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Op dinsdagavond 20 november klapte 

het overleg tussen de sociale partners en 

het kabinet over een vernieuwing van het 

Nederlandse pensioenstelsel.
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Dubbelinterview met voormalig AFMP-

voorzitter Wim van den Burg en huidige AFMP-

onderhandelaar René Schilperoort.
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Maud vond dat er wat ontbrak aan de 

aandacht rondom een uitzending voor het 

thuisfront. Daarom startte zij een blog met 
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DEFENSIEBONDEN 

LAAIEND OVER 
‘PENSIOENCOUP’ ABP 

De defensiebonden zijn twee spoedprocedures

gestart tegen ABP en Defensie om de invoering

van een basis-middelloonregeling te voorkomen.
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DEFENSIEBONDEN 
LAAIEND OVER 

‘PENSIOENCOUP’ ABP 

CAO-conflict verscherpt

Pensioenfonds ABP heeft zich de woede van de AFMP en de andere 
defensiebonden op de hals gehaald door op eigen houtje te besluiten 

in 2019 een andere pensioenregeling voor militairen in te voeren. 
Staatssecretaris Visser van Defensie steunt ABP in deze onacceptabele 

actie, die haaks staat op eerdere cao-afspraken en het verworpen 
cao-resultaat. Vandaar dat de bonden zowel ABP als Defensie in 

spoedprocedures voor de bestuursrechter hebben gedaagd. 
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De AFMP trekt in de strijd 
voor een recht-

vaardig nieuw cao-akkoord – met daarin 
ook fatsoenlijke afspraken over de invoering 
van een nieuwe militaire pensioenregeling – 
samen op met de Marechausseevereniging, 
FNV Overheid en de defensiebonden 
ACOM, BBTV en VBM. Hun eerste gezamen-
lijke optreden onder de noemer ‘Actie bij 
Defensie’ vond op maandag 12 november 
plaats in de Tweede Kamer, tijdens een wet-
gevingsoverleg over het defensiepersoneel. 
Ruim zestig militairen waren daarbij aanwe-
zig en hoorden hoe Kamerleden staatsse-
cretaris Visser aan de tand voelden over de 
stukgelopen cao-onderhandelingen. 

Op 13 november vond het Sectoroverleg 
Defensie (SOD) plaats. De staatssecretaris 
nam tot dit moment de tijd om met een 
reactie te komen op het unaniem afwijzen 
van het cao-resultaat door de leden van 
alle bonden. Ook hier waren defensieme-
dewerkers demonstratief aanwezig om de 
werkgever duidelijk te maken dat zij zich fors 
tekort gedaan en uitgebuit voelen en een 
beter cao-bod van de werkgever eisen.

EIGENMACHTIG BESLUIT ABP
Als een schaduw over het overleg hing het 
ABP-besluit om voor militairen in 2019 een 
basis middelloonregeling uit te gaan voeren 
in plaats van een eindloonregeling. Een 
onbegrijpelijk actie van een organisatie die 
slechts uitvoerder van pensioenregelingen 
hoort te zijn. Het is niet aan ABP om te bepa-
len welke regeling er uitgevoerd wordt. Dat 
bepalen de sociale partners (werkgever en 
vakbonden) in het SOD. 

Op verzoek van Defensie werd op 13 
november het SOD op een gegeven moment 
opgeschort. De werkgever had meer tijd 
nodig om met een zorgvuldig antwoord te 
komen op de pensioeneisen die de bonden 
hem half oktober hadden gesteld. Een week 
later werd het overleg vervolgd, tot diep in 
de nacht van 20 op 21 november. Uiteindelijk 
maakte staatssecretaris Visser duidelijk dat 
ze zich niet zou verzetten tegen het ingrijpen 
van ABP in de pensioenregeling voor mili-
tairen. Van het ene op het andere moment 
bleken de in 2017 met de bonden gemaakte 
afspraken over de herziening van pensioen-
regeling niets meer waard. Daarnaast bleef 

Visser onvoldoende garanties geven om de 
bonden ervan te overtuigen dat een hervat-
ting van het cao-overleg zinvol zou kunnen 
zijn. Om een goede cao af te sluiten is er 
immers meer geld en meer beleidsmatige 
ruimte nodig. Dat biedt de staatssecretaris 
niet. 

De AFMP en de andere bonden zijn juridische 
procedures gestart tegen zowel het ABP 
als Defensie. Bij het ter perse gaan van dit 
blad heeft het kort geding tegen Defensie al 
plaatsgevonden. Het kort geding tegen ABP 
staat op de rol voor 17 december. Kijk voor 
een impressie en de uitspraken op de web-
site van de AFMP of op die van de actievoe-
rende bonden: www.actiebijdefensie.nl.

HET IS NIET 
ABP DIE BEPAALT 
WELKE 
PENSIOENREGELING
ER WORDT 
UITGEVOERD

VEELGESTELDE VRAGEN OVER  
HET STUKGELOPEN CAO-OVERLEG

WAT IS EN BLIJFT DE INZET VAN DE BONDEN?

! Wij hebben de staatssecretaris laten weten alleen over een 
nieuwe cao te willen onderhandelen als de werkgever:

→ aantoonbaar rekening houdt met de kritiek van onze leden; 
→ vertrouwen biedt in open overleg met de bonden. Een oplos-

sing voor de militaire pensioenregeling in 2019 is daarbij heel 
belangrijk;

→ duidelijk toezegt dat er extra financiële en beleidsmatige ruimte is 
om tot een betere cao te komen. Dat betekent én meer loonruimte 
én betere toelagen én betere en meer concrete afspraken over de 
militaire pensioenregeling. 

IS DE STAATSSECRETARIS  
IN HET SOD AAN DIE EISEN 
TEGEMOETGEKOMEN?

! Nee, de staatssecretaris ging in het SOD niet verder 
dan te melden dat zij ‘stappen wil zetten’. Daar 

voegde ze meteen aan toe dat niet alles in één keer kan en dat 
er keuzes gemaakt moeten worden. Ook wilde ze niet toezeg-
gen dat er meer financiële en beleidsmatige ruimte beschik-
baar is. Een pijnlijke constatering, want het (her)verdelen van 
dezelfde pot geld als bij de laatste cao-onderhandelingen is 
voor de bonden absoluut geen optie. 

?
!



WILLEN DE BONDEN NIET 
MEER PRATEN OVER NIEUWE 
ARBEIDSVOORWAARDEN?

! Ook bij ons staat de deur altijd open. Wij hebben de 
staatssecretaris laten weten dat we graag met haar 

willen praten over de invoering van een eindloonregeling voor 
militairen in 2019, maar dat ze dan wel onze afspraken daarover 
moet nakomen. Wij willen dan ook meteen doorpraten over een 
nieuwe cao. Maar dan moet de werkgever wel echt willen 
onderhandelen en tegemoet komen aan onze eisen. Als we jullie 
weer een resultaat presenteren, moeten we kunnen laten zien 
dat wij jullie eerdere kritiek serieus hebben genomen. Je houdt 
altijd verwachtingen die niet onmiddellijk ingelost kunnen 
worden, maar het uitonderhandelde totaalpakket zal beter en 
meer moeten zijn.

WAT GAAN DE BONDEN 
IN DE TUSSENTIJD DOEN?

! We gaan door met de acties. Blijkbaar moet de 
werkgever stevig onder druk worden gezet om tot een 

goed arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. We hopen en 
verwachten dat we daarbij op jullie steun kunnen rekenen!

KLOPT HET DAT DE TWEEDE KAMER EEN 
MOTIE HEEFT AANGENOMEN DIE DE 
STAATSSECRETARIS ‘DWINGT’ NOG DIT 
JAAR WAT EXTRA’S TE DOEN VOOR HET 
PERSONEEL?

! Ja, dat klopt. In een door alle partijen (Kamerbreed) 
gesteunde motie zijn de minister en de staatssecreta-

ris opgeroepen ‘nog voor de jaarwisseling’ een voorstel te doen 
voor een blijk van waardering voor de inzet van het defensie-
personeel. Op dinsdagavond 11 december werd duidelijk dat het 
personeel een bonus van 750 euro (bruto) krijgt. De steun van de 
Kamer is mooi, maar de bonden zullen niet accepteren dat dit 
gebaar wordt betaald met geld uit het arbeidsvoorwaarden-
budget. Sowieso hebben we liever een goede afspraak over een 
fatsoenlijke structurele loonsverhoging. Dat merken jullie 
immers blijvend in je portemonnee.  

WAT VRAAGT DE STAATSSECRETARIS 
VAN DE BONDEN VOORDAT KAN 
WORDEN ONDERHANDELD OVER BETERE 
ARBEIDSVOORWAARDEN?

! De staatssecretaris heeft de bonden gevraagd ‘een 
blanco cheque’ te tekenen voor zowel de pensioen-

regeling voor militairen als een nieuw arbeidsvoorwaarden-
resultaat. En dat terwijl ze niks concreets te bieden had.

WAAROM DENKEN DE BONDEN DAT DIT NIET 
WAARGEMAAKT GAAT WORDEN?

! Net als bij het defensiepersoneel is ook bij ons het 
vertrouwen in de werkgever laag. Keer op keer komt 

hij ook afspraken met ons niet na. De basis voor open en eerlijk 
overleg is vertrouwen en het respecteren van gemaakte 
afspraken en toezeggingen. Vage toezeggingen en blanco 
cheques zijn wat ons betreft absoluut onvoldoende.

WAT IS HET RISICO ALS DE BONDEN 
‘EEN BLANCO CHEQUE’ AAN DE 
STAATSSECRETARIS GEVEN VOOR 
DE ARBEIDSVOORWAARDEN-
ONDERHANDELINGEN?

! Dat betekent dat onze onderhandelingspositie 
ernstig wordt verzwakt doordat:

→ opnieuw van tevoren alle zekerheden aan de kant van de 
werkgever komen te liggen en alle onzekerheden aan de kant 
van het defensiepersoneel;

→ wij op voorhand moeten instemmen met de invoering door 
ABP van een andere pensioenregeling voor militairen per 2 
januari 2019;

→ er dan onderhandeld moet worden over een nieuwe militaire 
pensioenregeling met als uitgangspunt dat ABP op 2 januari 
2019 al een slechte basis-middelloonregeling heeft inge-
voerd. Dat is wat ons betreft met recht een valse start. 

Onze leden waren bij het afwijzen van het laatste cao-resul-
taat heel duidelijk: concrete afspraken en duidelijkheid in 
plaats van onzekerheden! En daar willen wij ons aan houden.
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  Kijk voor meer veelgestelde vragen of meer informatie over de acties op de website van de AFMP of op www.actiebijdefensie.nl.

?
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belang rond jullie cao vonden wij aan 
vakbondszijde zó groot dat de afgelopen 

periode, naast de onderhandelaars, ook de voorzit-
ters aanschoven aan de onderhandelingstafel. Dat is 
ongebruikelijk, maar het was wat ons betreft nodig. Wij 
hebben echt alles op alles gezet om een goede cao voor 
jullie binnen te slepen. Ook op tal van andere manieren 
werd er ‘geduwd en getrokken’ en gelobbyd. Dat leidde 
tot een breed gesteunde Kamermotie, die de staatsse-
cretaris uit moet voeren.

Maar er zijn twee partijen nodig om een goed cao-resul-
taat te bereiken. Twee partijen die beiden het personeel 
écht op één zetten. Twee partijen die zich daadwerkelijk 
realiseren wat het betekent dat de leden van vier cen-
trales ‘nee’ zeiden tegen het laatste cao-resultaat. Dan 
is er wat ons betreft maar één uitkomst mogelijk: een 
cao-resultaat met méér loonruimte, betere toelagen én 
een goede oplossing voor knelpunten rond de militaire 
pensioenregeling (de verzachtende maatregelen). Meer 
geld dus! Die ruimte bood staatssecretaris Barbara 
Visser helaas niet. Zij vroeg ons blanco cheques te 
tekenen en dat doen we niet. Want ook het vertrouwen 
van de bonden in de werkgever is tot onder het nulpunt 
gedaald nadat zij keer op keer op keer afspraken niet 
nakwam.

Dus ligt er geen cao-resultaat, dat is ontzettend balen. 
Ik zie nu paniekvoetbal aan werkgeverszijde. De bin-
dingspremies vliegen jullie ineens om de oren, daarmee 
wordt wel gelijk ‘verdeel en heers' gespeeld. Want 
heeft niet iedereen zich de afgelopen jaren uit de naad 
gewerkt? