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@ANNEMARIESNELS
VOORZITTER ANNE-MARIE SNELS

defensie-breed! Het kan toch niet wéér 

zo zijn dat er alleen Kamervragen 

worden gesteld, iedereen zijn plas er 

over doet en politiek Den Haag voor de 

zoveelste keer in slaap wordt gesust? En 

een parlementaire enquête, waar gene-

raal b.d. de Kruijff voor pleit, is wat mij 

betreft niet nodig. Iedereen kan nú al 

zien dat de defensieorganisatie zo goed 

als failliet en kapot bezuinigd is. Dat 

schreeuwt om forse investeringen.

De geruchten gaan dat het 

toekomstige Kabinet de komende 

vier jaar maar 1 miljard beschikbaar 

stelt voor defensie. Dat is desastreus 

want dit betekent opnieuw keihard 

bezuinigen. Bezuinigingen die naar ik 

vrees opnieuw bij het personeel terecht 

komen. Dat is onacceptabel.

WORD WAKKER!!!
Dat zeg ik dus ook tegen jullie, tegen 

ál het defensiepersoneel. Niks doen is 

géén optie. En de vakbondspraktijk leert 

dat actievoeren loont, kijk naar andere 

sectoren! Wat zij kunnen, kunnen jullie 

óók. Kom ‘in de benen’, teken de petitie 

en deel die met je thuisfront, collega’s, 

familie, vrienden, de sportclub etc. Stuur 

een rekest in en geef een signaal af aan 

je commandant. Sta op voor je eigen 

cao én als waarschuwing aan de politiek 

dat ze écht moeten gaan investeren in 

defensie. Dat is in jullie eigen belang én 

in het belang van Nederland, van onze 

veiligheid. Dát belang weten jullie met 

alle beperkte middelen altijd fantas-

tisch te dienen. Nú komt het erop aan 

dat jullie ook voor jullie eigen positie 

opkomen. Kom daarom samen met ons 

in actie, om samen een mooi resultaat 

te bereiken!

Met zeer strijdbare actie-groet,

Uw voorzitter,

Anne-Marie Snels

acties van het Defensiepersoneel en 

de bonden te voorkomen. Tenzij u de 

volgende Minister wilt opzadelen met 

een fors conflict met vakbonden en 

personeel! Dat doet u hem of haar toch 

niet aan?

WORD WAKKER!!!
Niet alleen het huidige demissionaire 

Kabinet moet snel wakker worden, dat 

geldt óók voor de formerende partijen 

én de Tweede Kamer. Hoe slecht de 

staat van de defensieorganisatie is 

weten onze leden als geen ander, maar 

lijkt maar niet door te dringen tot politiek 

Den Haag. Ook al duiken er keer op keer 

onderzoeken op. Zoals een geheim rap-

port van de landmacht bij RTL waaruit 

blijkt dat door gebrek aan materieel en 

opleiding het Korps Commandotroepen 

er bar slecht voor staat. Speciale 

oefeningen met scherpe munitie liggen 

al maanden stil en opleidingen voor 

nieuwe commando’s zijn afgebroken 

omdat er te weinig uitrusting is om mee 

te oefenen.

In het rapport staat dat er een tekort is 

aan zo’n beetje alle onderdelen van de 

uitrusting van commando’s. Voertuigen, 

radio’s, wapens, nachtzicht en munitie, 

het is kapot of niet voorradig. “Vooral 

wapens en verbindingsmiddelen zijn 

een punt van zorg”. De hoogste 

generaal wordt ook gewaarschuwd: 

“Het materieel is oud en versleten en 

daardoor gevaarlijk.” Hierover berichtte 

RTL van de zomer al nadat een aantal 

commando’s terecht klaagden. En 

commando’s klagen niet zomaar, 

dan is er echt wat aan de hand! Zoals 

gebruikelijk werd er door het ministerie 

van Defensie fors gebagatelliseerd en 

bleek men zelfs de jacht op naar de pers 

lekkend defensiepersoneel te hebben 

geopend (zie pagina 12). 

De problemen doen zich echter niet 

alleen voor bij de commando’s maar 

 P
olitiek Den Haag is nog stééds niet wak-

ker. Het demissionaire Kabinet denkt er 

met de defensiebegroting 2018 weer 

met een fooi van af te komen. Het bnp 

daalt zelfs, van pakweg 1,2% naar 1,1 %. 

Nóg verder weg van de afgesproken 2%. 

En het defensiepersoneel? Dat wordt 

gemakshalve vergeten. Waar de leer-

krachten in het basisonderwijs er dankzij 

de PvdA 270 miljoen bij krijgen (wat ik 

die leerkrachten overigens gun), scoort 

de VVD niet óók even 270 miljoen voor 

júllie arbeidsvoorwaarden. Heeft minis-

ter Hennis zitten slapen? Hoe wil ze haar 

belofte ‘ik doe er alles aan om tot een 

goede cao te komen’ dan waar maken? 

Die cao gaat echt niet lukken zonder 

extra geld. Er ligt nog steeds een kans 

voor deze Minister, zij is immers nog wel 

een paar weken Minister van Defensie. 

Benut die kans Minister Hennis! Dat is 

de énige oplossing om verdere hardere 

Word wakker!!!

02 OPLINIE OKTOBER 2017



OPLINIE OKTOBER 2017 03

 .    
 

Acties

04 De belegering van het 

ministerie van Defensie op 

15 september was succesvol. Ook de 

stiptheidsacties op de luchthavens 

Rotterdam en Eindhoven een bon-

nenactie van de KMar haalden de 

publiciteit. We gaan door tot er een 

fatsoenlijke cao is. Daarom hebben we 

nu de nieuwe actie ‘Dien een rekest in’. 

Voorlopig hoogtepunt is een actie op 

2 november. Houd de website en onze 

nieuwsbrief in de gaten!

Onzekerheid troef

08De begroting voor 2017 laat 

defensiemedewerkers in 

het ongewisse over hun toekomst bij 

Defensie. Zij blijven hun werkzaamhe-

den verrichten ‘tussen hoop en vrees’, 

hopende dat het nieuwe kabinet daad-

werkelijk substantieel gaat investeren 

in Defensie, op het personele- én mate-

riële vlak.

Terug via de draaideur

10Na je functioneel leeftijds-

ontslag weer aan de slag bij 

Defensie? Vele jaren zat deze draaideur 

vanwege de reorganisaties dicht. Het 

aantal vacatures loopt nu weer fors 

op en Defensie probeert met ervaren 

UGM’ers om de gaten te vullen. Dit lijkt 

een mooie oplossing, maar wat krijgt de 

UGM’er daar voor terug?

Oppassen geblazen

18Het zal je maar gebeuren. Onder 

grote druk maak je een fout bij 

het vervoer, opslag of behandeling van 

gevaarlijke stoffen. Dat is niet alleen 

riskant voor jezelf en anderen, maar 

je pleegt ook een strafbaar feit. Voor je 

het weet zit je als verdachte in een ver-

hoorkamer. Pas ook op met het gebruik 

van een dienstvoertuig (pagina 19). Al 

rij je maar een klein stukje om voor een 

privéboodschap, de kans is groot dat je 

eruit vliegt.
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Verder in dit nummer
11 Mantelzorgboete gaat niet door

12 Heksenjacht op lekkende 
 medewerkers

14 AFMP wil vangnet voor 
 ANW-risico

16 Gastcolumn: Kaat Mossel

17 Gastcolumn: Marcel van Hemert

20 Bankzitter

21 Defensie soepeler met drugs 
 bij PTSS

22 Kritiek allochtonen op tv-serie 
 ‘Kijken in de ziel’

24 Verkiezingen 
 Verantwoordingsorgaan ABP

25 Veteranenberichten

26 Als kind mee naar het buitenland

28 Werf een collega en ontvang 
 mooie cadeaus!

29 Verenigingsnieuws 

30 FNV Voordeel

32 Computerhoek

33 Puzzel

34 Contactpagina

35 Belastingwijzigingen Duitsland

Lidmaatschap
Er kan een moment komen dat u uw AFMP-
lidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld 
omdat u een baan buiten Defensie heeft aan-
vaard. Houdt u dan rekening met de opzegter-
mijn van 2 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 la@afmp.nl.

Het volgende verenigingsblad verschijnt 
donderdag 5 oktober 2017. Kopij aanleveren 
is mogelijk tot en met donderdag 26 oktober 
2017.

Salarisbetaaldatum: dinsdag 24 oktober.  
De salarisbetaaldata zijn ook te vinden op  
www.afmp.nl, via de menuknop Actuele 
thema’s.

Cover: Militairen zorgen na de orkaan Irma voor 
drinkwater op Saba. Foto: ANP / Gerben van Es. 
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De gezamenlijke defensiebonden hebben op 15 
september in Den Haag een succesvolle actie 
gehouden. Het Ministerie van Defensie werd belegerd 
door actief dienende militairen en burgers.

Belegering 
ministerie succesvol

WERK EN INKOMEN
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 M
et een korte en opvallende actie hebben 

100 collega’s in een zonnig Den Haag 

aandacht gevraagd voor het vastge-

lopen cao-overleg bij Defensie en een 

voor haar taak berekende en toekomst-

bestendige krijgsmacht. Anderhalf uur 

lang werden alle in- en uitgangen van 

het departement geblokkeerd door een 

goede mix van burgers en militairen. 

Om het kwartier loeiden sirenes. Ook 

werden flyers uitgedeeld en gesprekken 

gevoerd met het publiek. Dat reageerde 

over het algemeen zeer positief. Ook 

waren veel vertegenwoordigers van 

de pers komen opdraven en dat uitte 

zich dan ook in diverse publicaties en 

uitzendingen. 

Met de ‘belegering’ van het ministerie 

wijzen de actievoerders minister en 

politiek er op dat er iets moet gebeuren 

aan de salarisachterstand. Ook moet 

er een einde komen aan de jarenlange 

verwaarlozing van de krijgsmacht.

Voordat alle in- en uitgangen van 

het ministerie werden geblokkeerd, 

hebben twee voorzitters namens de 

gezamenlijke vakbonden, waaronder 

AFMP voorzitter Anne-Marie Snels, de 

actievoerders nogmaals uitgelegd waar 

het de bonden om te doen is.

Dit voorjaar kwam de minister met 

een cao-eindbod, maar dat is massaal 

afgewezen. Door dit eenzijdige eindbod 

van de minister:

» bleef het personeel op hun loon-

strookje in de min staan.

» werd een deel van de geboden 

loonsverhoging door het personeel 

zélf betaald.

» moest er per 1 januari jl. een nieuwe 

pensioenregeling komen waarvoor 

het personeel de kosten zélf moest 

betalen.

» moest iedereen langer doorwerken  

zónder fatsoenlijke overgangsregeling.

» is er geen perspectief voor de mede-

werkers omdat een carrière voor 

jonge militairen bijna onmogelijk is.

In de steek gelaten
Het defensiepersoneel heeft sinds 2014 

geen cao meer. Tot nu toe heeft deze 

minister als werkgever het defensie-

personeel in de steek gelaten. “En als 

de minister niet beweegt en voor meer 

geld zorgt voor een goede cao, rest er 

slechts actie voeren. Actie voeren loont, 

dat zien we ook in andere sectoren”, 

aldus Anne-Marie Snels namens de 

samenwerkende bonden.

Het personeel is niet alleen erg ontevre-

den omdat het al 4 jaar geen cao heeft. 

Er zit ze veel méér dwars. De werkdruk 

is hoog, eenheden zijn fors onderbe-

zet. De instroom blijft achter en de 

uitstroom is hoog. Het personeel vindt 

Defensie blijkbaar geen aantrekkelijk 

werkgever meer. De basisgereedheid 

is niet op orde. Er zijn grote tekorten 

aan voer- en vaartuigen, materieel en 

voorraden. Het vertrouwen van het 

personeel in de top is heel laag omdat 

er nog steeds geen cao is én omdat er 

een tekort aan alles is om het werk goed 

en veilig te (kunnen) doen.

Signaal richting politiek
Met de actie geven de bonden een 

signaal af aan de minister én aan 

de politieke partijen die het nieuwe 

kabinet formeren (VVD, het CDA, D66 

en Christen Unie). Er moet volgens de 

bonden minimaal 2,5 miljard euro bij. 

Er gaan geluiden dat die partijen niet 

verder komen dan 1 miljard extra voor 

Defensie. Dat is veel te weinig. “De gevol-

gen hiervan zijn dat er weer keihard 

bezuinigd moet worden. En jullie, het 

defensiepersoneel, betalen de rekening”, 

aldus VBM-voorzitter Jean Debie. De 

bonden verwachten van de formerende 

partijen dat die hun verkiezingsbeloften 

waar maken. In een wereld die steeds 

onveiliger wordt moét je investeren in 

veiligheid. In personeel én materieel. 

In veiligheid van/voor iedereen, want 

veiligheid is van ons allen. En het kabinet 

moet gewoon de afspraak nakomen om 

2% van het bnp aan Defensie te (gaan) 

besteden.  
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W
e blijven aandacht 

vragen voor onze 

petitie op www.
defensiepersoneel 
inactie.nl. en op 

onze eigen website. Hiermee willen we 

een signaal afgeven aan de minister 

en de politiek. Dat we loyaal zijn aan de 

minister, de politiek en de werkgever. 

Maar dat de minister niet loyaal is aan 

ons, militairen en burgerpersoneel. En 

dat ze moet zorgen voor een goede 

cao. Ook moet ze investeren in de 

organisatie, zodat we goed en veilig 

ons werk kunnen doen. Met de petitie 

willen we zoveel mogelijk handteke-

ningen ophalen. Onderteken de petitie 

daarom! En spoor je collega’s, familie, 

vrienden en bekenden aan om deze 

óók te ondertekenen. Dat kan overigens 

anoniem. Vertel dat er vooral bij!

Video’s
Ter ondersteuning van de petitie plaat-

sen we regelmatig video’s op Facebook 

en Twitter. Hierin leggen Bekende 

Nederlanders binnen een minuut 

WERK EN INKOMEN

Actie op 
2 november

»Met de acties blijven we druk 

zetten op de werkgever Defensie. 

Die continue druk is hard nodig 

aangezien we het slechte eindbod 

van Defensie met geen mogelijkheid 

serieus kunnen nemen. We voeren de 

acties langzaam op, uiteraard binnen 

de wet. De veiligheid blijft gegaran-

deerd en we blijven onze defensieta-

ken vervullen. En als er niet op korte 

termijn een cao komt gaan we op 2 

november een actie houden. Daar kun-

nen we op het moment van schrijven 

nog niets over melden aangezien de 

organisatie van die actie nog in volle 

gang is. Maar uiteraard houden we 

je op de hoogte via onze website en 

nieuwsbrieven. Houd ook de website 

www.defensiepersoneelinactie.nl in 

de gaten.

uit waarom het zo belangrijk is om 

de petitie te ondertekenen. Het is de 

bedoeling dat deze video’s ook men-

sen bereiken die minder goed op de 

hoogte zijn van de defensiewereld en 

de toestanden rond de armzalige cao 

en het gebrekkige materieel. Daarom: 

deel de video vooral via Facebook en/

of Twitter!

Fabels
Naast de video’s verspreiden we via 

Facebook en Twitter ook fabels. Het idee 

hierachter is dat we de publieke opinie 

nog meer op onze hand kunnen krijgen 

als we wat wijdverbreide misverstanden 

over militairen uit de weg ruimen. Dat 

zijn vaak denkbeelden die tegen ons 

werken. Bijvoorbeeld dat militairen heus 

wel genoeg verdienen. Of dat ze een 

baan voor het leven hebben. Wat we 

doen is dat we per keer één fabel ‘door-

prikken’. En ook hiervoor geldt natuurlijk: 

hoe meer deze fabels worden gedeeld 

op Facebook en Twitter, hoe beter. Dus 

ook hier kun je een waardevolle actiebij-

drage leveren!  

Teken de petitie!
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De samenwerkende defensievakbonden 
waren goed zichtbaar én hoorbaar 
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O
nze collega’s van de 

KMar hebben deze 

zomer al bewezen hier 

klaar voor te zijn. De toon 

werd gezet door stipthei-

dacties op de luchthavens Eindhoven en 

Rotterdam The Hague, begin augustus. 

