een goed betaalde burgerbaan. De uitstroom is niet
zo heel erg verrassend, je moet alleen even verder kijken
dan Twitter wellicht. Gewoon even in gesprek gaan en
luisteren. Een simpele maar soms erg effectieve manier
van communiceren. Nodig Sanne gewoon eens uit voor
een kop koffie.
Dit soort tweets zegt alles over u en werkelijk helemaal
niets over al die thuisfronters.
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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)

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. Natulijk 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 RON SEGERS
SECTORHOOFD LUCHTMACHT

Luchtverkeersleiding

is
het
beu
een

aantal jaar geleden ben ik
geïnformeerd over de plannen van de Luchtmacht
om de luchtverkeersleiding (AOCS NM) te
verplaatsen naar Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL) op Schiphol. Tijdens de
presentatie van de plannen liet ik de zorgen
horen van de vele leden die ik hierover
gesproken had. Er waren namelijk wel wat
bezwaren tegen de verhuizing.

Eén van die grootste zorgen was het verschil in salaris tussen militairen en burgers
werkzaam bij LVNL. Burgers verdienen soms
wel tot drie keer meer dan militairen. Dit zou
kunnen leiden tot grote ontevredenheid bij
militaire verkeersleiders. Ook de verhuizing
in relatie tot de reistijd naar Schiphol zou
naar mijn idee zorgen voor onvrede. Wat
deze keuze nog vreemder maakte, waren
de forse investeringen die de Luchtmacht
deed in nieuwe apparatuur voor de luchtverkeersleiding. De Luchtmacht beschikte
daarna over de modernste middelen terwijl
Schiphol nog werkt met verouderde apparatuur. Het deed me denken aan een beroemde
kreet binnen Defensie: ‘Daar waar nieuwbouw gepleegd wordt moet je opletten
want dan wordt het onderdeel opgeheven.’
Kortom: ik begreep er werkelijk niets van. In
mijn ogen was dit niets meer dan een ordinaire bezuiniging, opgelegd door de politiek.
Immers, AOCS NM stond al op de lijst van

“DE MENSEN ZIJN
HET REIZEN BEU
EN SOLLICITEREN
BUITEN DEFENSIE”
onderdelen die gesloten moesten worden.
Er is volgens mij nooit een goede financiële
onderbouwing gemaakt over de kosten die
dit met zich mee zou brengen en wat het zou
opleveren.
Nu is de overgang realiteit geworden en
de zorgen die ik toen had ook. De luchtverkeersleiders krijgen een premie die het leed
enigszins verzacht, maar de mensen zijn het
reizen beu en veel collega’s zijn aan het solliciteren buiten Defensie.
Waar gaat het heen met de
Luchtverkeersleiding? Weet u het?

23

BONDIG VERENIGING

IN MEMORIAM
In Memoriam

ROBERT JOUSTRA

Op 8 april 2018 is in de leeftijd van 74 jaar
overleden ROBERT JOUSTRA, Ritmeester
der Cavalerie b.d. en oud-bestuurslid van
de Koninklijke Onderofficieren Vereniging
(KOOV) Ons Belang (OB), later opgegaan in de
Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP).
Het waren nogal woelige tijden in de lange
periode dat Rob Joustra deel uitmaakte van het
hoofdbestuur van de militaire vakbond OB. Hij
trad als jong Onderofficier in 1978 toe tot het
hoofdbestuur in het toenmalige Witte Huis in
Amersfoort en werd in 1981 eerste secretaris.
De woelige tijden waren reeds aangebroken:
de ooit opgezette toenmalige constructies van
vakbond en ‘organisaties ten algemenen nutte’
(denk aan verzekeringsinstanties, woning- en
huisvestingsbureau e.d.) werden conform
moderne visies niet meer geaccepteerd en
Rob was een van de hoofdbestuurders die
deze moderne opvattingen steunde. Kortom:
de ‘oude’ bestuurders vertrokken voor het
merendeel. Logisch gevolg: Rob Joustra was
de meest aangewezen persoon om de functie
van President (zoals dat toen nog heette) te
vervullen. Hij viel met zijn neus in de boter. Zijn
voorzitterschap duurde van 1982 tot 1986 en
hij maakte alles mee wat een president/voorzitter maar kon meemaken. De ‘belangenvereniging’ zoals dat toen nog heette, wilde van
de kwalificatie KOOV af om te kunnen groeien.
Men zocht ook toenadering tot gelijkgestemde
vakbroeders en tenslotte werd dat de VMTB,
de militaire techneutenclub. Kort gezegd:
die beoogde samenwerking werd een succes.
Uiteindelijk ontstond eerst de Federatie en
kort daarna de definitieve vakbond Algemene
Federatie Militair Personeel AFMP. Tevens was
Rob in de jaren ’80 een periode ondervoorzitter in het eerste bestuur van Euromil. Rob
Joustra heeft in al die jaren dat hij actief deel
uitmaakte van het hoogste bestuursorgaan
van de Vakbond OB, later de AFMP, bewezen dat
door beheerst optreden met inachtneming van
de normale menselijke verhoudingen optimale
resultaten bereikt kunnen worden.
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Hieronder de namen en correspondentie-adressen
van AFMP-leden die ons de afgelopen maanden zijn
ontvallen. Wij wensen alle nabestaanden veel kracht
bij het verwerken van hun verlies.
Dhr. H.J.J. Korpel
Padland 3
3941 KB Doorn
25 maart (90)

Dhr. H.M. de Bruin
Prins Alexanderstraat 25
1814 XK Alkmaar
19 april (87)

Dhr. S. Feenstra
Coornhertstate 45
6716 PK Ede
16 juni (65)

Dhr. J.C.A. Dekkers
Holleweg 139
4623 XC Bergen op Zoom
8 april (72)

Dhr. J. Lasker
Monnickskamp 208
1273 JW Huizen
24 april (87)

Dhr. J.M. ter Elst
Jac. Perkstraat 7
3842 AS Harderwijk
22 mei (86)

Dhr. R.J.B.F. Steutel
Schepen
Oppenwervestraat 121
6831 MK Arnhem
11 april (83)

Dhr. J.C. Kasander
Doorzwin 2119
1788 KG Julianadorp
27 april (65)

Dhr. W. Lemstra
Celebeslaan 18
7314 BG Apeldoorn
2 juni (71)

Dhr. J. te Lindert
Willy Brandtplein 186
7007 LG Doetinchem
4 april (87)

Dhr. K. Piest
Prinses Margrietstraat 4
8331 ET Steenwijk
5 juni (90)

Dhr. J. Eckhardt
Notaris Fischerstraat 7
6711 BA Ede
11 april (90)

60

Dhr. H.C. Wijnands
Abdis Richardislaan 5
6041 VA Roermond
6 juni (80)

JARIGE
LIDMAATSCHAPPEN

in de maanden mei, juni en juli
Dhr. W.H. Hartman Rijswijk zh
Dhr. L.G. Boon Rotterdam
Dhr. E.H.M. Alvares Utrecht
Dhr. J.W.G.
Akkerman Bunschoten-Spakenburg
Dhr. L. Chaigneau Vianen zh
Dhr. C.F. Emmerich Breda
Dhr. F.G.H. Kats Oss
Dhr. J. van de Brug Uden

Dhr. W. Achterberg Uden
Dhr. P.G.H. Jurjus Uden
Dhr. H.L. Dellebarre Groesbeek
Dhr. J. van de Velde Lunteren
Dhr. R.L. Herscheit Dieren
Dhr. G.H. Derks Zutphen
Dhr. C.A. Monfrooy Nunspeet
Dhr. A.J.A. Vierstraete Kampen
Dhr. J.F. Sollie Leeuwarden

BONDIG VERENIGING

PA-BIJEENKOMSTEN
DATUM AANVANG PLAATS

27 sep
27 sep
28 sep
28 sep
4 okt
4 okt
5 okt
11 okt
11 okt
12 okt
12 okt
16 okt
18 okt
18 okt
19 okt
25 okt
25 okt
26 okt
26 okt
2 nov
2 nov
2 nov
2 nov
8 nov
9 nov
14 nov
15 nov
16 nov
16 nov
23 nov
23 nov
23 nov

10.00 u
14.00 u
10.00 u
13.30 u
10.00 u
14.30 u
14.00 u
10.00 u
14.00 u
10.00 u
13.30 u
13.30 u
10.00 u
14.00 u
10.00 u
10.00 u
14.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
13.30 u
13.30 u
14.00 u
11.00 u
11.00 u
14.00 u
10.30 u
10.30 u
14.00 u
10.00 u
10.00 u
13.30 u

Assen
Emmen
Rosmalen
Tilburg
Hoofddorp
Den Helder
Volkel
Wezep
Apeldoorn
Dordrecht
Den Haag
Eindhoven
Harderwijk
Amersfoort
Weert
Leeuwarden
Steenwijk
Utrecht
Utrecht
Ede
Breda
Breda
Enschede
Zeven-Brauel
Blomberg
Schaarsbergen
Nijmegen
Heerlen
Venlo
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Goes

PA-GROEP

LOCATIE

ADRES

SECTORHOOFD PA

Assen / Groningen
Emmen
De Meijerij
Hart van Brabant
Kennemerland
Noord-Holland-Noord
Brabant Noord-Oost
IJsselland
Apeldoorn / Salland
Rijnmond
Haaglanden
De Kempen
NO-Veluwe
Eemland & Doorn
Poort van Limburg
Friesland
Steenwijk
’t Gooi
Utrecht e.o.
Veluwe
Rijen
De Baronie
Twente
Seedorf
Blomberg
ZO-Veluwe
Rijk van Nijmegen
Zuid-Limburg
Venlo & Roermond
Roosendaal
West-Brabant
Zeeland

De Maasstee
FNV Vakbondshuis Emmen
Perron 3
MFA Het Spoor
De Boerderij, zaal 2
de MOOC
Gemeenschapshuis de Schakel
Dorpshuis
Wijkontmoetingscentr. ‘De Stolp’
Cultureel Centrum ‘Sterrenburg’
Studenthotel
Zalencentrum ‘Ambassadeur’
Zalencentrum ‘De Kiekmure’
Restaurant “De Amershof’
Dienstencentrum de Roos
De Fontein
Verenigingsgebouw ‘De Klincke’
FNV-gebouw
FNV-gebouw
de Velder
Café ‘De Toerist’
Café ‘De Toerist’
Sportclub Enschede
Gasthof ‘Zur Linde’
Café ‘Bei Heini’
PMT ‘De Landing’
Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.29)
Café d’r Klinge
Hotel ‘Wilhelmina’
Paviljoen ‘Rozenoord’
Paviljoen ‘Rozenoord’
Wijkgebouw de Spinne (zaal 78-80)

Maasstraat 25
Bukakkers 12
Hoff van Hollantlaan 1
Schaepmanstraat 36
Lutulistraat 139
Spoorstraat 56
Reestraat 49
mariënrade 3
Violierenplein 101
Dalmeyerplein 10
Hoefkade 150
L. Napoleonplein 21
Tesselschadelaan 1
Snouckaertlaan 11
Beekstraat 54
Goudenregenstraat 77
Kerkstraat 16
Hertogswetering 159
Hertogswetering 159
Munnickhof 17
Teteringsedijk 145
Teteringsedijk 145
Weggelhorstweg 30
Wallweg 2
Neue Torstrasse 38
Deelenseweg 28
Meijhorst 7039
Pancratiusplein 47
Kaldenkerkerweg 1
Beukenlaan 14
Beukenlaan 14
Joseph Lunslaan 7

John van Wanrooij
John van Wanrooij
Dik de Jonge
Dik de Jonge
John van Wanrooij
John van Wanrooij
Dik de Jonge
John van Wanrooij
John van Wanrooij
Dik de Jonge
Dik de Jonge
Dik de Jonge
John van Wanrooij
John van Wanrooij
Dik de Jonge
John van Wanrooij
John van Wanrooij
Dik de Jonge
Dik de Jonge
John van Wanrooij
Dik de Jonge
Dik de Jonge
John van Wanrooij
John van Wanrooij
John van Wanrooij
Dik de Jonge
Dik de Jonge
Dik de Jonge
Dik de Jonge
Dik de Jonge
Dik de Jonge
Dik de Jonge
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JARIGE
LIDMAATSCHAPPEN

in de maanden mei, juni en juli

Dhr. I.L.M. de Bree Hilversum
Dhr. H. Winkelman Zoeterwoude
Dhr. R.W. Gratama Den Haag

Dhr. N.I. Mesker Vlaardingen
Dhr. J.W. Schoonheim Utrecht
Dhr. F.C.K. Lak Loenen Aan De Vecht
Dhr. C.J.P.J. de Vries Harderwijk
Dhr. A.C. Grundman Ermelo
Dhr. A.M. de Wijs Made
Dhr. F. Beek Baarle-Nassau
Dhr. G.J. de Groot Uden
Dhr. P.J.M. Broos Veldhoven
Dhr. J.J.F.M. Valkenburg Ede
Dhr. C. Braber Ede Gld

Dhr. H.A. Laarhoven Ede
Dhr. A.B.C. Fredriks Bennekom
Dhr. J.P.C. Roovers Eerbeek
Dhr. J. Wever Apeldoorn
Dhr. D. van Scheijen Apeldoorn
Dhr. K.R. Wozniak Apeldoorn
Dhr. A. Eleveld Apeldoorn
Dhr. J.D. Piket Oldenzaal
Dhr. C.G. Tenret Elburg
Dhr. A. Gijsbers Steenwijk
Dhr. P.H. Noor Sneek
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WELKOM EN
AFSCHEID TIJDENS
DE JAARLIJKSE BV
De 38e Bondsvergadering (BV) van de AFMP vond dit jaar plaats
in het hoofdkantoor in Utrecht. Zoals altijd bestaat deze voor
een groot deel uit formele, vaststaande punten. Dit jaar werd er
echter ook afscheid genomen van meerdere bestuursleden en
kaderleden en werd er een nieuwe secretaris benoemd.

schuwingen, afschafte. Er is ook al een tijd
een onafhankelijk meldpunt voor defensiemedewerkers die melding willen doen van
misstanden. Dat onafhankelijke meldpunt
is er gekomen dankzij druk van ons en twee
andere centrales.”

FORMALITEITEN
Na haar speech begonnen enkele formele
zaken die horen bij de jaarlijkse vergadering.
Deze werden vlot afgewerkt waardoor de
BV aankwam bij de samenstelling van het
Algemeen Bestuur (AB). Volgens het rooster
waren René Schilperoort, Elske Douma en
Amin Michel aftredend. René Schilperoort
heeft zich herbenoembaar gesteld en is door
de BV opnieuw benoemd tot vicevoorzitter/onderhandelaar. Elske Douma (lid AB) en
Amin Michel (secretaris/penningmeester)
hebben hun functie neergelegd. Elske was
afwezig, van haar is op een eerder moment
al afscheid genomen. Tijdens de BV werd ook
van Amin formeel afscheid genomen.

voorzitter

AnneMarie
Snels trapte de BV af met haar openingstoespraak. Hierin herinnerde zij de aanwezigen dat we soms, in het vuur van de
strijd die we dagelijks leveren, vergeten om
onze zegeningen te tellen en de resultaten
die we boeken. “Na jarenlange strijd is het
AOW-gat bij Defensie toch maar mooi 100%
opgelost. In veel andere sectoren met zware
beroepen zijn ze jaloers op ons. Na eveneens een jarenlange strijd hebben we een
26

BENOEMINGEN
fatsoenlijke regeling afgesloten voor alle
chroom-6 slachtoffers op de POMS-sites. En
ik voorspel jullie, die gaat er over enige tijd
ook komen voor andere locaties waar met
chroom-6 is gewerkt. En natuurlijk gaan we
onze leden bijstaan, ook met een eventueel
aanvullende schadeclaim.”
Niet alleen op deze langslepende dossiers
zijn dit jaar resultaten geboekt. “Er werden
afspraken gemaakt voor een ANW-hiaat
verzekering met Loyalis, nadat het ABP de
ANW-compensatie, ondanks onze waar-

Thijs Bom heeft zich kandidaat gesteld
voor het AB. De toetsingscommissie en het
Algemeen Bestuur hebben voor hem een
positief advies aan de BV gegeven. De BV
ging dan ook akkoord met zijn benoeming.
Uit de procedure voor de functie secretaris
en penningmeester heeft de toetsingscommissie samen met het Algemeen Bestuur
Pauline de Casparis met bindende voordracht voorgedragen voor deze functie.
Pauline is geen onbekende voor de meeste
kaderleden want zij is al bijna 10 jaar betrok-

VERENIGING

“

BESTE BEWINDSLIEDEN,

ken bij de AFMP. Ook stond zij als advocaat
aan de wieg van verschillende procedures
over bijvoorbeeld de ‘eigen huishouding’ en
het AOW-gat. Pauline werd met een overtuigend applaus door de BV benoemd als
nieuwe secretaris en penningmeester van
de AFMP. Wil je meer weten over Pauline? Op
pagina 28 kun je met haar kennismaken.

