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Pareltjes,
koester ze

Cor was een parel in onze organisatie,
hij gaf glans aan onze organisatie.
Iedereen kent wel een parel, op je werk,
in je privéleven. Ik hoop voor jou dat jij
net zo’n bijzondere mensen om je
heen hebt als Cor voor ons was.
Koester ze, en spreek (nog)
vaker je waardering uit, dat is
de les die ik trek.

I

edere organisatie
kent ze, pareltjes,
mensen die
veel betekenen
voor en glans
geven aan je
organisatie. Wij
hadden ook zo’n
parel, Cor Mouw,
die in de avond
van 5 december volstrekt
onverwacht
overleed. Cor,
ons bevlogen en
betrokken lid van
het Algemeen
Bestuur, vakbondsman in
hart en nieren.
Cor verdient een aparte pagina in de
OpLinie (pagina 7).
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Niels Roelen is ook zo’n parel,
hij is een van de velen die
vertrekt bij Defensie. Of hij daar de
waardering kreeg die hij verdient? Ik
betwijfel het. Niels leverde gefundeerde
kritiek, wat hem lang niet altijd in dank
werd afgenomen. We weten immers
allemaal dat Defensie niet goed om kan
gaan met kritiek. Niels had bijvoorbeeld
terechte kritiek op de integriteit en
cultuur binnen de defensieorganisatie.
Niels is zo’n man die als hij iets vindt zijn
mond opentrekt. Omdat hij het belang
van de defensieorganisatie boven zijn
eigen belang stelde. Niels was daardoor
‘een buitenbeentje’. Jammer genoeg
zag de defensieorganisatie Niels niet als
een van de pareltjes van de organisatie, zijn feedback werd onvoldoende
gewaardeerd. Defensie denkt té veel in
‘aanvallen en verdedigen’ en ziet mensen die kritiek leveren meer als vijand
dan als een vriend die probeert te helpen samen beter te worden. Defensie
is helaas géén lerende organisatie, zo
constateerde ook de Onderzoeksraad
voor de Veiligheid (OVV). En dat is zó
jammer, want daarmee doet de organisatie zichzelf te kort, door mensen als
Niels die glans geven aan je organisatie
te laten vertrekken, in plaats van ze te
koesteren. Het interview met Niels lees
je op pagina 16. Het ga je goed Niels.

De mens centraal, dat zou een mooi
thema zijn in 2018, voor onszelf, maar
zéker voor de defensieorganisatie. Die
heeft immers veel ‘terug te winnen’,
om te beginnen het vertrouwen van
haar eigen personeel. Begin eens
met in iedere nota die er verschijnt
oprecht aandacht aan de rol en
positie van defensiemedewerkers te
besteden, dat is té vaak mis gegaan
de afgelopen jaren. Kom afspraken
na, afspraken die we collectief maken
én die met individuele defensiemedewerkers worden gemaakt. Zorg
dat de uitrusting van je personeel
én het materieel zo snel mogelijk op
orde komen, zodat iedereen veilig
zijn of haar werk kan doen. Tegen
zowel de politieke als ambtelijke top
van de defensieorganisatie wil ik óók
nog zeggen: gebruik de mensen in
je organisatie als spiegel. Leer om te
gaan met kritiek, wrijving geeft glans!
Zoek de parels in je organisatie als
Niels op en koester die. Erken fouten
zodra die gemaakt zijn, probeer die
niet te verdoezelen, te bagatelliseren
of in de doofpot te stoppen. En schiet
vooral niet meteen in een kramp bij
negatieve publiciteit, dat maakt het
alleen maar erger. Word dus vooral
een lerende en integere organisatie.
De feestdagen en de jaarwisseling
zijn vaak momenten van terugblikken
en bezinnen. Koester vooral ook de
pareltjes om je heen, je hebt ze nodig
en ook jij kent er vast wel een paar.
Fijne dagen, een warme groet en
alvast een mooi, gezond en bovenal
veilig 2018.
Anne-Marie Snels
Voorzitter AFMP
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Na 24 jaar bij Defensie zwaait
majoor Niels Roelen af. Veel
collega’s kennen hem als de luis in de
pels van Defensie. Een buitenbeentje.
Iemand die niet schroomt om de
waarheid te vertellen, eerst en vooral
omdat hij geeft om de veiligheid
van zijn collega’s. Dat werd door zijn
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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 maart
2018. Kopij aanleveren is mogelijk tot en met
vrijdag 9 maart 2018.
Salarisbetaaldata: woensdag 24 januari,
vrijdag 23 februari en vrijdag 23 maart 2018.
De salarisbetaaldata zijn ook te vinden op
www.afmp.nl, via de menuknop Actuele
thema’s.
Cover: Mediacentrum Defensie/Sgt Jan Dijkstra
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Akkoord

arbeidsvoorwaarden
De leden van de vier centrales van overheidspersoneel zijn akkoord gegaan
met het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2017-2018 voor
Defensie. Dat hebben de vertegenwoordigers in het overleg op vrijdag 24
november jl. aan staatssecretaris Visser van Defensie laten weten.

E

en meerderheid van
de achterban van de
militaire vakbonden
heeft ingestemd
met het resultaat.
Dat geldt ook voor
de achterban van
de ACOPDef (AFMP,
MARVER en FNV overheid). Wel zijn
groepen militairen en postactieven
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kritisch over zaken als loonontwikkeling,
pensioen en de nieuwe diensteinderegeling. En er is zorg over de vraag
hoe zaken door de werkgever straks
zullen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld
als het gaat om de nieuw op te richten
uniforme employability organisatie of
het moment waarop mensen een keuze
moeten maken voor de oude of nieuwe
diensteinderegeling.

Moeizaam proces
De ACOPDef zelf is tijdens de onderhandelingen uiteraard niet zomáár akkoord
gegaan. Het feit dat het bereiken van
een onderhandelaarsresultaat pas diep
in de nacht plaatsvond, zegt op zich
al iets over het moeizame proces dat
daaraan vooraf ging. Het hele onderhandelingsproces heeft maar liefst bijna
twee en een half jaar geduurd en resulteerde in het voorjaar in een eenzijdig
eindbod van de werkgever. In het SOD
wat daarop volgde werd duidelijk dat
bij de achterban van alle centrales het
vertrouwen in zowel de politieke als militaire top van Defensie zwaar is bescha-

digd. En dat er nu er een akkoord is
bereikt neemt dat niet zomaar weg. Dat
bleek wel tijdens de achterbanraadpleging over het onderhandelaarsresultaat
en bij de informatiebijeenkomsten op de
kazernes.
Wat opvalt is dat veel van onze leden
begrip tonen voor het uiteindelijke
resultaat maar dat men mee wil praten
over de verdere invulling en uitwerking. En dat men daarbij vooral serieus
genomen wil worden door de werkgever. Vertrouwen komt te voet en gaat
te paard, de werkgever zal er hard aan
moeten werken om dat vertrouwen
terug te winnen.

Aansluitende AVW-resultaten
Een ander nadrukkelijk punt van zorg
voor onze leden is de wijze waarop
de werkgever de aflopen jaren bijna
achteloos genegeerd heeft dat AVWresultaten niet op elkaar aansloten. Dat
is voor de leden van de ACOPDef niet
langer acceptabel! Uitgaande van dit
AVW-resultaat moet er op 1 oktober
2018 dus een nieuw AVW akkoord
liggen

Vertrouwen herstellen
Er moet beslist iets gebeuren om het
vertrouwen te herstellen. Dat heeft onze
onderhandelaar de staatssecretaris van
Defensie tijdens het SOD op vrijdag 24
november aan staatssecretaris Visser
laten weten. Dat gebeurde in een speech
waarin hij het moeizame onderhandelingsproces schetste en de hierboven al
genoemde kritiekpunten op het onderhandelaarsresultaat noemde. ‘Als het u
dus net als ons menens is om samen
weer de weg omhoog te vinden is het
van groot belang dat het vertrouwen op
alle fronten weer wordt hersteld. En dat
gaat niet lukken met woorden alleen,
maar zal moeten gebeuren door daden.’

verhoging van de pensioenpremie heeft
echter niets te maken met het bereikte
arbeidsvoorwaardenakkoord maar
betreft een eigen besluit van het ABP
voor de middelloonregeling.

Verbazing over premiestijging
eindloonregeling
De AFMP is verbaasd over de communicatie van het ABP over de vaststelling
van de pensioenpremie van de eindloonregeling (voor militairen) voor 2018.
Dit is de bonden zowel door het ABP als
door de werkgever niet vooraf verteld.
Dit is wel gebruikelijk zodat de bonden
met de werkgever kunnen overleggen
over de gevolgen van de premiestijging.
Het ABP heeft de premie voor 2018
vastgesteld op 25,2%. Dit was in 2017
nog 23,3%. Normaal gesproken stuurt
het ABP een premienota aan de werkgever zodat met de bonden overlegd
kan worden welke gevolgen dit voor de
militairen heeft. De werkgever betaald
namelijk een gedeelte van de pensioenpremie voor militairen. Aangezien hier
nog geen overleg over is geweest is er
nog niet te zeggen hoeveel je als militair
in 2018 zelf meer gaat betalen voor
je pensioen. Zodra wij hier meer over
weten zullen wij je natuurlijk informeren.

“

VERTROUWEN
MOET OP ALLE
FRONTEN WORDEN
HERSTELD’

Hoe nu verder?
Het overleg met de werkgever is weer
opgestart. Naast de onderwerpen die
de afgelopen tijd zijn blijven liggen zullen we vooral aan de slag gaan met de
uitwerking van het arbeidsvoorwaarden
akkoord. Veel zaken die zijn afgesproken moeten worden opgenomen in
de rechtspositie en een plek krijgen in
wet- en regelgeving. Dit zal gefaseerd
gebeuren. Eerst worden de meest
urgente zaken aangepakt. De loonontwikkeling is nog dit jaar merkbaar op je
loonstrook. Maar ook over de regeling
huisvesting en voeding en de groepen
die in 2018 gebruik kunnen maken van
de behoud premie en stimuleringsmaatregelen worden dit jaar nog afspraken
gemaakt met de werkgever. Meer
ingewikkelde zaken, zoals bv. de nieuwe
diensteinderegeling en aanpassingen
aan het FPS, kosten meer tijd.

De AFMP wenst u fijne feestdagen toe!
Ik hou wel
van dit soort
schietoefeningen!

Een gezond en veilig nieuwjaar, soldaat!

Vragen over pensioenpremie
middelloonregeling
We hebben veel vragen van leden
ontvangen over de communicatie van
het ABP over de pensioenpremie voor
2018. Veel mensen vragen zich af of
dit te maken heeft met het sluiten van
het arbeidsvoorwaarden akkoord. De
op 23 november 2017 aangekondigde
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ANW-

coulance-regeling
voor ongeneeslijk zieken
De nabestaanden van ongeneeslijk zieke deelnemers
aan pensioenfonds ABP houden ook na het vervallen
van de ANW-compensatie vanaf 1 februari 2018 recht op
deze extra uitkering. De AFMP is blij met deze beslissing
van het ABP die vooral onder onze druk tot stand is
gekomen. Veel terminale collega’s waren erg ongerust
over de financiële gevolgen van de afschaffing van de
ANW-compensatie voor hun achterblijvende partners.
Bijverzekeren is in hun situatie uiteraard niet meer
mogelijk.

A

lle ABP-deelnemers ontvangen begin december een
brief over het genomen besluit. Hierin staat ook dat
ongeneeslijk zieke deelnemers zich moeten melden om hun aanspraak op de ANW-compensatie te
behouden. De brief bevat als bijlage een daarvoor te
gebruiken beoordelingsformulier.
Nabestaanden die nu al een ANW-compensatie
ontvangen krijgen van het ABP een schriftelijke bevestiging dat deze
uitkering wordt voortgezet. Er zijn ook nabestaanden die wel recht hebben
op ANW-compensatie, maar die momenteel niet van het ABP uitgekeerd
krijgen omdat ze een volledige ANW-uitkering van de overheid ontvangen.
Deze nabestaanden krijgen van het ABP de schriftelijke bevestiging dat
ze alsnog voor een extra uitkering in aanmerking komen als hun ANWuitkeringssituatie verandert.

Alternatieve voorziening
De bonden en de werkgever zijn nog altijd druk op zoek naar een passend
alternatief voor de medewerkers die vanaf 1 februari 2018 geen recht meer
hebben op ANW-compensatie. De vorm waarin dit voor Defensie wordt
gegoten is nog onderwerp van overleg tussen de werkgever en de bonden.
Zodra een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden is, melden
we dat uiteraard.

Nieuwe pensioenregeling
De ontwikkelingen rond ANW-compensatie hangen samen met de nieuwe
militaire pensioenregeling, waarover in het arbeidsvoorwaardenakkoord
afspraken zijn gemaakt. De invoering van die nieuwe regeling vindt pas
plaats vanaf 1 januari 2019. Tot die tijd moet de huidige militaire eindloonregeling wel fiscaal zuiver en uitvoerbaar blijven. Hiervoor waren enkele tijdelijke aanpassingen nodig, zoals de afschaffing voor de ANW-compensatie.
Dat probleem gaan we nu op een andere manier oplossen.
Meer weten over de aanpassingen van de eindloonregeling? Zie onze
website: afmp.nl/aanpassingen-eindloonregeling-2018
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AOW-GAT,
HOE NU VERDER?
H In juni van dit jaar heeft de Centrale
Raad van Beroep de uitspraak gedaan dat
de 90% compensatie van het AOW-gat bij
militairen afdoende is. Eind april deed de
Raad een soortgelijke uitspraak over het
AOW-gat van burgerpersoneel bij Defensie.
De juridische weg is daarmee afgesloten,
maar daar laat de AFMP het niet bij zitten.
We blijven lobbyen in de Tweede Kamer om
de regering ertoe te bewegen het AOW-gat
helemaal op te lossen.
Intussen speelt er nog het een en ander in
de Tweede Kamer. Zo werd op 21 november
een motie behandeld van PVV-Tweede
Kamerlid Popken, die ze op 6 juli dit jaar had
aangehouden. In de motie werd de regering
verzocht zo snel mogelijk, doch uiterlijk
vóór het einde van het jaar, met een oplossing te komen om het AOW-gat volledig
voor de volle 100% te compenseren voor
burgers en militairen en de dekking hiervoor binnen de rijksbegroting te zoeken, en
niet vanuit het arbeidsvoorwaardenbudget.
De motie werd verworpen. Tegen stemden
de regeringspartijen VVD, CDA. D66, SGP
en CU. Vier van die partijen, met uitzondering van de VVD, stemden een jaar geleden
nog vóór de volledige oplossing van het
AOW-gat. CDA-kamerlid Bruins Slot kwam
nog met een motie die wat ons betreft
aangescherpt moet worden. Hierin vragen
CDA, VVD, D66 en CU de eigen regering
inzichtelijk te maken wat de effecten van het
AOW-gat zijn, deze integraal af te wegen en
nader te bezien bij de behandeling van de
Defensienota in februari. De AFMP blijft alles
in het werk zetten om via de Tweede Kamer
alsnog een 100% oplossing te vinden.

VERENIGINGSNIEUWS

In memoriam

Cor Mouw

C

or Mouw, onze
bevlogen en betrokken collega uit het
Algemeen Bestuur,
overleed de avond
van 5 december
volstrekt onverwacht. Cor was vakbondsman in hart
en nieren en altijd bereid om moeilijke
bestuurlijke klussen mee op te pakken. Cor kon fel mee debatteren over
belangrijke vakbondsonderwerpen en
wist tegelijkertijd rust uit te stralen, hij
had overwicht. Met Cor kon je lachen
én een serieus gesprek voeren, hij
stond midden in het leven. Cor was niet
alleen erg actief binnen de AFMP maar
ook bij diverse andere maatschappelijke organisaties. Na zijn UGM, kón hij
gewoon niet stilzitten.
Cor had een duidelijke motivatie toen
hij enige jaren terug weer actief werd
bij de AFMP. In het interview wat we
toen met hem in de OpLinie hadden zei
Cor: ‘Ik kan gewoon niet tegen oneerlijkheid en ongelijkheid. Het hogere
segment – de regering en de minister

van Defensie – doen maar wat ze willen. Militairen worden al jarenlang
uitgeknepen en er wordt wel heel makkelijk met regelgeving omgegaan. Daar
komt bij dat de commandanten die er
wat van zouden kunnen zeggen dat
over het algemeen pas doen zodra ze
afgezwaaid zijn. Wij, actieve en postactieve defensiemedewerkers, moeten
laten zien dat we in staat zijn één front
te vormen. Onze macht ligt in de massa.
Daar wil ik graag wat in betekenen’. Dat
was Cor ten voeten uit.
Cor was een bijzonder mens, een warm
mens, een mensen-mens. Cor was vol
levenslust, had nog vele plannen en
ideeën en het mooie van Cor was dat
hij daar niet alleen over sprak, maar
ook letterlijk de handen mee uit de
mouwen stak. En vervolgens niet vergat dat hij ook nog moest genieten van
het leven, door onder andere samen
met zijn vrouw Petra mooie reizen te
maken.
Cor was aanwezig, op een bijzonder
prettige manier; open, luisterend, zijn
mening gevend, anderen de ruimte bie-

dend, zijn brede kennis en ervaring met
ons delend. Dat deed hij niet alleen binnen het AFMP bestuur, maar ook binnen
het Kaderberaad Post-actieven en het
netwerk Veteranen. Cor was de bestuurlijke schakel met deze kadergroepen die
Cor net zo waardeerden als wij.
En dan komt volstrekt onverwacht de
dood om de hoek kijken, het is niet te
bevatten. Cor ‘stond er’, altijd, een ‘gouden vent’ en levensgenieter. Aan zijn
waardevolle leven kwam plotseling
een einde, en woorden schieten dan te
kort. Cor heeft bij ons diepe indruk achtergelaten vanwege zijn betrokkenheid
bij de vereniging AFMP en onze leden.
We kunnen onze grote waardering voor
hem helaas nooit meer naar hem persoonlijk toe uitspreken. Wij gaan Cor erg
missen, om wat hij deed maar vooral
om wie hij was. Wij gaan jouw strijd
tegen onrechtvaardigheid voortzetten,
helaas nu zonder jou. Veel dank voor
alles Cor.
Namens alle AFMP collega’s,
Anne-Marie Snels
Voorzitter
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Militair Elvis Manuela en
politievrouw Sarah Izat in
discussie over uniformiteit in
een publieke functie.

BLIKOPENER

Themadag Binnenstebuiten FNV Veiligheid:

Investeer

in onderwijs en vorming
Hoe kunnen we collega’s met
een andere huidskleur, seksuele
geaardheid of chronische ziekte
een veilige werkomgeving
bieden en ze omarmen? Hoe
om te gaan met negatieve
onderbuikgevoelens bij anderen,
en met verhitte discussies?
Over dat en nog veel meer
ging de themadag
Binnenstebuiten
van FNV Veiligheid
in Doorn op
woensdag 29
november.
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D

efensie en de Nationale
Politie hebben op het
gebied van diversiteit een
zelfde uitdaging: alle collega’s een veilig werkklimaat
bieden. En zorgen voor een organisatie
die inclusief is en waar iedereen zich
‘thuis voelt’ (Inclusiviteit is de insluiting
van achtergestelde groepen op basis
van gelijkwaardige rechten en plichten,
red.) Volgens Korpschef Erik Akerboom
(foto links) van de Nationale Politie
vraagt dat veel van de partijen. “Zo
betekent het dat we anders moeten
gaan opleiden. Daarbij gaat het om
veel meer dan een hoofddoekje of
een kleur; het gaat om legitimiteit. Zijn
we als organisatie betrouwbaar en
kunnen we het hoofd bieden aan alle
problemen? Hebben we de juiste com-

petenties in huis?” Ook spreker Prof. Dr.
Desiree Verweij wees op het belang van
het aandacht besteden aan diversiteit
tijdens de opleiding. Andersheid wordt
pas omarmd als we elkaar leren kennen,
vertelde ze allereerst. Waarbij ze erop
wees dat diversiteit in de natuur heel
gewoon is. Dát vinden we allemaal
geweldig, maar niet als het om mensen
gaat. Vreemd eigenlijk.”
Verweij schetste de gang van zaken bij
Defensie waar intussen veel mensen
een beetje moe van worden: er is een
schending van de integriteit, er komt
een onderzoekscommissie en dan volgt
een gedragscode. “Ik heb de laatste 18
jaar bij Defensie al vijf gedragscodes
voorbij zien komen. Ik wil niet zeggen
dat je zoiets niet moet doen, maar dit
is reactief beleid en niet proactief.” Hoe

het dan wel moet? Door te investeren in
onderwijs en vorming. “Het belang en
de erkenning van waarden moet gezien
worden. Er dient daarnaast sprake te zijn
van emotionele betrokkenheid, anders
werken waarden niet. Zoiets wordt vaak
vergeten, en dan verschijnt er weer een
commissie. Zonder emotionele betrokkenheid stompen mensen af, worden ze
cynisch en dat kan leiden tot normoverschrijdend gedrag.”

“

WIJ-GEVOEL EN
DIVERSITEIT KUNNEN OP
GESPANNEN VOET MET
ELKAAR STAAN’

dan voldoende om nieuwe waarden
eigen te maken én over te brengen?
” Daarom is er volgens Verweij bij de
verdiepingscursus ook rekening gehouden met terugkomdagen en intervisie.
“Het is inderdaad niet iets dat je zomaar
gerealiseerd hebt.”
Tijdens de themadag was er in een
paneldiscussie ook aandacht voor chronisch zieken. En hield Saskia Maarse een
prachtig verhaal over de Nederlandse
cultuur in de ogen van buitenlanders.
Spreker kol. Lt. Mostafa Hilali (foto links)
hield het gehoor spiegels voor met prikkelende uitspraken. En Adrie de Herdt
had een geestig betoog over hoe je je
het beste kunt verhouden tot mensen
uit andere culturen: wees een ridder.
Meer hierover op www.ridderfactor.nl.
Al met al was het een geslaagde dag.

Tegenstrijdige waarden
Een complicerende factor is dat de
Nationale Politie en Defensie waarden al
hoog in het vaandel hebben staan. Deze
waarden, zoals uniformiteit , het wijgevoel en kameraadschap, kunnen volgens Verweij op gespannen voet staan
met diversiteit. “Maar juist dáár moet die
spanning bespreekbaar worden. Er is
een moreel beraad nodig, waarbij men
elkaar vragen stelt. Maar alleen zonder
agressie naar elkaar, want aan dat soort
debatten heb je niets. Maar zijn mensen
vervlakt of cynisch, en hebben ze dus
weinig tot niets met die waarden die bij
inclusiviteit horen, dan kan het gesprek
eerst daarover gaan.” Een defensiemedewerker vroeg de spreekster: wat
betekent dit voor onze instructeurs? Wat
moeten zij overbrengen? Verweij: “Er is
een verdiepingscursus militaire ethiek
opgezet. Dat zijn drie periodes van drie
weken lang waarin wordt gewerkt aan
tools waarmee men anderen ethiek kan
bijbrengen.” Dat stelde AFMP-voorzitter
Anne-Marie Snels nog niet helemaal
gerust. “Mijn zorg is dat de instructeurs
vaak al jarenlang meedraaien in de organisatie en zich de bestaande cultuur
hebben eigen gemaakt. Is die training
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Schaarsbergen:
Aanpak Defensie
onvoldoende
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Er is geen verband tussen
het onderwerp van dit
artikel en de op deze foto’s
afgebeelde personen.

Er komt een onafhankelijk extern onderzoek naar een ontgroening in
Schaarsbergen in 2014 die ontaardde in aanranding en verkrachting.
Ook komt er een tijdelijk onafhankelijk extern meldpunt, zo beloofde
staatssecretaris Visser van Defensie maandag 13 november tijdens
een Tweede Kamerdebat. De AFMP had hier, samen met andere
defensiebonden, in een brief aan de staatssecretaris op aangedrongen.

D

e ‘zaak Schaarsbergen’ werd hoog
opgenomen door de hele Tweede
Kamercommissie Defensie. Die
reageerde geschokt en drong aan op
een onafhankelijk extern onderzoek.
Dit gebeurde naar aanleiding van een
artikel in de Volkskrant op 2 november.
Hierin vertelden drie jonge militairen
hoe ze gedurende een langere periode
stelselmatig werden vernederd, mishandeld en aangerand. In één geval werd
een militair verkracht. Dat startte bij de
ontgroeningsrituelen in Schaarsbergen.

Ervan leren
Het is de bedoeling dat de organisatie
leert van de zaak ‘Schaarsbergen’. Heel
veel mensen in de defensieorganisatie
hebben de klachten van de drie militairen niet serieus genomen. Zo schond
een vertrouwensman alle afspraken
en bagatelliseerden hoger geplaatsten
het gebeurde. De zaak Schaarsbergen
staat echter niet op zichzelf. Er schort
meer aan de cultuur bij Defensie. Drie
centrales van defensiepersoneel ACOP
(AFMP, MARVER en FNV Overheid),
AC en CCOO schreven naar aanleiding
van ‘Schaarsbergen’ een brief aan

Staatssecretaris Visser. “Onze ervaringen
als vakbond leren ons dat zich steeds
opnieuw soortgelijke afschuwelijke
situaties voordoen, en steeds opnieuw
constateren wij dat die door de leiding
niet adequaat worden opgepakt. De
huidige aanpak, alle goede bedoelingen
ten spijt, blijkt niet te werken. De papieren werkelijkheid is volstrekt anders
dan de praktijk!”. In deze brief deden de
centrales vier aanbevelingen:
» De ontgroeningen en inwijdingsrituelen dienen te worden afgeschaft.
Goed ontwikkelde opleidings- en
trainingsprogramma’s en op hun taak
berekende opleiders, begeleiders en
leidinggevenden kunnen en moeten
zorgen voor de juiste groepscohesie;
» Het laten tekenen van geheimhoudingsverklaringen in situaties waarin
sprake is van (seksuele) intimidatie
moet onmiddellijk worden afgeschaft,
die bemoeilijken ook nog eens een
mogelijke rechtsgang naar het OM;
» Kwalitatief onderzoek door een
extern bureau naar misstoestanden
binnen de operationele eenheden en
het Defensiemunitiebedrijf;
» Een extern meldpunt en een
externe onafhankelijke commissie zijn
noodzakelijk.

“

HEEL VEEL MENSEN
NAMEN KLACHTEN
VAN DE DRIE
MILITAIREN NIET
SERIEUS’

NATIONALE
OMBUDSMAN WIL
INZAGE IN
AFHANDELING
KLACHTEN
H Nationale ombudsman
Reinier van Zutphen wil van
minister Ank Bijleveld weten hoe
Defensie omgaat met klachten
over onder meer aanranding
en mishandeling. Aanleiding is
de zaak Schaarsbergen, waar
meldingen van drie militairen
over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn
genomen. Dat meldde het AD
op 20 november. Juli 2016
nam Defensie een nieuwe
klachtenregeling in gebruik. De
ombudsman wil van de minister
horen hoeveel klachten er zijn
ontvangen, in behandeling zijn
genomen en gegrond zijn verklaard. Ook wil hij inzicht in het
aantal doorverwijzingen naar de
Nationale ombudsman.

Psychologische
steun

»

Slachtoffers van de incidenten
in Schaarsbergen wordt psychologische hulp en persoonlijke begeleiding aangeboden zolang zij dat nodig
hebben. De gehele Tweede Kamer
steunde een door diverse partijen
(CDA, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD)
ingediende motie In de motie staat ook
dat de partijen van mening zijn dat
de daders van deze incidenten opgespoord en berecht moeten worden, dat
Defensie een zorgplicht heeft voor haar
personeel, maar ook voor personeel
dat Defensie door dergelijke incidenten
gedwongen heeft moeten verlaten.
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De brief werd voorafgaand aan een
debat in de Tweede Kamer aan de
staatssecretaris gestuurd. Tijdens
het Kamerdebat verzochten Tweede
Kamerleden Ploumen (PvdA), Karabulut
(SP) en Diks (GL) via een motie een
expliciet verbod in te stellen op ontgroeningen. De staatssecretaris benadrukte
echter dat ontgroeningen al verboden
zijn bij Defensie. “Maar dat betekent
niet dat het niet gebeurt.” Ze gaf toe dat
er fouten zijn gemaakt en dat ontslag
niet wordt uitgesloten, maar ze wees
er ook op dat er nu een strafrechtelijk
onderzoek loopt bij het OM. De motie
werd verworpen.

Zwijgcontracten
De staatssecretaris willigde wel het
tweede punt van de brief van de centrales in. Zij zegde de Tweede Kamer toe
het ’misverstand’ rond zwijgcontracten
op te lossen. Dit is geen ‘misverstand’, er
is wel degelijk een en ander schriftelijk
vastgelegd. Volgens de staatssecretaris
gaat het bij de afwikkeling van misbruikmeldingen om een standaardformulering om ervoor te zorgen dat getuigen
elkaar niet gaan beïnvloeden. Visser:
“Het doel is niet geweest om tegen mensen te ze zeggen: u mag niet melden.”
Maar de slachtoffers van Schaarsbergen
zeggen dat ze door de formulering
geen aangifte hebben gedaan; ze
mochten immers met niemand over de
zaak praten, niet met externen en ook
niet met collega’s. De staatssecretaris zei
juist te willen stimuleren dat misstanden
worden gemeld en opgevolgd. De formulering van die schriftelijke geheimhoudingsverklaring zal daarom worden
aangepast.

Extern onderzoek
Ook het derde punt uit onze brief,
het externe onderzoek, is intussen
toegezegd door staatssecretaris Visser.
Zij laat onderzoeken hoe de omgeving bij Defensie sociaal veiliger kan
worden gemaakt. ‘Het onderzoek gaat
hierbij in op de meldingsbereidheid,
het meldingssysteem en de nazorg
van slachtoffers en de misbruikzaak
bij de Luchtmobiele Brigade in
Schaarsbergen’, meldde de bewindsvrouw maandag 13 november aan de
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Onderzoekscommissie

»

Visser stuurde de Tweede
Kamer op 13 november
een brief waarin valt te lezen dat
de onderzoekscommissie onder
voorzitterschap staat van prof.
dr. Ellen Giebels (hoogleraar
Sociale Psychologie van Conflict
en Veiligheid verbonden aan de
Universiteit Twente). En verder uit
prof. dr. Kees van den Bos (hoogleraar
Empirische Rechtswetenschap aan
de Universiteit Utrecht) en Frans van
Oostrum (fellow bij het European
Institute for Business Ethics aan de
Nijenrode Business Universiteit).
De Tweede Kamer nam een motie
aan van Kamerleden Karabulut (SP)
en Ploumen (PvdA) waarin zij de
regering verzochten de commissie
voldoende middelen en mogelijkheden te geven om ook de praktijk bij de
operationele eenheden te onderzoeken. Alleen Forum voor Democratie
steunde deze motie niet.

Tweede Kamer. Dat mag bemoedigend klinken, maar de AFMP vindt de
woorden van de staatssecretaris over
het onderzoek ‘uitermate teleurstellend’. Voorzitter Anne-Marie Snels had
op veel meer gehoopt. “Het onderzoek
had veel breder moeten kijken naar de
omgangsvormen binnen Defensie. Hier
is geen sprake van een enkel incident,
daarvoor zijn er té veel voorbeelden van misstanden bij Defensie de
afgelopen jaren. Bij de diverse media
en de vakbonden zijn er honderden
meldingen binnengekomen, veelal
van mensen die intern niet dúrven te
melden of op een doodlopend pad verzeild raakten (zie ook kader). Dat we dit
onderzoek nauwlettend gaan volgen
moge duidelijk zijn.”

Cultuur
In de onderzoeksopzet staat alleen
dát er een meldpunt moet worden
ingericht. Het onderzoek richt zich
op het incident in Schaarsbergen
en de meldingen en het meldpunt,
maar dat is voor de AFMP niet breed

»

Het is goed dat er nu eindelijk
een extern meldpunt komt,
ook al is dat nog tijdelijk. Je kunt ook
veilig bij ons melden. Je kunt bellen met onze afdeling Individuele
Belangenbehartiging (085 – 89 00 430)
of stuur een e-mail naar ibb@afmp.nl

SERIEUZE
INCIDENTEN
H De afgelopen jaren zijn er diverse

“

WE KUNNEN
NIET MEER
SPREKEN VAN
EEN INCIDENT’

genoeg. Het had óók over de cultuur
bij Defensie moeten gaan. We kunnen
immers niet meer spreken van een
incident aangezien er op meer plekken voorvallen van schending van de
integriteit hebben plaatsgevonden
en die ook zijn verdoezeld. Ook zijn
er zaken in de doofpot gestopt. In het
geval van ‘Schaarsbergen’ werden
meldingen van de slachtoffers niet
serieus opgepakt. De drie jonge mannen voelden zich bedreigd en niet vrij
om de misstanden aan te kaarten. Een
vertrouwensman schond alle afspraken
en hoger geplaatsten bagatelliseerden
de gebeurtenissen. De soldaten deden
daarom in de Volkskrant hun verhaal.
De soldaten zeggen psychische schade
te hebben opgelopen. Een van hen

deed een zelfmoordpoging. Hij heeft
aangifte gedaan bij de marechaussee,
ook de twee andere militairen doen
aangifte. De staatssecretaris vertelde
tijdens het Kamerdebat contact te hebben opgenomen met de drie slachtoffers en dat ze hen graag wil spreken.

Tijdelijk meldpunt
Staatssecretaris Visser beloofde ook dat
er een onafhankelijk meldpunt wordt
opengesteld. Dat wordt echter geen permanent maar een tijdelijk meldpunt bij
de onafhankelijke onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie gaat naar
verwachting in de week van 4 december aan het werk. Ook de Telegraaf
meldde dat het huidige systeem van
vertrouwenspersonen en de Commissie
Onderzoek Integriteit Defensie onvoldoende werkt.
Van een permanent meldpunt buiten
de defensieorganisatie wil de staatssecretaris nog niets weten. Eerst moet
uit onderzoek blijken dat dit nodig is. Tot
die tijd kunnen slachtoffers met klachten
terecht bij de externe onderzoekers.

serieuze incidenten geweest bij Defensie.
Zo was er in 2010 op de KMA in Breda en
het KIM in Den Helder sprake van wangedrag, zoals ongewenst seksueel gedrag
en pesten. De gesloten cultuur bleek een
voedingsbodem te zijn voor dit gedrag.
Leidinggevenden en instructeurs grepen
bij signalen onvoldoende in.. Verder is er de
zaak Boy van Geffen, die in juni 2011 na een
training van de Luchtmobiele Brigade overleed. Daarbij zijn er door Defensie tientallen
fouten gemaakt en werd die zaak in de doofpot gestopt. En in 2009 speelde de klokkenluiderszaak van Victor van Wulfen. Hij
bracht aan het licht dat bij het 336 Squadron
de piloten van Herculesvliegtuigen de
veiligheidsvoorschriften lang niet altijd
goed opvolgden. Dat ging ook fout: de
misstanden werden ontkend, Van Wulfen
kreeg een vliegverbod en werd zelfs weggezet als ‘psychiatrische patiënt’. Dit jaar
kwam een klokkenluiderszaak bij de KMar
naar buiten. Een medewerker bij de BSB
meldde onder andere dat beveiligers op pad
werden gestuurd met defecte wapens. Dat
viel helemaal verkeerd en hij werd ernstig
tegengewerkt. Deze onverkwikkelijke zaak
leidde ertoe dat hij in oktober aangifte deed
tegen zijn commandanten, die eerder een
valse aangifte tegen hem indienden om
interne maatregelen tegen hem te kunnen
motiveren. Snels: “het zijn klachten van verschillende aard, maar tekenend is wel hoé
defensie met klachten omgaat. Informatie
achterhouden, klachten bagatelliseren,
zaken “in de doofpot stoppen”, betrokkenen
tegenwerken en intimideren. Allemaal volstrekt onacceptabel en júist reden om een
extern meldpunt in te richten zodat klachten
gedegen worden opgepakt en mensen zich
vrij voelen om te melden.“
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Geen Sint?

»

‘Bij gebrek aan belangstelling gaat
de Sinterklaasmiddag niet door'
Wij zijn uit de kleine kinderen dus vierden sowieso niet mee, maar het viel me
toch rauw op m’n dak. Geen Sint! Hoe
komt dat nou? Is heel Volkel uit de kleine kinderen? Of er nog niet in? Of zijn
we elkaar op Volkel gewoon beu en blij
dat we elkaar in het weekend niet meer
hoeven te zien? Te weinig reclame of
te laat? Het kan allemaal. Beetje rondvragen leverde eigenlijk niet echt een
antwoord op.
Sinterklaas en Zwarte Piet gingen stilletjes aan ons voorbij maar Kerst hakt
er lekker in. Met mijn eerste acte de
presence op het kerstbal van Munss.
Samen met 160 collega’s gingen we
voor een merry christmas! Met de
dresscode ‘casual plus’ waarbij gekke
kerstpakken, lelijke kersttruien, glit-

tergala en alles wat daar tussen ligt altijd
perfect in het thema past. Met een scavenger hunt waarbij de raarste schatten
werden gezocht. Schreeuwend gingen
een aantal van mijn collega’s van tafel
naar tafel op zoek naar ruim 20 items
van haarspelden, handlotion (waarbij
mijn lipgloss werd goedgekeurd omdat
de Nederlandse tekst op de tube niet
ontcijferd kon worden), een fliptelefoon tot een tissue. Weg waren mijn
zakdoekjes!
Mijn ticketnummer leverde me bij de
loterij een enorme giftbasket op vol
met heerlijke chocola en 4 pakken zout
omdat dat een mand zo lekker vult en
ondertussen werd er enorm gelachen,
heerlijk gegeten en werden de kinderen
bezig gehouden door de collega’s van

Kleine Breugel die volgende week een
Kerstbal hebben waar we de favour
returnen.
Nu mijn mijnheer officier is staat het
Volkelse kerstbal ook op de agenda.
Mijn glittergala jurk hangt al klaar want
dresscode black tie laat geen ruimte
voor een lelijke kersttrui en dit keer zal
ik de Basis Commandant niet voorbij
stuiven omdat ik een bekend gezicht
zie (het was een beschamend voorval
op ons eerste Oranjebal en daar laat ik
het maar bij…).
Natuurlijk is Munss ook vertegenwoordigd. Mocht het erg netjes blijven starten we gewoon een scavenger hunt! Ik
wens jullie ook een heerlijke Kerst en
een geweldig 2018. Tot volgend jaar.

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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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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BLIKOPENER
TEKST EN FOTO ALEX GROOTHEDDE

Na 24 jaar bij Defensie zwaait majoor Niels Roelen af. OpLinie lezers kennen
hem van de ongezouten maar weldoordachte meningen in zijn gastcolumns. En
wellicht ook van zijn twee boeken over Uruzgan. Veel collega’s kennen hem als
de luis in de pels van Defensie. Een buitenbeentje. Iemand die niet schroomt om
de waarheid te vertellen, eerst en vooral omdat hij geeft om de veiligheid van zijn
collega’s. Dat werd van hogerhand niet altijd gewaardeerd.

Wie moedig is
spreekt zich uit

N

iels Roelen
noemt zichzelf
schrijver en
verteller. Na
twee missies in
Uruzgan heeft
hij zeker iets
te vertellen.
Dat deed hij in zijn boeken ‘Soldaat in
Uruzgan’ en ‘Leven na Uruzgan’. Zijn
verhaal van vandaag gaat vooral over
integriteit. Hoe je een vent kunt zijn door
niets voor zoete koek aan te nemen én
door je kwetsbaar op te stellen. Hierover
gaan AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels
en hij in gesprek.
“Ze zeggen: wij schrijft die blijft,”
opent Niels het gesprek. “Maar dat
is bij Defensie niet zo. Ik was een
buitenbeentje. Vroeg me altijd af
waarom bepaalde regels er waren.
Dat vinden ze bij Defensie niet prettig.
Het leverde conflicten op. En net als
in een huwelijk moet je dan keuzes
maken.” Hiermee doelt Niels op zijn
vertrek per 1 januari 2018. Anne-Marie:
“Er zouden meer buitenbeentjes bij
Defensie moeten zijn.” Nou, zegt Niels,
“voor mij zit het in iets simpels als wat
tijdens het Neurenberg proces na
de Tweede wereldoorlog naar voren
kwam. Dat je als militair de eigen
verantwoordelijkheid hebt om jezelf
de vraag te stellen: is de opdracht die
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ik krijg wel legitiem? Een opdracht
klakkeloos uitvoeren bestaat niet. We
leven namelijk niet meer in een tijd dat
je zoveel mogelijk tegenstanders moet
doden. Je moet met heel veel verstand
je werk doen.”

“

HET IS JE TAAK JE
COMMANDANT
ADVIES TE
GEVEN, OOK
ONGEVRAAGD’

Loyaliteit
Dat laatste komt ook terug in Niels
veelomvattende antwoord op de vraag
wat hij heeft geleerd bij Defensie. “Ik heb
geleerd wat echte loyaliteit is. Namelijk
loyaliteit binnen de eenheid. De jongens
staan er voor jou en jij staat er voor hen.
Dat is nooit voorbij. Ook bij de jongens
van wie je eerst denkt: ik vind je eigenlijk
een lul. Toch ga je van die gasten
houden, op een bepaalde manier. Wat
ik ook leerde is dat je samen tot dingen
in staat bent, dat je mentaal en fysiek je
grenzen kunt verleggen. Ik heb er ook
mijn integriteit gevormd. Dat als ik echt
nee moet zeggen, al is het tegen de
koning, ik dat ook echt doe. Ik hoorde
weleens: Niels, je zet je carrière op het
spel. Maar ik zet in mijn werk mijn leven
op het spel. Dus ik bekijk dan wat ik
moet gaan doen, en vraag me dan af
hoe ik dat ga uitvoeren.” En daar hoort
soms een nee bij.

Apocalypse Now
“Ik heb geleerd om met passie en
overgave te gaan voor dingen die er

toe doen. Met de integriteit en de wil
om goed te zijn in wat je doet. Dat kan
alleen als je bereid bent keiharde kritiek
te geven én te ontvangen. Ik heb ook
geleerd dat het je taak is je commandant gevraagd en ongevraagd van
advies te voorzien. Dat advies moet
je altijd voorzien van feiten, kennis en
ervaring. Ik heb geleerd na te denken over kernwaarden. Het werk in
Afghanistan heeft mij laten zien waarom
dit zo belangrijk is. Als je dat niet doet
en je rijdt patrouille, ga je schieten, en zij
schieten een beetje terug, en morgen
doen we het weer. Dan wordt het
Apocolypse Now achtig. Je moet dus
écht nadenken en op durven te staan
voor wat belangrijk is. Voor iets dat
groter is dan jijzelf.”

Bozer en bozer
Volgens Anne-Marie staat Defensie niet
voldoende open voor kritiek van derden. “Alleen al het feit dat er de laatste
twee jaar drie rapporten zijn uitgebracht
door de Onderzoeksraad voor de

Veiligheid is al schokkend genoeg. Het
zegt dat er veel mis is met de veiligheid en de cultuur bij Defensie. Maar
die signalen worden niet opgepakt
door de organisatie.”
Niels: “Naast dat ik heel verdrietig ben
dat er in Mali bij het mortierincident
twee collega’s zijn gesneuveld, word
ik bozer en bozer omdat dit had
kunnen worden voorkomen, aangezien bekend was dat de granaten
niet deugden maar er is gewacht tot
het kalf was verdronken. We zijn niet
bereid ervan te leren, bijvoorbeeld
door onveilige munitie te dumpen
zodra het kon. Wie wordt het volgende
slachtoffer?” Anne-Marie: “Bij defensiemedewerkers bemerk ik soms
een dubbele moraal. Uit loyaliteit
kiezen militairen zodra er zoiets als
in Mali gebeurt bijna blindelings voor
Defensie. Niels onderkent die dubbelheid, maar hij begrijpt ook wel waarom
het zo werkt: “Dat komt doordat het
persoonlijk wordt, want mijn werk is
niet alleen wat ik doe maar ook wat
ik ben. Ik bén die krijgsmacht. Soms
denk ik dat we integriteit echt wel
willen, maar we doen het niet want we

weten niet hoe. Dat verschijnsel kan ik
in iedere organisatie plaatsen, maar bij
ons niet. Integriteit en loyaliteit horen
heel goed op elkaar afgestemd te zijn,
maar ergens lijkt dat te botsen. Het zit
ook in onze aard om dingen geheim te
houden. Je wilt niet dat je tegenstander
weet hoe slecht je leger er voor staat
en hoe de top niet meer van deze
tijd is. Maar een collega van me zei
hierover: we moeten wel onderscheid
maken tussen geheimzinnig doen en
zinnig geheim doen.”

'Het probleem Roelen'
Door de angst van mijn meerderen
voor de politiek krijg ik na kritische
opmerkingen op mijn donder. Een CDS
heeft wel eens gezegd: ‘Is het probleem
Roelen nu nog niet opgelost?’ Maar
ik zie wel eens terug dat collega’s ook
openlijk kritiek zouden willen leveren.
Constructief omgaan met kritiek is
nodig, want als je beter wilt worden
moet je pijn lijden. Dan ben je minder
kwetsbaar als je ingezet wordt.” AnneMarie: “Dat jezelf kwetsbaar opstellen
klinkt heel vrouwelijk.” Daar heeft
Niels geen boodschap aan: “Als je een

“

EEN CDS ZEI
EENS: IS HET
PROBLEEM
ROELEN NU NOG
NIET OPGELOST?’
echte vent wil zijn, moet je je kwetsbaar
opstellen.” Toch wordt Roelen wel degelijk óók gewaardeerd door Defensie. “Ze
zeggen zelf: we zouden meer mensen
zoals jij moeten hebben. Maar we
weten niet hoe, want we hebben met
Roel een majoor die zomaar een open
brief aan de minister schrijft, hoe kan
dat nou? Dan zeg ik: praat gewoon met
me. De moeilijkheid bij militairen is dat
we denken in aanvallen en verdedigen.
Maar dan zeg ik: denk nou gewoon
eens niet dat ik je vijand ben. A friend is
somebody who tells you to take care of
your nose hair. Ik zeg dingen omdat ik
wil dat we als organisatie beter worden.
Laten we het ongelijk van de ander
beargumenteren en niet zomaar aannemen.”
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JANUARI

Een
hectisch
jaar
2017 is een enerverend en soms zelfs zenuwslopend
jaar, zeker als het om de arbeidsvoorwaarden gaat. Ook
met het AOW-gat zijn we flink bezig en maken we ons
zorgen over de missie in Mali en ernstige incidenten in
Ossendrecht en Schaarsbergen. En in de tussentijd draait
de AFMP-organisatie op volle toeren om op te komen voor
de individuele belangen van onze leden.
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STUKLOPEN CAOONDERHANDELINGEN
In januari wordt de toon voor het nieuwe
jaar gezet: de CAO-onderhandelingen
lopen spaak. De onoverbrugbare kloof zat
er al een tijd aan te komen. De Minister zei
eind oktober 2016 tijdens een vergadering
van het Sectoroverleg Defensie (SOD) nog
perspectief te zien. In november 2016 is
er opeens toch geen uitzicht op een resultaat, en nog geen maand later weer wel.
De Minister geeft dan aan verder te willen
praten om uiteindelijk tot elkaar te komen.
Maar er is geen enkele ruimte om zelfs tegemoet te komen aan onze ondergrenzen. De
Centrales van Overheidspersoneel kunnen
alleen maar vaststellen dat de onderhandelingen zijn mislukt en besluiten het overleg
stop te zetten.
STRUCTURELE AANPAK NODIG
VOOR SOCIALE ONVEILIGHEID
Bij Defensie ontbreekt het aan een structurele aanpak van pesten, ongewenst
seksueel gedrag en discriminatie. Dat blijkt
uit het rapport van het Sociaal Cultureel
Planbureau. Zo hebben defensiemedewerkers twee keer zo vaak last van pesten en
discriminatie als andere werknemers. Ook
is het droevig gesteld met de acceptatie
van vrouwen, LHB’s (lesbische vrouwen,
homoseksuele mannen en biseksuelen) en
niet-etnische Nederlanders. De AFMP dringt
daarom aan op een actieplan en komt met
aanbevelingen.
MISSIE MALI AAN ZIJDEN DRAADJE
Of Nederland de bijdrage aan de Minusmamissie in Mali ook na 2017 voortzet, hangt
af van de vraag of Duitsland Medevaccapaciteit inzet voor de evacuatie van
gewonden. Dit komt voort uit een hoorzitting over voortzetting van de missie in de
Tweede Kamer, eind 2016. De AFMP en
MARVER stelden het Medevac-team toen als
keiharde voorwaarde. Eind januari geeft de
CDS de garantie dat de Duitsers dit zullen
regelen.

FEBRUARI
VOORBEREIDEN ACTIES
Na het mislukken van het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt de actiebereidheid van defensiepersoneel rustig aan opgebouwd. In februari en
maart zijn er in het hele land ruim 35 informatiebijeenkomsten geweest. Verder zenden defensiebonden met gerichte acties een duidelijke
boodschap aan minister Hennis, het kabinet en
het publiek: waar blijft de cao?
VERNIETIGENDE CONCLUSIE ENQUÊTE
VERTROUWEN
De enquête onder het defensiepersoneel over
het vertrouwen in minister Hennis en de top
van Defensie levert schokkende uitkomsten op.
Twee op de drie militairen heeft weinig tot geen
vertrouwen in de top. Bijna 87% van de ondervraagde militairen vindt dat de minister er niet in
is geslaagd het vertrouwen te herstellen. Er zijn
materieel- en munitietekorten, de basisgereedheid is niet op orde, de werkdruk is hoog en de
veiligheid van de medewerkers is in het geding.
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels: “Duidelijk is dat
deze minister en de Kabinetten Rutte een zo goed
als failliete defensieorganisatie achterlaten.”

MAART
RODE KAART
De verkiezingen komen er aan en dat is aanleiding om de acties voor betere arbeidsvoorwaarden een meer politiek tintje te geven.
Op 14 maart staan bonden en defensiemedewerkers op het Plein in Den Haag voor het
Ministerie van Defensie. Met het aanbieden
van duizenden rode kaarten aan minister
Hennis willen de bonden en het defensiepersoneel laten zien dat zij erg teleurgesteld zijn
in de minister vanwege het stuklopen van het
arbeidsvoorwaardenoverleg. Ondanks haar
toezegging om een symbolische rode kaart
in ontvangst te nemen, daagt minister Hennis
niet op. Verder bezoekt de AFMP samen met
de VBM een aantal verkiezingsbijeenkomsten,
met grote sandwichborden die de grieven van
defensiepersoneel verduidelijken.
OPEN BRIEF AAN HENNIS
OVER AOW-GAT
De strijd om het AOW-gat gaat onverminderd
door en ook dat is aanleiding voor een actie.
De AFMP schrijft samen met de defensievakbonden MARVER, KVMO en VBM een open
brief aan Minister Hennis over het AOW-gat.
Dat is nog steeds niet 100% gedicht. De
‘oplossing’ van Hennis is om het benodigde
geld uit de arbeidsvoorwaarden te halen,
maar met deze brief waarschuwen we haar
om dat vooral niet te doen. Ze kan beter aan
de slag gaan om potjes geld die voor het
grijpen liggen beet te pakken. Door bijvoorbeeld in gesprek met de Belastingdienst te
gaan om onder de fiscale boete voor de UGM
uit te komen.
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APRIL
EINDBOD NIET ACCEPTABEL
Op 21 april komt Defensie met een eindbod voor
de arbeidsvoorwaarden. Dit eindbod voldoet
volstrekt niet aan de ondergrenzen van de gezamenlijke defensiebonden en is zelfs slechter dan
het eerste deelresultaat. Wij leggen dit eindbod
op advies van de kaderleden en het Algemeen
Bestuur niet aan onze leden voor omdat het
geen onderhandelaarsakkoord is. De acties
gaan dan ook door. Zo roepen we alle defensiemedewerkers op om aan hun werkgerelateerde
e-mails een bijlage van Defensiepersoneel In
Actie toe te voegen en een petitie te ondertekenen. Hierin leggen we uit waarom het defensiepersoneel nog steeds in actie is.
DOEL VETERANENBELEID BEREIKT
Het veteranenbeleid heeft zijn doelen behaald.
Dat is de conclusie uit de evaluatie over de
jaren 2011-2016. Dat succes heeft wel een
prijs. Veteranen doen in toenemende mate
een beroep op de geboden voorzieningen en
de veteranenzorg kost daardoor meer dan
begroot. Een aanscherping van het beleid
lijkt nodig om ook de komende jaren dezelfde
kwaliteit te kunnen bieden. De AFMP juicht verbeteringen toe, maar blijft waakzaam: we willen
geen strikt financiële efficiëntieslag, de veteraan
mag nooit het kind van de rekening worden.
ANTIPIRATERIJ: AFMP TEGEN
WETSVOORSTEL
Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer
dat het particuliere beveiligingsbedrijven mogelijk maakt om Nederlandse koopvaardijschepen
te bewaken tegen piraten. Volgens het wetsvoorstel mag dit alleen als bescherming door
VPD’s van de Marine niet of niet snel genoeg
mogelijk is. FNV Veiligheid (het samenwerkingsverband van AFMP, MARVER en NPB) laat in een
hoorzitting aan de Tweede Kamer weten hiertegen te zijn: het geweldsmonopolie hoort bij de
staat te blijven.
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MEI
CAO: WE SLUITEN GEEN ENKELE ACTIE UIT
In mei trokken de bonden (opnieuw) gezamenlijk het
land in om het defensiepersoneel informatie te verstrekken over het slechte eindbod van de werkgever. Op 30
mei maakten de defensiebonden in het SOD de uitkomst
van hun discussies met de achterban bekend aan de
werkgever. De boodschap is duidelijk, het eindbod van
de minister wordt door het defensiepersoneel met
overweldigende meerderheid afgewezen. Wat resteert
is actie. En daarbij sluiten we niets uit, zo laten we publiekelijk weten.

JUNI
UITSPRAAK CRVB OVER AOW-GAT
MILITAIREN
Op 20 april vindt bij de Centrale Raad van Beroep
(CRvB) in Utrecht de zitting plaats over het AOWgat bij militairen. In Hoger Beroep zal worden
besloten of nieuwe besluiten van de Minister van
Defensie over de compensatie van het AOW-gat
van 6 december 2016 en 23 maart 2017 juridisch in
de haak zijn. Op 1 juni volgt de uitspraak: de compensatie van 90% is volgens de Raad voldoende.
Wat nu nog rest is de politiek onder druk te zetten
om het AOW-gat 100% te compenseren. Dat geldt
ook voor burgers. Na de uitspraak van de CRvB
zijn er geen juridische stappen meer mogelijk.
ACTIEBERAAD GROOT SUCCES
Op 15 juni hielden de AFMP, MARVER en FNV
Overheid een actieberaad. Ruim 125 leden praten
samen over het stuklopen van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en de op handen
zijnde acties.
VETERANEN:
VAN HULPBEHOEVEND NAAR TROTS
‘Het algemene beeld van de Nederlandse Veteraan
moet veranderen!’ Dat leek de rode draad tijdens
de bespreking van de Veteranennota 2016-2017 in
de Tweede Kamer. Van hulpbehoevend naar trotse
veteraan! De AFMP draagt daar graag aan bij,
maar blijft waakzaam. Alleen als de zorg volledig
is gewaarborgd kan de aandacht worden verlegd.
Tot die tijd blijft een dubbelfocus noodzakelijk.

AUGUSTUS
ANW-COMPENSATIE
De AFMP stemt in met de afspraken die werkgevers en
ambtenarenbonden eind juni maakten over wijzigingen in de ABP-middelloonregeling vanaf 1 januari
2018 (de pensioenregeling voor het burgerpersoneel
bij Defensie). Het bestuur en de kaderleden van de
AFMP stelden wel een voorwaarde. Met maatregelen
moet voorkomen worden dat partners van de huidige
ABP-deelnemers financieel de dupe worden van het
afschaffen van de zogenaamde ANW-compensatie voor
nieuwe gevallen.
ACTIES: KMAR BIJT HET SPITS AF
Vanwege het stuklopen van de cao-onderhandelingen
worden er acties gevoerd. Medewerkers van de
Koninklijke Marechaussee schrijven vanaf 3 augustus
geen bekeuringen meer uit, maar geven mensen in
plaats daarvan een vervangende actiebon. Een dag later
starten op Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague
Airport stiptheidsacties. De
bonden willen hiermee
de druk opvoeren op
minister Hennis. Beide
acties krijgen veel
publiciteit.

37E BONDSVERGADERING
De 37e Bondsvergadering van de AFMP op 30
juni staat vooral in het teken van de acties bij
Defensie. Vertegenwoordigers van de Sector
Burgerpersoneel zijn voor het eerst als afgevaardigden aanwezig tijdens een bondsvergadering.
Op 6 juli is de oprichting van de SBU afgerond.
RAPPORT FATALE SCHIETOEFENING
OSSENDRECHT
Op 22 maart 2016 kwam tijdens een oefening op
de schietbaan in Ossendrecht een militair om het
leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed
een onderzoek en uit het rapport van 20 juni, blijkt
dat er niet op professionele wijze is omgegaan met
de veiligheid en dat er een hoop mis is.

OPLINIE DECEMBER 2017

21

JAAROVERZICHT

OKTOBER
AFTREDEN HENNIS
Op 2 oktober licht de OVV in een hoorzitting
in de Tweede Kamer haar rapport m.b.t. Mali
toe, de OVV conclusies zijn vernietigend. Op 3
oktober treedt Jeanine Hennis af als minister van
Defensie. Ze neemt tijdens een debat in de Tweede
Kamer de politieke verantwoordelijkheid voor
het dodelijke mortierincident in Mali in 2016. Ook
Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp
legt zijn functie neer.
ARBEIDSVOORWAARDEN RESULTAAT
Er treedt een interim-minister aan in de persoon
van Klaas Dijkhoff. Met hem lukt het op 12 oktober
wél om een arbeidsvoorwaardenresultaat te
bereiken, al gingen daar zenuwslopende onderhandelingen aan vooraf. Op 25 oktober biedt
premier Rutte Tweede Kamervoorzitter Arib zijn
eindverslag aan. Een dag later wordt Ank Bijleveld
de nieuwe minister van Defensie. Ook komt er
weer een staatssecretaris, Barbara Visser.

SEPTEMBER
SUCCESVOLLE BELEGERING MINISTERIE
Met een korte en opvallende actie hebben 100
collega’s op 15 september in een zonnig Den Haag
aandacht gevraagd voor het vastgelopen cao-overleg
bij Defensie en een voor haar taak berekende en toekomstbestendige krijgsmacht. Anderhalf uur lang werden alle in- en uitgangen van het ministerie geblokkeerd. Ook werden flyers uitgedeeld en gesprekken
gevoerd met het publiek. Met de ‘belegering’ van het
ministerie wijzen de actievoerders minister en politiek er
op dat er iets moet gebeuren aan de salarisachterstand
en de jarenlange verwaarlozing van de krijgsmacht.
OPERATIONELE PAUZE MISSIES
Op 29 september heeft de minister van Defensie
een operationele pauze gelast voor alle Nederlandse
militaire missies in het buitenland. De aanleiding voor dit
besluit was de publicatie een dag eerder van het rapport
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over
het mortierongeval in Kidal op 6 juli 2016. Volgens het
OVV was daar veel mis met de veiligheid: zowel met de
mortiergranaten, de voorzieningen in het Togolose Role
2 ziekenhuis in Kidal als het veiligheidsbewustzijn en de
veiligheidscultuur binnen defensie. In alle missiegebieden worden van 29 september tot en met 2 oktober
extra veiligheidscontroles uitgevoerd.
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REACTIE OP REGEERAKKOORD
De AFMP is kritisch over het regeerakkoord. Dat
blinkt uit in vaagheid, het mist visie, er wordt
structureel te weinig geld voor Defensie uitgetrokken en het defensiepersoneel wordt er niet eens in
genoemd.
VEEL MIS IN MALI
Er is veel mis met de medische zorg in Mali. Dat
bleek al uit het in september verschenen OVVrapport over het mortierongeval en wordt nu
ook bevestigd door een medisch officier b.d. De
chirurgische capaciteiten van het Togolese veldhospitaal zijn ver onder de maat. Maar het is ook
goed mis met de helikopters die nodig zijn voor
de medivac. De ‘Golden hour rule’ (medische zorg
binnen een uur) kan niet worden gegarandeerd.
De vanwege het OVV-rapport in september ingestelde operationele pauze voor alle missies in het
buitenland wordt opgeheven, op die van de missie
in Mali (Kidal) na. Daar doet Defensie eerst nader
onderzoek naar de beschikbaarheid van medevac
helikopters en evalueert zij de levensreddende
chirurgische capaciteiten van het Togolese role 2
hospitaal in Kidal.

“
NOVEMBER
ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD
Wat vinden onze leden van het arbeidsvoorwaardenresultaat? Deze vraag leggen we voor
aan onze kaderleden. Ook houden we een online enquête onder alle leden. De uitkomst is helder: een meerderheid stemt in met het arbeidsvoorwaardenresultaat. Wat daarbij opvalt is
dat veel van onze leden begrip tonen voor het
resultaat, maar zich terdege zorgen maken over
de invulling en uitwerking. Ook de andere centrales gaan akkoord, op 24 november wordt een
arbeidsvoorwaardenakkoord getekend.
SCHAARSBERGEN
Via de Volkskrant komen schrijnende situaties
bij Luchtmobiel in Schaarsbergen aan het licht:
drie jonge mannen zijn tussen 2011 en 2014
stelselmatig mishandeld, aangerand en in een
geval verkracht. Staatssecretaris Visser besluit
tot een onafhankelijk extern onderzoek in
Schaarsbergen. Maar voor de AFMP is dit onderzoek niet breed genoeg. Er komt ook een tijdelijk onafhankelijk extern meldpunt. De AFMP
had hier, samen met drie andere centrales in
een brief aan de staatssecretaris op aangedrongen. Naar aanleiding van deze melding komen
er honderden klachten binnen bij onder meer
de media en de vakbonden.

WE LEGGEN HET RESULTAAT
ARBEIDSVOORWAARDEN
VOOR AAN ONZE LEDEN’

DECEMBER
MALI
Nederlandse militairen hervatten operaties bij Kidal. De VN
heeft Nederland schriftelijke garanties gegeven over de medische keten en bevestigt hiermee de beoordeling die Defensie
zelf eerder maakte.
OVERLEG HERSTART
In het Sectoroverleg defensie wordt het arbeidsvoorwaardenakkoord uitgewerkt. Het gaat dan om zaken als de uitbetaling
van de eerste loonsverhoging en de eenmalige uitkering.
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VETERANENBERICHTEN

»
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Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), tevens Inspecteur der Veteranen, luitenantgeneraal Hans van Griensven ontving op 21 november tien Ambonese KNIL-veteranen
op landgoed De Zwaluwenberg. Met deze officiële ontvangst is er eindelijk erkenning voor deze
groep. De ontmoeting volgde na contact tussen de IGK en Libanonveteraan Leo Reawaruw, zoon
van een KNIL’er. Hij sprak Van Griensven aan over deze vergeten groep veteranen. Zij verdedigden Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog en deden daarna mee aan de politionele
acties. Namens de minister van Defensie en de regering bedankte de IGK hen voor die inzet:
“Voor uw inzet in het belang van Nederland verdient u de dankbaarheid van de Nederlandse
samenleving.” Reawaruw zei blij te zijn met de aandacht en erkenning: “Wij maken vandaag het
JR
verschil. Onze vaders zijn KNIL-militairen, oftewel Nederlandse militairen en veteranen.”

IGK en Inspecteur der Veteranen luitenant-generaal Hans
van Griensven met de Ambonese KNIL-veteranen.

Deelnemers
Invictus Games
ontvangen door
Rutte

»
‘KARREMANS WIL
GETUIGEN VOOR
DUTCHBATTER’
H Volgens advocaat Gert-Jan Knoops
wil kolonel b.d. Thom Karremans, oudcommandant van Dutchbat 3, als getuige
optreden in een rechtszaak die een voormalig Dutchbatmilitair heeft aangespannen
tegen de Nederlandse staat. De naam van
de militair is niet bekendgemaakt. In het
tv-programma Nieuwsuur zei Knoops dat
Karremans een lans wil breken voor meer
dan honderd Dutchbatters die al jarenlang
procederen voor eerherstel. Karremans was
commandant van de Dutchbat-missie in
Srebrenica toen Servische militairen onder
leiding van generaal Mladic de enclave in
1995 onder de voet liepen. Mladic werd
na een proces van ruim vijf jaar door het
Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslange celstraf. De rechtbank achtte hem schuldig aan genocide,
vervolging, misdaden tegen menselijkheid,
moord, schending van het oorlogsrecht,
deportatie, terreur en de aanval op burgers.
Dutchbatveteranen zijn blij dat Mladic “eindelijk” verantwoordelijk wordt gehouden
voor zijn daden, aldus een woordvoerder
JR
van de Werkgroep Dutchbat 3.
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Premier Mark Rutte heeft op
4 december de Nederlandse
deelnemers aan de Invictus Games
2017 ontvangen op het ministerie van
Algemene Zaken. Nederland deed mee
aan dit internationale sportevenement
voor gewond geraakte militairen met
een team van 29 mannen en vrouwen.
Zij wonnen 26 medailles, waarvan 15
gouden. Alle reden, aldus Rutte, om ze
in de spotlights te zetten. Hij roemde
hun kracht, gedrevenheid en motivatie
om ondanks grote tegenslag door te
gaan met hun leven. “Jullie zijn een
voorbeeld voor vele anderen.” De
games zijn een initiatief van de Britse
prins Harry. Door onder meer oudCLAS luitenant-generaal b.d. Mart de
Kruif worden pogingen gedaan om
de Games in 2020 naar Nederland te
FL
halen.

Robert Croll (l), voorzitter vfonds, en
Seger van Voorst tot Voorst, voorzitter
van de Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen, zijn verheugd
over de oprichting van de stichting.

SPECIALE
VETERANENBEGRAAFPLAATS
VERWACHT
H De speciale veteranenbegraafplaats naast Nationaal
Ereveld Loenen is over ruim
twee jaar een feit. Dat verwacht de Stichting Nationale
Veteranenbegraafplaats
Loenen, die sinds 24 november
een formeel karakter kent. De
financiering is nu zo ver rond
dat de stichting begin 2018 een
landschapsarchitect voor de
veteranenbegraafplaats kan
gaan selecteren. Dat geldt ook
voor een architect voor het
educatieve informatie- en herinneringscentrum dat op hetzelfde
terrein moet komen. De veteranenbegraafplaats – die naast
graven ook urnengraven, een
urnenmuur en een strooiveld
zal omvatten – komt er dankzij
een aanzienlijke bijdrage van
het vfonds, alsmede de provincie Gelderland, de gemeente
Apeldoorn en een aantal particuliere fondsen en bedrijven.
De stichting verwacht dat de
begraafplaats en het gebouw
eind 2019, begin 2020 worden
opgeleverd. Hierna kunnen
de eerste begrafenissen en
uitvaarten van veteranen – en
desgewenst hun geregistreerde
partner – plaatsvinden.
www.nationaleveteranenbegraaf
JR
plaatsloenen.nl
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IGK bedankt Ambonese KNIL-veteranen

Minister-president Mark Rutte
ontvangt onder meer drievoudig
winnaar van een gouden plak
Daniel Knegt (met zonnebril).

FOTO: NVBL

TEKST FRED LARDENOYE EN JANKE ROZEMULLER
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AFMP LANCEERT
NIEUWE APP EN
WEBSITE PER
1 FEBRUARI!
H De AFMP vindt een leven-

Vertrek
Bert Weeren

»

Op 1 december is Bert Weeren
gestopt als sectorhoofd PA, na
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit werk heeft hij zes en
een half jaar gedaan. Bert heeft 40
jaar gewerkt bij de KLu, de laatste 5,5
jaar als Hoofd Bureau Operationele
Personeelszorg. Vanaf de eerste dag
dat het overleg bij de Klu werd opgestart deed hij mee in het OOO/DC, de
voorganger van het huidige medezeggenschap bij Defensie. Jarenlang was
Bert voorzitter van het overleg op
verschillende onderdelen. Tijdens zijn
P&O jaren trad hij hierin minder op de
voorgrond. In 2011 werd hij gevraagd
om weer actief te worden voor de
AFMP. Bert: “Ik dacht aan een vrijwilligersfunctie, maar dat bleek later een
(bij)baan te zijn.” Dit werk als sectorhoofd PA bestaat uit het uitzoeken en
oplossen van problemen op allerlei
gebied en het geven van voorlichting
over UGM-Pensioen en het bezoeken
van PA-/seniorenbijeenkomsten. “Het is
ontzettend leuk om als sectorhoofd PA
voor je (ex)collega’s iets te kunnen betekenen. Het is best moeilijk om een en
ander los te laten, want het is verschrikkelijk leuk werk. Maar ik blijf ook nog
actief, nu als vrijwilliger.” Weeren is nu
voorzitter van de commissie Belasting
AFMP/MARVER en blijft, als hij wordt
verkozen, twee jaar kaderraadslid
PA. Onlangs is hij voorgedragen als
kandidaat voor het Verantwoordings
Orgaan (VO) van het ABP. Verder is hij
ook maatschappelijk zeer actief. Zo is
hij korfbalscheidsrechter en -coach,
zit hij in de wijkraad, geeft hij seniorencomputerhulp en is hij actief voor FNVbelastingen en voorzitter van Stichting
Sint Anthonis Hart Veilig.
De AFMP dankt Bert Weeren hartelijk
voor zijn inspanningen als sectorhoofd PA.
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dige informatie-uitwisseling
met en tussen leden erg belangrijk. Om die communicatie te
bevorderen lanceren wij rond 1
februari een nieuwe interactieve
app. Daarmee heb je als AFMPlid altijd volop informatie in the
pocket en communiceer je snel
en gemakkelijk met collega’s én
de AFMP.
Met de app ben je altijd en
overal op de hoogte van het
laatste nieuws over bijvoorbeeld
arbeidsvoorwaarden, je rechtspositie en gezond en veilig werken. Je kunt dagelijks zien wat de
AFMP voor jou doet! Bij belangrijk nieuws ontvang je direct een
seintje op je telefoon, waardoor
je nooit iets mist. Ook de nieuwste blogs lees je in de app.
Met de AFMP-app heb je de
meest gestelde vragen over
werk en inkomen altijd paraat.
Staat je vraag er niet tussen?
Stuur hem via de app naar de
AFMP en je krijgt binnen twee
werkdagen antwoord. Snel een
beroep doen op de eersteklas
rechtshulp van de AFMP? Ook
daarvoor heb je via de app alle
informatie bij de hand.
De OpLinie krijgt ook een frisse
look en een andere invulling.
Hij verschijnt vanaf 2018 nog
vier keer per jaar waarmee we
de verdieping in gaan. Voor de
actualiteit kun je terecht op onze
nieuwe website, de app, onze
Facebook- en Twitter pagina, of
de nieuwsbrief.
Houd dus rond 1 februari de
website goed in de gaten! En als
je e-mail adres bij ons bekend
is, ontvang je vanzelf instructies
voor het installeren van de app!
Zo niet, meld je dan aan voor de
nieuwsbrief. Surf naar afmp.nl/
inhoud/aanmelden-nieuwsbrief
en vul het formulier in.

Contributieverhoging

»

De AFMP verhoogt de contributie aan de
hand van de salarisverhogingen bij Defensie.
Nu is er door het arbeidsvoorwaardenakkoord
weer sprake van salarisverhogingen. Per 1 januari
2017 is er een loonsverhoging van 2,5% en per 1
januari 2018 een loonsverhoging van 1,5%. Per 1
januari 2018 gaat ook de eindejaarsuitkering structureel met 0,2% omhoog. Deze eindejaarsuitkering
wordt echter pas eind 2018 uitbetaald en nemen wij
daarom nu niet mee in onze nieuwe contributie.
Hieronder treft u het nieuwe contributieoverzicht
aan. Afhankelijk van de contributiegroep waarin
u zit gaat de contributie minimaal 0,24 euro per
maand omhoog en maximaal 0,66 euro.

Contributiebedragen per 01-01-2018
De basiscontributie bedraagt 12,25 euro (=100%).
Afhankelijk van uw rang, stand of schaal betaalt
u een contributiebedrag dat is afgeleid van de
basiscontributie.
GROEP 1
Matroos / Soldaat / Korporaal KL/KLu of overeenkomstig
€ 8,58
70%
(030/060/100/110)
Burgerambtenaren schaal 1 en 2
GROEP 2
Korporaal KM / Sergeant / Wachtmeester of overeenkomstig
€ 11,03
90%
(150/200)
Burgerambtenaren schaal 3 en 4
GROEP 3
Sergeant 1 / Wachtmeester 1 / Sergeant-Majoor of
overeenkomstig
€ 12,25
100%
(240/280)
Burgerambtenaren schaal 5 en 6
GROEP 4
Adjudant / Luitenant / Kapitein of overeenkomstig
€ 14,70
120%
(320/530/560)
Burgerambtenaren schaal 7 t/m 10
GROEP 5
Majoor en hoger of overeenkomstig
€ 17,15		
140%
(620 en hoger)
Burgerambtenaren schaal 11 en hoger
GROEP 6
Gepensioneerden / Post-actieven / niet actief dienenden / leden van het korps nationale reserve
/ overige reservisten / leden met uitkering UKW,
wachtgeld-en/of overeenkomstige uitkeringen
€ 8,58
70%
NABESTAANDEN
€ 6,13
50%

VERENIGINGSNIEUWS

In Memoriam
Hieronder de namen en
correspondentie-adressen van
AFMP-leden die ons de afgelopen
maanden zijn ontvallen. Wij wensen
alle nabestaanden veel kracht bij
het verwerken van hun verlies.
Dhr. B.B.P. Hesseling
Beukenhorst 27
3972 HB Driebergen-Rijsenburg
16 november 2017 (92)
Mevr. M. Konings-Muntjewerf
De Nessermolen 77
1188 HV Amstelveen
9 november 2017 (102)

50-JARIG
LIDMAATSCHAP
Dhr. J.W. Muller Den Helder
Dhr. J.A. Wattimena Utrecht
Dhr. D.J. van Pelt Amersfoort
Dhr. T.L.T. van Dijk Leusden
Dhr. J.W. Bosch Ermelo
Dhr. J.B. Vegter Halsteren
Dhr. J. van Deelen Recke
Dhr. R. Ferwerda Tilburg
Dhr. P. van Wijk Uden
Dhr. R.H. Wildekamp Gemert
Dhr. K. Westerhof Veldhoven
Dhr. L.J.M. van Deursen Eindhoven
Dhr. H. Tunker Helmond

Dhr. C.R.H. Snijder Berg en Terblijt
Dhr. A. Beijer Heerlen
Dhr. J. Karsdorp Nijmegen
Dhr. W.N. Meyer Wijchen
Dhr. B.M. van Ginkel Ede
Dhr. A.J. van Buren Arnhem
Dhr. G. Nales Zevenaar
Dhr. R.K. Verdonk Westervoort
Dhr. J.W. Turk Giesbeek
Dhr. P.J. Montulet ‘s-Heerenberg
Dhr. A.C. Vermeulen Apeldoorn
Dhr. W.A. Hes Enschede
Dhr. W. Ganzinga Goutum

PA-bijeenkomsten
datum

plaats

PA-groep

locatie

adres

do 22 feb 2018

aanvang
10.00 u

Rolde

Assen / Groningen

Zalencentrum “De Aanleg”

Asserstraat 63

John van Wanrooij

do 22 feb 2018

14.00 u

Emmen

Emmen

Wijkcentrum “t Brinkenhoes”

Mantingerbrink 140

John van Wanrooij

vr 23 feb 2018

10.00 u

Rosmalen

De Meijerij

Perron 3, zaal de Wissel

Hoff van Hollantlaan 1

Dik de Jonge

vr 23 feb 2018

13.30 u

Tilburg

Hart van Brabant

MFA Het Spoor

Schaepmanstraat 36

Dik de Jonge

do 1 mrt 2018

10.00 u

Hoofddorp

Kennemerland

De Boerderij, zaal 2

Lutulistraat 139

John van Wanrooij

do 1 mrt 2018

14.30 u

Den Helder

Noord-Holland-Noord

de MOOC

Spoorstraat 56

John van Wanrooij

vr 2 mrt 2018

10.00 u

Dordrecht

Rijnmond

Cultureel Centrum “Sterrenburg”

Dalmeyerplein 10

Dik de Jonge

vr 2 mrt 2018

14.00 u

Voorburg

Haaglanden

Hotel “Mövenpick”

Stationsplein 8

Dik de Jonge

do 8 mrt 2018

10.00 u

Wezep

IJsselland

Dorpshuis

mariënkade 3

John van Wanrooij

do 8 mrt 2018

14.00 u

Apeldoorn

Apeldoorn / Salland

Wijkontmoetingscentr. “De Stolp”

Violierenplein 101

John van Wanrooij

vr 9 mrt 2018

14.00 u

Volkel

Brabant Noord-Oost

Gemeenschapshuis de Schakel

Reestraat 49

Dik de Jonge

do 15 mrt 2018

10.00 u

Harderwijk

NO-Veluwe

Zalencentrum “De Kiekmure”

Tesselschadelaan 1

John van Wanrooij

do 15 mrt 2018

14.00 u

Amersfoort

Eemland & Doorn

Restaurant “De Amershof”

Snouckaertlaan 11

John van Wanrooij

vr 16 mrt 2018

10.00 u

Weert

Poort van Limburg

Ckwartier 1e verdieping , zaal 101

Beekstraat 54

Dik de Jonge

vr 16 mrt 2018

13.30 u

Eindhoven

De Kempen

Zalencentrum “Ambassadeur”

L. Napoleonplein 21

Dik de Jonge

do 22 mrt 2018 10.00 u

Leeuwarden

Friesland

De Fontein

Goudenregenstraat 77

John van Wanrooij

do 22 mrt 2018 14.00 u

Steenwijk

Steenwijk

Verenigingsgebouw “De Klincke”

Kerkstraat 16

John van Wanrooij

vr 23 mrt 2018

14.00 u

Hilversum

’t Gooi

Airport Hilversum

Noodweg 43

Dik de Jonge

vr 23 mrt 2018

10.30 u

Utrecht

Utrecht e.o.

FNV-gebouw

Hertogswetering 159

Dik de Jonge

vr 30 mrt 2018

10.00 u

Ede

Veluwe

“Eigen Gebouw”

Bettekamp 29

John van Wanrooij

vr 30 mrt 2018

14.00 u

Enschede

Twente

Sportclub Enschede

Weggelhorstweg 30

John van Wanrooij

vr 30 mrt 2018

13.30 u

Breda

Rijen

Café “De Toerist”

Teteringsedijk 145

Dik de Jonge

vr 30 mrt 2018

13.30 u

Breda

De Baronie

Café “De Toerist”

Teteringsedijk 145

Dik de Jonge

vr 6 apr 2018

10.00 u

Nijmegen

Rijk van Nijmegen

Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.29)

Meijhorst 7039

Dik de Jonge

vr 6 apr 2018

14.00 u

Schaarsbergen

ZO-Veluwe

PMT “De Landing”

Deelenseweg 28

Dik de Jonge

vr 13 apr 2018

14.00 u

Heerlen

Zuid-Limburg

Café d’r Klinge

Pancratiusplein 47

Dik de Jonge

vr 13 apr 2018

10.30 u

Venlo

Venlo & Roermond

vr 20 apr 2018

10.00 u

Bergen op Zoom Roosendaal

vr 20 apr 2018

10.00 u

Bergen op Zoom West-Brabant

Paviljoen “Rozenoord”

Beukenlaan 14

Dik de Jonge

vr 20 apr 2018

13.30 u

Goes

Zeeland

Wijkgebouw de Spinne (zaalnr. 78-80)

Joseph Lunslaan 7

Dik de Jonge

do 24 mei 2018 11.00 u

Zeven-Brauel

Seedorf

Gasthof “Zur Linde “

Wallweg 2

John van Wanrooij

vr 25 mei 2018

Blomberg

Blomberg

Café “Bei Heini”

Neue Torstrasse 38

John van Wanrooij

11.00 u

sectorhoofd PA

Hotel “Wilhelmina”

Kaldenkerkerweg 1

Dik de Jonge

Paviljoen “Rozenoord”

Beukenlaan 14

Dik de Jonge
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COMPUTERHOEK
TEKST WIM VAN DEN BURG

Omdat vrijwel iedereen tegenwoordig beschikt over een
smartphone heeft de redactie deze keer de focus gericht
op een aantal handige apps die zowel voor IOS als Android
geschikt zijn. Alle genoemde apps zijn te downloaden in de
desbetreffende ‘stores’.

Google Foto’s
VEILIG CHATTEN
MET SIGNAL
H Signal staat bekend als de veiligste
chat-app die de meeste privacy biedt aan
gebruikers. Berichten, gesprekken - en al het
dataverkeer - zijn volledig versleuteld. De
Electronic Frontier Foundation geeft Signal
de hoogste score van alle messengers. Deze
smartphone app is net als WhatsApp een
programmaatje waarmee je berichten kunt
versturen (instant messages) en kunt bellen via
Voice over IP. Videobellen is sinds maart 2017
ingeschakeld. De privacy die Signal biedt wordt
alom geroemd. De chat-app gebruikt end-toend encryptie, wat inhoudt dat berichten van
de zender tot aan de ontvanger versleuteld
zijn en niet te lezen door derden. Ook VoIPgesprekken zijn versleuteld. De Electronic
Frontier Foundation (EFF) geeft Signal de hoogste score voor privacy. En Signal wordt aanbevolen door Edward Snowden himself. Met
Signal kun je berichten versturen, foto’s versturen, VoIP bellen en groep chats beginnen.
Ook kun je instellen dat berichten automatisch
worden gewist als ze zijn gelezen.
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»

Google Foto’s is de foto-app van
Google voor Android en iOS.
Ook is er een gelijknamige webdienst.
Google Foto’s biedt onbeperkte opslag
van hoge kwaliteit foto’s en video’s.
Verder zijn er de geweldige auto-awesome functies waarmee geanimeerde
GIF’jes van een reeks afbeeldingen en
collages en verhalen van je foto’s worden gemaakt. Met Google Foto’s kun je
verder afbeeldingen bewerken (bijsnijden, licht en kleur aanpassen, effecten
en filters toepassen en meer) en delen
met anderen. Een aanrader om eens uit
te proberen.
Voor Windows- en Mac-gebruikers is er
een Desktop foto uploader om automatisch je afbeeldingen in Google Foto’s
op te slaan. Bewerkingen en het delen
van foto’s op je pc, laptop of Mac doe
je verder door in te loggen bij de webdienst Google Foto’s in je browser.
Houd in de Android- en iOS-app en op
de website ook vooral de Assistent in
de gaten: daar vind je alle nieuwe animaties, collages, verhalen en foto’s van
1 of meer jaren geleden (‘beleef deze
dag opnieuw’).

LET OP JE
GEZONDHEID
H Thuisarts.nl is de officiële app van het Nederlandse
Huisartsen Genootschap. Als
je ziek bent of betrouwbare
informatie over gezondheid
zoekt dan is dit de aangewezen
bron! Thuisarts.nl biedt een
overzicht van de meest voorkomende klachten en ziektes en
geeft advies wat je moet doen,
wanneer je naar een arts moet
gaan - en wat je eventueel zelf
kunt doen. Ook kun je medicatieherinneringen instellen en je
bezoek aan de huisarts voorbereiden met behulp van de app.
Met de app kun je op verschillende manieren zoeken naar
ziektes en klachten: via een
zoekfunctie, via een alfabetische
lijst en via een afbeelding van
het menselijk lichaam waar je
met je vinger kunt aanwijzen
waar je last hebt.

Verder heeft thuisarts.nl nog
diverse andere functies, zoals
ondersteuning tijdens huisartsenbezoek door je eigen vragen
met je huisarts door te lopen
en samen een behandelplan en
voorgeschreven medicatie in te
voeren. Ook kun je een logboek
van je bezoeken aan de huisarts
bijhouden, medicatieherinneringen instellen en de gegevens
van je huisarts invoeren, zodat je
direct vanuit de app je arts kunt
bellen of mailen.

VERENIGINGSNIEUWS

Gratis belasting service
van de AFMP

IN NEDERLAND
Maak afspraak bij servicepunt
In Nederland kunt u de belastingopgave laten invullen
via de FNV-belastingservice.
Via onderstaande link kunt u een afspraak maken op één
van de 500 servicepunten.
Let op! De invulperiode start jaarlijks op 1 maart en loopt
tot begin april. Vanaf medio februari zijn de invullocaties
bekend (alle invullocaties zijn open tot begin april). Als
u tijdens de invulperiode niet kunt, vraag dan uitstel
aan. Ga naar www.fnv.nl, en klik op Lidmaatschap,
Voordelen en Belastingservice FNV. Leest u OpLinie op
de app: ga naar www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen/
fnv-belastingservice.

Machtigingscode,
in 2018 ook voor toeslagen!
Ook in 2018 wordt bij het invullen van de aangifte
door de FNV-belastingservice gebruik gemaakt van de
machtigingscode. Dit als vervanging van de jarenlang
gebruikte elektronische handtekening. Hebt u vorig
jaar gebruik gemaakt van de FNV Belastingservice, dan
ontvangt u van de belastingdienst een brief met de
code voor u en/of uw partner. Mocht u de machtigingscode niet hebben ontvangen, dan kunt u deze nog
aanvragen.
Indien u niet beschikt over een DigiD en u bent u een
(kwalificerend) buitenlands belastingplichtige en wilt u
online aangifte doen? Dan hebt u daarvoor een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Die kunt u met het
formulier ‘Aanvragen gebruikersnaam en wachtwoord’
aanvragen.
Hebt u over 2015 aangifte inkomstenbelasting gedaan?
Dan kunt u het wachtwoord en de gebruikersnaam
van 2015 gebruiken. Bent u deze kwijt? Bel dan
de BelastingTelefoon Buitenland. Vanuit Nederland:
(055) 5 385 385, Vanuit het buitenland: +31 555 385 385
Aanvragen: www.digid.nl/machtigen. Heeft u geen
machtigingscode dan kunt u bellen naar DigiD helpdesk 088-1236555 (lokaal tarief) om een machtigingscode aan te vragen. Houd wel rekening met een verzendtermijn van maximaal 5 werkdagen.

Toeslagen
In 2018 is het ook mogelijk om met een machtigingscode te werken voor toeslagen. U dient deze apart van
de machtiging voor de aanslagen aan te vragen.
» U logt in met uw DigiD op machtigen.digid.nl.
» U belt de DigiD-helpdesk: 088 - 123 65 55.
» De persoon die u wilt machtigen vraagt de machtiging voor u aan. Hij logt dan zelf in met zijn DigiD op
machtigen.digid.nl of belt met de helpdesk.

Wees er
op tijd bij!
Ook in 2018 kunt u weer gebruik maken van de gratis
belastingservice van de AFMP (FNV). Laat uw belastingopgave
invullen door een van onze belastingdeskundigen.

BRONBEEK,
DUITSLAND EN
DE WEST
De AFMP komt naar u toe!
De AFMP-belastingservice komt op
een aantal locaties naar u toe, en
wel hier:
» Bronbeek: 27 maart 2018.
Opgave verloopt via de secretaresse Mw. P. Gerressen van
Bronbeek.
» De West: 12 t/m 22 maart 2018.
U kunt u zich opgeven tot 15-118 bij Bert Weeren, (+31) (0) 6
– 53526079, e-mail bweeren@
afmp.nl geef daarbij uw naam,
lid nummer, telefoonnummer en
e-mailadres door.
» De locaties in Duitsland,
Blomberg en Seedorf worden op 24 en 25 mei bezocht.
Voor de omgeving RamsteinNeustadt wordt er aan de hand
van de opgaves een bezoek
gepland. Munster wordt evenals
vorige jaren medio april bezocht.
Nadere informatie volgt. Via
nieuwsbrieven wordt op de locatie zelf aangegeven waar u zich
kunt aanmelden of opgeven.

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met
Belasting coördinator AFMP/
MARVER:
Bert Weeren
06 535 260 79
bweeren@afmp.nl

Buitenlandse
belastingplicht

»

Voor de aangifte van 2017
zijn er gelukkig geen bijzondere (overgang)regelingen meer.
Uw ABP-pensioen wordt in
Nederland belast en uw AOW
in Duitsland. Daarnaast dient u
een inkomensverklaring te laten
opmaken en krijgt u eens per jaar
het verzoek om uw wereldinkomen op te geven. Aan de hand
van uw (wereld)inkomen wordt
bepaald of u zich kwalificeert
en daarmee wordt ook bepaald
of u recht heeft op aftrekposten
en heffingskortingen (zie artikel
Oplinie 5 -2017, pagina 35).

TOT SLOT
Bent u pas militair en heeft u wellicht voor uw diensttijd een (bij)
baantje gehad. Meestal loont het
de moeite even een aangifte op te
maken. Neem gerust contact met
ons op.
Voor militairen geldt, u dient ten
alle tijden premie over uw inkomen te betalen, zorg ervoor dat u
de vragen daarover juist invult.
Doet u dat verkeerd krijg u in 1e
instantie veel geld terug maar
dient u dat met evt. boeterente
terug te betalen.
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KERSTPUZZEL

PUZZEL

DOOR PIPUZZELS

1

2

15

3

23

47
46

55

18

81
11

104

110

111

96

113
121

39

131

132
138

34

150
12

156

157

158
24

164

165

169
173

170
57

41

15
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35

108

141

176

177

21
47

143
63

148

I

161
167

13

162

184

155
163
8

168
25
52

149

152

171
178

130

136

142

28

38

109

125

29

160

5

118

135

151

61

117

100

27

129

32

94

I

99

147

172

179

180

185
40

187

49

72

87
26

93

116

2

183

86

107

140

30

56

79

134

159

52
60

85

102

17

146

175

51

124

166

174
182

98

10

I

154

46
59

78
42

92

133

145

9

44

45

77

123

139
48

37

59

115

128
6

144

114

122

127

3

137

44

53

41

65

84

V

106

33

71

91

16

105

28
7

60

14

90

21

27

70

55

101

120

126

69

97

112

119

68

64

76

23

51

58

63

83

X

54

153

1

75

89

95

103

57

14

58

M

50

62

13

40

19

49

82

12

20

39

43

62

74

38

56
33

61

80
88

48

67

73

19

11

32
37

M

20

66

18

10

26

36

42

54

9

31

35

45

8

17

31

4

36

7

25

30

53

6

24

29
34

5

22

16

22

4

181
186

188
43
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Kruiswoordpuzzel
VERTIKAAL

HORIZONTAAL

2. Past voor en na bij 3. Grootvader 4. Kledingstuk
1. Ronde uitwas op het lichaam 9. Kundig 16. Speciaal
5. Herman … (muzikant en schilder) 6. Film van Spielberg
17. Carnavalsgroet 20. Zin om te drinken 22. Getijde
7. Vervoermiddel 8. Vervoermiddel 10. … Sheeran (muzikant)
24. Haagse voetbalclub 25. Deel van een inktvistenta11. Zuil 12. Vergelden 13. Onaangepaste 14. Apenstaart
HORIZONTAAL
1. kel
Ronde
het
lichaam 9. Kundig 16. Speciaal
17. Carnavalsgroet
20. Zin voor
om te
drinken
22. Getijde
27. …uitwas
van derop
Kroft
(voetbalscheidsrechter)
15. Meubelonderdeel
17. Symbool
goud
18. Symbool
24.28.
Haagse
voetbalclub
25. Deel
van een inktvistentakel
27. 19.
… Past
vanna
der
Kroft
Overdreven
29. Binnenkort
31. Speelgoed
voor zilver
so en
voor(voetbalscheidsrechter)
do 21. Noordpoolbewoner 28.
Overdreven
29.
Binnenkort
31.
Speelgoed
33.
Aride(Steven
34. The
… of John
Yoko (The
Beatles)
36.
32. Herrie 33.
Aride
34. The … of
John
and Yoko 32.
(TheHerrie23.
…Neger
Brunswijk)
25.and
Dierentuin
26. Past
na
Niet zeker 40. In ernst 42. Vetzuchtig 43. Zonder plooien 44. … meer slapen (W.F. Hermans) 45. Love me …
Beatles) 36. Niet zeker 40. In ernst 42. Vetzuchtig
op en voor pop 28. … Een requiemroman (A. F. Th. Van der
(The Beatles) 46. Voorbij 47. … Guardiola (voetbaltrainer) 49. Snaarinstrument 51. Knudde 53. Tegenpruttelen
43.
Zonder
plooien
44.
…
meer
slapen
(W.F.
Hermans)
Heijden) 30.
Bier 33.64.
Okselverfrisser
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Boncadeau!
Stuur uw oplossing van
de puzzel vóór 6 maart
2018 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. W. Wijnstekers uit
Hedel.
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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, DOSCO, 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

Luchtmacht, DMO
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 1 – 2018 sluit op 06.03.2018
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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

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

Straatje schoonvegen

»

De eerste weken van het
Defensie-ministerschap van
mevrouw Ank Bijleveld : moeiteloos
gepasseerd. De begroting - voor zover
bekend – op orde. Enkele miljardjes
gereserveerd. Voor de een, de optimist:
voldoende om de knelpuntjes op te lossen. De ander, de pessimist: er waren, er
zijn, er komen alleen maar knelpunten.
Die miljardjes zijn volstrekt onvoldoende. Ons aller Ank Bijleveld weet
vanuit het verleden hoe taai het ongerief is, die financiën van de Overheid.
In een nog niet zo ver verleden heeft zij
ermee te maken gehad. Een artikel in
de NRC, toch wel een kwaliteitskrant,
van zaterdag 2 december jl. ging over
een gigantisch mislukt automatiseringsproject. Een alles omvattend infor-

matiesysteem voor alle Nederlandse
gemeenten. Voorlopig geschat (prijspeil ca 2005) ca 200 miljoen Euri.
Moest alle andere systemen overbodig
maken. Nee dus. In de spannende jaren
die vooraf gingen aan de totale mislukking was onze Ank staatssecretaris van
BiZa, en medeverantwoordelijk voor
de kapitale miskleun. We lezen (fragmentje in 4 pagina-verhaal) over de
gang van zaken in de jaren 2006-2007:
‘Straatje schoonvegen. Het zal nog een
jaar duren voordat de Tweede Kamer
iets van de mislukking hoort. Een nauw
betrokkene vertelt dat het ‘straatje
schoonvegen’ van de verantwoordelijke Staatssecretaris Ank Bijleveld
voorop stond. “Als we opschreven
hoe het echt zat, kregen we van haar

hoogste ambtenaar de tekst stijf van
de rode strepen terug”. Pas in oktober
2007 meldt Bijleveld (….) kort en onderkoeld aan de Tweede Kamer “dat met
het beschikbare budget niet het gehele
programma kan worden afgerond”.
Ze besluit het project “voorlopig op te
schorten”. Hoeveel geld is uitgegeven,
blijft onvermeld.’ En nu, december 2017:
na 13 jaar en 100 miljoen euro strandt
het project voor de derde keer. En het
regeerakkoord van Rutte III zegt: de
coalitie wil de bevolkingsadministratie
moderniseren.

PS:

1. Deze bankzitter doet niet aan minister
bashen.
2. En heel algemeen: leren ze het nou nooit?
3. Ondanks de nep-nieuws-rage (met dank
aan Trump) geloof ik het verhaal van NRC.
4. Mag je een dergelijke geschiedenis de
betrokkene nadragen? Hoge bomen…

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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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!
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