De marechaussees die de stiptheids-

actie hielden, controleerden van 4 

augustus tot 3 september op bepaalde 

dagen de identiteitspapieren van in- en 

uitgaande reizigers van en naar niet-

Schengenlanden volgens alle regels. Dat 

leidde tot langere rijen op de vliegvelden 

Eindhoven en Rotterdam The Hague. 

De stiptheidsacties van de marechaus-

sees kregen veel publicitaire aandacht 

in diverse media. Met hun actie wezen 

de marechaussees op het uitblijven van 

een fatsoenlijke cao voor alle defensie-

personeel. De samenwerkende bonden 

complimenteren de collega’s van de 

Koninklijke Marechaussee met hun 

actiebereidheid.

Publieksvriendelijke 
bonnenactie
De stiptheidacties markeerden het 

einde van een periode waarin er alléén 

publieksvriendelijke acties werden 

gehouden. Een opvallende actie van 

marechaussees in deze serie is de ‘Vrije 

vogel’. Marechaussees schrijven vanaf 3 

augustus geen bekeuringen meer uit. In 

plaats hiervan delen ze actiebonnen uit 

aan overtreders. De bonnen maakten 

duidelijk dat de minister al moeilijk 

genoeg doet omdat het defensieperso-

neel al 4 jaar geen cao heeft. Daarom 

zal de marechaussee niet moeilijk 

doen. De minister maakt het al moeilijk 

genoeg voor het personeel om het 

werk goed te doen. Onder andere een 

fout geparkeerde auto van Omroep 

West op de luchthaven Rotterdam The 

Hague kreeg een alternatieve bon. 

Deze actie heeft de nodige publiciteit 

opgeleverd in diverse media. 

Steun medezeggenschap 
In de vorige OpLinie (4) berichtten 

we al over de unanieme steun van de 

medezeggenschap voor de bonden. 

Zij gaven tijdens een bijeenkomst 

onder andere aan dat ze de bonden 

steunen nu ze reorganisaties gebruiken 

als drukmiddel voor het afdwingen 

van een goede cao. Wij merken dat 

er vanuit de organisatie steeds meer 

druk op de medezeggenschap gelegd 

wordt om toch vooral door te gaan 

met de reorganisaties. Vaak wordt dan 

gevraagd om een werkorganisatie in 

te richten die gelijk is aan de uitkomst 

van de reorganisatie. Op deze manier 

probeert Defensie het proces van het 

stoppen van overleg met de vakbon-

den te omzeilen. De mc’s hebben van 

de gezamenlijke defensiebonden het 

advies gekregen om hieraan geen 

medewerking te verlenen. De bonden 

hebben een voorbeeldbrief gemaakt 

die de mc’s kunnen gebruiken in de 

communicatie met hun HDE. Gebruik 

die brief en neem zonodig contact op 

met je sectorhoofd (zie pagina 34). 

Stiptheidacties 
luchthavens
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 INFORMATIE- 
 BIJEENKOMSTEN
H   De defensiebonden hebben 
in het land informatiebijeenkom-
sten over de acties gehouden. 
Defensiemedewerkers werden 
bijgepraat over het hoe en waar-
om van de acties. Dat gebeurde 
voorafgaand aan de actie op 15 
september in Den Haag. Van 29 
augustus tot en met 3 oktober 
werden kazernes bezocht in 
Utrecht, Amersfoort, Ermelo, 
Oirschot, Soesterberg, Havelte, 
Den Helder, Schaarsbergen, 
Garderen, Woensdrecht, ’t Harde, 
Wezep, Apeldoorn, Leeuwarden, 
Assen en Leeuwarden. Deze bij-
eenkomsten werden doorgaans 
goed bezocht. Ook de komende 
tijd zullen er nog een aantal 
kazerne-bijeenkomsten worden 
gehouden.

“
ACTIE OP  
2 NOVEMBER:  
HOU ONZE WEBSITE  
IN DE GATEN!’

Marechaussees waren actief bij  
de stiptheids- en bonnenactie.

Op het Plein was een goede 
mix van militairen en burgers.



08 OPLINIE OKTOBER 2017

Z
e werken ‘Tussen hoop 

en vrees’: dat ze het 

wederom moeten doen 

met veel lof voor hun 

werkzaamheden zoals 

ook nu weer op St. 

Maarten. Maar ondertussen werken ze 

met een budget waarmee ze zichzelf 

opeten, zoals de Rekenkamer conclu-

deerde. ‘Tussen hoop en vrees’: dat 

Defensie eindelijk weer gaat groeien 

of dat het alweer aan de vooravond 

van een nieuwe reorganisatieronde 

staat. Laat het duidelijk zijn, ook bij een 

verhoging van het budget van iets meer 

dan 1 miljard kunnen noodzakelijke 

investeringen maar beperkt doorgaan. 

Er zal dan opnieuw moeten worden 

gereorganiseerd, terwijl de eenheden nú 

al fors onderbezet zijn.

De beleidsarme begroting 2018 voelt 

voor het defensiepersoneel als een 

molensteen om de nek. Het is wederom 

een begroting die hen geen enkel per-

spectief biedt. Een begroting die leidt tot 

verdere afbraak van Defensie omdat het 

Alle defensievakbonden reageerden gezamenlijk op de defensiebegroting 
2018 die op Prinsjesdag gepresenteerd werd. De defensiemedewerkers 
blijven in het ongewisse of er nog toekomst is voor hen en voor Defensie 
in het algemeen. Zij blijven hun werkzaamheden verrichten ‘tussen hoop 
en vrees’, hopende dat het nieuwe kabinet daadwerkelijk substantieel gaat 
investeren in Defensie, op zowel het personele- als het materiële vlak.

WERK EN INKOMEN

Rijksbegroting 2018:

 OOK KINDEREN 
 WILLEN 
 MEER GELD 
 NAAR DEFENSIE
H   Dit jaar werd  voor de twee-
de keer de ‘kinderbegroting’ aan 
de Tweede Kamer aangeboden. 
De Kinder Miljoenennota is door 
9000 basisschoolleerlingen 
samengesteld. Ze mochten voor 
negen posten aangeven hoeveel 
geld het kabinet er het komende 
jaar aan uit moet geven. “Een 
ding valt echt op: de kinderen 
willen veel meer geld geven aan 
het leger”, vertelt initiatiefnemer 
Bas Banning van Prodemos, 
het huis voor democratie en 
rechtsstaat, in het NOS Radio 1 
Journaal. “Voor de rest wordt 
het geld gelijkmatig verdeeld.” 
De echte reden voor het hoge 
bedrag voor defensie is niet 
duidelijk, maar Banning heeft 
wel een vermoeden. “Het heeft 
natuurlijk te maken met de 
huidige situatie in de wereld, 
met de terroristische aanslagen. 
Kinderen willen dat er zeker 1 
miljard euro meer aan defensie 
wordt uitgegeven.”

@AnneMarieSnels:
Rutte+Dijsselbloem 
zijn net als MinDef 
Hennis werkgever. 
‘Lonen moeten 
omhoog’ roept “t 
kabinet. En al 4 Jr 
geen defensie-cao. 
#Snaptutnog ?

Politiek 
laat het 
defensiepersoneel 
bungelen
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op wél te investeren in Defensie en te 

zorgen voor zodanige condities dat 

Nederland beschikt over een voor 

haar taak berekende krijgsmacht en te 

investeren in personeel en materieel! En 

laat daarbij duidelijk zijn, zolang er geen 

goede cao voor het defensiepersoneel 

ligt blijven de gezamenlijke defensievak-

bonden doorgaan met acties.

Fors teleurgesteld
AFMP Voorzitter Anne-Marie Snels is 

fors teleurgesteld: “Wederom wordt 

er door dit demissionaire kabinet niét 

geïnvesteerd in personeel en materieel, 

terwijl het water op beide fronten aan de 

lippen staat. De grote loyaliteit van het 

defensiepersoneel, zie nu bijvoorbeeld 

weer hun inzet in Sint Maarten, wordt 

wederom niet beloond. Het Kabinet 

Rutte II laat dus opnieuw een belangrijke 

kans liggen om écht te investeren in 

defensie, het personeel en onze veilig-

heid, de veiligheid van iedereen”. 

nu al onvoldoende budget heeft om zijn 

taken te kunnen uitvoeren. Een beleids-

arme begroting heeft tot gevolg dat de 

broodnodige investeringen wederom 

worden uitgesteld. De negatieve 

spiraal van het steeds ouder wordende 

materieel met de hieraan gekoppelde 

sterk oplopende exploitatiekosten zullen 

het defensiebudget opsouperen en de 

operationele inzet van onze eenheden 

en wapensystemen nog verder onder 

druk zetten. En dan spreken we nog niet 

eens over alle andere problemen die 

defensiepersoneel ondervindt, eenhe-

den zijn fors onderbezet, onvoldoende 

goede uitrusting, onvoldoende oefening 

en trainingen, onvoldoende munitie en 

(reserve)materieel. Er is aan alles een 

gebrek. Én al 4 jaar geen cao!

In 2018 gaat het defensiebudget in % 

Bruto Binnenlands Product (BBP) in 

tegenstelling tot politieke beloften niet 

omhoog. Er is weliswaar sprake van een 

verhoging van het defensiebudget maar 

dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door investeringsgelden die vanuit 

eerdere begrotingen zijn doorgescho-

ven. Door de sterke economische groei 

in Nederland en de hieraan gekoppelde 

stijging van het BBP blijft het percen-

tage rond de 1,1% BBP schommelen. 

Het defensiebudget blijft daarmede ver 

verwijderd van het, stijgende, Europese 

gemiddelde, laat staan van de NAVO-

norm van 2% die volgens de afspraken 

in Wales in 2024 moet worden bereikt. 

Maar nog veel belangrijker: daarmee 

ook ver verwijderd van een inzetbare 

krijgsmacht.

Géén perspectief personeel
De beleidsarme begroting biedt óók 

weinig soelaas voor het personeel op 

het gebied van hun arbeidsvoorwaar-

den. Ook hier zijn investeringen meer 

dan nodig om de defensieorganisatie 

voor zijn taak berekend en het perso-

neel gemotiveerd te houden. Een jaren-

lange te hoge uitstroom van voorna-

melijk militairen en een teleurstellende 

werving hebben tot gevolg dat er op 

dit moment meer dan 6000 vacatures 

zijn bij Defensie. Vacatures die Defensie 

overigens helemaal niet kan invullen 

omdat het huidige defensiebudget 

hiervoor ontoereikend is. Onze regering 

vraagt heel veel van het defensieper-

soneel maar stelt hier zelf maar bitter 

weinig tegenover. Het gevolg is een 

‘verbitterde’ uitstroom van teleurgesteld 

defensiepersoneel. Zonder noodza-

kelijke investeringen in het personele 

domein zal de uitstroom, in tegenstel-

ling tot wat minister Hennis-Plasschaert 

aan de Tweede Kamer schrijft, dan ook 

niet dalen. Mooie nota’s over werving 

en behoud zijn zinloos zolang er niet 

wordt geïnvesteerd in Defensie en het 

defensiepersoneel geen perspectief 

wordt geboden.

Politiek, neem uw 
verantwoordelijkheid
Alle Defensie vakbonden roepen de 

politiek dan ook gezamenlijk op om 

eindelijk eens hun verantwoordelijk-

heid te nemen. De afgelopen 25 jaar 

is er zonder enig pardon op Defensie 

bezuinigd. Dit heeft er toe geleid dat 

Defensie niet meer in staat is om zijn 

grondgebied te beschermen. Dit is 

een bewuste politieke keuze geweest 

van diverse Kabinetten en de Tweede 

Kamer. Het wereldtoneel is de afgelopen 

jaren echter sterk veranderd. De keuze 

ligt nu wederom voor bij de formerende 

partijen: gaat het nieuwe Kabinet daad-

werkelijk investeren in onze defensie, 

in ieders veiligheid? Gaan we daardoor 

ook weer perspectief bieden aan het 

defensiepersoneel? Wordt er weer 

geïnvesteerd in het materieel zodat 

de militair zich geen zorgen hoeft te 

maken over zijn/haar eigen veiligheid? 

Of maakt Rutte III de keuze dat de 

militair geen schijn van kans maakt in 

het hoogste geweldspectrum, omdat 

de tegenstander nieuwer en innovatie-

ver materieel heeft? Rutte I en II heeft 

deze kans aan zich voorbij laten gaan. 

Wij roepen de formerende partijen en 

een nieuwe regering Rutte III dringend 

@cvanstijn: 
Defensie gaat 
investeren in 
werkgeverschap. 
Waarvan gaan 
ze dat doen @
AnneMarieSnels? 
Of moeten we lezen 
“repareren van 
werkgeverschap”?

@AnneMarieSnels:
Defensiebonden 
blijven krachten 
bundelen. 
Gezamenlijk reactie 
op begroting.
Opnieuw fors 
gemiste kans om te 
investeren! 

@hdevreij: 
De toezegging om 
stapsgewijs richting 
2% bbp te gaan 
(NAVO-afspraak) 
wordt dus niet 
nageleefd. Uitgaven 
gaan zelfs omlaag 
(dit jaar 1,12%)

“
WE BLIJVEN VER 
VERWIJDERD 
VAN INZETBARE 
KRIJGSMACHT’

Rutte en 
Dijsselbloem: 
lonen moeten 
omhoog

» Premier Rutte kwam met een 

opvallende toelichting op de 

troonrede. De koning zei daarin dat 

meer mensen moeten profiteren van 

de economische voorspoed. Volgens 

premier Rutte is dat niet alleen de 

verantwoordelijkheid van de politiek. 

“De politiek kan dat maar gedeeltelijk 

leveren”, zei Rutte in een toelichting op 

de Troonrede. “Er ligt ook een verant-

woordelijkheid bij werkgevers en vak-

bonden, zodat het in de loonstijgingen 

voelbaar wordt dat Nederland er beter 

voor staat.” De premier doet daarmee, 

net als minister Dijsselbloem, een 

oproep aan werkgevers en vakbonden 

om de lonen te verhogen. Hij sluit zich 

daarmee aan bij onder meer president 

Knot van De Nederlandsche Bank. Die 

pleitte vorig jaar al voor hogere salaris-

sen. Ook de FNV vraagt fors meer geld. 
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uren per week laten werken voordat de 

57% loon wordt bereikt. In het slechtste 

scenario wordt er geen schaal of 

uurloon afgesproken en gaat iemand 

vol enthousiasme fulltime aan de slag, 

maar ontvangt toch altijd maar maxi-

maal 57% bezoldiging. Het is zeer de 

vraag of iemand dat zou moeten willen.

Ons advies is dan ook: leg altijd van 

tevoren alle voorwaarden goed vast, 

zoals bijvoorbeeld het aantal uren per 

week, de loonschaal, het uurloon en de 

pensioenopbouw (zie kader). Zo weet 

je precies waar je voor kiest. Mocht je 

daar zelf niet uitkomen, neem dan con-

tact met ons op, dan kijken we graag 

met je mee. 

behandeld worden als een goedkope 

arbeidskracht.

130%-norm
Defensie lijkt de oude 130%-norm weer 

uit de kast te hebben gehaald voor 

de UGM’ers. Die norm houdt in dat de 

UGM-uitkering opgeteld bij de nieuwe 

bijverdiensten niet boven 130% van het 

laatstverdiende loon mag uitkomen. 

Deze norm is niet overeengekomen met 

de bonden en is nergens vastgelegd. 

Bovendien wordt deze norm op verschil-

lende wijzen toegepast. Met het grote 

gevaar dat iemand fulltime werk verricht 

voor slechts 57% bezoldiging.

Rekenvoorbeeld
De UGM-uitkering bedraagt over het 

algemeen 73% van het laatstverdiende 

loon. Op basis van de 130%-norm is er 

dan nog 57% over om bij te verdienen 

bij Defensie (130-73=57%)

Stel dat een UGM’er terugkomt in een 

burgerschaal die overeenkomt met het 

oude militaire loon. In dat geval komt 

57% ongeveer neer op 19 uur werken 

per week. Dat klinkt nog niet zo gek.

Als een UGM’er echter terugkomt in 

een burgerschaal die lager ligt dan zijn/

haar  oude militaire loon dan verandert 

de situatie. Omdat het uurloon lager 

ligt kan Defensie die UGM’er dan meer 

 D
e afgelopen jaren was 

het niet mogelijk om na 

je FLO weer in dienst 

te komen bij Defensie, 

niet als burger, uitzend-

kracht of ZZP-er. Deze 

’draaideur’ was gesloten om zoveel 

mogelijk functies beschikbaar te hou-

den in de reorganisaties voor zittend 

personeel en om gedwongen ontslagen 

te voorkomen. Sinds kort werft Defensie 

weer onder oud-militairen met UGM 

(UGM’ers). Dat heeft alles te maken met 

het opschorten van het overleg. 

Goedkope arbeidskracht?
Sinds 1 januari 2017 wordt er door 

Defensie actief geworven onder 

UGM’ers om daarmee de vele vacatu-

res te vullen die intussen zijn ontstaan. 

De AFMP is hier allesbehalve  blij mee. 

Ondanks dat de inzet van UGM’ers 

enorm waardevol kan zijn, blijft het 

een tijdelijke oplossing. Wij zien liever 

dat de gaten in de organisatie structu-

reel worden gevuld door een grotere 

doorstroom van fase 2 naar fase 3. 

Bovendien zetten wij onze vraagtekens 

bij de voorwaarden waarop de UGM’ers 

weer worden binnengehaald. Zodra  

het overleg weer wordt opgestart, zal 

de AFMP dit bij Defensie aankaarten. 

UGM’ers mogen wat ons betreft niet 

Na je functioneel leeftijdsontslag weer aan de slag bij Defensie? Vele jaren zat 
deze draaideur vanwege de reorganisaties dicht. Het aantal vacatures loopt nu 
weer fors op en Defensie probeert met ervaren UGM’ers om de gaten te vullen. 
Dit lijkt een mooie  oplossing, maar wat krijgt de UGM’er daar voor terug?

WERK EN INKOMEN

 GEEN 
 SAMENVOEGING
 PENSIOEN
H  Pensioenen opgebouwd bij 
het ABP als militair (eindloon) en 
als burger (middelloon) worden 
niet samengevoegd of gekort. 
Dat zou ook raar zijn, want bij 
een civiele bijbaan gebeurt dit 
immers ook niet. Stel je ontvangt 
UGM en gaat aan het werk bij de 
Albert Heijn. De opbouw van je 
militaire pensioen loopt tijdens 
de UGM gewoon voor 50% door 
bij het ABP. Tegelijkertijd bouw 
je daarnaast pensioen op bij 
het AH-pensioenfonds. Oftewel, 
twee verschillende pensioenen, 
twee fondsen en waarschijnlijk 
twee verschillende momen-
ten waarop de pensioenen 
tot uitkering komen. Zonder 
samenvoeging of verrekening. 
Vrijwel hetzelfde gaat op wan-
neer je als UGM’er gaat werken 
als burger bij Defensie. Ondanks 
dat er maar sprake is van één 
pensioenfonds zijn het wel twee 
verschillende pensioenen: één 
militair eindloonpensioen en één 
middelloon-pensioen als burger.

Als UGM’ er 
weer aan de slag?



Mantelzorgboete 
gaat niet door
Een alleenstaande AOW’er die met een kind een huis deelt, houdt 
ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. Dat scheelt 
zo’n 300 euro netto per maand.

verschijnen van het wetsvoorstel acties 

gevoerd en rechtszaken aangespannen. 

Krom
MARVER-voorzitter Sven Schuitema is 

blij met het afstel. “Een goede zaak. Het 

was nogal krom dat je als AOW’er geld 

zou moeten toeleggen omdat je voor  

je kind moet zorgen of dat je kind voor  

jou zorgt. Ook voor (oud) defensie-

medewerkers in een dergelijke situatie  

is dit ‘winst’.” 

Alleenstaande AOW’ers hebben bij vol-

ledige AOW-opbouw recht op 70% van 

het wettelijk minimumloon. Echtparen 

en samenwonenden hebben recht 

S
tel je voor: je woont als 

alleenstaande ouder 

met een AOW uitkering 

samen in een huis met 

een kind dat zorg nodig 

heeft. Of jij behoeft 

zorg en daarom woont 

een van je kinderen bij je in huis.  

Daarvoor dreigde een forse boete. 

November 2013 diende staatssecre-

taris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid hierover een 

wetsvoorstel in. Maar gelukkig wordt 

die kostendelersnorm in de AOW – ook 

wel de mantelzorgboete genoemd - niet 

ingevoerd. Het kabinet heeft hiervoor 

structureel 214 miljoen euro vrijgemaakt. 

Rechtszaken FNV
De kostendelersnorm zou voor diverse 

uitkeringen gaan gelden en zou geleide-

lijk worden ingevoerd. De staatssecreta-

ris stelde de invoering van de kosten-

delersnorm in de AOW eerder al uit. 

Van dat uitstel is nu afstel gekomen. Dit 

is mede het resultaat van maatschap-

pelijke druk. Zo heeft de FNV samen 

met diverse belangengroepen na het 

op 50% per persoon omdat zij onder 

meer woonkosten kunnen delen. In het 

regeerakkoord stond de bezuinigings-

maatregel om de lagere AOW-uitkering 

ook te laten gelden voor alleenstaande 

AOW’ers die samenwonen met een kind. 

Geen duidelijk beeld
Aan de Tweede Kamer was toegezegd 

dat de kostendelersnorm in de AOW pas 

zou worden ingevoerd als er een duide-

lijk beeld bestond over mantelzorgrela-

ties onder AOW’ers. Omdat niet duidelijk 

kon worden gemaakt of de invoering 

van de maatregel een effect heeft op de 

zorg van kinderen voor hun ouders op 

leeftijd en van ouders voor kinderen die 

zorg nodig hebben, voert het kabinet de 

maatregel niet in. De druk van de FNV 

hielp daar ook bij. Daarom blijft de hoge 

uitkering gelden voor alleenstaande 

AOW’ers die met een kind in één huis 

(gaan) wonen. 

 MANTELZORG 
H  Mantelzorg is de zorg voor 
zieke kinderen, je ouders, part-
ner of eventueel vrienden. Als je 
voor iemand zorgt zonder dat je 
daarvoor betaald krijgt, ben je 
een mantelzorger.
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TEKST ALEX GROOTHEDDE

Heksenjacht 
op ‘lekkende’ collega’s

geweren die in de hand ontploffen, 

geluiddempers die van vuurwapens 

losraken en verbindingsradio’s die het 

in gevechtssituaties zomaar begeven. 

Die publicatie is gebaseerd op gelekte 

documenten en bronnen binnen het 

Korps. Sietsma: “We werken juist met 

het oog op dit soort onderzoeken erg 

voorzichtig. Niet voor niets, blijkt nu. Dit 

ministerie lijkt wel in oorlog met zichzelf. 

Je zou zeggen dat Defensie de mensen 

en tijd beter kan inzetten.”

Waarschuwing
AFMP voorzitter Anne-Marie Snels 

weet dat journalisten betrouwbaar met 

informatie van defensiemedewerkers 

omgaan. Maar ze wil tegelijkertijd een 

waarschuwing afgeven aan het perso-

neel. “Als misstanden binnen defensie 

niet worden opgepakt, wees dan uiterst 

zorgvuldig met het inschakelen van 

journalisten. Zorg ervoor dat dat je geen 

contact hebt met je telefoon of emailac-

count van het werk. Of schakel de bond 

in; wij waarborgen je privacy. Defensie 

heeft er een handje van alle problemen 

 H
et ministerie van 

Defensie maakt 

sinds 2014 met 

speciale teams 

jacht op defen-

siepersoneel dat 

informatie naar de 

pers zou lekken. De teams onderzoch-

ten negen primeurs van onder meer 

de Volkskrant, Telegraaf en RTL Nieuws 

nauwgezet om achter de vermeende 

bronnen komen. Maar niet één keer 

werd een bron gevonden. Dat blijkt uit 

documenten die RTL Nieuws opvroeg 

op grond van een Wob-verzoek (Wet 

openbaarheid van bestuur). RTL Nieuws 

berichtte hierover op 17 juli. Vakantie of 

niet, AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels 

reageerde met furieuze tweets. “Zijn 

ze nu helemaal van God los bij de top 

van Defensie? Shame on you!!!” En: “@

DEFTweedeKamer zijn er nog ‘wakkere’ 

Kamerleden die vragen gaan stellen 

over jacht vd defensietop op naar pers 

lekkend defensiepersoneel?” 

Erg voorzichtig
Onderzoeksverslaggever Siebe 

Sietsma van RTL Nieuws reageerde 

in het bericht koeltjes. Dankzij zijn 

onderzoekswerk publiceerde zijn 

werkgever RTL een serie onthullingen 

over de slechte staat waarin het Korps 

Commandotroepen zich bevindt. 

Er werd melding gemaakt van o.a. 

Het vertrouwen van defensiepersoneel in de top van Defensie was al 
zoek, maar omgekeerd is dat blijkbaar óók het geval. Defensie maakt met 
speciale teams jacht op medewerkers die zouden lekken naar de pers. Dat 
werd duidelijk door een bericht van RTL Nieuws. AFMP-voorzitter Anne-
Marie Snels is furieus over deze ‘heksenjacht’.
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De Telegraaf  
Nieuwsuur (NOS)

De Volkskrant 
RTL Nieuws 

NU.nl

“
HET MINISTERIE 
LIJKT WEL IN 
OORLOG MET 
ZICHZELF’



de hoogste ambtenaar van het ministe-

rie een ‘Commissie van Onderzoek’ in. 

Die moest uitzoeken wie er naar RTL 

Nieuws had gelekt. Die commissie kreeg 

verregaande bevoegdheden binnen het 

ministerie en de krijgsmachtonderdelen. 

Commissieleden kregen toegang tot alle 

Defensielocaties, konden ict-systemen 

doorzoeken, persoonlijke e-mails 

lezen, telefoongegevens opvragen en 

medewerkers verhoren. In het onder-

zoek naar het lek richting RTL Nieuws 

heeft de commissie die bevoegdheden 

ook gebruikt. Verzonden e-mails zijn 

doorzocht en uitgaande telefoonge-

sprekken van personeel zijn gecheckt of 

er contact werd opgenomen met een 

journalist van RTL Nieuws. 

Volkskrant, Telegraaf, NOS, 
NU.nl
Andere berichten die Defensie onder-

zocht waren onder meer die in de 

Volkskrant, over een nieuwe missie naar 

Afghanistan; het ANP, over extra budget 

voor de MIVD (op o.a. nu.nl gepubli-

ceerd), de Telegraaf, over extra budget 

voor Defensie en van de NOS, over 

minder geld voor reservisten. 
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“
ONDERZOEKS- 
COMMISSIE KREEG 
VERREGAANDE 
BEVOEGDHEDEN’

onder de mat te vegen, te ontkennen of 

te bagatelliseren, blijkbaar is publiciteit 

de enige manier om zaken boven tafel 

te krijgen. En als zélfs de commando’s 

naar de pers toe stappen kun je niet 

blijven ontkennen dat er heel veel aan 

de hand is”.

Onderzoekscommissie
Eén van de gewraakte nieuwsberichten 

werd vorig jaar augustus gepubliceerd 

door RTL Nieuws. Het had als kop 

‘Militairen roepen pang pang bij schiet-

training.’ Een opvallend onderdeel van 

het artikel was een vertrouwelijke e-mail 

waarin de Defensietop de munitietekor-

ten opsomde. Enkele weken later stelde 
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Veiligheid – politiebond NPB en de 

Marechausseevereniging – hebben de 

ACOP laten weten ‘in principe’ tevreden 

te zijn over het bereikte onderhande-

laarsakkoord. Volgens hen is van de 

nood zo goed mogelijk een deugd 

gemaakt. Wel hebben de bonden bij 

de ACOP aangedrongen op maatrege-

len tegen de financiële risico’s die het 

afschaffen van de ANW-compensatie 

vanaf 2018 met zich meebrengt voor de 

huidige ABP-deelnemers met partners 

die 40 jaar of ouder zijn.

 

Begin september zullen in de eerst-

volgende bijeenkomst van ‘de 

Pensioenkamer’ de mogelijkheden 

voor het gewenste ‘vangnet’ worden 

besproken. 

Achtergrond
De pensioenregeling voor (burger)

ambtenaren moet om twee redenen 

worden aangepast vanaf begin volgend 

jaar. Ten eerste hebben ABP en de wet-

telijke toezichthouder op de pensioen-

fondsen – De Nederlandse Bank – aan 

de bel getrokken over de toegenomen 

ingewikkeldheid van de regeling. Hoog 

tijd om de afspraken te stroomlijnen en 

het risico op fouten en misverstanden 

te beperken en tijdverlies te voorkomen. 

compensatie voor nieuwe gevallen 

vanaf 1 januari 2018. Anno 2017 krijgen 

achtergebleven partners van ambtena-

ren tot hun eigen AOW-gerechtigde leef-

tijd naast hun nabestaandenpensioen 

vaak ook nog een aanvullende uitkering, 

de Algemene Nabestaandenwet- of 

ANW-compensatie. Deze compensatie 

wordt aan nabestaanden tot 39 jaar 

maximaal één jaar uitgekeerd. Oudere 

nabestaanden krijgen de uitkering jaar-

lijks tot aan de eigen AOW-/pensioenge-

rechtigde leeftijd.

Geen fiscale ruimte
Door het verhogen van de opbouw van 

het nabestaandenpensioen naar 70 pro-

cent voor alle deelnemers (zie nadere 

uitleg hieronder) is er vanaf 2018 helaas 

geen fiscale ruimte meer om deze 

compensatie te kunnen handhaven. Bij 

de meeste achterblijvende partners van 

collega’s zal dit verlies worden goedge-

maakt door het opgebouwde hogere 

nabestaandenpensioen. Dat geldt 

echter niet voor de partners van ABP-

deelnemers die nu veertig jaar of ouder 

zijn; zij lopen na het afschaffen van de 

ANW-compensatie het risico op een 

flink financieel nadeel als hun wederhelft 

voor zijn AOW-/pensioengerechtigde 

leeftijd komt te overlijden. 

ANW-vangnet
De leden van de AFMP en die 

van de andere bonden van FNV 

 H
et bestuur en de kaderleden van de 

AFMP stelden wel als voorwaarde dat er 

maatregelen worden genomen om te 

voorkomen dat partners van de huidige 

ABP-deelnemers financieel de dupe 

worden van het afschaffen van de zoge-

naamde ANW-compensatie voor nieu-

we gevallen. De ABP-pensioenregeling 

geldt bij Defensie alleen voor de 

burgerambtenaren. Militairen hebben 

een eindloonregeling en deze kan alleen 

aangepast worden na overeenstem-

ming in het overleg met defensie. Door 

opschorting van dit overleg in verband 

met de vastgelopen arbeidsvoorwaar-

den gesprekken blijft de eindloonrege-

ling vooralsnog ongewijzigd.

Afschaffing ANW-
compensatie
Het enige echte pijnpunt in het 

onderhandelaarsakkoord is eigenlijk de 

afschaffing van de zogenaamde ANW-

De AFMP heeft ingestemd met de afspraken die de werkgevers en 
de ambtenarenbonden eind juni hebben gemaakt over wijzigingen 
in de ABP-middelloonregeling vanaf 1 januari 2018. Dit is de 
pensioenregeling voor het burgerpersoneel bij defensie. 

AFMP wil vangnet voor 

ANW-risico

WERK EN INKOMEN
TEKST DICK HARTE

“
AFMP DRONG AAN 
OP MAATREGELEN 
TEGEN FINANCIËLE 
RISICO’S’
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Ten tweede zijn aanpassingen nodig 

omdat vanaf 1 januari 2018 verande-

ring komt in de voorwaarden die de 

Belastingdienst stelt aan collectieve 

pensioenregelingen. Als de pensioen-

regeling van het ABP vanaf 2018 niet 

aan de nieuwe voorwaarden voldoet, 

is ze niet langer ‘fiscaal zuiver’ en dat 

kan het fonds – en dus indirect ook de 

werkgevers en werknemers – heel veel 

geld kosten aan opgelegde fiscale (na)

heffingen.

Pensioenrichtleeftijd
Zoals bekend heeft het kabinet Rutte II 

de hoogte van de pensioenrichtleeftijd 

(de startleeftijd van het pensioen die 

de overheid financieel mogelijk wenst 

te maken door een belastingvrije inleg) 

gekoppeld aan de levensverwachting. 

Dit overheidsbeleid is door het kabinet 

opgenomen in wetgeving. Het gevolg 

daarvan is dat de pensioenrichtleeftijd 

per 1 januari 2018 met een jaar wordt 

verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar.

Premieverlaging
De overheid gaat ervan uit dat de 

pensioenregelingen op dit punt worden 

aangepast, waardoor een ambtenaar 

vanaf 1 januari 2018 per dienstjaar een 

minder groot deel van zijn aanvullende 

oftewel de SCO). De bijeenkomsten van 

deze onderhandelaars vinden plaats in 

de Pensioenkamer (PK) van de Raad 

voor het overheidspersoneelsbeleid 

(ROP). Als FNV-bond was de AFMP in dit 

pensioenoverleg op het hoogste niveau 

vertegenwoordigd door deskundigen 

van de centrale waarbij de AFMP is aan-

gesloten, de Algemene Centrale voor 

Overheidspersoneel (ACOP).

 

Minder inleg per jaar 
De inzet van de overheid was dat de 

‘vrijvallende’ pensioenpremie (1,2 pro-

centpunt) volledig zou terugvallen aan 

de werknemers en (vooral) aan de werk-

gever (= de overheid). De onderhande-

laars namens het overheidspersoneel 

hebben echter voor elkaar gekregen dat 

een deel van het geld opnieuw wordt 

geïnvesteerd in de pensioenvoorzie-

ningen. Meer hierover op onze website 

afmp.nl (zoek op de woorden vangnet 

en anw). 

pensioen opbouwt dan voorheen. 

Praktisch biedt de afgedwongen langere 

opbouwtijd ruimte voor een premie-

verlaging – en daar is het de overheid 

in haar rol van werkgever natuurlijk 

om te doen. (Zoals bekend betaalt de 

werkgever 2/3 van de pensioenpremie 

voor ambtenaren.) Niet alleen is hij dan 

minder geld kwijt aan pensioenpremie, 

ook stijgen zijn inkomsten doordat amb-

tenaren over een hoger brutobedrag 

loonbelasting gaan afdragen.

Wettelijk automatisme 
De AFMP moet dit besluit helaas 

tandenknarsend accepteren als een 

voldongen feit, aangezien de wette-

lijke koppeling van de startleeftijd van 

de (aanvullende) pensioenen aan de 

levensverwachting door een meerder-

heid in de Tweede en Eerste Kamer is 

goedgekeurd. Dat betekent dat de zaak 

juridisch stevig beklonken is. Daar staat 

tegenover dat de onderhandelaars 

namens de AFMP hun huid (opnieuw) 

duur hebben verkocht. De onderhande-

lingen zijn gevoerd door vertegenwoor-

digers van de gezamenlijke overheids-

werkgevers (Verbond Sectorwerkgevers 

Overheid oftewel de VSO) en de over-

heidswerknemers (de Samenwerkende 

Centrales voor het Overheidspersoneel 

“
ONDERHANDELAARS 
HEBBEN NAMENS 
DE AFMP HUN HUID 
DUUR VERKOCHT’
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 VERKIEZING 
 KADERRAADSLEDEN
 SECTOR 
 POSTACTIEVEN
H  Voor de sector Post Actieven (PA) 
van de AFMP worden in december 2017 
nieuwe verkiezingen gehouden voor de 
PA Kaderraad. Het gaat om de periode 
2018 tot 2020. Wie geïnteresseerd is in 
deelname kan zich aanmelden
De sector PA heeft, op basis van haar 
huidige ledental, twaalf vertegenwoor-
digers in de kaderraad en in de jaarlijkse 
Bondsvergadering. De AFMP roept haar 
postactieve leden op zich kandidaat te 
stellen voor de Kaderraad PA.
De kaderraad vertegenwoordigt de 
postactieve leden van de vereniging. De 
vertegenwoordiging bestaat uit collec-
tieve belangenbehartiging in het belang 
van onze leden. Jaarlijks vinden daartoe 
acht PA-kaderraden plaats, waarbij de 
kaderraadsleden overleggen over de 
belangen die de PA aangaan én de brede 
AFMP-agenda. De kaderraden worden 
gevolgd door eveneens acht sectoren-
beraden waarbij de kaderleden het alge-
meen bestuur adviseren.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een vertegen-
woordiging in de kaderraad? Dan ontvan-
gen wij uw kandidaatstelling graag per 
e-mail (bweeren@afmp.nl) of schriftelijk 
(AFMP, t.a.v. voorzitter verkiezingscom-
missie sector PA, Postbus 9124, 3506 GC 
Utrecht). Uw opgave moet uiterlijk 30 
november bij ons binnen zijn.

VERENIGINGSNIEUWS GASTCOLUMN

Erkenning en 
waardering
» Ik hoor het maar al te vaak als wens. Dat ‘men’ de inzet van mili-

tairen gaat waarderen. Dat ‘men’ (en die militairen) de inzet van 

het thuisfront op waarde gaan schatten. En ondertussen hoor ik om 

me heen dat die militairen het zo zwaar nog niet hebben en dat het 

thuisfront wist waar het aan begon. 

Ik denk inmiddels, door allerlei zaken wijs geworden, dat erkenning 

en waardering afgedwongen moet worden. Door zelf trots te zijn op 

wat je doet en bereikt. Door zelf te staan voor in dit geval het militair 

en/of thuisfront zijn. En of de rest er dan het zijne van denkt valt 

onder de noemer ‘lekker belangrijk’. Als we onszelf maar erkennen en 

waarderen! 

En volgens mij schort het er een tikkie aan. Neem nou de petitie via 

www.defensiepersoneelinactie.nl. Een schamele 16.183 handteke-

ningen. Er zijn sowieso al tienduizenden militairen niet tevreden zou 

je denken. Die hebben een partner, ouders, kinderen, broers, zussen, 

vrienden en een hele rits mensen meer die met ze begaan zijn. En dan 

staan er 16.183 handtekeningen om 15:43 op 20 september. Hallo?!? 

Honderdduizenden hadden het er moeten zijn. Terwijl er niet zo vaak 

een positief verhaal komt over de organisatie. Terwijl er steeds meer 

en meer collega’s vertrekken naar een functie buiten defensie. De 

werkdruk toeneemt en een baan bij Defensie allang geen way-of-life 

meer is maar gewoon iets wat je nu doet en volgend jaar misschien 

niet meer. Slechts 16.183 handtekeningen…

Ik heb sinds kort een burgerfunctie bij MUNSS, de op Volkel gestati-

oneerde militairen op Volkel. Bij mijn bezoeken aan Duitse basissen 

schalde om 17.00u het volkslied door de luidsprekers over de basis en 

stoppen auto’s en staan militairen in de houding en burgers stil met 

de hand op hun hart. Overdreven? Misschien. Maar het uniform bete-

kent daar nog altijd een way-of-life en er is trots, erkenning en waarde-

ring voor de inzet van zowel die militair als hun thuisfront. Vanuit de 

samenleving maar ook vanuit de organisatie.

Het Wilhelmus hoeft van mij niemand met z’n hand op z’n hart mee 

te lipsyncen, maar als je nou nog niet getekend hebt, doe dát dan. Als 

blijk van... 

www.thuisfrontsupport.nl

Kaat Mossel



Trage uitvoering 90% 
compensatie AOW-gat

WERK EN INKOMEN GASTCOLUMN

Kinderen
»Kinderen hebben de toekomst én 

vaak een betere kijk op gecompliceerd 

lijkende kwesties. Dat geldt bijvoorbeeld ook 

voor politiek.  Kijk maar hoe gemakkelijk 

de mini-minister van Financiën met Jeroen 

Dijsselbloem meemanoeuvreerde bij het 

aanbieden van zijn koffertje vol euro’s. 

Zo ingewikkeld als wij het vaak maken hoeft 

de politiek niet te zijn. Kijk maar naar Defensie. 

Kinderen uit de hoogste klassen van het basis-

onderwijs kunnen ons prima vertellen hoe de 

werkelijkheid in de war steekt. 

In de tijd van die ene minister van Defensie 

– ze bedoelen dan Hans Hillen – werd er veel 

bezuinigd op het leger. (Kinderen noemen de 

krijgsmacht vaak het leger, terwijl daar in grown 

up-taal vaak alleen de landmacht mee wordt 

bedoeld). Een miljard euro. 

Dat was rigoureus. Hiermee bedoelen de kinde-

ren dat dit veel te grote gevolgen had. 

Bij die geldpikkerij komt dat de toestand in de 

wereld er allesbehalve vrolijker op geworden is. 

Grote kans dat sommige basisschoolkinderen 

er mede hierdoor een Syrisch vluchtelingen-

vriendje bij gekregen hebben. 

Omdat er nu eenmaal mensen zijn die het 

niet zo prettig voorhebben met ons, is het heel 

belangrijk dat er veel geld naar ons leger gaat. 

Hoe slim en nadenkend onze jeugd-die-de-toe-

komst-heeft gelukkig is, bleek een paar dagen 

vóór het aanbieden van de grotemensen-Mil-

joenennota: volgens de Kinder Miljoenennota 

moet er € 27 miljard naar Defensie. 

Los van de vraag waar onze kinderen dat astro-

nomische bedrag vandaan denken te halen, 

komt de echte-Miljoenennota neer op een 

voortzetting van de afbraak van ons leger. 

Het enige wat ons rest is wachten op het coalitie-

akkoord. Bij velen zijn de verwachtingen hoog 

gespannen. Als de voortekenen niet bedriegen 

wordt er namelijk eindelijk extra geld vrijge-

maakt voor het leger. U zult mij niet euvel dui-

den dat van die verwachte grote geldberg voor 

Defensie de hoofdmoot naar het leger mag. 

Dat vind ik. Maar ik maak geen deel uit van de 

coalitie.

Marcel van Hemert
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N
og steeds is het 

droevig gesteld met 

de uitbetaling van de 

compensatie van het 

AOW-gat tot 90%. 

In de vorige OpLinie 

(augustus 2017) schreven we al dat de 

minister de Tweede Kamer had gemeld 

dat het ABP de uitvoering ter hand heeft 

genomen, maar dat deze uitvoering erg 

complex is. De oud-defensiemedewer-

kers die vanaf 1 juni 2017 de leeftijd van 

65 jaar bereiken, ontvangen direct de  

compensatie. Daarna zijn pas de mede-

werkers die al een AOW-gat hebben aan 

de beurt, zij ontvangen de betalingen 

met terugwerkende kracht aan. De 

minister sprak over oktober/november, 

maar of het ABP dat haalt, is nog steeds 

de vraag. 

Schandalig
Defensie liet weten dat er een apart 

emailadres is (AOWgat@mindef.nl) waar 

je een inkomensoverzicht kunt opvra-

gen. Wat blijkt? Stuur je een mail, dan 

krijg je het antwoord:

Allereerst onze excuses dat u niet eerder 

een reactie heeft ontvangen op uw ver-

zoek voor een inkomensoverzicht. Op 

dit moment wordt nog nader overleg 

gevoerd met ABP over de procedure 

rondom het verstrekken van inkomens-

overzichten. Daarover hopen we begin 

volgende week meer duidelijkheid te 

hebben. We zullen u dan informeren. Ik 

vraag nog even uw geduld.

Met vriendelijke groet,

DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL,
P.F.M. Reesink, Schout-bij-nacht

Inmiddels blijkt Defensie een rekentool 

te ontwikkelen, zodat iedereen straks 

zelf zijn /haar inkomen kan uitrekenen. 

Wanneer die klaar is? Joost mag het 

weten. De AFMP blijft het schandalig 

vinden dat de betrokkenen zo lang in 

onzekerheid en zonder voldoende geld 

zitten De AFMP houdt uiteraard strak 

de vinger aan de pols en staat haar 

leden bij als de berekeningen onduide-

lijk of onjuist zijn.

Politieke strijd gaat door
op 24 augustus verscheen in De 

Telegraaf een bericht dat er binnen 

het demissionaire Kabinet een defini-

tieve oplossing voor het AOW-gat zou 

zijn, dus een compensatie tot 100%.  

AFMP voorzitter Anne-Marie Snels 

twitterde meteen “AOW-gat militairen 

opgelost door Kabinet? Eerst zien, dan 

geloven, en wel met structureel extra 

geld graag”.  Al snel werd duidelijk 

dat dit demissionaire kabinet dit pro-

bleem niet meer oplost. We zijn heel 

benieuwd of het nieuwe Kabinet dat 

wél gaat doen, maar niet uit de arbeids-

voorwaarden. 
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er geen juist UN-nummer volgens de 

internationale ADR-richtlijn is gebruikt. 

Denk vooral niet dat de gevolgen van 

zulke fouten in de praktijk allemaal wel 

meevallen, Bij de KMar zit een bijzon-

dere afdeling met vergaande bevoegd-

heden dat dagelijks aangekondigd én 

onaangekondigd controle doet in de 

hele defensieorganisatie op de naleving 

van wet- en regelgeving bij het vervoer 

en de opslag en behandeling van 

gevaarlijke stoffen.

KMCGS
Het toezicht en de handhaving van 

de regels voor gevaarlijke stoffen valt 

onder het KMCGS (Korps Militaire 

Controleurs Gevaarlijke Stoffen). Het 

KMCGS is één van de toezichthouders 

van de Secretaris Generaal van Defensie 

en maakt organisatorisch deel uit van 

de Koninklijke Marechaussee. Naast de 

commandant en tweede man zijn er 

vijf medewerkers  die het vervoer van 

gevaarlijke stoffen in Nederland en ook 

tijdens oefeningen in het buitenland 

controleren,  twee medewerkers die de 

opslag en behandeling van gevaarlijke 

stoffen controleren en twee leden 

van het Team Milieu Handhaving die 

V
oor het vervoer, de 

opslag en behandeling 

van gevaarlijke stoffen 

moet je een opleiding 

hebben gehad. Daarmee 

vertellen we niets nieuws, want dat 

zou iedereen moeten weten. En zeker 

de commandant. Toch komt het voor 

dat er onder grote tijdsdruk dingen 

gebeuren die gezien de risico’s voor de 

veiligheid en gezondheid gewoon niet 

kunnen. Dat heeft meestal vooral te 

maken met de ‘can do’ mentaliteit. Maar 

hoe loyaal iemand ook is, de toezicht-

houder op het vervoer van gevaarlijke 

stoffen binnen Defensie kan bij een 

schending van de strikte regels géén 

oogje dichtknijpen. Het gaat tenslotte 

om de veiligheid en gezondheid van 

mensen. 

Informeer jezelf goed 
Er zijn zo’n 3500 gevaarlijke stoffen. Het 

is dan niet zo vreemd als je het overzicht 

soms  kwijt raakt . Dus heb je twijfels? 

Informeer jezelf eerst, zodat je geen 

fouten maakt. Je kunt je licht opsteken 

bij de veiligheidsadviseur van je OpCo. 

Verder heeft Defensie een helpdesk 

voor het vervoeren van gevaarlijke stof-

fen, waar ze je ook goed kunnen helpen. 

En ben je niet opgeleid, of sta je onder 

grote tijdsdruk? Doe dan niets. Want je 

blijft hoe dan ook zelf verantwoordelijk. 

Of je nu de verpakker bent van gevaar-

lijke stoffen, de belader, vervoerder, 

afzender of ontvanger. 

Grote pakkans 
De laatste tijd komt het vaak voor dat 

collega’s te weinig aandacht hebben 

voor lithium batterijen. Ook gaan regel-

matig defensiemedewerkers in de fout 

door onwetendheid over drukhouders, 

de wijze van beladen niet in orde is, of 

omdat er onregelmatigheden zijn bij 

de uitrusting. Verder komt het weleens 

voor dat een gevaaretiket loslaat, of dat 

WERK EN INKOMEN
TEKST ALEX GROOTHEDDE

Gevaarlijke stoffen:

Bij 
twijfel 
niets 
doen
Het zal je maar gebeuren. Onder grote druk maak je een fout bij het 
vervoer, opslag of behandeling van gevaarlijke stoffen. Dat is niet alleen 
riskant voor jezelf en anderen, maar je pleegt ook een strafbaar feit. 
Voor je het weet zit je als verdachte in een verhoorkamer. 