AFSCHEID
Naast het afscheid van de bestuursleden
waren er ook enkele kaderleden waarvan
afscheid werd genomen. Jan Robben nam
afscheid van de Financiele Advies Commissie
(FAC) maar blijft nog wel actief als contactpersoon voor de PA. Rob Laagland is actief
geweest als kaderraadslid Post-Actieven
(PA) en als onze vertegenwoordiger in het
FNV-ledenparlement. Martin punt gaat
met UKW en neemt daarmee afscheid als
kaderlid. Bas Dielissen is als kaderlid in
verschillende commissies actief geweest en
stopt nu ook met de Toetsingscommissie.
Bert Weeren is al enige tijd vertrokken als
sectorhoofd PA maar tijdens de BV werd hier
officieel voor de hele vereniging nog even
bij stilgestaan. Stilstaan kan Bert echter niet
want hij is als kaderlid teruggekomen, o.a.
als belastinginvuller en onze vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan van het
ABP. De AFMP bedankt al deze leden voor
hun jarenlange inzet en betrokkenheid voor
de vereniging.
Anne-Marie sloot de vergadering af door
ook alle huidige kaderleden te bedanken
voor hun inzet en een fijne vakantie te
wensen.

Wij zien geen enkele bereidheid tot verandering bij
de defensietop. Mentaliteit, attitude, de cultuur,
het blijft zoals die was en dat vinden wij uitermate
zorgelijk. Er is een aaneenschakeling van incidenten de afgelopen tijd, maar ‘lessons learned’, dáár
lijkt binnen de organisatie geen sprake van. Wie
neemt er nu snel verantwoordelijkheid en regie?
Hoe zorgen we er samen voor dat het wederzijdse
vertrouwen terugkomt? Vertrouwen van het
personeel in haar werkgever, de top van Defensie.
Vertrouwen van de bonden in diezelfde werkgever, de top van Defensie. Wij willen daarvoor
onze stinkende best doen, maar daarvoor zijn wel
daden nodig aan werkgeverszijde. Bovendien verwachten we dan ook dat de werkgever zich houdt
aan afspraken, en niet om de haverklap alle regels
en het rechtspositiebesluit probeert te omzeilen.
Dames, er is snel een eerste resultaat nodig. Om te
beginnen een arbeidsvoorwaardenresultaat. Dat
is om een aantal redenen hard nodig:
Ten eerste om het vertrouwen van het personeel in de werkgever te herstellen (en dat zal
hopelijk ook een positief effect op de uitstroom
en de instroom hebben). Ook om de relatie en
het vertrouwen tussen bonden en de werkgever een ‘positieve schwung’ te geven. Om te
laten zien dat de insteek uit de Defensienota
‘het personeel voorop’ door de Minister en de
Staatssecretaris écht gemeend wordt. En om
tijd en ruimte vrij te spelen om samen daadwerkelijk te gaan werken aan herstel van vertrouwen en de invulling van alle afspraken uit
arbeidsvoorwaardenakkoord(en).
Ik geef u alvast wel een ‘voor-waarschuwing’
beste bewindslieden: Wij kunnen niet met een
resultaat terug naar de achterban waarbij er niet
een flinke plus onder de streep over blijft. Dat
betekent dus én een fatsoenlijke pensioenregeling
voor militairen én een arbeidsvoorwaardenakkoord, en daar ziet het nu nog steeds niet naar uit.
Maar u heeft nog héél event de tijd, tot het zomerreces. Kom over de brug dames, dat verdienen de
medewerkers na jarenlange karige cao’s of zelfs
geen cao omdat het kabinet ons op de nullijn hield!
En ja, we willen vooral een ‘poencontract’, en daar
is niets mis mee. Biedt iedereen in FPS 2 meteen
ook meer werkzekerheid, dat moet toch lukken
met al die vacatures?
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INTERVIEW

WIE IS
PAULINE
DE CASPARIS?
GEBOORTEDATUM

3 januari 1963
GEBOORTEPLAATS

Heemstede
WOONPLAATS

Almere, samen met haar
vriend en twee katten
HOBBY’S

Secretaris

met de handen
in de aarde

Met een overtuigend applaus werd Pauline de Casparis
eind juni benoemd tot secretaris en penningmeester
van de AFMP. Een goed moment om haar beter te leren
kennen. “Zo’n benoeming is meer dan procedureel, het
is best een bijzonder moment met een feestelijk tintje.
Zeker wanneer de felicitaties komen.” -TEKST JOHAN VAN
ESSEN, FOTO’S JOS VAN NIEUWENHUIZEN
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(Berg)wandelen, sporten,
lezen en tuinieren, maar eigenlijk vindt ze bijna alles leuk
OPLEIDING

Rechten en Advocatuur
VORIGE FUNCTIE

Advocaat NPB en hoofd werkorganisatie FNV Veiligheid

‘DOOR
MIJN BREDE
ACHTERGROND
BEN IK OP
ALLERLEI
TERREINEN
INZETBAAR’

INTERVIEW

‘IK VIND HET LEUK
OM MET REGELS BEZIG
ZIJN, MAAR ZE ZIJN VOOR
MIJ GEEN DOEL OP ZICH’
HOE VOELT JE BENOEMING?
“De benoeming komt natuurlijk niet uit de
lucht vallen. Ik wist dat ik kans maakte,
maar toen de kaderleden instemden met
applaus voelde dat toch als een bijzonder
moment. Het is meer dan een formaliteit, ik
ben echt heel blij met de benoeming en het
was fijn om te merken dat ik op steun van de
kaderleden kon rekenen. Ik zal nog één tot
twee maanden bezig zijn met het afronden
van mijn huidige werk, maar ik ben al wel
stiekem al begonnen met de eerste klussen
als secretaris en penningmeester.”

WAT HOUDT JE
NIEUWE FUNCTIE IN?
“Ik ga zorgen dat de vereniging goed draait
en dat er tijd en ruimte komt om nog meer
met onze leden in contact te komen en
nieuwe initiatieven te starten. Daarnaast
ben ik penningmeester en verzorg ik dus de
financiële huishouding van de AFMP. Veel
van het werk is achter de schermen en zullen
de leden niet zien, maar dat vind ik niet erg.
Ik hoef niet zo nodig op de voorgrond. Dat
laat ik liever aan mijn collega’s over.”

WAAROM HEB JE JE
KANDIDAAT GESTELD?
“Ik vind het belangrijk dat wij ons als bond
inzetten voor goede arbeidsvoorwaarden
voor onze leden en een veilige werkomgeving met voldoende balans tussen werk en
privé. Daarnaast moeten onze leden bij ons
terecht kunnen als ze problemen hebben op
hun werk of met hun uitkering of pensioen en snel en kundig geholpen worden.
Defensie is een bijzondere organisatie met
eigen regels en een eigen cultuur. Dat heeft

hele leuke kanten, maar het vraagt van ons
als bond wel dat we goed opletten dat de
belangen van het defensiepersoneel niet
ondergeschikt worden gemaakt aan de politieke belangen. In mijn nieuwe functie kan ik
hier samen met mijn collega’s en de (kader)
leden aan bijdragen.”

WAT IS JE ACHTERGROND?
“Ik heb vanaf mijn dertiende allerlei baantjes gehad. In die tijd was er weinig werk,
waardoor ik van alles moest aanpakken,
van schoonmaakwerk tot het optreden als
troetelbeer (tijdens manifestaties in een
berenpak rondlopen). Tijdens mijn rechtenstudie werkte ik parttime in de Citybioscoop in Amsterdam. Daar kwam ik in
de OR en werd ik lid van de vakbond. Vanaf
toen had ik de droom om bij de vakbond te
werken en die droom is uitgekomen. Binnen
de vakbond ben ik langzaam opgeklommen
van scholingsmedewerker tot advocaat
en leidinggevende. In 2007 ben ik bij de
politiebond terecht gekomen en nog weer
wat later raakte ik betrokken bij de AFMP en
de MARVER. De AFMP is voor mij dus geen
vreemde. Ik heb een paar keer cursus gegeven aan de Landmacht en stond aan de wieg
van verschillende procedures, zoals die over
de eigen huishouding en het AOW-gat.”

ik heb veel passie voor mijn werk. Door mijn
brede achtergrond ben ik op allerlei terreinen inzetbaar.”

WAT DOE JE WANNEER
JE NIET WERKT?
“Ik stop de nodige tijd en energie in mijn
werk, maar daarbuiten ben ik ook best druk.
Je kunt mij veel in de natuur vinden. Ik sport
zeker drie keer in de week en maak elk jaar
wel een paar trektochten in de bergen, zoals
de Alpen, Noorwegen en Jordanië. Verder
lees ik graag, ga ik op stap met familie en
vrienden en onderhoud ik samen met mijn
vriend een moestuin. Al komt het in de praktijk op neer dat ik vooral oogst. Als je mij zou
moeten typeren ben ik vooral een ‘doener’,
maar ik heb op zijn tijd ook behoefte aan rust
en lekker voor de tv hangen.”

WAT WORDT JE TOEVOEGING
AAN HET BESTUUR?
“Mijn juridische achtergrond zal een toegevoegde waarde zijn voor het bestuur. Ik vind
het leuk om met regels bezig zijn, maar ze
zijn voor mij geen doel op zich. In vergelijking
met de andere bestuurders zal ik meer op
kantoor aanwezig zijn, waardoor kaderleden
en medewerkers met vragen gemakkelijk
bij me binnen kunnen lopen om even te
sparren.”

WAT MAAKTE JOU
DE GESCHIKTE KANDIDAAT?

WAT IS JE DOEL BIJ DE AFMP?

“Mijn ervaring als advocaat en leidinggevende komt goed van pas bij het moderniseren
van de regelingen die de AFMP kent en bij
het leiden van vergaderingen, opmaken van
agenda’s en doorhakken van knopen. Ik ben
rustig, vasthoudend maar toch praktisch en

“Als het mij lukt om de vereniging goed te
laten functioneren en we erin slagen de
zichtbaarheid van de AFMP op de werkvloer
te vergroten, zodat we weten wat er speelt
en snel de helpende hand kunnen bieden,
ben ik een tevreden mens.”
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Paraat in een
nieuw tenue
Ons nieuwe logo toont wat we voor u doen.
Wij bieden zekerheid en maatwerk, zodat
uw verzekeringen en hypotheek altijd op orde
zijn. Als (ex-) militair mag u - samen met uw
thuisfront - altijd rekenen op onafhankelijk advies,
24/7 bereikbaarheid en specialistische kennis.

DFD biedt u de zekerheid van:
✔ Maatwerk verzekeringen en hypotheken
✔ Onafhankelijk advies bij u thuis;
✔
✔
✔
✔

Foto: Ministerie van Defensie

✔

ook ’s avonds en in het weekend
Provisieloze verzekeringen
Abonnement; financiële helderheid
Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar
Snelle en klantvriendelijke schadeafwikkeling
Zekerheid en gemak; u en uw thuisfront
hebben er geen omkijken naar

Bij DFD bent u verzekerd van maatwerk.
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T (040) 20 73 100

E dfd@dfd.nl

I www.dfd.nl
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Stu uw oplossing van de puzzel vóór 6 september 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
A. Hofma uit Nieuw-Buinen.
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17

1. Agrarisch beroep 6. Deel van de voet
10. Poging tot kopen 13. Mestvocht
14. Hoekschop 16. Broodsoort 18. Europese
taal 20. Handelsplaats voor textiel
22. Diffamatie 23. Buitengewoon opsporingsambtenaar 24. Gemeen 27. Rondedans
28. Afgevaardigde 29. Voor het gerecht
roepen 31. Verdwenen 34. Deel van het oor
35. Teelt 37. Achteruit 40. Klein kind
42. Uit een nalatenschap verkrijgen 43. Etiket
45. Olympische stad in 2016 46. Roofdier
48. Aantal zetels van de ChristenUnie in de
Tweede Kamer 49. Bezoek 51. Bijbels vaartuig 52. Onooglijk 54. Bill ... , medeoprichter
van Microsoft 55. Rondhout 57. Mislukkeling
59. Bloem 61. Tuinafscheiding 63. Troefkaart
65. Vakantie van een bestuscollege
67. Geraamte 69. Ingeschakeld 71. Zeestraat
tussen Denemarken en Zweden 72. Plezier
73. Europeaan 75. De dans ontspringen
78. Houding, instelling 80. Gevel 81. Een
Amerikaan als J.R. Ewing 83. Honingbij
84. Franse hogesnelheidstrein 85. Gevoel
86. Kunststof drankhouder

VERTICAAL
1. Universum 2. Boek om iets in op te zoeken
3. ... Dost, voetballer van Sporting Lissabon
4. Brandstof 5. Kunstenaar 6. Op deze
manier 7. Kunststof 8. Niet klaar 9. Waterdoorlatend 11. Moeilijke trap bij voetbal
12. Projectieplaatje 14. ... Titulaer, vorig jaar
overleden televisiepresentator 15. Opstandeling 17. Onzin 19. Bemanning 21. Teddyboy
25. Vaartuig 26. ... Wilders, politicus 30. Mist
32. In uiterlijk overeenkomen 33. Engelse
kroeg 36. Vent 38. Britse luchtmacht
39. Zaak, kwestie 40. Niet ingeschakeld
41. Handel in bepaalde drugs 44. Inhoudsmaat 45. Voetbalwedstrijd met verhoogde
kans op ongeregeldheden 47. Tropische vogel
48. Schroef (Vlaams) 50. Monica ... , tennisspeelster 53. Eerbewijs 56. Fortuin
58. Ronald ... , Amerikaanse president
60. Aantal zetels van de SGP in het Europees
Parlement 61. Fel 62. Vreugde, wellust
64. Op een gevorderd tijdstip 66. Voortdurend
68. ... en de walvis, Bijbelverhaal 70. Volk,
staat 73. Zes als voorvoegsel 74. Oevergewas
76. Voordeel 77. In het gezelschap van
79. Voormalige muziekzender 82. Apenstaart
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WERK EN INKOMEN
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 u

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

WERK EN INKOMEN
CONTACT

Op 29 juni vond de 38e
bondsvergadering van
de AFMP plaats op het
hoofdkantoor in Utrecht.

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 3 – sluit op 06.09.2018 en verschijnt
in oktober.
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WERK
LID
IN BEELD
EN INKOMEN

Sandra Vronik (41) werkt sinds 2006 als
burger bij Defensie. “Ik ben opgegroeid in
de autocross dus ik was wel bekend met
het sleutelen aan auto’s.
WAT HOUDT JE WERK BIJ DEFENSIE IN?
Sinds anderhalf jaar ben ik op de Kromhout Kazerne in
Utrecht verantwoordelijk voor de inkoop en instandhouding van C-systemen: dit zijn onder andere voertuigen,
containers en tenten. Wanneer men bijvoorbeeld met een
verzoek komt voor een ventilatiesysteem in een slaapcontainer, bekijk ik of dit technisch haalbaar is. Ik stel vervolgens een programma van eisen op waar zo’n systeem aan
moet voldoen en overleg met degene die het verzoek deed
om te bepalen wat haalbaar is. Soms hebben ze namelijk
zoveel eisen dat het systeem eigenlijk niet leverbaar is of
maar door enkele leveranciers. De praktijkervaring die ik op
deed bij Defensie helpt me enorm bij dit werk.

WAAROM HEB JE VOOR DEFENSIE GEKOZEN?
Ik werkte zestien jaar geleden op een reisbureau waar ik
zakenreizen boekte voor klanten, maar eigenlijk wilde ik
automonteur worden. Ik had alleen geen technische opleiding dus toen ik hoorde dat ik bij Defensie kon studeren en
direct aan de slag kon, wist ik dat ik dat wilde doen. Het feit
dat ik direct aan het werk kon, was heel belangrijk voor mij.
Ik ben opgegroeid in de autocross dus was wel bekend met
het sleutelen aan auto’s. Toen ik bij Defensie aan het werk
ging, was ik de enige vrouw op de werkplaats. Dat was wel
even wennen want op het reisbureau had ik alleen maar
vrouwelijke collega’s. Toch vind ik dat niet erg, mannen
zeggen meestal direct waar het op staat.

WAAROM BEN JE LID VAN DE AFMP?
Mijn belangrijkste reden was het feit dat de AFMP is aangesloten bij de FNV. Zo’n grote organisatie heeft meer kracht
bij onderhandelingen. Toen ik zestien jaar geleden werd
aangesproken door een medewerker van de AFMP heb ik me
dan ook al vrij snel ingeschreven.

WELEENS CONTACT GEHAD MET DE VAKBOND?
Ja, tijdens de reorganisatie. Ik zat toen in de medezeggenschapsraad en heb contact opgenomen met de AFMP
omdat zij veel meer kennis hebben over reorganisaties. Ik
had toen veel aan de steun en kennis van de vakbond. Ook
nu heb ik nog veel aan mijn lidmaatschap. De commandant
is wel eens doof voor de dingen die ik aanstip over het werk.
Ik weet dat ik gelijk heb en dat er iets mis is, maar hij houdt
voet bij stuk. In zulke gevallen is het goed om te weten dat
ik hulp van buitenaf kan krijgen.
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‘IK KON
STUDEREN
EN DIRECT
AAN DE
SLAG’

