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Wat een hectiek!

E

n dan ligt er ineens tóch een arbeidsvoorwaardenresultaat. Dat zal menigeen verrast hebben. We zaten immers
samen met alle bonden volop in een
actietraject, in de voorbereiding naar
grotere acties om de druk flink op te
voeren. Maar je kent het gezegde,
‘onder druk wordt alles vloeibaar’.
En alles viel ook ‘samen’, er verscheen
een vernietigend rapport van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid over
Mali op basis waarvan minister Hennis
besloot haar functie neer te leggen.
Er was heel veel ‘gedoe’ rondom de
eindloonregeling, het pensioen van de
militairen. En er werd sinds de zomer
‘achter de schermen’ druk gepoogd om
alsnog tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Er moesten héél veel
ballen in de lucht worden gehouden.
Er was héél veel hectiek. Mét resultaat,
zowel een arbeidsvoorwaardenresultaat
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als een oplossing rond de pensioenen.
Je leest er alles over in deze OpLinie.
Dat resultaat kwam er omdat we elkaar
‘vasthielden en doordouwden’, binnen
de AFMP én samen met de andere
vakbonden. En ‘tijdelijk’ minister Klaas
Dijkhoff had daar beslist een positief
aandeel in.

Laat je stem horen
En wordt het dan nu wat rustiger? Het
antwoord is nee, er is en blijft fors werk
aan de winkel. Voor jullie én voor ons!
Een arbeidsvoorwaardenresultaat is
nog geen akkoord, daar gaan de leden
over, dus laat uw stem horen. Hoe dat
kan lees je op de volgende pagina’s
in deze OpLinie. En realiseer je dat in
een arbeidsvoorwaardenresultaat voor
iedereen wat ‘moet zitten’, of je nu jong
óf wat ouder bent.
En komt het tot een akkoord, dat weten
we na de achterbanraadplegingen,
dan gaan we onder andere snel aan de
slag met een nieuw loongebouw, een
nieuwe militaire pensioenregeling en
volgend jaar ook weer een nieuwe cao.

Nieuw perspectief?
Er is een nieuw Kabinet, een nieuwe
minister én een staatssecretaris. De
AFMP wenst minister Ank BijleveldSchouten (CDA) en staatsecretaris
Barbara Visser (VVD) veel wijsheid en
succes toe. Inmiddels is ook duidelijk dat
er de komende vier jaar 1.5 miljard euro
bijkomt bij het defensiebudget. Dat is bij
lange na niet voldoende om de defensieorganisatie weer op orde te brengen,
laat staan dat je fors kunt gaan investeren. En wat mij betreft wordt er vooral
geïnvesteerd in personeel, want mensen
máken de organisatie. De onderbezetting is fors, de werkdruk hoog. de taken
zijn niet afgenomen én er is nog steeds
een heleboel mis in de organisatie. Dat
blijkt ook wel uit de rapporten van de

Onderzoeksraad voor de Veiligheid
(OVV) en lees je elders in dit blad.
Het meest schokkend was de conclusie
van OVV-voorzitter Joustra dat er in een
paar jaar tijd drie onderzoeksrapporten
van de OVV zijn verschenen die allemaal wat zeggen over de veiligheidscultuur en het veiligheidsbewustzijn binnen
Defensie. Dat er door de OVV tal van
aanbevelingen zijn gedaan, maar dat
hij geen zichtbare veranderingen
ziet binnen defensie wat de OVV
grote zorgen baart. En dat, zoals
Joustra aangaf, “er geen cultuur
is waar signalen van de werkvloer
worden opgepakt”. Waar kennen
we die ook al weer van? Juist, uit het
onderzoek wat we hielden onder het
defensiepersoneel. Ik deel de zorgen
van de OVV.

Boodschap aan de top
Ik heb in ieder geval al een paar boodschappen aan de nieuwe minister, de
staatsecretaris en CDS Bauer: neem
signalen van de werkvloer serieus, zorg
dat er een open cultuur komt waarin
mensen hun mond open durven doen,
straf dat niet af maar pak dat positief op.
Investeer in vertrouwen. Wees transparant, en wordt een lerende organisatie.
Straal dat alles ook uit als politieke en
ambtelijke top én pak het op! En zullen we vervolgens ook afspreken dat
politieke belangen nóóit meer boven
de veiligheid van het defensiepersoneel
gaan? Er zijn de afgelopen jaren té veel
collega’s onnodig gestorven!
Ik ga binnenkort maar eens een kopje
koffie drinken op Plein 4, en nader kennis maken met de beide dames. Dan
kan ik ze dat gelijk vertellen.
Met hartelijke groet,
Anne-Marie Snels
Voorzitter AFMP
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Het onderhandelaarsakkoord
betekent naast loonsverhoging nog veel meer. Zo komen er
volgens het akkoord een ander personeelssysteem, een nieuwe diensteinderegeling en maatregelen voor in-, uiten doorstroom. De AFMP wil van haar
leden weten hoe zij er tegenover staan.
Zo kunnen we richting de werkgever
een oordeel geven dat wordt gedragen
door de achterban. Dus: informeer je
goed (zie pagina 4 en verder) en vul de
enquête in!

Militaire pensioenregeling

12

De overgang van de eindloonregeling voor militairen naar een
nieuwe pensioenregeling regel je niet
zomaar eventjes. Wat zijn de valkuilen?
En waarom zijn we boos dat het ABP op
eigen houtje de eindloonregeling wilde
aanpakken? Je leest het hier.

30 FNV Voordeel
32 Computerhoek

Mortierongeval Mali

33 Puzzel

Op 6 juli 2016 ontplofte in het
Malinese Kidal een granaat waarmee militairen van de Luchtmobiele
Brigade oefenden. Twee mannen kwamen hierbij om het leven, een ander
raakte zwaargewond. Volgens het
rapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid stelde Defensie het belang
van de missie in Mali boven de veiligheid van militairen.

34 Contactpagina
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Lessen Ossendrecht

20

Op 22 maart 2016 kwam
tijdens een oefening op de
schietbaan in Ossendrecht een militair
om het leven. De Onderzoeksraad voor
Veiligheid deed hier onderzoek naar.
Uit het rapport blijkt dat niet op professionele wijze is omgegaan met de veiligheid en dat er een hoop mis is.

35 Bankzitter

Lidmaatschap

Er kan een moment komen dat u uw AFMPlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld
omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 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 21 december 2017. Kopij aanleveren is
mogelijk t/m donderdag 30 november 2017.
Salarisbetaaldata: dinsdag 24 november
(incl. eindejaarsuitkering) en donderdag
21 december. De salarisbetaaldata zijn ook
te vinden op www.afmp.nl, via de menuknop
Actuele thema’s.
Cover: MCD / Sjoerd Hilckmann

OPLINIE NOVEMBER 2017

03

WERK EN INKOMEN

Arbeidsvoorwaarden:
Mag de AFMP namens jou JA zeggen
tegen onderhandelaarsresultaat?

D

at is voor de AFMP
nu de belangrijkste
vraag, want pas als
voldoende leden
van de verschillende
bonden instemmen
met dit resultaat wordt het een arbeidsvoorwaardenakkoord. Daarom hebben
we eerst informatiebijeenkomsten in het
land gehouden samen met de andere
defensiebonden. Nu zijn we bezig met
onze eigen ledenraadpleging, waarbij
we je vragen om ons te vertellen wat je
van het onderhandelaarsresultaat vindt.
Het onderhandelaarsresultaat is erop
gericht om de nullijn te doorbreken,
het perspectief van defensiepersoneel
te verbeteren en de organisatie te versterken. Het resultaat heeft een looptijd
van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018.
Hieronder geven we in hoofdlijnen het
onderhandelaarsresultaat weer. Voor
het volledige onderhandelaarsresultaat
verwijzen we je naar de website van de
AFMP. Op de pagina afmp.nl/arbeidsvoorwaarden-0 kun je (helemaal onderaan) het document downloaden.
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» In januari 2018 een éénmalige uitkering van 0,5 %;
Deze salarisverhogingen werken door in
de wachtgeld-, UKW- en FLO uitkeringen
van het gewezen defensiepersoneel.

Q&A
Wordt de loonsverhoging van 2,5%
per 1-1-2017 ook doorberekend in het
vakantiegeld en de eindejaarsuitkering? De loonsverhoging van 2,5% gaat
met terugwerkende kracht in vanaf 1
januari 2017. Deze wordt nabetaald over
het jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en
eindejaarsuitkering) van 2017.
Wanneer worden de loonsverhogingen van 2,5% en 1,5% uitgekeerd? Als
het resultaat wordt omgezet naar een
akkoord binnen het huidige tijdspad zal
de loonsverhoging van 2,5% worden
uitgekeerd bij de salarisverwerking van
december 2017. De loonsverhoging van
1,5% per 1-1-2018 maakt vanaf januari
2018 iedere maand deel uit van het
salaris.

Inkomenseffecten

Flexibel
Personeelssysteem

Loonontwikkeling is een belangrijk deel
van de arbeidsvoorwaarden. Als dit
resultaat een arbeidsvoorwaardenakkoord wordt ontvangt het burger- en
militair personeel:
» Per 1-1-2017 een loonsverhoging
van 2,5%;
» In december 2017 een éénmalige
uitkering van 1%;
» Per 01-01-2018 een loonsverhoging
van 1,5%;
» Ingaande 1-1-2018 een structurele
verhoging van de eindejaarsuitkering
met 0,2%;

Een goed functionerend personeelssysteem moet zorgen voor een
evenwichtige personeelsopbouw
en een kwaliteitsinvestering in het
personeel. Werkgever en bonden
vinden dat deze doelstellingen met
het huidige FPS niet langer gehaald
worden. Doorontwikkeling van het FPS
lijkt hiervoor niet voldoende. De wereld
is veranderd, dat stelt andere eisen aan
het defensiepersoneel en aan Defensie
als werkgever. Binnen uiterlijk drie jaar
zullen Defensie in samenspraak met de
sociale partners vorm geven aan een
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ander personeelssysteem. Dit systeem:
» draagt bij aan de ontwikkeling van het
personeel/het individu;
» brengt de in-, door- en uitstroom van
personeel beter in balans;
» biedt personeel meer zekerheid en
vergroot de noodzakelijke flexibiliteit
binnen de defensieorganisatie.

Q&A
Hoe wordt het vrijwillig vertrek uit
FPS fase 3 gestimuleerd? Bepaalde
groepen personeel kunnen gebruik
maken van een set van stimulerende
maatregelen, zodat zij gemakkelijker
een andere baan kunnen vinden buiten
defensie. Welke groepen dit zijn wordt
verder uitgewerkt zodra de leden van
de bonden akkoord gaan met het
onderhandelingsresultaat.

Instroom, doorstroom
en uitstroom
De huidige ondervulling en de vroegtijdige uitstroom vragen veel van de
huidige medewerkers en zetten de
inzetbaarheid van de organisatie onder
druk. Daarnaast gaat talentontwikkeling
iedereen binnen de organisatie direct
aan en is voor alle leeftijden relevant.
Om hier op korte termijn een impuls aan
te geven wordt:
» per januari 2018 een aanstellingsvorm, als overbrugging tussen
school en instroom als aspirant
militair, met een opwerkprogramma,
geïntroduceerd;
» om het behoud van fase 2 personeel
te stimuleren wordt per januari 2017
een behoudpremie geïntroduceerd,
te gebruiken als bonus voor het
blijven van een overeengekomen
periode 1;

Na een zeer langdurige onderhandelingsronde is het onderhandelaarsresultaat
arbeidsvoorwaarden 2017-2018 een feit. Een resultaat met daarin salarisverhogingen,
eenmalige uitkeringen, een nieuwe diensteinderegeling maar ook afspraken die
meer in de toekomst liggen over het afschaffen van het huidige FPS en een nieuwe
pensioenregeling en loongebouw voor militairen. Maar wat vinden onze leden van het
onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2017-2018?

Actie voor betere arbeidsvoorwaarden op het Plein in
Den Haag op 15 september jl.
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» per 1 januari 2018 wordt de bezoldiging voor militairen die uit de initiële
opleiding op functie komen, minimaal
gelijkgesteld aan het wettelijk
minimumloon;
» Het huidige FPS scholingsbudget, ten
behoeve van de talentontwikkeling,
wordt met 20% verhoogd en blijft
beschikbaar tot 5 jaar voor LOM. Het
komt dus ook direct beschikbaar voor
militairen die in fase 3 zitten.

Employability organisatie
Om het hierboven vermelde recht van
scholing ten behoeve van talentontwikkeling en de ondersteuning voor werk
zowel binnen als buiten de defensieorganisatie voor burgers en militairen

COMPENSATIE
AOW-GAT
H Het AVW-akkoord bevat geen passage
over het AOW-gat. Dat wil niet zeggen dat
we de compensatie van dit AOW-gat uit het
oog zijn verloren. Integendeel! Dankzij onze
rechtszaken en forse inspanningen samen
met de postactieven is het gat nu voor tenminste 90% gedicht. Een flink deel van deze
oplossing kwam uit de AVW-middelen. Met
onze verenging en de andere bonden hebben we afgesproken niet meer AVW-geld
te gebruiken. Anders zou dit wederom ten
koste gaan van de werkenden en zij hebben
dit probleem niet veroorzaakt. De oorzaak
van het AOW-gat lag en ligt echt bij Defensie
en het Kabinet, dus de extra benodigde gelden moeten dan óók door politiek Den Haag
beschikbaar worden gesteld. De Centrale
Raad van Beroep mag de 90%-compensatie
misschien voldoende vinden. Wij delen die
mening niet. 10% vinden wij nog steeds een
buitensporig nadelig inkomenseffect. Dit
kan namelijk al gauw om enkele honderden
euro’s per maand gaan. Onze juridische
strijd mag dan zijn gestrand, maar de politieke strijd gaat door. Nu het nieuwe kabinet
is geïnstalleerd, zal de AFMP opnieuw met
volle kracht de lobby in Den Haag voortzetten voor een 100% compensatie. Betaald
uit de algemene middelen en niet ten
koste van de arbeidsvoorwaarden van het
defensiepersoneel!

06

OPLINIE NOVEMBER 2017

“

NIEUWE DIENSTEINDEREGELING GELDT
VOOR IEDEREEN IN FPS FASE 3’

te garanderen wordt een nieuwe,
defensiebrede employabilityorganisatie
ingericht.

Leeftijdsontslag
en AOW leeftijd
Er komt een nieuwe diensteinderegeling (nDER). Deze geldt voor alle militairen (inclusief reservepersoneel) die zich
op of vanaf 1 januari 2017 in FPS-fase
3 bevinden. Voor die groep wordt het
moment van leeftijdsontslag gelijk aan
de voor de militair op dat moment
geldende AOW-leeftijd minus 5 jaar.
De pensioenleeftijd is voor deze groep
gelijk aan de AOW-leeftijd. Voor militairen die de rang van kapitein ter zee,
kolonel of een hogere rang bereiken
wordt het moment van leeftijdsontslag
individueel bepaald en ligt tussen de
AOW-leeftijd en de AOW-leeftijd minus
5 jaar. Er is dus in de nDER nooit meer
sprake van een AOW gat zoals in de
huidige regeling het geval is.

Overgangsrecht
Militairen die nu onder het overgangsrecht vallen (zie artikel 39a AMAR),
hebben het recht om terug te gaan
naar de huidige diensteinderegeling,
inbegrepen de daarbij behorende
huidige rechtspositie en pensioengerechtigde leeftijd.

Overige militairen
Voor de militair in FPS fase 3 die was
aangesteld bij het beroepspersoneel en
niet valt onder artikel 39a of artikel 39b
AMAR, geldt dat naast de militairen die
onder het huidige overgangsrecht vallen ook militairen geboren in 1963 t/m
1969 eenmalig mogen kiezen tussen
de oude dan wel de nieuwe diensteinderegeling, inbegrepen de daarbij
behorende rechtspositie.
De militair die in de nieuwe diensteinderegeling komt kan het moment
van leeftijdsontslag vervroegen door
gebruik te maken van (een deel van)
de inverdienaanspraken. Vanaf 1 januari
2017 wordt het inverdienen verruimd.

Langer doorwerken na
leeftijdsontslag
Doorwerken na leeftijdsontslag kan op
specifieke tijdelijke functieplaatsen die
vallen buiten de organieke defensie
formatie. De vorm, inhoud, en de daarbij
passende arbeidsvoorwaarden zullen
nog verder worden uitgewerkt. Daar is
nog tijd genoeg voor omdat de eerste
militairen die in de nDER op AOW-5
uitkomen nog wel even op zich laten
wachten.

Burgerpersoneel
De ontslagleeftijd van burgerambtenaren bij Defensie wordt met ingang
van 1 januari 2018 gekoppeld aan de
AOW-leeftijd.

Q&A
Wat houdt de nieuwe diensteinderegeling in? De nieuwe diensteinderegeling houdt in dat de ontslagleeftijd voor
militairen wordt gekoppeld aan de AOWleeftijd. Militairen gaan daardoor met
leeftijdsontslag 5 jaar voor de op dat
moment voor hen individueel geldende
AOW-leeftijd. De militair heeft hierdoor
in de nieuwe diensteinderegeling geen
AOW-gat meer.
Wat is het verschil tussen de huidige
en de nieuwe diensteinderegeling? In
de nieuwe diensteinderegeling is er een
hogere ontslagleeftijd, namelijk vijf jaar
vóór de AOW-datum, gaat het pensioen
in op de AOW-datum in plaats van met
65 jaar en is er daardoor geen AOW-gat.
Voor wie geldt de nieuwe diensteinderegeling? De nieuwe diensteinderegeling is van toepassing op alle
militairen die op of vanaf 1 januari 2017
in FPS fase 3 zitten of terecht komen.

Pensioen & Loongebouw
voor militairen
De huidige eindloonregeling voor
militairen staat onder een steeds grotere
financiële, beleidsmatige en maatschappelijke druk. Daarom is een nieuw pen-

Eindelijk onderhandelingsakkoord bij Defensie...
Loon

N i e u we

FPS

DER

Zo te zien is de
goede stemming weer terug
bij Defensie...

Doorstroom

Leeftijds
g
ontsla

Pensio e n

Stem jij ook!?

“

DE HUIDIGE PENSIOENREGELING STAAT
ONDER GROTE DRUK’

Nieuwe
fiets
of PC

Er hangt ons
zeker iets moois
boven het hoofd...

doorwerken. De huidige vorm van de
max-max stap zal daarin niet meer
voorkomen.

Q&A
sioenstelsel en in samenhang daarmee
een nieuw loongebouw noodzakelijk.
Met ingang van 1 oktober 2018 is er
overeenstemming over een structurele
defensiespecifieke pensioenregeling
voor militairen die per 1 januari 2019
zal worden ingevoerd. In 2018 is er een
overgangsregeling met een eindloonkarakter. De nieuwe pensioenregeling
en het loongebouw voor militairen
wordt uitgewerkt aan de hand van deze
uitgangspunten:
Vertrekpunt van denken is een
middelloonregeling;
» Met ingang van 1 januari 2019 zal
gestart worden met de invoering
van de nieuwe Defensiespecifieke
pensioenregeling voor militairen;
» Fiscale mogelijkheden zullen optimaal worden benut;
» De regeling zal zodanig vormgege-

ven worden dat deze voor werkgever
en werknemers een acceptabel aanspraakniveau en premiedruk oplevert;
» De pensioengerechtigde leeftijd voor
militairen in de nDER is gelijk aan de
AOW-leeftijd;
» De mogelijkheden worden bezien
voor het maken van keuzes bij de
aanwending van het pensioen,
waaronder het laten ingaan van het
pensioen op een ander moment;
» Er wordt gefaseerd een vereenvoudigd en bij de tijd passend bezoldigingssysteem ontwikkeld. Hierbij
wordt een vereenvoudigd model van
toelagen geïntroduceerd;
» Het huidige systeem van stappen die
je kunt maken in het loongebouw zal
worden aangepast. Er wordt rekening
gehouden met het vroegtijdig verlaten van de organisatie en het langer

Wat betekent de overgangsregeling in 2018 voor de maandelijkse
pensioenpremie van militairen? Voor
de pensioenregeling in 2018 wordt de
premie gehanteerd die bij de eindloonregeling hoort. Hetzelfde geldt voor
premiestijgingen. ABP moet de pensioenpremie voor 2018 nog vaststellen.

Overige afspraken
Cafetariamodel
Per 1 januari 2018 is het voor de drie
volgende jaren mogelijk om éénmalig
gebruik te maken van een fiets- en/of pc
regeling met een gezamenlijke waarde
van maximaal € 750.

Plaatsingsduur
De basis plaatsingsduur wordt voortaan
voor iedereen drie jaar en kan in overleg
met de militair worden verlengd. Andere
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INFORMATIE
BIJEENKOMSTEN
H Vanaf donderdag 19 oktober 2017 tot en
met 3 november 2017 zijn er gezamenlijke
informatie bijeenkomsten gehouden door
de vier centrales. Hierbij is het onderhandelaarsresultaat zoveel mogelijk feitelijk toegelicht en zijn vragen zo neutraal mogelijk
beantwoord. De bijeenkomsten in het land
zijn over het algemeen goed bezocht.

Informatiebijeenkomst
in Doorn op 24 oktober

Gevolgen
AVW voor
Postactieven
Onze leden buigen zich momenteel
over het onderhandelaarsresultaat
dat we op 12 oktober jl. bereikten in
het arbeidsvoorwaarden (AVW)overleg met de Minister. Wat levert dit
resultaat voor hen op? Logischerwijs
hebben veel onderwerpen uit
het resultaat betrekking op de
werkenden. Maar wat zijn de
gevolgen voor onze postactieve
leden? Inkomensverbetering?
Pensioenverandering? En wat is het
verschil tussen UGM en pensioen?
Hier leggen we het uit.
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Verhoging UKW
De inkomensafspraken uit het AVWresultaat gelden (na goedkeuring door
de leden) ook voor oud-defensiemedewerkers met wachtgeld-, FLO-uitkering
of UGM-uitkering. Niet alleen de
structurele verhogingen van 2,5% (2017)
en 1,5% (2018), maar de incidentele
uitkeringen van 1% (december 2017) en
0,5% (januari 2018) worden dus ook aan
UGM’ers uitbetaald. Degene die in het
jaar 2017 met UGM is gegaan, ontvangt
de (na)betalingen over 2017 in twee
delen: één deel over het defensiesalaris
en één deel over de UGM-uitkering. In
totaal dus de volle verhogingen.
De mensen die in 2017 met pensioen
zijn gegaan krijgen die koonsverhoging
deels. Zij ontvangen alleen over de
maanden dat zij UGM genoten een
nabetaling van de structurele verhoging (2,5%) en naar rato de incidentele
uitkering (1%). Over de maanden dat ze
pensioen ontvingen telt de verhoging
helaas niet door en is er geen recht op
nabetaling. De hoogte van dit pensioen
is namelijk gebaseerd op peildatum 1
januari 2016.

UGM’ers die in 2018 met pensioen
gaan, zien hun pensioenberekening wel
stijgen. Zij hebben als pensioen-peildatum 1 januari 2017 en daarin wordt
de structurele verhoging van 2,5% met
terugwerkende kracht meegenomen.

Geen verhoging pensioen
In tegenstelling tot de UGM’ers werkt
een AVW-akkoord niet door in het
inkomen van gepensioneerden. Het
pensioen kan alleen verhoogd worden
als de pensioenfondsen weer mogen
indexeren. Dat kunnen wij aan de
overlegtafel bij Defensie niet regelen,
hoe graag we dat ook zouden willen.
Indexeren zal pas weer mogelijk zijn als
de pensioenfondsen voldoen aan de
regels die hiervoor door het kabinet zijn
gesteld. Of als het kabinet de wijsheid
heeft om deze regels te versoepelen.
Helaas lijkt ook het nieuwe kabinet nog
weinig oog te hebben voor de gepensioneerden in Nederland. Eerder werd
nog gemeld dat iedereen er in 2018
qua koopkracht op vooruit zou gaan.
Nu de kabinetsplannen concreter worden, zetten wij daar grote vraagtekens

“

JUISTE BALANS TUSSEN LANGER
DOORWERKEN EN DE FYSIEKE EFFECTEN’

termijnen zijn na overleg met de bonden
mogelijk en worden vastgelegd. Daarbij
is afgesproken dat de militair altijd in
het laatste jaar van de plaatsingsduur
beschikbaar is voor een nieuwe functie.
Als een nieuwe functie een bevordering
inhoud is de militair zelfs gedurende de
hele plaatsingsduur beschikbaar.

Levensfasebewust
personeelsbeleid
Voorkomen moet worden dat een militair
die zich lang operationeel ingezet heeft
op het eind van zijn loopbaan voor het
arbeidsproces verloren gaat. Om dit in te
vullen zullen regelingen die gerelateerd
zijn aan deze duurzame inzetbaarheidsambitie worden aangepast. Militairen
kunnen op dit moment, gebruik makend

bij. Onder andere de verhoging van
belastingtarieven en BTW gaat u, net
als iedereen, merken in uw portemonnee. Of dat voor alle gepensioneerden
gecompenseerd wordt door de hogere
zorgtoeslag en ouderenkorting valt te
betwijfelen.
Daling van de koopkracht voor
gepensioneerden is helaas niet nieuw.
Door het niet-indexeren, maar ook
bijvoorbeeld de invoering van de WUL
en de hogere huur- en zorgkosten is de
koopkracht van de gepensioneerden
al jarenlang aan het dalen. Steeds meer
senioren hebben moeite om rond te
komen en dat kan zo niet doorgaan.
De enige die dit kan verbeteren is het
kabinet. Niet alleen door de indexatieregels te heroverwegen, maar ook door
de AOW te verhogen en de lasten te
verlichting via belastingen en toeslagen. Een snelle en gecombineerde
aanpak is nodig om na jaren het tij te
keren. Zolang dat niet gebeurt, zal de
AFMP, samen met de FNV, de druk
op de politiek blijven opvoeren om
de koopkracht van de senioren weer
op pijl te brengen. Liever gisteren dan
vandaag!

van hun verlofaanspraken, en daarmee
een meer geleidelijk overgang van werk
naar leeftijdsontslag invullen. De bestaande regelingen zullen worden aangepast
om dit beter te faciliteren.
Daarnaast wordt er beleid ontwikkeld
om een juiste balans te realiseren tussen
operationele inzet, het tot een hogere
leeftijd doorwerken en de fysieke effecten die daarmee gepaard kunnen gaan.
Ook voor het burgerpersoneel wordt
hierbij, met speciale aandacht voor het
geüniformeerde personeel, naar een
juiste balans gezocht.

JOUW MENING
TELT
H De AFMP stelt jouw mening over het
onderhandelaarsresultaat sterk op prijs. Doe
daarom mee aan onze online achterbanraadpleging! Je kunt nog laten weten wat je
ervan vindt tot en met 20 november 2017.
Heb je vragen over het onderhandelaarsresultaat? Kijk dan vooral op de website. Daar
staan Q&A’s, zodat je al meteen antwoorden
op veelgestelde vragen kunt zien.
Daarnaast zijn er video’s van de gezamenlijke informatie bijeenkomsten in het land
op het YouTube kanaal van Defensiepersoneelinactie geplaatst. Als je daar niet
bij geweest bent, kun je daar de uitleg van
de onderhandelaars terugkijken. Kijk voor
de links naar de video’s op www.defensiepersoneelinactie.nl of onze eigen website.

Balans werk en privé
De balans tussen werk en privé is belangrijk voor iedere defensiemedewerker en
vereist respect voor werk- en rusttijden.

Nieuwe pensioenregeling
voor militairen
In het onderhandelaarsresultaat zijn ook
afspraken gemaakt over de pensioenregeling voor militairen. De huidige
eindloonregeling is de afgelopen jaren,
door veranderende wet- en regelgeving,
ernstig onder druk komen te staan.
Door de diverse opgelegde aanpassingen is de regeling steeds minder goed
uitvoerbaar en uitlegbaar geworden.
Door de steeds strengere belastingkaders bouwden veel militairen over
een steeds kleiner deel van hun salaris
pensioen op.
Omvorming naar een nieuwe militaire
pensioenregeling is dan ook noodzakelijk. De exacte inrichting en inhoud van
de nieuwe regeling moet nog bepaald
worden in komende onderhandelingen
tussen Defensie en de bonden. Een
zeer belangrijk onderdeel daarbij is de
vraag hoe er wordt omgegaan met het
tot nu toe (onder de eindloonregeling)
opgebouwde pensioen. Daarvoor zijn
vele mogelijkheden, waaronder bijvoorbeeld opnemen in de nieuwe regeling of
fixeren in de oude regeling.
Voor mensen die al gepensioneerd zijn

Zo kun je stemmen
In onze nieuwsbrief en op de homepage
van onze website www.afmp.nl staat de
link naar het formulier. Hierop kun je op de
vraag of de AFMP namens jou akkoord mag
gaan met het onderhandelaarsresultaat ‘Ja’,
‘Nee’ of ‘Geen mening’ opgeven. Bij ‘Nee’
willen we nog graag weten waarom niet’
dat kun je kort aangeven. Meer vragen we
niet; het is binnen een minuut gepiept. Heb
je geen nieuwsbrief ontvangen? Ga dan
naar de website www.afmp.nl en klik op het
blok met ‘Veelgestelde resultaten over het
CAO-resultaat.’

zal deze nieuwe pensioenregeling geen
gevolgen gaan hebben. Hoe het gaat
uitpakken voor UGM’ers weten we pas
na de bovengenoemde onderhandelingen. De uitkomst daarvan zal in de vorm
van een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat eerst worden voorgelegd aan
onze leden. En net als bij het resultaat
dat nu voorligt kan die regeling dan pas
bij een ‘Ja’ van voldoende leden worden
doorgevoerd. Tot die tijd blijft de huidige
eindloonregeling in stand. Wel is het
door wetgeving en uitvoeringsproblemen bij het ABP noodzakelijk gebleken dat we in 2018 als overgangsjaar
meerdere veranderingen en vereenvoudigingen moeten toepassen. Meer
hierover kunt u lezen op pagina 12 in
deze OpLinie.
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“

OP 24 NOVEMBER WORDT DE UITKOMST VAN
ACHTERBANRAADPLEGING BEKEND’

Benadrukt wordt dat het niet is toegestaan personeel te belasten met bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten de
afgesproken roosters van werkzaamheden en diensten. Het gehele stelsel met
betrekking tot inzet, beschikbaarheid en
bereikbaarheid sluit echter niet meer
volledig aan bij de eisen die worden
gesteld aan de inzet van de Krijgsmacht.
De relevante regelingen zullen daarom
worden aangepast.

er ook nog iets op papier voor de
burgerambtenaar? Dit arbeidsvoorwaardenresultaat is er voor militaire en
burgerambtenaren. De afspraken die
(ook) voor burgerambtenaren gelden
gaan over de loonontwikkeling, de
oprichting van een employabilityorganisatie, de ontslagleeftijd van burgerambtenaren, het cafetariamodel,
levensfasebewust personeelsbeleid en
extra beslaglegging.

Huisvesting en voeding

Wat wordt bedoeld met een
tegemoetkoming ‘daadwerkelijk
gebruik’ van voeding?
‘Daadwerkelijk gebruik’ betekent
dat voeding wordt genuttigd op (in
beginsel) de plaats van tewerkstelling.
Er vindt verrekening plaats bij verlof,
roostervrije dagen, ziekte of thuiswerken. Je hoeft niet in een kantine van
PARESTO of een andere defensiecateraar te eten om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Er
hoeven ook geen bonnen te worden
overlegd.

Er is een nieuwe regeling huisvesting
en voeding overeengekomen die ingaat
op 1 januari 2018. Daarin staat onder
meer dat militairen die niet in staat zijn
om heen en weer te reizen tussen hun
woonplaats en de plaats van tewerkstelling hebben recht op huisvesting
en kunnen aanspraak maken op een
vergoeding voor voeding.

Q&A
Ik zie in het resultaat weinig tekst
over burgermedewerkers. Komt

10
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HOE NU VERDER
H Iedere centrale doet na 3 november zijn
eigen achterbanraadpleging. Deze loopt van
6 november 2017 tot 22 november 2017. Bij
de AFMP gaan we daarbij uit van de structuur van de vereniging: de kaderleden halen
de mening van de achterban ophalen en
delen deze in een gezamenlijke bijeenkomst
met de besturen van de bonden die aangesloten zijn bij de ACOP sector Defensie. Deze
bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 november 2017. De kaderleden van AFMP zullen
daarvoor uitgenodigd worden. Daarnaast
vindt een enquête plaats om leden die niet
met een kaderlid in contact (kunnen) komen
ook hun mening te laten geven. Op basis van
al die informatie zal een besluit genomen
worden of onze centrale in het SOD ja of
nee tegen die resultaat zal zeggen. Op 24
november 2017 zal het SOD (Sector Overleg
Defensie) plaatsvinden, waarin iedere centrale de uitkomst van de achterban raadpleging bekend maakt.

advertorial

Zorgzaam:
de zorgverzekering
waar u geen nummer bent
Als u altijd voor anderen klaar staat of hebt gestaan, wilt u ook dat het voor u
of uw gezinsleden goed is geregeld. Zo ook met uw zorgverzekering. Daarom
biedt Zorgzaam een kwalitatieve goede zorgverzekering met uitgebreide
service en maximale keuzevrijheid.
Speciaal voor u:
zorgadvies en bemiddeling

» Aantrekkelijke premie
» 200% dekking bij uitzending in het bui-

Zorgzaam helpt u als het erop aankomt. Wilt
u weten waar u het beste terecht kunt voor
zorg of wilt u weten of u sneller kunt worden
geholpen? Voor een persoonlijk advies belt u
met onze zorgadviseurs. Onze zorgadviseurs
hebben deskundige kennis van de zorg.
Zij bekijken uw situatie, geven persoonlijk
advies en begeleiden u. Hierdoor weet u dat
uw zorg goed wordt geregeld.

tenland van het Nederlandse tarief
» Zorgzaam en de SZVK hebben nauwe
samenwerking
» 90% vergoeding van niet gecontracteerde zorg
» LZV-instellingen in de basisverzekering
(100%)

Zorgzaam heeft zes uitgebreide aanvullende zorgverzekeringen voor zorg die
niet onder de basisverzekering valt. U kunt
hierbij denken aan fysiotherapie, extra
mondzorg, brillen of contactlenzen of de
comfortservice. U kunt de aanvullende
zorgverzekering kiezen die precies bij uw
situatie past.

Basisverzekering

Voor wie?

Uw basisverzekering is wettelijk vastgelegd
en zorgt ervoor dat u bent verzekerd voor
medische noodzakelijke zorg zoals geneeskundige, verpleegkundige en farmaceutische zorg.

Zorgzaam is het collectief voor iedereen
die een relatie heeft of heeft gehad met
Defensie: ex-militairen, gezinsleden, postactieven, veteranen, dienstplichtigen, (ex)
burgermedewerkers en reservisten.

Voordelen voor u op een rij
Naast persoonlijk advies biedt Zorgzaam u
nog vele andere voordelen. We hebben deze
voor u op een rij gezet:

Aanvullende verzekeringen

Ontdek het zelf en profiteer
ook van de Zorgzaam
zorgverzekering voor u en uw
gezinsleden.

www.zorgzaam.nl/oplinie
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Veto op ingrijpen ABP

Militaire

pensioenregeling
De overgang van de eindloonregeling voor militairen naar een
nieuwe pensioenregeling regel je niet zomaar eventjes. Wat zijn de
valkuilen? En waarom zijn we boos dat het ABP op eigen houtje de
eindloonregeling wilde aanpakken? Je leest het hier.

D

e eindloonregeling
is een ingewikkelde regeling en
de bedrijfsvoering
van het ABP is op
het gebied van
de eindloonregeling niet op orde. Dat liet de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) het ABP in
september 2016 weten. Het ABP werd
toen verzocht er snel voor te zorgen
dat ze de pensioenregeling wel goed
uit kan blijven voeren. Voor het ABP
betekende dat simpelweg: De regeling

12
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moet door socialer partners (minister
en bonden) worden omgezet in een
middelloonregeling.

Pensioenkamer
Het ABP stapte vervolgens naar de
Pensioenkamer (PK) van de Raad voor
overheidspersoneelsbeleid (ROP). In
de Pensioenkamer zitten de sociale
partners voor de hele overheidssector.
De PK stelt formeel de inhoud van de
ABP-pensioenregeling vast voor burgers
en militairen. Als het om de militaire pensioenregeling gaat, doet de PK dat pas

nadat overeenstemming over die regeling is bereikt in het SOD (Sectoroverleg
Defensie); het overleg tussen de defensiebonden en de minister van Defensie.
Het bestuur van het ABP checkt dan of
alles volgens de regels is gegaan, legt de
regeling vast in het pensioenreglement
en voeren de regeling uit. Het ABP is
dus de uitvoeringsorganisatie en mag
niet “op de stoel” van sociale partners
gaan zitten.

ABP eiste aanpassing
Het ABP heeft van de sociale partners in
de Pensioenkamer geëist dat zij vóór 1
november 2016 de ingewikkelde pensioenregelingen gingen vereenvoudigen.
Ook de Minister van Defensie is (als
voorzitter van het SOD) gemaand om
voor die tijd een plan van aanpak in te
dienen. Vanwege het stroef lopende en

opgeschorte overleg rond de arbeidsvoorwaarden werd het echter erg lastig
om tijdig met maatregelen te komen.

Onacceptabel
Eind maart 2017 stuurde het ABP een
brief aan de minister met de oproep om
vóór 1 april 2017 een besluit te nemen
over de maatregelen die in de ogen van
het ABP onvermijdelijk zijn. Als het SOD
geen maatregelen zou nemen, zou het
ABP zelf ingrijpen. In dat geval zouden
de sociale partners uiterlijk 1 oktober
2017 een beperkt aantal zaken kunnen
invullen die afwijken van de middelloonregeling. Dat zijn het opbouwpercentage, de AOW-franchise en de loonbestanddelen die het pensioengevend
inkomen bepalen. Dat betekende in feite
grotendeels het einde van de militaire
eindloonregeling De sociale partners
vonden dit onacceptabel. Op 27 mei
schreven ze het ABP-bestuur dat het wijzigen van de inhoud van de pensioenregeling de bevoegdheid van sociale
partners is. Dat is namelijk vastgelegd
in de Wet Privatisering ABP. Het is dan
aan het ABP-bestuur om de regeling óf
over te nemen óf terug te geven aan de
opdrachtgevers als deze niet (meer) uit
te voeren is. Voor dat laatste moet het
ABP dan wel een redelijke termijn in acht
nemen van ongeveer twee jaar.

Natuurlijk, totdat de sociale partners het
eens zijn over het nieuwe militaire pensioenstelsel zijn er (tijdelijke) afspraken
nodig om de huidige regeling uitvoerbaar te houden. En er tegelijkertijd
voor te zorgen dat de Belastingdienst
geen problemen gaat maken omdat
fiscale regels worden overschreden.
Het vastgelopen arbeidsvoorwaardenoverleg met de Minister hielp daar
natuurlijk niet bij. Maar als het ABP op
eigen houtje wil ingrijpen in de regeling
en ‘op de stoel’ van sociale partners
gaat zitten, trekken wij alle juridische
middelen uit de kast. Namens de
Centrales van Overheidspersoneel heeft
een advocaat een brief gestuurd naar
het ABP-bestuur. Daarin staat dat we de
voorgenomen statutenwijziging en het
eenzijdig ingrijpen in de eindloonregeling niet zullen tolereren.

ABP wil sociale partners
passeren
Maar bij de eindloonregeling wilde het
ABP afwijken van wettelijke afspraken.
Het wilde de inhoud van de pensioenregeling aanpassen zonder de sociale
partners hierin te kennen. En dat terwijl
de sociale partners over de inhoud van
de pensioenregeling gaan. Het ABPbestuur probeerde een besluit te forceren door bij het Verantwoordingsorgaan
(VO) van het ABP een statutenwijziging
in te dienen Zowel het VO als de centrales van overheidspersoneel vonden dit
voorstel van het ABP bestuur onacceptabel. Dat geldt ook voor de AFMP

Akkoord vereenvoudiging
Ondertussen bereikte de Pensioenkamer op 6 juli een onderhandelaarsresultaat over de vereenvoudiging
van de middelloonregeling. Dat is dus
de regeling voor o.a. burgerpersoneel
van Defensie. Die is hiermee niet alleen
vereenvoudigd, maar voldoet ook
aan de fiscale voorwaarden van de
Belastingdienst. Om de regeling te vereenvoudigen zijn het nabestaandenpensioen, de pensioenopbouw tijdens WW
en het arbeidsongeschiktheidspensioen
aangepast. De pensioenpremie zal per 1
januari 2018 stijgen. Wel valt
de premie wel lager uit dan het ABP
eind 2016 aankondigde. Dat komt doordat de pensioen rekenleeftijd meestijgt
met de levensverwachting en op 68 jaar
is gezet. Iets wat de politiek door middel
van wetgeving geregeld heeft en waar
sociale partners niets meer over te zeg-

Tijdelijke afspraken

gen hebben. Dat betekent dat er over
meer jaren pensioen opgebouwd kan
worden en dat komt neer op minder
premie per jaar.
Het onderhandelaarsresultaat is voorgelegd aan de achterbannen van de
centrales en na een ja van de meerderheid van de leden in de Pensioenkamer
bekrachtigd. De wijzigingen gelden per
1 januari 2018 voor burgerambtenaren
bij defensie en het personeel bij de overheid en het onderwijs. Ook de AFMP
heeft van de zomer haar achterban
betrokken bij de (noodzakelijke) aanpassing van de middelloonregeling voor de
burgers bij defensie.

OPLOSSING
WEGVALLEN
ANW-COMPENSATIE
H Net zoals in de middelloonregeling vervalt per 1 januari 2018 ook in de eindloonregeling de zogenoemde ANW-compensatie.
Voor de AFMP is dit een enorm punt van
zorg. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor de nabestaande van onze leden
als ze na 1 januari 2018 zouden komen te
overlijden (zie ons uitbreide artikel hierover
op onze website). In de Pensioenkamer
wordt momenteel hard gewerkt aan een
ANW-vangnet voor de middelloonregeling.
Voor de eindloonregeling hebben we met
de Minister van Defensie al afgesproken om
voor 1 januari 2018 voor dit risico een oplossing te vinden.

“

BIJ AANPASSEN REGELING
WERDEN SOCIALE PARTNERS
NIET GEKEND DOOR ABP’
Onderhandelaarsresultaat
Met het bereiken van een onderhandelaarsresultaat voor nieuwe
arbeidsvoorwaarden is er intussen ook
een akkoord bereikt over (beperkte)
aanpassing van de eindloonregeling
voor 2018. Dit akkoord zorgt ervoor
dat er geen problemen meer kunnen
komen met de belastingdienst. De
aanpassingen aan de eindloonregeling houden onder andere in dat de
maatregelen die ook voor de middelloonregeling zijn genomen in 2018
zoveel mogelijk ook voor de eindloonregeling zullen gelden. Daarnaast zijn
er nog een aantal afspraken gemaakt
om de regeling voor het ABP wat
eenvoudiger uitvoerbaar te maken.
Met dit onderhandelingsresultaat is
óók de dreiging van het aanpassen
van de statuten door het ABP van tafel.
Dat is maar goed ook, pensioen is
immers een arbeidsvoorwaarde (want
uitgesteld loon), daarover gaan sociale
partners, en niét het ABP bestuur.
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Veel mis
in Mali

Op 6 juli 2016 ontplofte in het Malinese Kidal een granaat waarmee militairen van
de Luchtmobiele Brigade oefenden. Twee mannen kwamen hierbij om het leven,
een ander raakte zwaargewond. De granaat waarmee de militairen oefenden,
kwam uit een ondeugdelijke partij. Volgens het rapport van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid (OvV) stelde Defensie het belang van de missie in Mali boven de
veiligheid van militairen. Het munitiebedrijf adviseerde al eerder aan Defensie
dat de granaten gevaarlijk waren en adviseerde ze af te keuren.
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OPLINIE NOVEMBER 2017

D

e mortiergranaten waarmee werd geoefend, werden in 2006 aangekocht voor
de militaire missie in Afghanistan. Dat
gebeurde volgens de OVV onder grote
tijdsdruk, waardoor gebruikelijke controles en procedures niet werden gevolgd.
Garanties voor de kwaliteit en de
veiligheid van de granaten ontbraken.
Ook na de missie in Afghanistan zijn de
granaten niet onderzocht. Zeven jaar na
aanschaf zijn de overgebleven granaten
meegenomen naar Mali voor de missie
daar. Ze werden in Mali ondanks de
voorschriften niet gekoeld opgeslagen,
waardoor ze aan hoge temperaturen
werden blootgesteld. Tijdens de oefening lagen ze in de zon, waardoor hun
temperatuur nog verder opliep. Duidelijk
is dat alle veiligheidsregels voorvervoer
en opslag zijn overschreden.
Volgens de OVV bleek tijdens het onderzoek meerdere keren dat het munitiebeheer van Defensie niet op orde was. Ook
met de medische voorzieningen en de
medische opvang van de zwaargewonde militair was veel mis, die zijn niet volgens Nederlandse militaire maatstaven.
De operatie bij dit slachtoffer is gelukkig
goed verlopen, maar het ziekenhuis was
volgens de OVV niet toegerust op het
verlenen van passende zorg aan een
patiënt met levensbedreigende verwondingen. Hierover meer in het volgende
artikel in deze OpLinie op pagina 16.

Hoorzitting:
Joustra zeer stellig
Voorafgaand aan het Tweede
Kamerdebat met minister Hennis
vond op 2 oktober een hoorzitting
met de OVV in te Tweede Kamer
plaats. Tjibbe Joustra, voorzitter van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)
sprak daar samen met zijn collega’s.

Het meest schokkend was de conclusie
van Joustra dat er in een paar jaar tijd
drie onderzoeksrapporten van het OVV
zijn verschenen die allemaal wat zeggen over de veiligheidscultuur en het
veiligheidsbewustzijn binnen defensie.
Dat er door het OVV tal van aanbevelingen zijn gedaan, maar dat hij geen
zichtbare veranderingen ziet wat de
OVV grote zorgen baart. Ook tegen RTL
Nieuws was Joustra zeer duidelijk: “Toen
ik dat rapport nog eens even helemaal
doorlas schrok ik van de hoeveelheid
missers die wij constateren.” Joustra ziet
geen direct verband tussen het ongeluk
en de bezuinigingen op de krijgsmacht.
Volgens de OVV zijn vooral de organisatiestructuur en de cultuur en het feit dat
de defensietop signalen van defensiemedewerkers niet serieus neemt de
belangrijkste oorzaken.

Rode draad
De OVV deed tijdens Hennis’ ministerschap al drie keer onderzoek naar
misstanden bij Defensie. ”De rode draad
bij die onderzoeken is dat Defensie zich
liever verdedigt tegen de conclusies dan
dat ze fouten willen verbeteren”, stelde
Joustra in de hoorzitting. SGP-Kamerlid
Elbert Dijkgraaf wilde vervolgens weten
of dat een mening is of een feit. De OVVvoorzitter: “Een mening, maar gebaseerd op de feiten.” Niet alleen Hennis,
de gehele ambtelijke en politieke top
van Defensie is verantwoordelijk voor de
gemaakte fouten rond het fatale mortierongeval in Mali. Met die harde conclusie
kwam vicevoorzitter Erwin Muller van
de Onderzoeksraad voor Veiligheid
(OVV). Ook stelt de OVV dat het belang
van munitieveiligheid en goede medische voorzieningen ondergeschikt is
geraakt aan de voortgang van de missie
in Mali.

op 26 juni op de burelen van
het Ministerie van Defensie.
Toch besloot Hennis pas een
dag na het verschijnen van
het definitieve rapport om alle
missies stop te zetten. Ook Hennis
mediaoptreden deed haar positie geen
goed. Hennis stelde direct niet te willen
aftreden, maar optreden. Wat ook niet
goed viel is dat de nabestaanden van
de twee overleden militairen té lang
moesten wachten op enig excuus.

SLECHT
ONTWERP
H De OvV concludeert dat de mortier
op de juiste manier was geladen en dat de
60 mm granaat al onder in de schietbuis
ontplofte terwijl de ontsteking in de ‘veilige
stand’ stond. Het ging mis doordat de granaat zwakke plekken heeft in het ontwerp.
Er kon daardoor vocht binnendringen in de
granaat. De combinatie van dat vocht en
hoge temperatuur leidde ertoe dat er zeer
instabiele, schokgevoelige explosieve stoffen ontstonden in het ontstekingsmechanisme van de granaat. Door de schok van de
lancering zorgden deze stoffen ervoor dat
de hoofdlading van de granaat ontplofte.

Vertrek Hennis
Jeannine Hennis-Plasschaert heeft na
het verschijnen van het OVV-rapport
een paar cruciale fouten gemaakt die
uiteindelijk tot haar aftreden leidden.
Ze wist om te beginnen allang dat
het rapport zou verschijnen, want dat
werd daags na het noodlottige ongeval
al aangekondigd door de OVV. Het
conceptrapport lag volgens de OVV al
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OUD-MINISTER
HENNIS RAAKTE
VERSTRIKT IN HAAR
EIGEN WOORDEN’

MOEST KOENDERS
OOK AFTREDEN?
H Er waren flink wat mensen die vonden
dat Bert Koenders, voormalig minister van
Buitenlandse Zaken, óók af had moeten treden. Hij was immers een groot pleitbezorger
van de missie Mali. Koenders was vanuit zijn
positie in het Kabinet weliswaar mede verantwoordelijk voor de besluitvorming rond
de missie, gebruikelijk is echter dat direct
verantwoordelijke ministers opstappen of
weggestuurd worden. Dat was in dit geval
Hennis.

Onhandige reactie
Daarbij kwam een interview met RTL
Nieuws, waarvan de verslaggever
de onbewerkte beelden online zette.
Hennis kon daarin volgens dagblad AD
op een simpele vraag geen antwoord
geven. Ze raakte verstrikt in haar eigen
woorden, omdat ze de defensieorganisatie in bescherming probeerde te
nemen. Maar het beeld was anders: hier
stond een minister die haar politieke
hachje probeerde te redden. Eerder had
ze namelijk gezegd dat het haar ‘zou
verbazen’ als ze niet terug zou keren in
een nieuw kabinet. Hennis zette haar
onhandige reactie recht: ze stelde eerst
in debat te willen gaan en na het debat
consequenties te trekken over haar
politieke lot en zei onomwonden dat het
in Mali onveilig was. Het is goed dat de
minister in debat ging met de Tweede
Kamer. Maar het kwaad was al geschied.
Vicepremier Lodewijk Asscher stelde
na de ministerraad dat hij de conclusies
van het rapport zwaar genoeg achtte
voor aftreden. Daarmee ging hij buiten
zijn boekje. Tijdens het Kamerdebat
hield Hennis de eer aan zichzelf en
verklaarde ze af te treden. De komende
kabinetsperiode is ze vooralsnog
‘gewoon’ Tweede Kamerlid.

Ook Middendorp eerder weg
In het kielzog van Hennis stapte ook
CDS Middendorp op. Het OVV-rapport
was voor hem aanleiding om twee
dagen voor zijn officiële afscheid zijn
functie neer te leggen. “Ik had de
krijgsmacht en mijn opvolger graag een
beter perspectief meegegeven,” verzuchtte Middendorp tegenover Trouw.
Begin dit jaar zei hij in een interview
met deze krant al dat hij door bezuini-
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gingen ‘hier en daar een paar tanden’
uit de slagkracht van het leger heeft
moeten trekken. Ook zei hij dat zoveel
materieel aan vervanging toe is, dat een
hoger budget alleen al nodig is om de
krijgsmacht niet verder te laten krimpen. Op zulke momenten beheerste
Middendorp volgens de krant de kunst
om zijn minister niet in problemen te
brengen. Hoeveel geld er nodig was,
liet hij aan haar. Wat hem raakte, was
de kritiek van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid dat militairen bewust
naar Mali zijn gestuurd met slechte
traumazorg voor gewonde militairen.
“Ik heb nabestaanden van gesneuvelde
militairen begeleid tijdens hun bezoek
aan Uruzgan. Ik weet donders goed
wat er op het spel staat.” Middendorp
verweerde zich ook fel tegen de aantijging dat hij onder politieke druk met
onverantwoorde missies is doorgegaan.
Hij refereerde aan uitzendingen in het
Midden-Oosten en Mali die op basis
van zijn militaire advies zijn beëindigd
of ingekrompen. Maar vanwege de
twijfel aan zijn integriteit besloot hij toch
op te stappen. Zijn plaatsvervanger en
marineman Rob Bauer (1962) is hem
opgevolgd. Bauer liet er bij zijn aantreden geen twijfel over bestaan; er zijn
grenzen aan wat de krijgsmacht kan.
‘Ik zal nadrukkelijk nee zeggen als een
opdracht van de politiek - een gewenste
militaire missie - niet uitvoerbaar is. Als
een eenheid bijvoorbeeld niet klaar is
voor uitzending, dan doen we het niet.’
De AFMP zal nauwlettend volgen of
Bauer zich aan die toezegging houdt.

Bezuinigingen boosdoener?
Weekblad Elsevier publiceerde op 7
oktober een artikel waarin wordt gesteld

dat er wel degelijk een verband is
tussen de bezuinigingen en het mortierongeval. Elsevier: “Wie de defensiepolitiek volgt, herkent een patroon
van bezuinigingen, prestatiedwang,
tunnelvisie en verlies van expertise.”
De AFMP herkent dit beeld. Al in 2008
werd de Nederlandse krijgsmacht door
Australische collega’s omschreven
als ‘the beggars army’. De Hollanders
regelden dat jaar in Uruzgan spullen
bij hun Australische en Amerikaanse
collega’s, omdat hun eigen uitrusting
volgens hen niet voldeed. En dat
probleem is er nog steeds. Maar zoals
AFMP voorzitter AFMP in vele optreden
voor de media naar aanleiding van het
OVV rapport stelde: “De bezuinigingen
als oorzaak aanwijzen is veel te simpel.
Er is veel méér aan de hand. Defensie
luistert niét naar signalen van de
medewerkers. Er wordt fout op fout op
fout gestapeld, defensie is geen lerende
organisatie. Missies gaan door terwijl
dat eigenlijk niet meer verantwoord is,
het politieke belang wordt bóven de
veiligheid van de defensiemedewerkers
gesteld, en dat is onacceptabel”.

Veiligheid gaat boven
politiek belang
De afgelopen jaren zijn er minstens
vier militairen overleden als gevolg van
een noodlottig incident dat vermeden
had kunnen. Naast Henry Hoving en
Kevin Roggeveld die omkwamen bij
het mortierongeval in Mali zijn dat de
in Ossendrecht omgekomen Sander
Klap en Boy van Geffen die die in juni

MOGELIJK MEER
PROBLEMEN MET MUNITIE
H Behalve mortiermunitie hebben mogelijk ook anti-tankmunitie en rookgranaten
in Mali te lijden gehad van te hoge temperaturen. Minister Dijkhoff van Defensie en zijn
collega Koenders van Buitenlandse Zaken
schrijven 23 oktober aan de Tweede Kamer
dat dat gebleken is bij inspecties na het
kritische rapport van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid over het mortierincident
dat aan twee militairen het leven kostte. De
anti-tankmunitie en rookgranaten worden
vervangen en in afwachting daarvan worden ze niet gebruikt. Anne-Marie Snels reageerde per twitter: “Munitiekist in Mali raakt
zo wel heel erg leeg. Kunnen militairen nog
veilig hun werk doen MinDef @dijkhoff @
DEFTweedeKamer ?Twijfels alom!”

Nieuwe minister en
staatssecretaris

»

VVD-er Klaas Dijkhoff volgde Jeanine Hennis
tijdelijk op als minister van Defensie. Zijn
eerste wapenfeit was de ondertekening van het
onderhandelaarsakkoord arbeidsvoorwaarden.
Ank Bijleveld (CDA) is nu de nieuwe minister van
Defensie. Zij wordt gesecondeerd door staatssecretaris Barbara Visser (VVD). Visser krijgt de portefeuille personeel en materieel. De AFMP pleitte
al langer voor een staatssecretaris. De bestuurlijke
ervaring van Bijleveld is robuust te noemen, voor
wat betreft Visser is het nog even afwachten wat
voor vlees we in de kuip hebben.

Medische zorg en ‘Golden
hour’ niet gegarandeerd
Er is veel mis met de medische zorg in Mali. Dat bleek al uit rapport
van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) vanwege het
mortierongeval en wordt nu ook bevestigd door een medisch
officier b.d.. Maar het is ook goed mis met de helikopters die nodig
zijn voor de medivac. De ‘Golden hour rule’ kan niet worden
gegarandeerd, en dat is ernstig.

2011 overleed na een training van de
Luchtmobiele Brigade, De dag na het
verschijnen van het OVV-rapport over
het mortierongeval in Mali schreef
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels een
blog. Hierin stelt ze dat het hoog tijd
wordt voor een kritische zelfreflectie
bij de ambtelijke en politieke top van
defensie. “ Mali staat niet op zich. Alle
OVV onderzoeken de laatste jaren laten
zien dat er enorm veel mis is met de
veiligheid binnen defensie; het veiligheidsmanagement, de veiligheidsborging en het veiligheidsbewustzijn. Uit
ieder OVV onderzoek blijkt dat er fout
op fout op fout wordt gestapeld. Iedere
keer zegt de minister de aanbevelingen
van de OVV over te nemen, maar dat
blijkt helaas niet uit de zich opstapelende feiten. De ambtelijke- en politieke top
hadden veel eerder in moeten grijpen,
dat is niet gebeurd. Het kan niet zo zijn
dat het politieke belang bóven de veiligheid van het defensiepersoneel gaat.
Het wordt hoog tijd dat de Tweede
Kamer nu werkelijk doorpakt en zich
niet in slaap laat sussen. Het wordt
hoog tijd dat het (toekomstige) Kabinet
gaat inzien dat we met zo’n uitgeklede
defensieorganisatie al die missies niet
meer kunnen draaien.
De veiligheid van “onze” militairen moet
zo goed mogelijk gewaarborgd worden, daar hebben ze méér dan recht
op. We vragen hen namelijk hun leven
te geven als dat nodig is, hun werk is
immers risicovol. Dan mag je van je
werkgever eisen dat die zijn zorgplicht
optimaal nakomt!”

H

et OVV-rapport naar
aanleiding van de
explosie van een mortiergranaat in de lanceerbuis in Mali op 6
juli 2016 leverde ook
forse kritiek op de medische opvang en
de medische voorzieningen. De OvV zet
grote vraagtekens bij de voorzieningen
in het Togolese Role 2 hospitaal in Kidal
dat niet voldoet aan de Nederlandse
militaire richtlijnen.
De zwaargewonde militair werd in Kidal
dus niet volgens de Nederlandse militai-
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re maatstaven opgevangen. De operatie
bij dit slachtoffer is gelukkig goed verlopen, maar het ziekenhuis was volgens
de OVV niet toegerust op het verlenen
van passende zorg aan eenpatiënt met
levensbedreigende verwondingen.
En was zéker niet toegerust voor het
geval er meerdere zwaargewonden
moeten worden behandeld. Volgens de
OvV waren er onder meer problemen
met de apparatuur, verliep medisch
onderzoek niet volgens protocollen, was
er tijdens de operatie geen duidelijke
leiding en waren er taalproblemen. Ook
de Inspecteur Militaire gezondheidszorg
uitte eerder kritiek op de medische
voorzieningen in Mali.

Niet op taken berekend
Anders dan ex-minister Hennis van
Defensie in de Tweede Kamer beweerde, was het Togolese veldhospitaal voor
de VN-missie in Mali niet op zijn taken
berekend. Dat stelt ook militair arts b.d.
Rick van den Doel in de Volkskrant. Oudminister Hennis accepteerde wel de
conclusies van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid omtrent de fatale munitie.
Bij een ontploffing daarvan kwamen
twee militairen om en belandde een
derde ernstig gewond in het Togolese
ziekenhuis. Maar de conclusies over
tekortschietende medische zorg wees
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OOK MET EVENTUELE INZET
VN-HELIKOPTERS WORDT NIET
VOLDAAN AAN GOLDEN HOUR’

Hennis van de hand. ‘Bij Defensie zijn
geen twijfels over dat hospitaal’, zei ze
op basis van een medische inspectie
door Defensie deze zomer.

Wel twijfels bij medisch
officier en OvV
Maar Rick van den Doel weerspreekt,
net als de OVV, haar stellige woorden. Hij was tot mei 2016 werkzaam
als senior medical officer voor het
Nederlandse contingent in Mali. Van
den Doel was zeer verbaasd over de
uitspraak van Hennis en trok aan de
bel in de Volkskrant. ‘Als verantwoordelijke voor de medische keten heb
ik meermaals het Togolese hospitaal
bezocht en telkens mijn twijfels over de
kwaliteit van deze installatie besproken
met de medische leiding in Den Haag.
Twijfels die ook gedeeld werden in Den
Haag. Dit blijkt alleen al uit het feit dat
de Togolese installatie uitsluitend ‘in
extremis’ mocht worden gebruikt’ (in
noodgevallen), aldus Van den Doel.
Maar er was (is) nog wel meer mis
rondom de medische zorg in Mali.

Problemen met medivac
Naast de OVV heeft ook Defensie
zelf onderzoek gedaan. Daarbij werd
niet alleen gekeken naar de munitie,
maar ook naar de medische evacuatie
per helikopter (medivac). Zo bleek de
vliegtijd van het afgelegen Kidal naar
Gao iets langer dan twee uur. De inzet
van een VN-helikopter is ook een optie,
maar hiervoor is (steeds) toestemming
nodig van het hoofdkwartier in Bamako.
Ook met de mogelijke inzet van VN
helikopters wordt niet voldaan aan
het “golden hour” principe. Nederland
heeft gevraagd de directe inzet te
garanderen. Die toezegging is er nog
niet. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels
is hierover zeer ontstemd. Dat uitte ze
in deze tweet: ‘Golden hour’= binnen 1
uur medische zorg, is in Kidal #Mali niet
gegarandeerd. Onbestaanbaar en niet
acceptabel.’

Vliegverbod NH90 helikopter
Of het allemaal nog niet erg genoeg
is zijn er nu ook forse technische
problemen met de Duitse NH90 heli’s
die onze medivac verzorgen in Kidal.
Er zijn slijpsporen aangetroffen in een
motor. De heli’s werden tijdelijk stilgezet.
De NH90 is sinds de introductie door
de Bundeswehr als een probleem
beschouwd. Insiders vermoedden altijd
dat de helikopter niet is ontworpen voor
gebruik in Mali waar ze last hebben van
de hoge temperaturen en zand. Volgens
de Duitsers zijn de problemen met de
NH90’s weer opgelost. AFMP-voorzitter
Anne-Marie Snels heeft hierover grote
twijfels: “De problemen met de Duitse
NH90’s zijn structureel, hier lijkt een
groter belang te spelen, het doorgaan
van de missie Mali Want als de Duitsers
en de Nederlanders ‘uit zouden stappen’ is het maar de vraag of de missie
in Mali kan worden voortgezet. De
AFMP wil garanties dat én de medivac
goed is geregeld, én de ‘golden hour’
wordt gerespecteerd én de medische
voorzieningen in Kidal voldoen aan de
Nederlandse militaire richtlijnen. Is dat
niet het geval? Dan rest niets anders
dan de Nederlandse militairen terugtrekken uit Kidal waar de operationele
activiteiten nog steeds stilliggen. Hun
veiligheid gaat immers boven ieder politiek belang”.

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING

Haal je recht
met een goed rekest

Het is belangrijk om te weten waar je recht op hebt. Maar nog belangrijker is dat
die rechten ook toegekend te krijgen, en dat betekent dat je zelf een aanvraag
moet doen die voldoet aan de geldende regels.. Helaas gaat het daar vaak mis,
waardoor veel collega’s niet (of te laat) krijgen wat ze toekomt.

V

eel zaken waar je
als werknemer van
Defensie gewoon
recht op hebt, zijn
vastgelegd in wet- of
regelgeving. Neem
(ouderschaps)verlof of functiegerichte
opleidingen. Of dat je als 55plusser
(burger DBBO) geen nachtdiensten
meer hoeft te draaien. Defensie kan je
die rechten niet ontzeggen, behalve in
extreme gevallen, wanneer bijvoorbeeld
de bedrijfsvoering in gevaar komt. Wel
is er een grote MAAR. Niks gaat vanzelf:
je moet altijd een aanvraag doen. Die
aanvraag (in defensietermen een rekest)
moet volgens de wet voldoen aan
bepaalde regels. Is dat niet het geval
dan kan de aanvraag worden afgewezen. En dan sta je met lege handen.

Wat moet je doen?
Allereerst moet je in de meeste gevallen
voldoen aan de vastgestelde termijnen.
Dat wil zeggen dat je de aanvraag op
tijd moet indienen, omdat het recht
soms pas na enkele maanden in kan
gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als
een burgermedewerker de arbeidsduur
wil veranderen. Zoiets moet vier maanden van tevoren worden aangevraagd.
De aanvraag zelf moet volgens de

Algemene Wet Bestuursrecht aan de
volgende minimale vereisten voldoen:
het moet schriftelijk worden ingediend,
de personalia van de aanvrager moeten
erop staan en er moet een dagtekening
(datum) en handtekening op staan. En
uiteraard datgene wat de medewerker
verzoekt.

Juiste formulier
Defensie kent echter een wirwar aan
formulieren die voor rekesten nodig zijn.
Deze formulieren moeten via PeopleSoft
worden ingevuld en ingediend. Juist
vanwege de overweldigende variatie
zit de kans er in dat je niet het (volgens
Defensie) correcte formulier gebruikt. Je
aanvraag kan dan niet in behandeling
worden genomen. Check dus of het het
goede formulier ‘te pakken hebt’; dat
voorkomt veel gedoe. Het komt regelmatig voor dat leden een verkeerd formulier gebruiken waarna een aanvraag
niet in behandeling wordt genomen.
Strikt genomen is dit niet juist. Want als
je een brief schrijft volgens de eerder
genoemde vereisten zou dat afdoende
moeten zijn.

Termijn
Wat ook wel eens voorkomt is dat een
aanvraag wordt afgewezen omdat niet

de juiste vraag wordt gesteld. Het is dan
zaak om zo spoedig mogelijk bezwaar
te maken tegen de afwijzing. Helaas
komen sommige leden bij ons pas op
de klep als het kalf al is verdronken. De
termijn waarbinnen tegen het besluit op
de aanvraag een bezwaar moet worden
ingediend is dan al verlopen. En dan is
het over en uit met de aanvraag. Alleen
als een aanvraag wordt afgewezen en de
bezwaartermijn nog niet overschreden
is, kan een AFMP-sectorhoofd nog een
goed woordje voor je doen en desnoods een formeel bezwaar opmaken
en indienen. Maar let op, als er al een
formeel traject loopt, is Defensie meestal
geneigd om de juridische rit uit te zitten
in plaats van het gesprek aan te gaan.

Ga naar sectorhoofd
Voorkomen is beter dan genezen. Twijfel
je over het indienen van een aanvraag,
of je de juiste vraag stelt en/of het juiste
formulier invult? Neem dan contact
op met je sectorhoofd (zie pagina 34
voor contactinfo). Hij zorgt er dan voor
dat je aanvraag voldoet aan de regels
van de kunst. En krijg je een antwoord
van Defensie dat je niet bevalt? Houd
dan vooral de bezwaartermijn van zes
weken in de gaten en trek zo spoedig
mogelijk bij ons aan de bel!
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De schietbaan in
Ossendrecht

Ossendrecht leidt tot concrete maatregelen

Op 22 maart 2016 kwam
tijdens een oefening op de
schietbaan in Ossendrecht
een militair van het Korps
Commandotroepen
(KCT) om het leven. De
Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV) deed hier
onderzoek naar. Uit het
rapport (juni 2017) blijkt dat
niet op professionele wijze is
omgegaan met de veiligheid
en er een hoop mis is.

Schietongeval

O

ndanks de bestaande
veiligheidsvoorschriften is de
leiding van Defensie
bij een schietoefening van het Korps
Commandotroepen niet op professionele wijze omgegaan met de
veiligheid van het eigen personeel.
Diverse veiligheidsbarrières hebben niet
gefunctioneerd, waardoor een schietoefening een fatale afloop kreeg. Zo
komt uit het onderzoek naar voren dat
voor de schietoefening een ongeschikt,
niet gekeurd schiethuis werd gebruikt.
En werd een instructeur in opleiding
gevraagd om een gevechtsschietoefening te begeleiden zonder persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoering,
zonder gekwalificeerde instructeurs,
zonder toezicht, zonder lesmateriaal en
zonder adequate veiligheidsanalyse. De
zorg voor veiligheid bij Defensie kent
volgens de OVV structurele tekortkomingen. Dat begint op beleidsniveau
bij de bestuursstaf van het ministerie,
waar de voorschriften belangrijke hiaten
vertonen. De commandanten leven het
door de bestuursstaf gemaakte beleid
onvoldoende na. Verder is het lesmateriaal beperkt. Opvallend: al in 2014 is
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Vijf commando’s kondigden eind september
aan aangifte te doen tegen het ministerie
van Defensie. Dat is bevestigd door hun advocaat
Michael Ruperti. De commando’s verwijten het
ministerie dood door schuld nadat een collega
vorig jaar om het leven kwam bij het schietongeval
in Ossendrecht.

door Defensie, naar aanleiding van een
dodelijk schietongeval op Aruba, erkent
dat de eigen regelgeving op het gebied
van deze zogenoemde CQB-oefeningen
ontoereikend is. En hoewel het voorschrift op dit punt niet is ingevuld, worden er nog steeds dergelijke oefeningen
gehouden.

Maatregelen
Voormalig Minister van Defensie Dijkhoff
nam naar aanleiding van het OVVrapport al een aantal maatregelen. Een
ervan is het op korte termijn bouwen
van een eigen schiethuis dat aan alle
veiligheidseisen voldoet. Dijkhoff schreef
dit in een brief d.d. 19 oktober aan de
toenmalige minister Blok van Veiligheid
en Justitie. In die brief verklaarde hij
ook waarom het interne onderzoek
van Defensie naar de toedracht van het
schietincident nog niet klaar is. In juni

ontving de onderzoekscommissie de
proces-verbalen van de getuigen verhoren. Pas daarna konden de betrokkenen
worden geïnterviewd. De verwachting
is dat het onderzoek eind november
gereed is. Een Kamerdebat hierover is
ook uitgesteld. Daar heeft voormalig
minister Dijkhoff (die minister Hennis tijdelijk opvolgde) echter niet op gewacht.
Hij gaf namelijk gevolg aan de eerste
twee aanbevelingen in het OVV-rapport.
Mocht het interne Defensie-onderzoek
leiden tot aanvullende maatregelen, dan
worden minister Grapperhaus en de TK
commissie Defensie hierover ook weer
op de hoogte gebracht.

Nieuw schiethuis
De eerste aanbeveling is de al genoemde
bouw van een eigen schiethuis. Dat moet
op korte termijn gebeuren. Het schiethuis
krijgt een 360 graden schietbaan waar
tactische schietoefeningen met scherpe
munitie kunnen worden uitgevoerd. De
militaire Commissie Gevaarlijke stoffen
(MCGS) moet het definitieve ontwerp
goedkeuren en zal het schiethuis na
oplevering certificeren. Op deze manier
wordt er volgens de minister voor
gezorgd dat het huis aan alle veiligheidseisen voldoet. De verwachting is

dat de faciliteit eind 2019 gereed is en in
2020 in gebruik kan worden genomen. In de tussentijd schaft Defensie
als tijdelijke oplossing een prefab 270
graden schietbaan aan. Deze komt
tijdelijk al vanaf dit jaar op de kazerne in
Roosendaal te staan. Hier kan een deel
van de Close Quarter Battle schietoefeningen worden gehouden, de rest moet
in het buitenland plaatsvinden.
Daarnaast heeft voormalig minister
Dijkhoff nog andere maatregelen
genomen. De van de Politieacademie
gehuurde schietbaan in Ossendrecht
was niet voor gebruik gekeurd door de
MCGS en dat had wel gemoeten. De
MCGS is pas na het ongeval van het
gebruik van de baan door het KCT op
de hoogte gesteld. De MCGS meldde de
commandant KCT in januari 2017 dan
ook dat het schiethuis in Ossendrecht
niet geschikt was voor het schieten met
scherpe munitie. Overigens werden al
direct na het ongeval de oefeningen
met scherpe munitie in Ossendrecht
gestaakt. Defensie heeft gecontroleerd
of de andere schietbanen in Nederland
wél de vereiste keuringen hadden en
dat bleek het geval.
Verder constateert de OVV dat de bij
de oefening betrokken instructeurs en
baancommandant niet de juiste kwalificatie hadden. Het Verbijzonderend
Schietbeleid van oktober 2013 schrijft
voor wie met de juiste kwalificatie
aanwezig moet zijn tijdens schietoefeningen. Dat beleid is nadat het eind 2015
afliep nooit geëvalueerd. Er komt nog
dit jaar nieuw beleid, zei de minister toe.
Inmiddels zijn de 26 schietinstructeurs
van het KCT bijgeschoold en voldoende
gekwalificeerd.

Opleidingen
Met de opleidingen zelf was ook het een
en ander mis. Zo waren er onvoldoende
leerboeken en was er een tekort aan
ontwerpers en ontwikkelaars op het
gebied van opleiding en training. Het
KCT controleert of alle regelgeving,
lesmateriaal en veiligheidsanalyses bij
schietoefeningen op orde zijn. Na het
schietincident zijn alle interne opleidingen stilgelegd om te kijken of er bij de
verschillende opleidingen voldoende
aandacht is voor veiligheid. De meeste
opleidingen zijn inmiddels gecontro-

»

RTL-onderzoeksjournalist Siebe Sietsma
tweette op 19 oktober naar aanleiding van het
OvV-rapport: ‘Ook goed om te weten: al in 2002 was
er gevraagd om een deugdelijk schiethuis voor de
commando’s. Dat is er tot op vandaag niet.’

leerd en weer vrijgegeven. De rest zal
nog dit jaar zijn gecontroleerd.
Er was in 2003 al een aanvang gemaakt
met de ontwikkeling van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Maar KCT
heeft daar niet veel mee gedaan. Er was
bijvoorbeeld geen Risico Inventarisatie
& Evaluatie (RI&E) uitgevoerd, dus waren
de risico’s van de oefening onvoldoende
in kaart gebracht. Bovendien hield het
aan kennis niet over bij het KCT; er was
ten tijde van het ongeval maar een
veiligheidsfunctionaris. Verder neemt
Defensie de gehele bedrijfsveiligheidsorganisatie onder de loep. Op 1 juni is een
extern deskundige hiervoor als projectleider aangesteld. Ook is er verscherpt
toezicht op de KCT-schietoefeningen.
Dat geldt trouwens ook voor de speciale
eenheden van MARSOF.

Can do mentaliteit
Ook niet onbelangrijk is dat de ‘can do
mentaliteit’ kritisch tegen het licht wordt
gehouden. De minister benadrukt dat
we die mentaliteit moeten koesteren,
maar dat die niet moet doorslaan. “Train
as you fight betekent dat de omstandigheden zo realistisch mogelijk moeten
zijn, maar niét dat de militairen aan
dezelfde risico’s bloot moeten worden

gesteld.” Can do komt volgens de
minister neer op het bewust nemen van
risico’s om effectief een doel te bereiken
en veiligheidsbewustzijn gaat om het
vermijden van onnodige risico’s en
onvermijdelijke risico’s beperken tot een
aanvaardbaar niveau.”
Het is volgens AFMP-voorzitter AnneMarie Snels ‘hoog tijd’ dat er actie wordt
genomen. “Helaas was daar weer én
een OVV-rapport én flink wat publiciteit
voor nodig. Daarvoor werden de problemen bij het Korps Commandotroepen
gebagatelliseerd. Er leven terecht veel
zorgen. Over kapot, versleten en verouderd materieel, over de basisgereedheid
die niet op orde is, er is een vulling van
slechts 80%. En dat commando’s niet
met scherp kunnen schieten tijdens
oefeningen voorafgaand aan uitzendingen kan natuurlijk óók niet.”

Signalen niet opgepakt
Ook zorgelijk volgens Snels is dat signalen niét zijn opgepakt, beleid niet is
nageleefd terwijl de problemen met de
schietbaan al langer bekend waren en
er niét is ingegrepen. “Daardoor heeft
het personeel onnodige veiligheidsrisico’s gelopen en dat is niet acceptabel.
De werkgever heeft daarmee haar
zorgplicht fors verwaarloosd, dat moet
nu écht afgelopen zijn! Het is goed
dat voormalig minister Dijkhoff zijn
verantwoordelijkheid nam, maar nu
komt het wél aan op doorpakken en het
snel oplossen van alle problemen bij
het KCT.”
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Had jij altijd al een ‘vakbondshart’?
Mijn vader zat vroeger bij FNV Bouw, dus ik ben
toen al met dat werk al in aanraking gekomen. Mijn
hele leven strijd ik al voor rechtvaardigheid en misschien dat dat mijn vakbondshart maakt. Het begon
al vroeg in mijn carrière bij diverse medezeggenschapsraden. Van daaruit ben ik terecht gekomen
bij de AFMP. Ten eerste omdat ik gevraagd werd
door leden van de kaderraad. En ik heb ja gezegd
omdat ik het gevoel heb dat ik daadwerkelijk iets
kan betekenen voor de bond als de leden. Nu ben
ik kaderraadslid sector burgerpersoneel omdat ik
het belangrijk vindt dat hun belangen ook behartigd
worden.

Hoe zie jij de rol van de AFMP
De rol van de AFMP zie ik als een vakbond waarin de
belangen worden behartigd van zowel de militairen
als de burgers. Dit zowel op de werkvloer als in het
overleg. Op de werkvloer zijn het voornamelijk de
kaderleden en kaderraadsleden die de mensen
informeren over lopende zaken. De afstand voor de
leden tot de AFMP is hierdoor erg klein en dat ervaar
ik als prettig. Hierdoor is de AFMP een vakbond die
nauw betrokken is bij zijn leden.

Wanneer heb jij het gevoel dat je er toe
doet in jouw rol?

Daarom
John Bot is kaderraadslid bij
de AFMP. Wat betekent deze rol
voor hem?
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Wanneer er in de bondsvergaderingen besluiten
moeten worden genomen, worden daar de kaderraadsleden in geraadpleegd. Op dat moment maak
je verschil. Als kaderraadslid ben je vertegenwoordiger van de kaderleden en leden van de sector waar
je voor in de Kaderraad zit. Op het moment dat er
dus een besluit genomen wordt vertegenwoordig je
ook hun stem die je inbrengt.

Wat doe je als kaderraadslid?
Vergaderen! Veel dingen uitzoeken voor leden.
Mijn main course is problemen die spelen onder
de leden kenbaar maken bij de sector. Verder vind
ik het belangrijk dat ik mijzelf kenbaar maak bij de
leden, toegankelijk ben en een gezicht ben van de
AFMP op de werkplek. Dat ik problemen die er met
de werkgever zijn ook bespreek met de leden. Een
vraagbaak kunnen zijn voor de leden. En probleemoplossend werken zodat de leden niet enkel
gehoord worden maar daadwerkelijk geholpen
worden indien dat mogelijk is. Ik probeer het grote
geheel daarbij in het vizier te houden. Als raadsman
van de bond probeer ik dan weer de individuele
zaken op te pakken.

GASTCOLUMN

Zonder defensie…

»

Je gaat in oktober. Of nee, je
gaat in december. Of nee, ga
toch maar niet. Nou ga maar wel maar
over een half jaar. Of misschien toch…
Of trouwens, het wordt toch december en op maandag. Nee woensdag.
Maandagmiddag. Nee, je gaat toch niet,
maar misschien wel deze zomer.
Alsof het al niet genoeg geregel is als pa
of ma op uitzending gaat! Hoe moeilijk
kan het plannen zijn vraag je je thuis op
de bank wel ’s af. Je pakt een kalender
en je prikt een datum en je plant. Het is
net als op vakantie gaan maar dan met

iets meer mensen en wat verder weg.
En als je dan binnen je gezin alles geregeld hebt weken van te voren, want dat
moet vaak met opvang, krijg je weer
een ander verhaal en het vriendelijke
verzoek om alles wat je zo zorgvuldig
georganiseerd en voor elkaar gekregen
hebt aan te passen op de nieuwe uitvoering van het uitzendavontuur.
Je zou er scheel van gaan kijken. En
voor de militair zelf is het natuurlijk
vooral flut (hier stond iets anders…) Je
voelt je niet bepaald serieus genomen
als werknemer. Om vervolgens als je

dan wél gaat niet de juiste kleding te
krijgen. Of ze zijn jouw lunchpakket
vergeten dus of je je collega’s wilt vragen met je te delen. Of je hebt geen bed.
De post raakt zoek. En tig andere zaken
die mis kunnen gaan.
En dan na maanden mag je ze weer
ophalen. Op woensdag om 13.00u. Nee,
maak er maar maandag van. Of nee,
toch maar donderdag. Sorry, gewoon
woensdag. Om als je er staat te horen
dat het toch 3 uur later wordt. Behalve
natuurlijk als jij te laat bent, dan zijn ze
ruim op tijd.
De doorgewinterde thuisfronter weet
vaak wel beter: ze zijn pas weg als ze in
dat vliegtuig zitten en daarna wordt wel
gekeken hoe het geregeld wordt. En ze
zijn weer thuis als ze thuis zijn. Zonder
thuisfront geen inzet? Zonder Defensie
geen stress…
www.thuisfrontsupport.nl
Kaat Mossel

DFD-abonnement

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

bron: ministerie van Defensie

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.

DFD is klaar voor uw toekomst!
Verzekeren • Hypotheken • Sparen
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • www.dfd.nl
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INTERNATIONALE SAMENWERKING

Euromil:

Internationale
medezeggenschap
bij missies noodzakelijk

Het 116e Presidium van EUROMIL in Riga (Letland) was een mengeling van positieve en
negatieve ontwikkelingen. Zo werd de pijnlijke conclusie getrokken dat de EUROMIL-leden
van hun ministeries mogelijk opzettelijk onjuiste en onvolledige informatie hebben ontvangen
in een asbestzaak in Litouwen. Maar dat leidde wel weer tot een discussie over een betere
multinationale samenwerking door de bij EUROMIL aangesloten militaire vakbonden en het
instellen van internationale medezeggenschap tijdens missies.

T

ijdens en na de
openingsspeech van
EUROMIL-voorzitter
Emmanuel Jacob
gingen diverse
sprekers, waaronder
de Letse minister van
Defensie, in op de dreiging van Rusland
voor de Baltische staten. Daarna ging
de aandacht uit naar Montenegro.
Daar wordt een bizar machtsspelletje
gespeeld. Zonder overleg met de
militaire vakbonden aldaar heeft het
parlement op verzoek van de regering
een wet aangenomen waardoor militairen vanaf hun 50e zonder opgaaf van
redenen door de minister van Defensie
gepensioneerd kunnen worden. Maar
wat meteen opvalt, is dat direct na
het van kracht worden van deze wet
de voorzitter van de Montenegrijnse
vakbond SOVZG binnenkort zonder
motivatie gepensioneerd wordt.
Wetende dat er al een tijd een conflict
is tussen de minister van Defensie van
Montenegro en de leiding van SOVZG
is dat allemaal net iets te toevallig. Er
is sprake van een machtsspel door de
autoriteiten in Montenegro, waarbij een
gecoördineerde aanval op het leiderschap van SOVZG is ingezet.
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Statement
Tijdens het Presidium is besloten om
een statement te maken. Hierin wordt
de regering in Montenegro opgeroepen
om de rechten van SOVZG-voorzitter
Nenad Cobeljic te respecteren en te
stoppen met de heksenjacht tegen het
leiderschap van de bond. Ook is afgesproken om het niet bij dit statement
te laten. Via kanalen van de EUROMILdeelnemers in hun eigen landen, dus
ook Nederland, gaan we druk uitoefenen op de autoriteiten om een einde
aan dit gedrag te maken. Aansluitend
deed Antonio Lima van ANS Portugal
een emotionele oproep om Cobeljic

E. Jacob, President
EUROMIL, houdt de
openingsspeech
van het 116e UROMIL
Presidium in Riga,
Letland.

zoveel mogelijk te steunen. Lima heeft
in het verleden enkele keren in eenzelfde situatie verkeerd, en het is dankzij
de steun van de EUROMIL-leden dat hij
het toen telkens gered heeft.

Afhandeling asbestzaak
Interessant was verder de afhandeling
van een netelige kwestie in Litouwen. De
Belgen hadden daar als deelnemer van
de missie een barak afgebroken waarin
asbest verwerkt was. Dit is niet gedeeld
met de Belgische vakbonden. Een rapport van de Belgische Militaire Politie
kwam toevallig bij de president van
Euromil terecht, die daarop actie heeft

ondernomen, De Duitse collega’s van de
DBwV vertelden wat Duitsland als ‘lead
nation’ met de melding gedaan heeft.
Ze hebben na een eerste onderzoek
voorzorgsmaatregelen genomen om
het risico te verminderen. Eén van de 48
samples die zijn genomen vertoonde
een duidelijk spoor van asbest, maar de
concentratie was zó laag dat het volgens
de Bundeswehr geen bedreiging zou
vormen voor het personeel. Niettemin
heeft de Bundeswehr Joint Forces in
een brief aan de deelnemende landen
geschreven dat er beschermende
maatregelen werden genomen om het
gezondheidsrisico zoveel mogelijk te
verminderen.

Volgens de President van Euromil,
Emmanuel Jacob, zijn de EUROMIL-leden
in deze kwestie behoorlijk voorgelogen
door hun ministeries. Men wilde het feit
dat er een asbest probleem is kennelijk
niet bekendmaken tijdens een bezoek
van de Belgische minister van Defensie,
vooral om lastige vragen te voorkomen.
Dat leverde een interessante discussie
op over de vraag hoe we dit soort zaken
gezamenlijk beter kunnen aanpakken.
EUROMIL kan bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de ombudsmannen van de
betrokken landen, om problemen sneller
dan nu op de agenda te krijgen.

Multinationale samenwerking

Ook werd door de AFMP/MARVER een
concreet doel voorgesteld: internationale medezeggenschap tijdens missies.
Militairen van de werkvloer van alle deelnemende landen kunnen dan met de
aangewezen commandant overleggen
over Arbo-zaken en sociale aangelegenheden. De ministeries van defensie
zullen zich echter altijd achter andere
landen verschuilen als we dit nationaal
willen regelen en zeggen dat die dat niet
willen. Het is voor de AFMP duidelijk dat
we EUROMIL nodig hebben om dit doel

De Duitsers wachten nog op een definitief rapport en dat zullen zij via EUROMIL
met de betrokken landen delen. Volgens
AFMP-vicevoorzitter René Schilperoort,
aanwezig in Riga, is het duidelijk dat de
situatie ten opzichte van het verleden
echt aan het veranderen is.’ “Vroeger
werkten we wel op hetzelfde kamp, maar
deed ieder zijn eigen ding. Nu werken
onze landen meer en meer geïntegreerd
samen en moeten we zaken die spelen
ook samen oplossen.”

Internationale
medezeggenschap

te kunnen bereiken. Er bleek draagvlak
bij het Presidium en het Euromil bestuur
te zijn om dit idee verder te onderzoeken en te kijken of dit via een EUROMILlobby kan worden gerealiseerd.

Italië
Meer gunstig nieuws komt er uit Italië.
Daar komen nu meer mogelijkheden
voor militairen om zich te organiseren.
Ze kunnen zij zich echter nog niet
aansluiten op Europees niveau omdat
ze alleen lokale ombudsmannen hebben en geen federale. Iets anders is dat
militaire vakbonden daar een wet tot
stand proberen te brengen die militairen
en hun families meer bescherming
moet bieden tegen de gevolgen van
beroepsziekten. Er is nu geen enkele
bescherming en de militaire leiding
werkt dit zoveel mogelijk tegen. En dat
terwijl er in Italië duizenden militairen
ziek zijn geworden als gevolg van het
werken met verarmd uranium, asbest
en radon gas; er zijn al 345 militairen aan
overleden. De hoop van de Italiaanse
bonden is gericht op een uitspraak van
de Hoge Raad in een zaak die mogelijk
soelaas gaat bieden en die de minister
van Defensie dwingt om als werkgever
zijn verantwoordelijkheid te nemen.
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VETERANENBERICHTEN
TEKST LINDE VAN DETH EN JANKE ROZEMULLER
Ridders MWO Mayhew en
Kroon bij Soldaat van Oranje.
FOTO: MINISTERIE VAN DEFENSIE

ERKENNING VOOR
AMBONESE KNIL’ERS
H Zo’n honderd Ambonese militairen

Ridders bij
jarige Soldaat
van Oranje

»

Eind oktober was het zeven jaar
geleden dat de musical Soldaat
van Oranje in première ging. Dat werd
gevierd in aanwezigheid van Ridders
Militaire Willems-Orde (MWO) de Britse
Kenneth Mayhew (100) en majoor
Marco Kroon. De musical is gebaseerd
op het boek van Engelandvaarder Erik
Hazelhoff Roelfzema, zelf ook Ridder
MWO. Volgens Kroon slaan de teksten
van de musical erg goed op het werk
dat zij als militair doen. “Als wij niks
doen, wie dan wel? Dat slaat precies op
de kernwaarden en de reden waarom
wij als militair, militair willen zijn.” De
musical brak in 2015 al het record van
meeste bezoekers in de Nederlandse
theatergeschiedenis, elke voorstelling
was uitverkocht. De musical is in ieder
geval nog te zien tot mei volgend jaar.
LvD

IGK Hans van
Griensven zet
zich in voor
erkenning
Molukse KNILveteranen.

FOTO: ERIK KOTTIER
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CDS BAUER
REAGEERT IN MALI
OP OVV-RAPPORT
H Tijdens zijn eerste bezoek als
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van het Koninklijk Nederlands-Indisch
leger (KNIL) krijgen de erkenning waar ze
al jarenlang op wachten. Ze krijgen een
eigen plek op de Veteranendag in Den
Haag en eind november worden ze officieel
ontvangen door de Inspecteur-Generaal
der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur
der Veteranen, Hans van Griensven. KNILmilitairen zijn ingezet in Nederlands-Indië
in dienst van Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Nadat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen moesten de KNIL’ers
het land verlaten. Ze werden met hun gezinnen gedwongen naar Nederland gebracht
en ontslagen als militair. Velen van hen
hebben zich miskend gevoeld vanwege de
allerminst warme ontvangst in Nederland
en het gebrek en waardering voor hun
inzet in dienst van Nederland. De strijd om
erkenning wordt onder anderen gevoerd
door Libanonveteraan Leo Reawaruw
van Maluku4Maluku, zoon van een KNILveteraan. Hij is ook nog bezig met het verkrijgen van wachtgeld dat veteranen naar
eigen zeggen tegoed hebben.
Bij de ontvangst door de IGK zal er ook gekeken worden of er nog oud-militairen recht
hebben op onderscheidingen of eventueel
de officiële status van veteraan. Toentertijd
werd sommigen dat geweigerd omdat ze
stateloos waren. In de Veteranenwet staat
nu dat het geldt voor veteranen die zijn ingezet in dienst van het Nederlands koninkrijk
en specifiek dus ook voor KNIL’ers. Voorts
gaat het Veteraneninstituut in mei-juni 2018
een speciale reünie voor Molukse KNIL’ers
LvD
organiseren.

Commandant der Strijdkrachten
(CDS) aan een missiegebied zei
luitenant-admiraal Rob Bauer te
begrijpen dat de Nederlandse
militairen chagrijnig waren over de
lange operationele pauze in Mali.
Die volgde op het OVV-rapport
over het fatale mortierincident in
2016. “Het kon niet anders”, zei de
CDS eind oktober in Kamp Castor.
“Het duurde ook langer dan ik zelf
had gewild. We waren genoodzaakt goed onderzoek te plegen
naar de medische en logistieke
omstandigheden.” Bauer bezocht
ook de eenheden in hoofdstad
Bamako en ging langs bij de vooruitgeschoven verkenningseenheid
in het noordelijk gelegen Kidal.
Eerder woonde Bauer in Bamako
een herdenkingsceremonie bij
voor alle omgekomen MINUSMAmedewerkers. Dit gebeurde bij
een monument, waarop ook de
namen van de vijf in Mali omgekomen Nederlanders zijn bijgeschreJR
ven.

CDS Rob Bauer op
bezoek bij Nederlandse militairen
in Mali.

LEDEN
werven
LEDEN

Doe jezelf en je
collega’s een plezier
en werf een AFMP-lid!
Voor ieder lid ontvang
je een waardebon.
Daarmee spaar je voor
mooie cadeaus tot wel
400 euro! Maar ook je
collega’s worden er
beter van.

GA JIJ
VOOR EEN
TABLET
VAN RUIM
400 EURO?

SPAAR VOOR CADEAU’S TOT WEL 400 EURO!

WERF EEN AFMP-LID

1

Je collega heeft dan ook alle voordelen van het AFMPlidmaatschap. De beste juridische steun,en wat geen andere
vakbond heeft: sector specifieke Hoofden die je in persoon met raad
en daad bijstaan! En natuurlijk veel interessant ledenvoordeel, zoals
een gratis collectieve ongevallenverzekering en leuke kortingen via
FNV Voordeel!

2
3

De AFMP wordt er nog groter van. Dat helpt in het overleg
met de werkgever, want we hebben dan nóg meer invloed.

Voor ieder geworven lid ontvang jij een waardebon.
Eén waardebon kun je inwisselen voor een AFMP-pen
t.w.v. vijf euro. Tien waardebonnen zijn goed voor bijvoorbeeld een
smartwatch of een VVV-cadeaukaart t.w.v. 100 euro. Met 25 waardebonnen krijg je een tablet of een vakantie of meubelbon t.w.v.
400 euro.

ZO GEPIEPT!
Een collega AFMP-lid maken is zó
gebeurd. Je kunt de QR-code scannen
en dan kom je meteen op het inschrijfformulier. Of ga naar onze website afmp.
nl en klik in de oranje balk op ‘Word lid!’
Je kunt daar je eigen naam + lidmaatschapsnummer invullen. Natuurlijk is het
papieren inschrijfformulier ook goed.
Of bel of mail even
met de afdeling
Ledenadministratie in
Utrecht (la@afmp.nl;
085 – 89 00 410).
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In Memoriam

Einde
oefening

»

Nadat ik de studenten hun opdracht
voor de volgende dag gegeven heb,
ga ik alleen in een hoekje van de eetzaal
zitten. Officieel zit mijn laatste oefening,
voor zover je een TOZT oefening mag
noemen, er op. Nog een nachtje Duitsland,
dat ik vooral leerde kennen via Seedorf en
Bergen Hohne. Duitsland waar ik in Freyung
deel uitmaakte van een team dat derde
werd tijdens de internationale Boeselager
verkenningswedstrijden. Duitsland waar ik
besloot om militair te worden.
Terwijl ik niet teveel probeer te denken aan
wat achter me ligt, dringt mijn geheugen de
herinneringen aan me op. Het roeien op de
KMA, mijn eerste uitzending op Cyprus en
mijn inmiddels gestrande huwelijk in ceremonieel tenue. Het maakte niet uit wat ik deed
of waar, alles met hart en ziel en dat viel op.
Vooral in Afghanistan, in de ‘zandbak’ voelde
ik me thuis en dat viel op en dus stootte ik in
hoog tempo door in de rangen.
Misschien viel ik teveel op. Na een bejubeld
boek ontdekte de leiding, dat ik niet het type
officier ben dat zich met een kluitje het riet in
laat sturen. Dat een kritisch en onderbouwd
weerwoord heeft en vragen stelt waar de organisatie, getuige het OVV-rapport, liever over
zwijgt. ‘Mondje’ Roelen zoals mijn Opc uit het
Boeselager-team me altijd al noemde, zwijgt te
weinig met alle gevolgen van dien.
Bij het ontbijt vragen de studenten van de
majoorsopleiding me of ik het ga missen.
Tijdens de lessen die ik ze afgelopen weken
gaf en hier in het veld zagen ze mijn passie, de
kennis die ik heb over tactiek en hoe ik hun
help om beter te worden.
De retorische vraag laat ik lopen. Na een
laatste kop koffie gooi ik mijn spullen achterin
de auto. En rij terug naar de Bernardkazerne
waar ik in gebouw T opkwam. Op de Duitse
Autobahn tikt de teller de 180 km/h aan. Het
gaspedaal; een genadeschot dat mij zo snel
mogelijk uit mijn lijden moet verlossen.

Niels Roelen
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Hieronder de namen en
correspondentie-adressen van
AFMP-leden die ons de afgelopen
maanden zijn ontvallen. Wij wensen
alle nabestaanden veel kracht bij het
verwerken van hun verlies.
Dhr. M. van de Werf
Veelakker 4
5625 WK Eindhoven
27 september 2017 (94)
Dhr. H.K. Prins
Ploegstraat 45
4921 ZX Made
9 oktober 2017 (52)

PA-BIJEENKOMSTEN IN DE
REGIO STEEDS
POPULAIRDER
H In de afgelopen maanden zijn
er weer 33 regionale bijeenkomsten
voor de PA gehouden. Wat we kunnen concluderen is dat de animo
voor deze bijeenkomsten flink aan
het toenemen is. De inspanningen
om deze bijeenkomsten meer
onder de aandacht te brengen van
onze post-actieve leden slaat dus
aan. Toch weten we dat er nog veel
collega’s deze bijeenkomsten niet
bezoeken, terwijl het inhoudelijk
en qua gezelligheid goed gewaardeerde bijeenkomsten zijn. We
streven er naar om de opkomsten
nog groter te maken, zodat we nog
meer post-actieve collega’s bereiken
met informatie die is toegesneden
op deze grote groep leden binnen
de AFMP en de MARVER. We willen
dat bereiken door de mogelijkheid
te bieden om gastsprekers uit te
nodigen die onderwerpen als de
WMO, Nalatenschap en Zorgzaam
zullen behandelen en eventuele
vragen kunnen beantwoorden. Hebt
u suggesties laat het ons dan weten
en zullen we kijken of we die kunnen
inpassen in de bijeenkomsten.

Fiscaal voordeel
vakbondscontributie

»

Betaalt u uw vakbondscontributie
rechtstreeks aan de vakbond? U
maakt dan aanspraak op een fiscaal voordeel door aan het einde van het jaar een
jaaropgave van uw contributie bij ons op
te vragen en in te dienen bij uw werkgever.
Het bovenstaande voordeel kan volgens
de fiscale regels alleen worden toegekend
aan defensiemedewerkers in actieve
dienst. Ontvangt u als voormalig defensiemedewerker wachtgeld, BWW, een UGMuitkering of pensioen? Dan kunt u uw contributie wel door WW-plus of het ABP automatisch naar ons over laten maken, maar
levert dit geen fiscaal voordeel op. Wel geldt
er voor u uiteraard een lagere contributie.

Ledenwerving

»

Ook voor de AFMP blijft het een uitdaging om het ledenbestand op peil
te houden. Sinds dit jaar zijn er twee vaste
wervers in dienst die werven voor de AFMP
en de MARVER. Daarnaast werken we met
enthousiaste vrijwilligers die uitstekend
werk doen. Er valt echter nóg meer succes
met de ledenwerving te behalen als we nog
vaker zichtbaar zijn op de Defensielocaties.
Daarom zoeken we extra vrijwilligers.
De vrijwillige wervers worden de dag na de
voorlichtingen ingezet in de zogenaamde
na-werving. Ook daarna kunnen zij nog
worden ingezet om na te werven. Daarnaast
is hun aanwezigheid op de kazernes goed
voor onze ledenservice. Leden kunnen hun
vragen ook voorleggen aan de ledenwervers. Jij hoeft niet altijd antwoord te weten
op alle vragen, je mag ook doorverwijzen
naar de bond. Niet alleen ledenwerving
maar ook ledenbehoud is belangrijk voor de
bond. Natuurlijk is er voor de vrijwillige werver ondersteuning in de vorm van onkostenvergoedingen en wervingsmaterialen.
Heb jij interesse? Wil jij ons wervingsteam
komen versterken of wil je eerst nog meer
informatie, neem dan contact op met John
van Wanrooij (06- 53 79 05 06) of Dik de
Jonge (06- 12 90 57 48).

VERENIGINGSNIEUWS

Jan Harks over Sector
Burgerpersoneel AFMP:

‘Veel te winnen’

Jan Harks werkt als burger bij het Facilitair Bedrijf Defensie. Hij zet zich in voor
de nieuwe Sector Burgerpersoneel van de AFMP. Gewoon, omdat dat nodig is.

A

ls iemand het lastig vond
om van het militaire leven
naar het burgerbestaan
bij Defensie over te
stappen is het Jan Harks
wel. Hij diende 25 jaar als militair, maar
na een dienstongeval in 1994 werd hij
medisch ongeschikt verklaard en kon
hij geen militair meer blijven. “Zonder de
hulp van de AFMP was ik rechteloos de
poort uitgegaan. Ik was toen nog geen
lid van de vakbond. Maar nadat ik contact met ze heb opgenomen, het heette
toen nog Ons Belang, ben ik door hun
toedoen burger bij Defensie kunnen
worden.” Twee jaar geleden werd Jan
door de AFMP gevraagd of hij kaderraadslid wilde worden. En onlangs kwam
het verzoek of hij iets wilde betekenen
voor de nieuwe sector Burgerpersoneel.
Dat aanbod pakte hij met beide handen
aan. “er zijn nog relatief weinig burgers
aangesloten bij de AFMP. Daar valt nog
wel wat te halen. Vanuit het veld heb ik
veel contact met collega’s om te polsen
of ze interesse hebben.” En die interesse
is er wel degelijk.

Winst te behalen
Maar er moet nog wel wat gebeuren.
Zo kan het besef dat de AFMP ook voor

“

AFMP HEEFT FLINKE GROEP
BURGERS ZONDER VAKBOND
WEL WAT TE BIEDEN’

jou als burger iets kan betekenen nog
wel groter worden. “Daar is nog wel wat
winst te behalen.” Volgens Jan Harks
kan de AFMP nog meer laten zien dat
ze iets voor burgers kan betekenen.
Issues waarin de bond zich kan onderscheiden zijn er genoeg. “Neem de
pensioenrekenleeftijd die door het ABP
per 1 januari 2018 op 68 jaar is gezet.
Met 57 jaar kan een burger 1 pasdag
(Partiële arbeidsparticipatie senioren)
opnemen en werkt dan 4 maal 8 uur.
Doordat het ABP stelt dat men niet
meer dan 10 jaar voor de pensioenleeftijd instapt heeft dit gevolgen voor het
pensioen. Daardoor kan men dus pas
een jaar later beginnen met 4 maal 8
uur werken om te voorkomen dat dit
gevolgen heeft voor het pensioen, dat
anders lager uitvalt. Of neem oefeningen waar ook burgers bij betrokken
zijn en die worden beknot omdat zoiets
niet als oefening wordt gezien, maar als

dienstreis. Of verdringingseffecten die
ontstaan doordat burgers van buiten
worden aangenomen op niet te vullen
militaire functies.

Onderscheiden
De AFMP kan zich met posters, flyers
en het neerzetten van stands en
voorlichting daarin onderscheiden,
al staat dat allemaal nog een beetje
in de kinderschoenen.” Maar, zegt
Harks: ‘Er is nog meer mogelijk. Ik
spreek bijvoorbeeld vanuit mijn rol als
mc-lid collega’s die uit het hele land
komen. Ik deel met hun altijd zoveel
mogelijk informatie over SBU.’ En dan
heeft hij een goed verhaal. Want de
AFMP is een bond met veel kundig
defensiepersoneel dat lid is. “Het is een
grote bond die veel diversiteit kent in
verschillende disciplines en die het
militaire bedrijf goed kent. En omdat
we een grote bond zijn, hebben we
ook meer slagkracht. We hebben nu
een eigen sector Burgers binnen de
bond. Er is nog een flinke groep burgers géén lid van een vakbond, terwijl
de AFMP ze wél wat te bieden heeft.”

Rol voor burgermedewerkers
Harks ziet nog wel een speciale rol voor
burgermedewerkers. “Zoals bekend
mogen militairen niet staken, maar dat
geldt niet voor het burgerpersoneel.
Daarmee kunnen burgers in voorkomend geval, bijvoorbeeld bij een
cao-conflict,wellicht het verschil maken
voor heel Defensie.”
OPLINIE NOVEMBER 2017
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COMPUTERHOEK
TEKST WIM VAN DEN BURG

Beveilig je
computer
TRACEER
JE GESTOLEN
LAPTOP
H Prey is een programmaatje
dat je laptop, tablet of smartphone
beveiligt bij diefstal. Als je laptop
of telefoon gestolen is kan Prey de
locatie vinden en zelfs de webcam
op afstand inschakelen. Verder
kun je de gegevens op de laptop
afschermen voor de dieven. Als
je laptop, tablet of smartphone
gestolen is dan kun je inloggen
bij de website van Prey en je
apparaat lokaliseren. Verder kun
je op afstand een alarm laten
afgaan of een boodschap op het
scherm tonen. Met behulp van
Prey zijn vele gestolen apparaten
weer teruggevonden, zo stelt de
producent. Met de gratis versie
kun je drie apparaten beschermen.
Het op afstand wissen van een
gestolen toestel is voorbehouden
aan de betaalde versie. Het programma is beschikbaar voor alle
platformen.
Downloaden:
www.preyproject.com/download

»

Comodo Internet Security is een
gratis beveiligingspakket dat
Comodo Firewall en Comodo Antivirus
integreert. Dus firewall en antivirus in
één. Het programma is beschikbaar
voor alle platformen.
Handige extra is een beveiligde virtuele
omgeving om bijvoorbeeld te internet
bankieren en winkelen. Het is een zeer
uitgebreid beveiligingspakket met
diverse beschermingslagen. Op tests
van virusscanners haalt CIS vaak redelijk goede resultaten.
Comodo biedt geavanceerde beschermingstechnieken als Host Intrusion
Prevention System (HIPS) voor de
firewall (die standaard uit staat), websitefiltering en een zandbak (sandbox) om
applicaties uit te testen. Met Viruscope
worden verdachte activiteiten ontdekt.
Veilig winkelen is een virtuele, extra
beveiligde desktop-omgeving om te
internet bankieren en online winkelen.
Het programma biedt verder handige
tools zoals KillSwitch om processen
te beëindigen, Comodo Cleaning
Essentials, en de mogelijkheid om een
Rescue Disk te maken om reeds geïnfecteerde systemen te ontsmetten.
Bij de laatste uitgave van Comodo
Internet Security wordt een automatische updateprocedure in ‘kritieke
situaties’ uitgevoerd om uw computer
te beschermen Voor gevorderde gebruikers valt heel
veel zelf in te stellen.
Let op! Bij het installeren
probeert Comodo allerlei
extraatjes aan te bieden,
zoals een toolbar, veranderde zoekmachine en
startpagina en het beruchte
GeekBuddy, dat door veel
andere antivirus producten
als PUP (potentieel ongewenst programma) wordt
beoordeeld. Niet doen dus;
haal alle vinkjes die bij die
‘extraatjes’ staan weg.
Downloaden: filehippo.com/download_comodo/
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MULTIFUNCTIONELE
BROWSER
H Maxthon Cloud Browser is een van oorsprong Chinese browser die - net als Safari
en Chrome - gebruik maakt van WebKit als
rendering engine. Maar u kunt ook wisselen
naar de Trident-motor van Internet Explorer.
Maxthon is volgepakt met allerlei extra
mogelijkheden en functies. De browser
heeft een kenmerkende zijbalk voor functies
als favorieten, downloadbeheer, feedreader en meer. Verder kent de browser vele
mogelijkheden met onder andere Magic
Fill (wachtwoordbeheer), Bestandsopname
(media op websites), Vastleggen (screenshot), Google Translate, een online Kladblok
(SkyNote) en een nachtmodus (waarbij de
interface donkerder wordt).
Maxthon zit volgestopt met allerlei handige snufjes. Zo kun je bijvoorbeeld heel
snel allerlei zaken monitoren (cpu-gebruik,
download- en uploadsnelheid, geheugengebruik en IP-adres). Verder kun je de functies
natuurlijk nog uitbreiden met extensies, die
je ook weer aan de zijbalk kunt toevoegen.
Samengevat: Maxthon is een uitgebreide
browser met veel mogelijkheden.
Haal je bij de installatie het vinkje weg
bij UEIP (User Experience Improvement
Program), dan worden geen gegevens over
je pc en besturingssysteem verzonden naar
de producent. Hetzelfde geldt voor de Url
Security Check. De browser is geschikt voor
alle platformen, dus ook voor je smartphone
Downloaden: www.maxthon.com/
en tablet.
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Boncadeau!

13 26 8

Stuur uw oplossing van de puzzel vóór 30 november
2017 naar: Redactie Oplinie, Postbus 9124, 3506 GC
Utrecht, of stuur een e-mail naar: puzzel@afmp.nl
Vergeet niet uw adres te vermelden, want onder de
juiste inzendingen verloten wij een Boncadeau t.w.v.
25 euro! Uit de oplossingen van de puzzel uit het vorige
nummer trokken wij dhr. J. Vonk uit Almere.
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CONTACTPAGINA

Sectorhoofden

Colofon
Landmacht
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

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

Afdeling Individuele
Belangenbehartiging (IB)
telefoon
fax
e-mail

085 – 89 00 430
085 – 89 00 431
ibb@afmp.nl

Ledenadministratie
telefoon
e-mail

085 – 89 00 410
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 doorgeven via onze
website www.afmp.nl of zenden aan:
AFMP/FNV
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 9124
3506 GC Utrecht

Sluitingsdatum kopij
Oplinie 7 – 2017 sluit op 30.11.2017
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Luchtmacht , DMO
Ron Segers
mobiel 06 – 53 52 60 83
e-mail
rsegers@afmp.nl

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
e-mail
redactie@afmp.nl
ontwerp & vormgeving
MW | studio voor grafisch ontwerp

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

De inhoud van OpLinie valt onder
de verantwoordelijkheid van het
AFMP/FNV Algemeen Bestuur,
behoudens artikelen op naam en
de inhoud van de opgenomen
advertenties.
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingezonden artikelen te
weigeren of te redigeren. Niets
uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder voorafgaan
de toestemming van de redactie.

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

oplage
20.700
internet
www.afmp.nl
email
info@afmp.nl

Postactief
Dik de Jonge
mobiel 06 - 12 90 57 48
e-mail
ddejonge@fnvveiligheid.nl

druk
Senefelder Misset

COLUMN

De bankzitter

Witte rook

»

Met smart (hoewel?) enkele
maanden zitten wachten op
witte rook uit de regio Den Haag en
omstreken. Iedere ochtend brandend
van verlangen. Geen nieuws, nog geen
schijn of schaduw van een nieuw kabinet. Enige gedachte: hadden we Hennis
nog maar. Als minister van Defensie. Ze
was toch een toonbeeld van betrokkenheid. Een plaatje. Vooral op de publiciteitsfoto’s deed ze het goed. Dat was
een van de meest in het oog springende
aspecten die de doorslag gaven bij haar
benoeming, indertijd. Dat ze geen verlenging van haar ministerschap heeft

veroverd: soit. Daar zal Mark Rutte
eeuwig over zwijgen. Ik kan zelf van
alles bedenken omtrent haar absentie.
Hou ik voor mezelf. Internationaal
gezien pleit alles voor weer een vrouw
op Defensie. Dat is uiteindelijk Bijleveld
geworden. Oogt goed, geeft smoel. Geel
is de kleur. Van de hoop? Van de haat?
Kies maar. De zachte krachten overwinnen. Vakministers? Jongens die
weten hoe de jongens en de meiden bij
Defensie tegen hun beroep aankijken?
En tegen hun organisatie? Het enige dat
een vakminister zou kunnen doen is
opstappen als het wederom weer eens

uit de klauwen is gelopen. De vorige
bevelhebber was er zo een. Zouden
meer mensen moeten doen. Bij mijn
weten was er maar een Generaal die
het ook niet meer kon aanzien. Van
der Vlist, heette hij. Grote probleem is:
leidinggevenden in de hoogste regionen denken echt dat zij deel uitmaken
van politieke besluitvorming. Da’s
niet waar. Zij zijn gewoon werknemer,
gedraag je dan ook zo. Maar de goede
man/vrouw bevindt zich in een voortdurende en pijnlijke spagaat. Enerzijds
het belang van het personeel, anderzijds loyaal aan de politici. Ga er maar
aan staan. En die anderhalf miljard
meer? Te weinig om alle achterstallig
onderhoud, op elk gebied, op te lossen.
Meer momenteel niet te melden.

AFMP UITZENDCERTIFICAAT

U BENT LID VAN DE AFMP EN
WORDT UITGEZONDEN?
Vraag uw uitzendcertificaat aan. Hiermee heeft u gratis
de volgende dekking voor de duur van uw uitzending:
→ € 2.500 bij overlijden als gevolg van een ongeval;
→ € 5.000 bij algeheel blijvende invaliditeit als gevolg
van een ongeval;
→ In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door
een ongeval een evenredig percentage
van € 5.000.

ZEKER OP
UITZENDING
DFD stuurt u het bewijs van dekking
en zal u verder informeren.

Waar vraagt u uw certificaat aan?
→ Surf naar www.afmp.nl en klik op Uitzendcertificaat;
→ Mail naar info@afmp.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’.
Geef hierin uw persoonsgegevens, naam uitzending,
vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending;
→ Bel met 040 20 73 100 (kies 4).
OOK VOOR PLAATSING IN DE WEST, MITS KORTER DAN EEN
JAAR, KUNT U HET UITZENDCERTIFICAAT AANVRAGEN!
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Voor onafhankelijk
hypotheekadvies bent u
bij DFD aan het juiste adres
DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-)militairen en hun
gezinsleden. Maar ook voor onafhankelijk 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:
Expertise en zorg;
Ook hypotheken voor militairen met een FPS fase-1 en -2 contract;
Echt onafhankelijk en persoonlijk advies door de DFD-regioadviseur;
Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
De optimale hypotheek met de scherpste tarieven.
Advies of interesse in onze dienstverlening op het gebied van
hypotheken? Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.

Uw hypotheek onze zorg!
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