»Militairen 

en burger-

medewerkers 

worden erop 

gewezen dat ze 

bij het eerste 

verhoor bijstand 

kunnen krijgen. 

Aangezien dit 

werkgerelateerd 

is geven we als 

vakbond straf-

rechtbijstand, 

zolang er niet 

opzettelijk fouten 

zijn gemaakt. 
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COID en/of een bevoegde opspo-

ringsinstantie. Het BB PNOD kan in het 

systeem zoeken op het militaire registra-

tienummer (kenteken) van een voertuig 

of op het defensiepasnummer van een 

medewerker. 

Google Maps
In combinatie met Google Maps kan aan 

de hand van al die gegevens eenvoudig 

worden achterhaald dat een collega 

met een dienstvoertuig bijvoorbeeld 

20 minuten bij een bepaalde winkel is 

geweest. En ook al was die winkel nog 

geen kilometer verwijderd van een logi-

sche route, doet dit die collega ‘hangen’. 

Stok om mee te slaan
Ook moet erbij gezegd worden dat 

het zogenoemde wangedrag een stok 

kan zijn om mee te slaan. Dus wil een 

commandant toch al van een bepaalde 

collega af, dan kan hij het ommetje 

aanwenden om iemand te ontslaan. 

Het is nu bovendien een tijd waarin veel 

collega’s onzeker zijn over hun eigen 

positie en de regels daarom strakker 

worden gehanteerd. Des te meer reden 

dus om op te passen met het gebruik 

van een dienstvoertuig! 

 A
l jaren was het voor veel 

collega’s ‘gewoon’ om 

een dienstvoertuig te 

gebruiken voor aller-

hande zaken, ook privé. 

Even een kilometer omrijden om een 

pak melk te halen die je partner bij het 

boodschappen doen is vergeten. Moet 

kunnen, toch? Nee dus. En nee is ook 

echt nee. Het vervelende is namelijk dat 

bij een PNOD (personenauto niet-ope-

rationele dienst) tegenwoordig nogal 

heel wat wordt geregistreerd. Niet alleen 

waar je rijdt, maar ook wanneer en hoe 

lang je ergens stilstaat. 

Big brother
Dat registreren gebeurt via CGIS, een 

systeem dat de locatie van het voertuig 

elke minuut via GPS opslaat. CGIS zorgt 

er ook voor dat reserveringen in een 

voertuig geladen kunnen worden en de 

defensiemedewerker met zijn of haar 

defensiepas het voertuig kan openen, 

sluiten en starten binnen de tijden van 

de reservering. Het Bedrijfsbureau 

PNOD (BB PNOD) heeft de mogelijkheid 

om de gegevens die CGIS produceert 

in te zien. Het BB PNOD verstrekt deze 

informatie alleen na opdracht vanuit 

Even een privéboodschap doen met een dienstvoertuig? 
Vergeet het maar. Het is wangedrag en dat kan dus ontslag 
betekenen. Meerdere defensiemedewerkers hebben bij de AFMP 
gemeld dat ze zijn voorgedragen voor ontslag. De feiten zijn in de 
meeste gevallen niet te weerleggen en een waarschuwing is hier 
dus op zijn plaats. 

Ontslag
na privé ommetje 
met dienstvoertuig

de milieuwetgeving binnen defensie 

handhaven. Met uitzondering van de 

mensen van team Milieuhandhaving, 

zijn alle medewerkers van het KMCGS 

buitengewoon opsporingsambtenaar 

(boa). De medewerkers van Team Milieu 

Handhaving zijn algemeen opspo-

ringsambtenaar en vervullen tevens 

de rol van hulpofficier van justitie. De 

bevoegdheden van de controleurs van 

het KMCGS komen in toezicht uit de 

Algemene Wet Bestuursrecht en opspo-

ring uit de Wet Economische Delicten. 

De overtredingen van de wetgeving 

voor het vervoeren van gevaarlijke 

stoffen zijn strafbaar gesteld in de Wet 

Economische Delicten. 

Proces verbaal en boete
Bij een overtreding van de Wet Vervoer 

Gevaarlijke stoffen of de Wet Luchtvaart, 

is de kans groot dat het KMCGS proces 

verbaal opmaakt. Dit proces verbaal 

belandt bij de officier van justitie van de 

militaire kamer in Arnhem. Er komt dan 

een voorstel voor een schikking en als 

de verdachte niet schikt, zal de rechter 

van de militaire rechtbank een oordeel 

vellen. De kans dat die een boete geeft 

is groot, de hoogte ervan is aan het 

oordeel van de rechter en hangt af 

van de ernst van de overtreding. Een 

vervelende bijkomstigheid is dat er een 

aantekening in het strafdossier wordt 

gemaakt. Maar daarbij blijft het niet, 

vertelt Controleur Gevaarlijke Stoffen 

Aoo Willie Barten. “We gaan terug in de 

keten. Want iedereen in de keten heeft 

een verantwoordelijkheid. Daarom is het 

belangrijk dat commandanten ervoor 

zorgdragen dat hun mensen goed zijn 

opgeleid en dat commandanten zich 

bewust zijn van hun verantwoordelijkhe-

den bij het versturen en vervoeren van 

gevaarlijke stoffen, Hebben zij dit niet 

geregeld dan komen we in ons onder-

zoek vanzelf bij de commandant uit.” 
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“
STA JE ONDER GROTE 
TIJDSDRUK? 
VERZEND DAN 
GEEN GEVAARLIJKE 
STOFFEN!
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COLUMN

Eensgezindheid
» Opvallende eensgezindheid bij 

de politieke partijen die bezig 

zijn met de formatie. De bedragen vari-

eren, afhankelijk van de zienswijze die 

men erop na houdt. Defensie krijgt er, 

zo zijn de beloften, 2 miljard, 1 miljard of 

een half miljard bij. Wakker geworden 

door de internationale situatie op het 

gebied van veiligheid. Het ‘vredesdivi-

dend’ was gedurende enkele decennia 

de smoes waarmee de opeenvolgende 

kabinetten de defensiebegrotingen 

hebben uitgekleed. En onze politici 

hebben er allemaal, de een wat sterker 

nog dan de ander, aan meegedaan. 

Uit eigen ervaring maakte ik, als heel 

klein radertje enkele tientallen jaren, 

de bezuinigingen mee. Al ver voor 

het eind van het jaar: de benzine is op, 

geen ritjes meer, ook geen oefeningen. 

De munitie: helaas, roep maar heel 

hard pang, pang. Hilarisch was de 

bezuiniging op toiletpapier: halvering 

van de toewijzing. Waar of niet waar: 

nepnieuws bestond toen ook al. Bij alle 

maatregelen was vooral storend de 

houding van zowel de diverse minis-

ters van Defensie als de opvolgende 

bevelhebbers. Door de gewone man 

nauwelijks te onderbouwen, meer 

een gevoel: de peptalk van deze ‘met 

gezag bekleden’ was “ja, ’t is moeilijk, 

en wij nemen onze petjes af voor jullie 

taakopvatting. Blijf vooral je best doen.” 

Een ex-minister van Defensie, Joris 

Voorhoeve: “Er is een grote kloof tussen 

wat opeenvolgende kabinetten hebben 

beloofd en geschetst, ook aan de bond-

genoten, en de werkelijkheid”. Intussen 

rammelt de vijand aan de poort, om het 

eens dichterlijk te zeggen. Russische 

annexatie van de Krim; oorlog in Oost 

–Oekraïne; passagiersvliegtuig MH17 

neergeschoten; Zuid-Europa omgeven 

door gebieden waar oorlogen, rampen, 

beroerde economieën, dictaturen en 

ronduit misdadigers de dienst uitma-

ken. En niet in de laatste plaats een 

onberekenbare president, die uitroept 

‘America first.  We zullen het  ermee 

moeten doen, wat ook de toekomst 

brengen moge.  

De bankzitter

Verzekeren • Hypotheken • Sparen
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DFD is klaar voor uw toekomst!

DFD-abonnement
Helder, zeker en gemakkelijk

br
on

: m
in

ist
er

ie
 v

an
 D

ef
en

sie

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

Onafhankelijk persoonlijk advies.
Advies bij u thuis, ook ‘s avonds en in het weekend.
Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar.
Maatwerk oplossingen voor uw beroeps- en privérisico’s.
Schadeverzekeringen zonder provisie.
Geen verrassingen. U weet precies hoeveel en waarvoor u betaalt.
Een vlotte schadeafwikkeling.
Gemak. U en uw thuisfront hebben er geen omkijken naar. 
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Kort Nieuws DFD Abonnement Oplin1   1 30-4-2015   14:16:00
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H
et beleid bij Defensie 

is dat alle op hard-

drugs betrapte 

militairen zogenaamd 

oneervol worden 

ontslagen. Hierdoor 

vallen zij na ontslag direct terug op 

bijstandsniveau en is de aanspraak op 

voorzieningen zoals begeleiding minder. 

Op dit moment wordt onderzocht of en 

hoe de uitvoeringsrichtlijnen van het 

drugsbeleid bij Defensie kunnen worden 

aangepast. Hierdoor kan meer reke-

ning worden gehouden met specifieke 

omstandigheden die aanleiding hebben 

gegeven tot het drugsgebruik of -bezit. 

De Defensieregelgeving heeft deze 

mogelijkheid nog niet. Een werkgroep bij 

Defensie onderzoekt op dit moment hoe 

het nieuwe beleid eruit zou kunnen zien 

en welke randvoorwaarden daarvoor 

moeten bestaan. 

Volgens minister Hennis is het in dienst 

houden van verslaafde veteranen met 

PTSS niet aan de orde. Een ’meer genu-

anceerde en zorgvuldige benadering van 

veteranen en drugs’ is volgens haar wel 

op zijn plaats, zo berichtte De Telegraaf. 

Veteranenombudsman
Hennis zette het voornemen tot de 

beleidswijziging in als gevolg van 

opmerkingen van onder anderen 

de Veteranenombudsman, en een 

melding hierover in de Veteranennota. 
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Militairen die als gevolg van PTSS (bijvoorbeeld door 
missietrauma’s) harddrugs gebruiken, zouden niet langer 
worden ontslagen door Defensie. Dit meldde De Telegraaf 
medio augustus. De kwestie zou aan het rollen zijn gebracht 
door de Veteranenombudsman.

WERK EN INKOMEN

 HELDER 
 DRUGSBELEID
H  Het drugsbeleid van 
Defensie is helder. Het in bezit 
hebben en/of gebruiken van 
drugs gaat niet samen met het 
zijn van militair. Iedere militair 
kent het zero-tolerance beleid 
inzake drugs. Het scherpe 
drugsbeleid is noodzakelijk voor 
een direct en onvoorwaarde-
lijk inzetbare krijgsmacht. De 
militair beschikt over (zware) 
wapens, is opgeleid om in 
missies te opereren, en krijgt 
mogelijk te maken met levens-
bedreigende situaties waarin 
moeilijke keuzes moeten wor-
den gemaakt. Drugs gebruiken 
is daarbij niet aanvaardbaar. Er 
kunnen echter achterliggende 
redenen zijn waarom iemand 
tot het gebruik van middelen is 
overgaan. Traumatische erva-
ringen tijdens een missie zijn 
daar een voorbeeld van. In die 
omstandigheden kijkt Defensie 
of de persoon in kwestie gehol-
pen kan worden, van welke 
voorzieningen hij of zij gebruik 
kan maken, en of dit een recht-
vaardiging is om de ontslag-
grond aan te passen.

Defensie soepeler 
met drugs bij PTSS

De Veteranenombudsman ontving 

in 2015 en 2016 signalen van advo-

caten dat enkele jonge veteranen na 

een missie in de problemen kwamen 

en als uitvlucht onder andere drugs 

gebruikten. Sommigen waren ten tijde 

van het ontslag bekend bij de Militaire 

Geestelijke Gezondheidszorg. De 

Veteranenombudsman benadrukte niet 

zozeer tegen de ontslagcriteria te zijn, 

maar wil wel dat er maatwerk komt en 

dat militairen die betrapt worden op 

drugsgebruik niet automatisch oneervol 

worden ontslagen. Defensie bekijkt in de 

werkgroep in welke vorm dat maatwerk 

gestalte kan krijgen. Dit wordt uiteinde-

lijk ook met de bonden besproken.  

Omstandigheden meewegen
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels: “Het 

is mooi dat Defensie, weliswaar onder 

druk van de Veteranenombudsman, het 

beleid wil gaan aanpassen. Maatwerk 

voor deze (kleine) groep is van belang 

om te voorkomen dat deze militairen 

geen enkel toekomstperspectief meer 

hebben doordat zij oneervol ontslag 

krijgen. Iedereen weet dat er een zero-

tolerancebeleid is, maar iedereen weet 

ook dat de omstandigheden waaronder 

militairen op missie hun werk moeten 

doen uitermate zwaar zijn.  Van belang 

is dat defensie die omstandigheden 

meeweegt in haar besluit om een mili-

tair al of niet oneervol te ontslaan.” 
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‘Gemiste kans’
Eind augustus verscheen hierover een 

evenwichtig artikel op de websites van 

het AD, De Gelderlander en Tubantia. 

Hierin werd onder meer de voorzitter 

van de Stichting Multicultureel Netwerk 

Defensie aan het woord gelaten. Elvis 

Manuela noemt het ontbreken een 

gemiste kans. “Het leger vindt het 

belangrijk dat het mensen met een 

migrantenachtergrond in dienst heeft, 

maar vervolgens worden we bij zoiets 

niet betrokken’’, zegt hij. Op de verhalen 

van de militairen in de tv-serie heeft hij 

overigens geen kritiek. 

Kritisch rapport SCP
De kwestie ligt extra gevoelig omdat het 

Sociaal Cultureel Planbureau begin dit 

jaar met een kritisch rapport kwam over 

hoe moeilijk o.a. minderheden het heb-

ben in het leger. Het rapport ‘Grenzen 

aan de Eenheid’ legt feilloos bloot dat bij 

Defensie pesten, ongewenst seksueel 

gedrag en discriminatie al bijna normaal 

is. Er zijn behoorlijk wat incidenten; de 

cijfers liegen er niet om. Manuela vertelt 

in het AD dat naar aanleiding van dit 

rapport met de leiding is afgesproken 

“we in gesprek zouden blijven over hoe 

we hier iets aan kunnen doen. Dit was 

een uitgelezen kans geweest, maar wij 

werden verrast toen dit programma op 

tv kwam.” 

Bijval bonden
Volgens het AD stapt Manuela naar 

de legerleiding om de kwestie aan te 

kaarten. Hij krijgt hierin bijval van de 

AFMP en de VBM. AFMP-secretaris 

Amin Michel: “We staan als professionele 

belangenbehartiger van onze leden 

voor een inclusieve werkorganisatie. En 

inclusief betekent dat alle talent welkom 

is. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn 

en zijn of haar werk goed kunnen doen 

zonder belemmerd te worden door 

opvattingen en beelden over fysieke 

kenmerken en dergelijke.”

Keuze van de journalist
Woordvoerster Sündüz Celen van het 

Ministerie van Defensie erkent in het 

AD dat het voor de beeldvorming beter 

was geweest als er ook een allochtone 

militair was geïnterviewd. “Het leger lijkt 

 P
ijnlijk is het wel. Kijken in 

de ziel is zonder meer een 

sterk staaltje vakmanschap. 

Coen Verbraak is een mee-

levende en scherpzinnige 

presentator. Hij stelt goede vragen over 

gevoelige onderwerpen. Het geheel is 

ook kundig gefilmd. Toch ontbreekt er 

een belangrijk aspect. Er komen vooral 

hooggeplaatste militairen met een 

Nederlands achtergrond aan het woord 

en geen enkele militair met een migran-

tenachtergrond. Meer diversiteit van ook 

deze laatste groep professionals had de 

serie een meer representatief karakter 

gegeven. 

‘Kijken in de ziel’ is een prachtig gemaakte 
tv-serie van NTR waarin militairen 
zich blootgeven en vertellen wat hun 
bijzondere werk met ze doet. Vaak is het 
indrukwekkend. Maar: militairen met een 
migrantenachtergrond komen er niet in 
voor. Dat is een gemiste kans. Daarnaast is 
de timing opvallend en zijn de antwoorden 
vaak wel érg “politiek correct”.

Militairen met 
migrantenachtergrond 
ontbreken in 

Kijken in de ziel

BLIKOPENER
TEKST ALEX GROOTHEDDE
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viteit omgaat. Want inclusiviteit is toch 

écht heel veel meer dan een jaarlijks 

PR- moment tijdens het Rotterdamse 

zomercarnaval en de Amsterdamse Gay 

Parade. Defensiepersoneel, ongeacht 

hun seksuele geaardheid of migrante-

nachtergrond, verdient een inclusieve 

werk- en leefomgeving. De AFMP zet 

zich hiervoor al jaren in en zal dit ook 

blijven doen. Deze inzet zijn wij aan onze 

leden verplicht!” 

Opvallende timing
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels 

voegt aan dit verhaal nog een facet 

toe. “Het was een prachtige serie, 

maar de antwoorden die de militairen 

gaven zijn wel erg politiek correct. 

Niemand zei nadrukkelijk dat er fors 

meer geld naar Defensie moet, en áls 

het over dit onderwerp ging, sprak 

men met meel in de mond. Hoe je 

het draait of keert, de serie is mooie 

reclame voor Defensie. En de timing 

is wel érg opvallend, gelet op de 

formatiebesprekingen. Benut die kans 

dan ook en spreek je uit!” 

nu een wit mannenbolwerk en dat is 

het natuurlijk niet. Maar het is een keuze 

van de journalist geweest om het zo te 

doen. Wij hebben niet voor deze serie 

betaald.” Volgens Celen heeft Defensie 

slechts gefaciliteerd en een lijst aangele-

verd met mensen in functies die de pro-

grammamakers graag wilden spreken. 

Daar stonden ook allochtone collega’s 

op. “We hebben met Verbraak wel 

overleg gehad om de sprekers zoveel 

mogelijk een afspiegeling te laten zijn 

van de krijgsmacht. Dat is lastig. Niet 

iedereen wil op tv en niet iedereen 

heeft een mooi verhaal te vertellen.’’

Wel gezocht, niet gevonden
Programmamaker Coen Verbraak zegt 

in het AD dat hij graag een allochtone 

militair in de uitzending had gehad. 

“We hebben er ook naar gezocht, maar 

helaas niet gevonden.’’ Volgens de 

programmamaker is het uiteindelijk zijn 

opdracht om goede tv te maken en met 

de beste verhalen te komen. “Dan gaat 

het er niet om of iemand homo is of 

allochtoon. Ik heb wel bewust gekozen 

voor militairen in hoge functies omdat ik 

die mensen het meest interessant vind.’’ 

Volgens Verbraak had Defensie geen 

zeggenschap over de inhoud. 

Niet serieus aan de orde
Volgens AFMP-secretaris Amin Michel 

laat deze reactie vooral zien dat het 

thema diversiteit en inclusiviteit op 

dit punt niet serieus aan de orde is 

geweest. Bovendien heb ik ernstige 

twijfels bij hoe hard daadwerkelijk is 

gezocht naar professionals met een 

migrantenachtergrond als de Stichting 

Multicultureel Netwerk Defensie niet 

eens is benaderd. Overduidelijk een 

gemiste kans door zowel Defensie als 

de programmamakers! Dit is een van de 

vele voorbeelden die herhaaldelijk en 

pijnlijk duidelijk maakt hoe structureel 

onprofessioneel Defensie met inclusi-

“
HET LEGER LIJKT NU EEN WIT 
MANNENBOLWERK EN DAT IS 
HET NATUURLIJK NIET’
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VERENIGINGSNIEUWS

 » Bij het ABP worden begin 2018  verkiezingen gehouden voor het 

Verantwoordingsorgaan (VO). Dit adviesorgaan van het pensioen-

fondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers én 

van de werknemers. Deze laatste groep is onderverdeeld in zij die nog 

werken en zij die een pensioenuitkering genieten. Je kunt je namens 

je bond tussen 15 september en 15 oktober verkiesbaar stellen voor het 

Verantwoordingsorgaan. De selectie van de kandidaten vindt plaats 

van 15 oktober tot 15 november. 

Wat doet het VO?
De leden van het Verantwoordings-orgaan hebben inspraak over hoe 

het pensioenfonds bestuurd wordt. Het ABP-bestuur legt verantwoor-

ding af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. 
Het VO adviseert onder andere over: het vaststellen van het premie- en 

indexatiebeleid, het strategisch beleggingsbeleid, communicatie en 

wijzigingen van de statuten en reglementen van ABP. Verder mag het 

Verantwoordingsorgaan kandidaten voordragen voor de leden van het 

ABP-bestuur namens de gepensioneerden en voor de vijfkoppige Raad 

van Toezicht, die onder andere de risico’s die het bestuur neemt op 

beleggingsgebied in het oog houdt. 

Goede vertegenwoordiging
Het Verantwoordingsorgaan heeft dus veel invloed op het beleid van 

het ABP. Daarom is het belangrijk dat beroepsgroepen zoals het defen-

sie- en politiepersoneel goed vertegenwoordigd zijn, opdat hun speciale 

arbeidsvoorwaarden (voldoende) hun weerslag blijven vinden in hun 

pensioenvoorzieningen. Bij de laatste verkiezingen (in 2014) heeft de 

AFMP samen met MARVER en NPB 3 van de 32 zetels bemachtigd. De 

bonden van FNV Veiligheid – de AFMP, de Marechausseevereniging en 

de NPB – namen aan de verkiezingen voor dit Verantwoordingsorgaan 

deel met een gezamenlijke kandidatenlijst. De drie zetels werden ver-

deeld over de fractie ‘actieve deelnemers’ en de fractie ‘pensioengerech-

tigden. Ook ditmaal staan we op een lijst met FNV Veiligheid. 

 WAT GA JE DOEN?
H   Als lid van het VO verdiep je je in diverse onderwer-
pen op het terrein van het pensioenfonds. Binnen de 
bevoegdheden van het VO neem je actief deel aan de 
meningsvorming van je eigen delegatie en van het hele 
VO. Ook neem je actief deel aan de overlegvergaderin-
gen met het bestuur van het pensioenfonds.
 

 WAT VERWACHTEN WIJ 
 VAN JOU? 
»  Je bent deskundig door opleiding en hebt affiniteit 

met en/of kennis van pensioenen 

»  Je wilt belangen behartigen van ABP-deelnemers

»  Je bent bekend met (een deel van) de achterban

»  Je kunt het beleid van de AFMP vertalen en uitdragen

 WAT KUN JE VAN ONS 
 VERWACHTEN?
H   Wij zullen je eerst informeren over de kandidaat-
stelling, criteria, de selectieprocedure en het verdere 
proces rond de verkiezingen. Als lid van het VO kun 
je (na de verkiezingen) rekenen op een inwerkpro-
gramma, periodieke bijscholing, ondersteuning door 
medewerkers van de bond, actuele informatie en 
achtergronddocumentatie.

 AANMELDEN
H   Interesse in het profiel, of in deelname aan de selec-
tie voor kandidaat voor de verkiezing van het VO? Stuur 
dan een email met je CV en lidmaatschapsnummer naar 
info@afmp.nl. Wij zullen dan op korte termijn contact 
met je opnemen om je te informeren over het vervolg-
traject. Je kunt je tot uiterlijk 31 oktober aanmelden. 

Stel je kandidaat!

Verkiezingen 
Verantwoordingsorgaan 
ABP

Het ABP belegt 400 miljard euro voor de pensioenen van 2,8 miljoen ambtenaren. Een 
adviesorgaan is dus beslist geen overbodige luxe. Binnenkort zijn er verkiezingen voor 
dit Verantwoordingsorgaan. Heb je kennis van zaken en ben je gemotiveerd om de 
pensioenbelangen van de deelnemers te (mee) te behartigen? Stel je kandidaat!
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Kamer wil 
nieuwe evaluatie 
missie Uruzgan

» Een meerderheid van de Tweede 

Kamer vindt dat het kabinet 

de missie in Uruzgan zeven jaar na 

beëindiging nogmaals moet evalueren. 

Volgens CDA’er Raymond Knops, zelf 

Irakveteraan en genoemd als nieuwe 

minister van Defensie, wil de Kamer 

minister Jeanine Hennis houden aan 

een belofte van het vorige kabinet dat 

grote missies na een jaar of vijf nog 

eens worden geëvalueerd. Dat beves-

tigde hij na berichtgeving van Reporter 

Radio. Nu pas kunnen we overzien 

“wat er onomkeerbaar is bereikt op 

het gebied van onderwijs, infrastruc-

tuur, veiligheid et cetera”, stelt Knops. 

Hennis wil nog niet reageren. De mis-

sie in de Afghaanse provincie kostte 

25 Nederlandse militairen het leven. 
JR

 UITKERINGS-
 REGELING 
 BACKPAY SLUIT 
H  De uitkeringsregeling 
Backpay sluit op 1 januari 2018. 
Aanvragen die na deze datum 
binnenkomen, worden niet 
meer in behandeling genomen. 
Deze regeling geldt voor KNIL-
militairen uit Nederlands-Indië 
die op 15 augustus 2015 nog in 
leven waren en nooit (volledig) 
soldij ontvingen voor de tijd 
die zij doorbrachten in Japanse 
krijgsgevangenschap (zie ook 
Checkpoint 10-2015 en 10-2016). 
Als zij op of na die datum zijn 
overleden, kunnen de erfgena-
men een aanvraag indienen. 
De regeling werd ingesteld op 
24 december 2015 door staats-
secretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport Martin van Rijn 
in overeenstemming met het 
Indisch Platform. De regeling 
gold in eerste instantie tot  
1 januari 2017, maar werd al eens 
verlengd tot begin 2018 om zo 
veel mogelijk KNIL’ers de kans te 
geven te reageren. De uitkering 
bestaat uit een eenmalig bedrag 
van 25.000 euro.
Meer informatie en een aan-
vraagformulier zijn beschikbaar 
op www.svb.nl/wvo of via de 
afdeling Verzetsdeelnemers 
en Oorlogsgetroffenen van 
de Sociale Verzekeringsbank, 
Postbus 9575, 2300 RB Leiden, 
tel: 071-535 68 88, e-mail: info.
wvo@svb.nl LvD

 NIEUWE VICEVOORZITTER 
 VETERANEN PLATFORM
H  Luitenant-kolonel Jos van den Nouland 
is op 28 juli door de leden gekozen tot vice-
voorzitter van het Veteranen Platform (VP). 
Daarmee volgt hij de eerdere vicevoorzitter 
Peter Klijn op, die wel verbonden blijft aan 
het VP als bestuursmedewerker. Van den 
Nouland is binnen het bestuur belast met de 
coördinatie van het nuldelijnsysteem. Van 
den Nouland werd in 1979 als dienstplichtig 
chauffeur uitgezonden naar Libanon. In 
1994 ging hij in het kader van UNPROFOR 
als watchkeeper naar Bosnië en in 2000 
ging hij nogmaals naar Bosnië, nu in het 
kader van SFOR. Toen was hij als liaison 
officer geplaatst in Tuzla. Momenteel is Van 
den Nouland nog werkzaam als program-
mamanager en coach CLas bij het Expertise 
Centrum Leiderschap Defensie van de 
Defensieacademie, tot hij in 2018 met FLO 
zal gaan. LvD

VETERANENBERICHTEN
TEKST LINDE VAN DETH EN JANKE ROZEMULLER

 HERDENKING INDIË-
 MONUMENT ROERMOND
H  Op zaterdag 2 september vond de dertigste herdenking bij het Nationaal Indië-

monument 1945-1962 in Roermond plaats. Veteranen, familieleden en nabestaanden 

herdachten de ruim 6200 Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in de toenma-

lige overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indië en Nieuw Guinea omkwamen. Tijdens 

de herdenking onderstreepte staatssecretaris Martin van Rijn het belang van blijven 

praten over wat er in Nederlands-Indië is gebeurd, juist nu het kabinet een uitgebreid 

onderzoek laat instellen naar de dekolonisatieperiode. Voorafgaand aan de herdenking 

was er een themalezing waarin Libanonveteranen en UNIFIL centraal stonden. Ook werd 

er een Korea-plaquette onthuld door de voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders 

(VOKS), de commandant van het Regiment van Heutz en Yun Young Lee, ambassadeur 

van de Republiek Korea. In Korea dienden bijna 5.000 Nederlanders van wie er 122 

omkwamen. JR

Staatssecretaris Martin van Rijn 
tijdens de Indiëherdenking in 
Roermond. 
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Patrouille met een 
Bushmaster-pant-
servoertuig over de 
weg van Deh Rawod 
naar Tarin Kowt. 
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dezelfde clubjes en onze ouders waren 

bevriend. Voor mij was deze kleine, 

besloten wereld een voordeel.

Blitse auto’s en 
merkschoenen
Voor veel volwassenen was de buiten-

landtoelage een voordeel. Het meren-

deel van de families in Seedorf reed in 

blitse auto’s en droeg merkschoenen 

(ik werd regelmatig uitgelachen vanwe-

ge mijn Bert en Ernie schoenen). In ons 

gezin genoten we van de tijd samen. 

Mijn moeder hoefde niet te werken en 

mijn vader nam regelmatig verlof. We 

gingen kanoën, of wandelen in het bos 

en spendeerden zomers luierend aan 

het zwembad. 

Met vriendjes en vriendinnetjes ging ik 

naar de scouting of judo. We hadden 

een hond, die mij als enig kind minder 

Een warm welkom
Het was de dag na mijn zesde verjaar-

dag. Ik zat in mijn eentje in een leeg, 

nieuw huis op een stoel, mijn ouders 

stonden buiten te praten. Gisteren nog 

vierden we mijn verjaardag in Steenwijk, 

vandaag woonden we in Seedorf. Het 

was verwarrend en spannend tegelijker-

tijd: een nieuw land, nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes, ik ging naar de basis-

school. Ik mocht mijn eigen kamer kie-

zen en had een tas met losse spulletjes 

om mee te spelen. 

De ‘Siedlung’ (Duits voor ‘nederzetting’) 

was een warme gemeenschap. We 

werden met open armen verwelkomd. 

Allemaal Nederlandse militairen met 

hun kinderen, net als ik, die ‘gewoon’ 

Nederlands spraken. De kinderen en 

ik woonden in dezelfde wijk, gingen 

naar dezelfde school. In het weekend 

kwamen we elkaar tegen. We zaten op 

 M
ijn vader vertelde me het nieuws. Ons 

gezin zou voor een paar jaar naar 

Seedorf, Duitsland verhuizen. Er kwam 

van alles op mijn ouders af: het regelen 

van de verhuizing, voorbereidingen 

voor het settelen in een nieuw land, 

afscheid van familie en vrienden… Ik 

had er geen mening over. Ik was vijf. 

Als kind was ik veerkrachtig, maar ook 

kwetsbaar. Mijn ouders waakten voor 

een goede overgang en een prettige tijd 

in het buitenland.

Hoe is het om kind te zijn uit een militair gezin dat in het buitenland wordt 
geplaatst? Naomi van Loon, dochter van sergeant-majoor Olaf van Loon, 
vertelt over haar ervaring als kind met buitenlandplaatsingen. Als jong 
meisje verhuisde ze naar Duitsland, waar haar een kleine, besloten wereld 
wachtte. De terugkomst naar Nederland ging minder goed. In Australië 
kreeg ze een kans om het over te doen.  

Als kind mee naar 
het buitenland: 

Spannend 
en verwarrend

THUISFRONT
TEKST NAOMI VAN LOON

“
DE HOND MAAKTE 
MIJ ALS ENIG KIND 
MINDER EENZAAM’
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samen te werken met mijn vader. Het 

was vooral komisch te zien hoe zijn 

militaire grapjes in ontvangst werden 

genomen door de keurige diplomaten. 

Nooit meer Meppel
Na een paar jaar bij mijn ouders in 

Australië te hebben gewoond, verhuisde 

ik zelfstandig terug naar Nederland. 

Aanvankelijk wilde ik dicht bij mijn opa 

en oma wonen, die had ik immers nooit 

goed leren kennen. Een ding was zeker. 

Ik wilde niet terug naar Meppel, waaraan 

ik een nare smaak heb overgehouden.

Sinds 2015 woon ik met mijn vriend en 

hond in Amersfoort. Mijn ouders wonen 

in Caracas, Venezuela, waar mijn vader 

als assistent defensieattaché werkt. Ik 

volg hun avonturen op de voet. We 

Skypen en ik stuur pakketjes. Ik heb een 

leuke groep vrienden en vriendinnen en 

zie de rest van mijn familie regelmatig. 

Deze tweede keer terug naar Nederland 

ging beter. Gelukkig. 

eenzaam maakte. Mijn vader tekende 

de laatste twee jaar bij, zodat ik de basis-

school kon afmaken in Duitsland. In die 

tijd werd de basis in Seedorf geleidelijk 

opgeheven. De buurt stroomde leeg 

en de geliefde Siedlung veranderde 

langzaam in een spookwijk. Na zes jaar 

Seedorf was het tijd om terug te keren 

naar Nederland. 

Verdrietig en eenzaam
De verhuizing naar Meppel voelde 

onwerkelijk. Weliswaar hadden mijn 

ouders er alles aan gedaan om de 

transitie zo aangenaam mogelijk te 

maken – ik werd betrokken bij de keuze 

voor de nieuwe woonplaats en het huis, 

ik mocht zelf een school kiezen – de 

overgang bleef zwaar. Ik was een buiten-

beentje. Ik maakte andere grapjes, had 

geen Drents accent. Vooral miste ik de 

saamhorigheid. 

Mijn moeder ging weer aan het werk. 

De hond paste niet in ons nieuwe huis, 

die moest naar een verre tante. Het 

was een ellendig jaar. Dat merkte ik aan 

mijn schoolresultaten. Het CITO-advies 

was vwo. Na een jaar in een gemengde 

havo/vwo-klas werd ik net niet naar het 

vmbo gestuurd. Op de havo ik werd 

gepest. Ik was vaak verdrietig en voelde 

me eenzaam. Dat was voor iedereen in 

het gezin moeilijk. 

Een kouder welkom
Jaren later verhuisde ik wederom mee 

met mijn ouders, naar Australië deze 

keer. Mijn vader werd assistent defen-

sieattaché bij de Nederlandse ambas-

sade in Canberra, de hoofdstad van 

Australië. Ik studeerde toen al en vond 

mezelf behoorlijk volwassen. Toch was 

ik enorm opgelucht toen ik mijn ouders 

bij de Arrivals van Sydney Airport zag 

staan. De warme, Australische lucht 

sloeg me in mijn gezicht bij het verlaten 

van het vliegveld. 

In mijn vaders oude Landrover, die hij 

had overgenomen van zijn voorganger, 

reden we naar ons nieuwe huis. Hoe ik 

mijn nieuwe leven vorm zou geven, wist 

ik nog niet. Het groepje Nederlanders 

op de ambassade was klein. Er heerste 

een minder hartelijke sfeer dan ik bij de 

militairen gewend was. Als familie waren 

we meer op elkaar aangewezen. Toch 

moest ieder van ons afzonderlijk een 

eigen weg vinden.

Militaire grapjes
Aanvankelijk richtte ik me vooral op mijn 

studie bestuurskunde. Ik deed leuke 

dingen met mijn ouders. Zwemmen in 

riviertjes, rodeo’s bezoeken, of bar-

becueën. Het bouwen van een eigen 

leven lukte minder goed. Ik studeerde 

niet aan een Australische universiteit. 

Ik probeerde vrienden te vinden via 

lokale sportclubjes, van Bootcamp tot 

Bollywood dansen. Dat ging minder 

makkelijk dan ik had verwacht.

Door mijn stage bij de Nederlandse 

defensieattaché veranderde dit. Ik 

leerde andere stagiaires kennen en mijn 

leven in Australië kreeg meer inhoud. Ik 

had iets omhanden naast het studeren. 

Bijzonder leuk: ik kreeg de kans om 

Tips
 DO’S
» Er is geen vast draaiboek; 

kijk naar de situatie van je 

familie (land van de plaat-

sing, persoonlijkheid van je 

kinderen, leeftijd)

» Probeer de positieve kan-

ten van de verhuizing te 

benadrukken

» Kies een natuurlijk 

moment voor de verhui-

zing, zoals de overgang 

naar de basisschool 

» Een buitenlandplaatsing 

is wat je er zelf van maakt: 

sta open voor nieuwe 

ervaringen

» Hou een vaste routine en 

normale regels aan

 DON’TS
» Probeer niet te overcom-

penseren met extra veel 

cadeautjes of aandacht 

» Spaar je kinderen niet voor 

minder leuk nieuws (bij-

voorbeeld over familiege-

beurtenissen), denk wel na 

over hoe je het brengt
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Hoe meer leden we hebben, des te 
sterker is onze invloed in het over-
leg. Zeker in deze tijden waarin de 
werkgever weinig overheeft voor het 
personeel. De AFMP heeft de werving 
dan ook uitgebreid. Naast onze profes-
sionele wervers en vrijwilligers doen 
we nu ook een beroep op onze eigen 
leden, militairen én burgers. Want zij 
weten als geen ander wie er nog  
geen lid is. 

Sparen voor cadeaus
Natuurlijk staat er iets tegenover de 
tijd en energie die je in het werven 
steekt. Voor ieder geworven nieuw 
lid ontvang je een waardebon. Deze 
kun je natuurlijk meteen inwisselen 
voor een AFMP-pen ter waarde van 
vijf euro. Maar je kunt ook doorsparen. 
Heb je tien leden aangebracht, dan 
kun je met die tien waardebonnen 
een smartwatch krijgen ter waarde 
van 100 euro. Dat is een smartwatch 
die geschikt is voor IOS, Android en/

of Windows. En ga je er helemaal voor, 
dan wacht er tegen inlevering van 25 
waardebonnen cadeaus ter waarde 
van 400 euro op je. 
Zo kun je kiezen voor een tablet. 
Maar je kunt ook kiezen voor een 
bedrag van 400 euro in de vorm van 
algemene VVV-bonnen, een meubel-
waardebon en/of een vakantiebon. 
Natuurlijk hopen we dat iedereen 
kiest voor het sparen van één van de 
duurdere cadeaus, zodat de groei 
van ons ledental weer een extra 
impuls krijgt.

Hoe werkt het?
Heb je een collega geworven, dan 
zorg je ervoor dat hij/zij een aanmeld-
formulier invult. Dit formulier vind je 
in nagenoeg elk KEK-gebouw bij het 
AFMP-informatiebord. De aanmeld-
formulieren worden daar regelmatig 
aangevuld. Op dat ingevulde formu-
lier vul je zelf in de linkerbovenhoek 
nog je eigen lidmaatschapsnummer 

in. Dan verzend je het formulier naar 
het antwoordnummer rechtsonder 
op het aanmeldformulier. Aanmelden 
op deze manier via internet kan nu 
nog niet, maar is begin 2018 na het 
lanceren van de vernieuwde website 
wél mogelijk. 
Nadat het aanmeldformulier is ontvan-
gen en verwerkt door onze ledenad-
ministratie ontvang je een ontvangst-
bevestiging en een waardebon. Wil je 
de verzamelde waardebonnen verzil-
veren, neem dan contact op met de 
ledenadministratie (mailadres toevoe-
gen) om je keuze kenbaar te maken. 

Burgers meer dan welkom!
Sinds kort richt de AFMP zich nadruk-
kelijker op het aantrekken van 
burgerpersoneel. Dat uit zich in de 
recente activering van de Sector 
Burgerpersoneel. Burgers zijn dan ook 
meer dan welkom om met het werven 
de sector burgers binnen onze vereni-
ging nog meer gewicht te geven. 
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MAAK COLLEGA’S LID EN 
ONTVANG MOOIE CADEAUS

Doe jezelf en je collega’s een plezier, en werf een lid 
voor de AFMP! Want samen staan we sterk. Voor ieder 
lid ontvang je een waardebon. Hiermee spaar je voor 
mooie cadeaus, zoals een smartwatch of tablet.

LEDEN
werven

LEDEN
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VERENIGINGSNIEUWS

In Memoriam
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.

PA-bijeenkomsten
datum aanvang plaats PA-groep locatie adres sectorhoofd PA 

di 17 okt 14.00 uur Volkel Brabant Noord-Oost Gemeenschapshuis de Schakel Reestraat 49 Dik de Jonge 

do 19 okt 10.00 uur Lijnden Kennemerland Dorpshuis De Vluchthaven Schipholweg 649 John van Wanrooij 

do 19 okt 14.30 uur Den Helder Noord-Holland-Noord de MOOC Spoorstraat 56 John van Wanrooij 

ma 23 okt 10.00 uur Weert Poort van Limburg Dienstencentrum de Roos Beekstraat 54 Dik de Jonge 

ma 23 okt 13.30 uur Eindhoven De Kempen Zalencentrum “Ambassadeur” L. Napoleonplein 21 Dik de Jonge 

di 24 okt 10.00 uur Hilversum ’t Gooi Airport Hilversum Noodweg 43 Dik de Jonge 

di 24 okt 14.00 uur Utrecht Utrecht e.o. FNV-gebouw Hertogswetering 159 Dik de Jonge 

woe 25 okt 10.30 uur Nijmegen Rijk van Nijmegen Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.29) Meijhorst 7039 Dik de Jonge 

woe 25 okt 14.00 uur Schaarsbergen ZO-Veluwe PMT “De Landing” Deelenseweg 28 Dik de Jonge 

do 26 okt 10.00 uur Wezep IJsselland Dorpshuis Zuiderzeestraatweg 500 B John van Wanrooij 

do 26 okt 14.00 uur Apeldoorn Apeldoorn / Salland Wijkontmoetingscentr. “De Stolp” Violierenplein 101 John van Wanrooij 

ma 30 okt 10.00 uur Harderwijk NO-Veluwe Zalencentrum “De Kiekmure” Tesselschadelaan 1 John van Wanrooij 

ma 30 okt 14.00 uur Amersfoort Eemland & Doorn Restaurant “De Amershof” Snouckaertlaan 11 John van Wanrooij 

di 31 okt 13.30 uur Breda Rijen Café “De Toerist” Teteringsedijk 145 Dik de Jonge 

di 31 okt 13.30 uur Breda De Baronie Café “De Toerist” Teteringsedijk 145 Dik de Jonge 

do 2 nov 10.00 uur Leeuwarden Friesland De Fontein Goudenregenstraat 77 John van Wanrooij 

do 2 nov 14.00 uur Steenwijk Steenwijk Verenigingsgebouw “De Klincke” Kerkstraat 16 John van Wanrooij 

vr 3 nov 10.30 uur Heerlen Zuid-Limburg Café d’r Klinge Pancratiusplein 47 Dik de Jonge 

vr 3 nov 14.00 uur Venlo Venlo & Roermond Hotel  “Wilhelmina” Kaldenkerkerweg 1 Dik de Jonge 

vr 10 nov 10.00 uur Ede Veluwe “Eigen Gebouw” Bettekamp 29 John van Wanrooij 

vr 10 nov 14.00 uur Enschede Twente Sportclub Enschede Weggelhorstweg 30 John van Wanrooij

ma 13 nov 11.00 uur Zeven-Brauel  Seedorf  Gasthof “Zur Linde”  Wallweg 2   John van Wanrooij

di 14 nov 11.00 uur Blomberg  Blomberg  Café “Bei Heini”  Neue Torstrasse 38  John van Wanrooij

do 16 nov 10.00 uur Bergen op Zoom  Roosendaal  Paviljoen “Rozenoord”  Beukenlaan 14  Dik de Jonge

do 16 nov 10.00 uur Bergen op Zoom  West-Brabant  Paviljoen “Rozenoord”  Beukenlaan 14  Dik de Jonge

do 16 nov 13.30 uur Goes  Zeeland  Wijkgebouw de Spinne (zaalnr. 78-80)  Joseph Lunslaan 7  Dik de Jonge

Voor het complete overzicht zie afmp.nl/inhoud/publicatie/pa-bijeenkomsten

Dhr. A.J. van Kuijk
Van Pijkerenlaan 8

8096 VE Oldebroek

30 augustus 2017 (83)

Dhr. J.J. Jaschke
Kronestrasse 24

47533 Kleve (D)

26 augustus 2017 (73)

Dhr. J.H. Hulleman
Vijgendam 20

3901 SL Veenendaal

17 augustus 2017 (72)

Dhr. W.A. Broer
Aalstraat 15

5126 CR Gilze

28 juni 2017 (71)

Dhr. A.A. Nijsten
De Hoitinck 57

7641 BM Wierden

13 juli 2017 (81)

Dhr. G.R. van de Leck
An der Emde 3

34508 Willingen- 

Hemmighausen (D)

29 juni 2017 (77)

Dhr. T.H.F. Haakmat
Kerkstraat 22

3431 CR Nieuwegein

24 juli 2017 (87)

Dhr. J. Vleeschhouwer
Bakkersveld 6

8334 ND Tuk

28 juli 2017 (80)

Dhr. J. Aarts
Velperweg 147

6824 MB Arnhem

16 augustus 2017 (96)

Dhr. F.M. Fijen
Wilhelminastraat 50

5401 CH Uden

10 september 2017 (83)

Dhr. H. van de Burgt
Korenbloemstraat 22

3772 GK Barneveld

26 augustus 2017 (70)

 50-JARIG 
 LIDMAATSCHAP

Dhr. R.C. Ligten
Voorburg
Dhr. G.J. van Rooijen
Vleuten
Dhr. T.L.T. van Dijk
Leusden
Dhr. J.W. Bosch
Ermelo
Dhr. J. van Deelen
Recke
Dhr. R. Ferwerda
Loon Op Zand
Dhr. L.J.M. van Deursen
Eindhoven
Dhr. H.L. van Brummelen
Helmond
Dhr. P.J.C. Senden
Hoensbroek
Dhr. B. van Maurik
Druten
Dhr. A.C. Vermeulen
Apeldoorn
Dhr. A. Laros
Ruinerwold
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 HULP OP AFSTAND
H  Als je computerproblemen 
van familie of vrienden wilt 
oplossen kunt je bij ze langs 
gaan, maar het kan ook op 
afstand. Met TeamViewer en 
een internetverbinding kun je 
vanachter je eigen pc de pc-
problemen van vrienden en 
familie verhelpen. Je logt in met 
de codes die je van ze krijgt, ziet 
hun bureaublad en kunt gelijk 
hun pc beheren en besturen. 
Voorwaarde is wel dat degene 
die je wil helpen ook TeamViewer 
heeft geïnstalleerd. Het maakt 
daarbij niet uit of het om een 
Windows- of Linux-pc of Mac 
gaat: het programma kan met 
alle systemen overweg.
Na starten van TeamViewer krijgt 
je van degene die je wil helpen 
een ID en wachtwoord om in te 
loggen op hun pc. Zonder deze 
gegevens kan de computer van 
iemand anders niet worden over-
genomen, dus hun toestemming 
is vereist. Vervolgens kunt je de 
andere pc beheren en besturen 
net zoals u uw eigen computer 
bedient. Meestal is het handig 
om tegelijkertijd even te bellen 
(video of voip) of te chatten om 
uit te leggen wat je doet, of om te 
vragen wat er mis is.
Behalve desktop-sharing of 
afstandsbediening kan 
TeamViewer meer. De bestands-
overdracht-modus biedt de 
gelegenheid om bestanden heen 
en weer te sturen. De beveiliging 
is ook in orde: al het dataverkeer 
verloopt via een beveiligde ver-
binding. Particulieren mogen het 
programma geheel gratis gebrui-
ken, voor commercieel gebruik 
moet je betalen. Overigens is ook 
een portable versie voor op een 
usb-stick beschikbaar. 

Downloaden: www.teamviewer.com/

nl/download

 NAVIGATIE APP
H  Here WeGo is een goede 

navigatie-app waarmee je routes 

kunt uitstippelen en locaties kunt 

zoeken. Handig is dat je kaarten 

van gebieden thuis al met wifi 

kunt downloaden, zodat je onder-

weg niet heel veel data verbruikt. 

Deze offline-functie is een van de 

grootste voordelen ten opzichte 

van andere navigatie-apps.

Here WeGo biedt actuele 

verkeersinformatie en openbaar 

vervoersinformatie. Ook geeft het 

programma met zijn routeplan-

ner opties voor auto, fietsen, 

wandelen en openbaar vervoer 

zodat je ze snel kunt vergelijken. 

Verder is informatie beschikbaar 

over autoverhuur, taxistandplaat-

sen, parkeergarages, apotheken, 

tankstations, eten en drinken, 

geldautomaten en bezienswaar-

digheden onder het kopje ‘In de 

buurt’.

Offline kaarten kun je downloa-

den onder drie-streepjes menu 

Kaarten downloaden. Ook kun je 

hier instellen om de app alleen 

offline te gebruiken. Onder 

Stemopties kun je Nederlandse 

stemmen downloaden. 
Downloaden in de stores van Apple, 

Android en Windows

Vind je vrienden

» Foursquare is een sociale media app waar-

mee je kunt ontdekken wat er in de buurt te 

doen is en waar je vrienden zijn. Zoek vrienden via 

Facebook, Twitter of je adresboek, check in, deel 

je locatie en kijk waar je leuk kunt uitgaan, shop-

pen, eten en meer. De app is er voor Android, iOS 

en Windows Phone. De app is in het Engels, maar 

wordt al redelijk veel gebruikt in Nederland, dus er 

is genoeg bruikbare informatie te vinden. 
Downloaden in de stores van Apple, Android en Windows

Boekhouden

»GnuCash is een (gratis) open source boek-

houdprogramma voor kleine bedrijven. 

De software is voor zakelijk gebruik en privé-

gebruikers met boekhoudkundige kennis. GnuCash 

beschikt over de mogelijkheden die je van een vol-

wassen boekhoudprogramma mag verwachten. 

Naast de basis boekhoudfuncties biedt het pro-

gramma de mogelijkheid voor dubbel boekhouden, 

geplande transacties, ondersteuning afbetalingen 

van hypotheken en leningen en de mogelijkheid 

om met verschillende valuta’s transacties te doen. 

Verder beschik je met GnuCash over uitgebreide 

rapportage-mogelijkheden. Het programma kan 

onder andere inzichtelijke grafieken produceren. 

Bestanden van Microsoft Money en Quicken kun-

nen eenvoudig geïmporteerd worden. GnuCash is 

beschikbaar voor Windows, macOS en Linux. Er is 

eveneens een Android-app om je uw uitgaven bij te 

houden. De software is in het Nederlands vertaald.
Downloaden: www.gnucash.org

COMPUTERHOEK
TEKST WIM VAN DEN BURG
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Boncadeau!
Stuur uw oplossing van de puz-

zel vóór 26 oktober 2017 naar: 

Redactie Oplinie, Postbus 9124, 
3506 GC Utrecht, of stuur een 

e-mail naar: puzzel@afmp.nl
Vergeet niet uw adres te ver-

melden, 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 dhr.  

L. Vorstenbosch uit Beek en 
Donk

 OPLOSSING

Filippine

» Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De 

oplossing omvat een zestal speurders.
FILIPPINE 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De oplossing omvat een zestal speurders. 
 

A 24 13  5 39  45 B 
15 27   43  40 17 33 6 

C 43 19 27 6  34  11  D 10 18 30  14  42  

E 2 32  39 15  36  7  18 11 26 F 1 27  46 

G  5 39 46   37 42 25 10  H 31 7  24 36  

I  21 6 31  13  3 41 J 20  44 2  15 30  

K 21 10  41  18 35 L  23 4  45 28 20 32  9 

M  33 28 14 34 7 41  21  N  39 6 27  31 12 

O 22 41  13 8  2 P 5 19 43   37 23  34 8 

Q 40  43 6 34  23 8  R 26  39 16 29 11   

S 43 33 13  21  9 45   39 T 7 41 22  31  

U 44  37  12 29 16   3 23  35 V 15  30 4 

W 12 38   6 25 1 45  X 17  10  38 30 3  

Y 15  4 42  23  Z 38  10 2   29 46 13 20 

 
A. Door Leonard Cohen bezongen vrouw  B. Bordspel dat op triktrak lijkt 
C. Geweldig     D. Land van Pablo Escobar en Shakira 
E. Baobab     F. Uitvinder van de stoommachine 
G. Geweldig     H. Uitvinder van de gloeilamp 
I. Buurland van D.    J. Bordspel met letterblokjes 
K. Land in Zuid-Amerika, aan de Pacific  L. Naaldboom 
M. Geweldig     N. Door Hans de Booij bezongen vrouw 
O. Door Jacques Herb bezongen vrouw  P. Land in Zuid-Amerika, met pampa’s 
Q. Geweldig     R. Bordspel met straten en hotels 
S. Boom met hangende bloemtrossen  T. Bordspel met schijven 
U. Esp      V. Uitvinder van de telefoon 
W. Bordspel met miljonairsvilla   X. Door de Beatles bezongen vrouw 
Y. Buurland van P.    Z. Snel groeiende loofboom 

 
OPLOSSING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 11 12 13 14 15 16 , 
17 18 19 20 21 , 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31 , 
32 33 34 35 36 37  38 39  40 41 42 43 44 45 46 . 
©PIPuzzels, 2017 
  

A Door Leonard Cohen bezongen vrouw

B Bordspel dat op triktrak lijkt

C Geweldig

D Land van Pablo Escobar en Shakira

E Baobab

F Uitvinder van de stoommachine

G Geweldig

H Uitvinder van de gloeilamp

I Buurland van D.

J Bordspel met letterblokjes

K Land in Zuid-Amerika, aan de Pacific

L Naaldboom

M Geweldig

N Door Hans de Booij bezongen vrouw

O Door Jacques Herb bezongen vrouw

P Land in Zuid-Amerika, met pampa’s

Q Geweldig

R Bordspel met straten en hotels

S Boom met hangende bloemtrossen

T Bordspel met schijven

U Esp

V Uitvinder van de telefoon

W Bordspel met miljonairsvilla

X Door de Beatles bezongen vrouw

Y Buurland van P.

Z Snel groeiende loofboom

FILIPPINE 
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. De oplossing omvat een zestal speurders. 
 

A 24 13  5 39  45 B 
15 27   43  40 17 33 6 

C 43 19 27 6  34  11  D 10 18 30  14  42  

E 2 32  39 15  36  7  18 11 26 F 1 27  46 

G  5 39 46   37 42 25 10  H 31 7  24 36  

I  21 6 31  13  3 41 J 20  44 2  15 30  

K 21 10  41  18 35 L  23 4  45 28 20 32  9 

M  33 28 14 34 7 41  21  N  39 6 27  31 12 

O 22 41  13 8  2 P 5 19 43   37 23  34 8 

Q 40  43 6 34  23 8  R 26  39 16 29 11   

S 43 33 13  21  9 45   39 T 7 41 22  31  

U 44  37  12 29 16   3 23  35 V 15  30 4 

W 12 38   6 25 1 45  X 17  10  38 30 3  

Y 15  4 42  23  Z 38  10 2   29 46 13 20 

 
A. Door Leonard Cohen bezongen vrouw  B. Bordspel dat op triktrak lijkt 
C. Geweldig     D. Land van Pablo Escobar en Shakira 
E. Baobab     F. Uitvinder van de stoommachine 
G. Geweldig     H. Uitvinder van de gloeilamp 
I. Buurland van D.    J. Bordspel met letterblokjes 
K. Land in Zuid-Amerika, aan de Pacific  L. Naaldboom 
M. Geweldig     N. Door Hans de Booij bezongen vrouw 
O. Door Jacques Herb bezongen vrouw  P. Land in Zuid-Amerika, met pampa’s 
Q. Geweldig     R. Bordspel met straten en hotels 
S. Boom met hangende bloemtrossen  T. Bordspel met schijven 
U. Esp      V. Uitvinder van de telefoon 
W. Bordspel met miljonairsvilla   X. Door de Beatles bezongen vrouw 
Y. Buurland van P.    Z. Snel groeiende loofboom 

 
OPLOSSING 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 11 12 13 14 15 16 , 
17 18 19 20 21 , 22 23 24 25  26 27 28 29 30 31 , 
32 33 34 35 36 37  38 39  40 41 42 43 44 45 46 . 
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Algemene adresgegevens
bezoekadres Hertogswetering  159                         
 3543 AS Utrecht                                 
postadres Postbus 9124, 3506 GC 
Utrecht
telefoon 085 – 89 00 470
fax 085 – 89 00 411
e-mail info@afmp.nl
internet www.afmp.nl
rekeningnr NL72INGB0001933098
geopend maandag t/m vrijdag 
 van 8.30 tot 17.00 uur

Afdeling Individuele 
Belangenbehartiging (IB)
telefoon 085 – 89 00 430
fax 085 – 89 00 431
e-mail ibb@afmp.nl

Ledenadministratie
telefoon 085 – 89 00 410
e-mail la@afmp.nl

Opzegging van het lidmaatschap 
kan geschieden door middel van een 
brief gericht aan AFMP/FNV, t.a.v. 
Ledenadministratie, Postbus 9124, 3506 
GC Utrecht, of per e-mail: la@afmp.nl. 
Houd rekening met de opzegtermijn van 
2 volle kalendermaanden. Voorbeeld: 
u zegt 15 januari op, het lidmaatschap 
wordt dan beëindigd per 1 april.

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

Sluitingsdatum kopij
Oplinie 6 – 2017 sluit op 26.10.2017 

Colofon

CONTACTPAGINA

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)

redactie
Alex Groothedde, Dick 
Harte, Fred Lardenoye, Jos 
van Nieuwenhuizen, René 
Schilperoort, Anne-Marie Snels

redactieadres
Postbus 9124 
3506 GC Utrecht
telefoon 085 - 89 00 461
0348 – 707 434
e-mail
redactie@afmp.nl

ontwerp & vormgeving
MW | studio voor grafisch ontwerp

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. 
De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingezonden artikelen te 
weigeren of te redigeren. Niets
uit deze uitgave mag worden 
over genomen zonder vooraf gaan-
de toestemming van de redactie.

oplage 
20.700

internet
www.afmp.nl

email
info@afmp.nl

druk
Senefelder Misset

Sectorhoofden

Landmacht
Elze Mulder
telefoon 06  – 53 51 00 73
e-mail emulder@afmp.nl

Marine, CDC, BS, AFMP JONG, SBU  
Arjen Rozendal
telefoon 06 – 23 89 55 07
e-mail arozendal@afmp.nl

Luchtmacht , DMO
Ron Segers
mobiel 06 – 53 52 60 83
e-mail rsegers@afmp.nl

Postactief
Bert Weeren
mobiel 06 – 53 52 60 79
e-mail bweeren@afmp.nl

Postactief
John van Wanrooij
mobiel 06 - 53 79 05 06
e-mail jvanwanrooij@afmp.nl

Postactief 
Dik de Jonge
mobiel  06 - 12 90 57 48
e-mail  ddejonge@fnvveiligheid.nl
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W
onen in Duitsland met een pensioen en 

AOW uit Nederland. Welke belastingre-

gels gelden er dan, de Nederlandse of 

de Duitse? Voorheen had u een keuze, 

maar die keuzevrijheid is sinds 2015 

vervallen. Op basis van de Regeling voor 

kwalificerende buitenlandse belasting-

plicht zijn er nu strakke voorwaarden. 

Alleen als u aan die voorwaarden vol-

doet, kunt u nog de dezelfde aftrek-

posten en heffingskortingen krijgen als 

een inwoner van Nederland. Vrijwel alle 

oud-militairen met pensioen en AOW 

voldoen niet meer aan die voorwaarden 

en worden daardoor niet langer gezien 

als buitenlands belastingplichtige. 

Hierdoor valt het recht op alle aftrek-

posten (zoals hypotheekrenteaftrek) 

en heffingskortingen en wordt het box 

3-vermogen belast in Duitsland.

Belastingverdrag
Al sinds de jaren 50 bestaat er tussen 

Nederland en Duitsland een belasting-

verdrag. Hiermee wordt voorkomen 

dat er over bepaalde inkomsten zowel 

in Nederland als in Duitsland belasting 

WERK EN INKOMEN

Gepensioneerd in Duitsland? Let op:

Belastingwijzigingen!
Kwalificeren, wereldinkomen en belastingverdrag. Zo maar een paar 
termen die van belang zijn als u als gepensioneerde in Duitsland 
woont. Termen die te maken hebben met uw belastingaangifte. 
Voorheen was dit al ingewikkeld, maar dit jaar is het extra opletten 
geblazen. Er is veel veranderd en dat kan grote gevolgen hebben.  
Wij zetten hierbij de veranderingen even een kort op een rijtje.  
Hebt u meer info nodig: de AFMP staat voor u klaar!

wordt geheven. In het oude verdrag 

was het soort inkomen doorslagge-

vend. Loon werd belast in het werkland, 

wettelijke uitkeringen (zoals AOW) in 

het oorsprongland en pensioen in het 

woonland. Een uitzondering was het 

overheidspensioen (zoals militair pen-

sioen) dat werd belast in het oorspron-

gland. Met ingang van 1 januari 2016 

geldt er een nieuw belastingverdrag. 

Hierin is niet langer het soort inkomen 

doorslaggevend, maar het zogenoemde 

wereldinkomen. 

Verschuiving AOW
Voor het militaire pensioen verandert 

het nieuwe belastingverdrag niets. Dat 

wordt nog steeds in Nederland belast. 

De AOW verschuift wel. De AOW-

uitkering wordt voortaan in Duitsland 

belast en niet meer in Nederland. Als 

het goed is, is in 2016 de Nederlandse 

loonheffing over de AOW-uitkering al 

bij alle gepensioneerden stopgezet. Zo 

niet dan kan dit bij de aanslag worden 

rechtgetrokken.

In Duitsland dient men vervolgens 

belasting te betalen over de AOW op 

basis van het Duitse belastingstelsel.  

Het tarief wordt vastgesteld op basis  

van het zogenoemde wereldinkomen. 

Via een voorlopige aanslag kan de 

belasting over de AOW ook in delen 

worden betaald. 

Let op de loonheffingskorting
Zoals gezegd zijn er inmiddels aanpas-

singen gedaan in de loonheffing. Dit 

geldt helaas niet voor de heffingskortin-

gen, zoals algemene heffingskorting en 

ouderkorting. Zowel het ABP als het SVB 

weten niet wie er wel of geen buiten-

lands belastingplichtige is (zie eerste 

alinea van dit artikel). Zij zetten dus alle 

heffingskortingen gewoon door totdat 

u deze zelf stopzet. Doet u dat niet 

dan loopt u het risico een aanzienlijke 

naheffing te ontvangen. Wij raden alle 

gepensioneerden in Duitsland dan ook 

aan hierover contact op te nemen met 

het SVB (via Mijn SVB) of het ABP (via 

Mijn ABP). 
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 EXTRA INFO
H  Op onze website kunt u nog 
meer informatie vinden over 
bovenstaande wijzigingen en 
aanverwante zaken. En binnen-
kort ontvangen al onze PA-leden 
in Duitsland hierover persoonlijk 
een uitgebreider bericht. Mocht 
u na deze berichtgeving nog 
aanvullende vragen hebben, 
neem dan contact met ons op: 
bweeren@afmp.nl. Deze onder-
werpen komen ook aan de orde 
bij de PA-bijeenkomsten dit 
najaar in Seedorf en Blomberg 
(zie pagina 29 van deze 
OpLinie). U bent daar uiteraard 
van harte welkom!
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Uw hypotheek onze zorg!
Verzekeren • Hypotheken • Sparen

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

Voor onafh ankelijk 
hypotheekadvies bent u 
bij DFD aan het juiste adres

Experti se en zorg;

Ook hypotheken voor militairen met een FPS fase-1 en -2 contract;

Echt onafh ankelijk en persoonlijk advies door de DFD-regioadviseur;

Duidelijkheid en transparanti e, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;

Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;

De opti male hypotheek met de scherpste tarieven. 

DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-)militairen en hun 
gezinsleden. Maar ook voor onafh ankelijk hypotheekadvies ben 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 uw 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:

Advies of interesse in onze dienstverlening op het gebied van 
hypotheken? Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.

DFD Adv Hypotheken ACOM215x285.indd   1 2/7/17   11:41 PM


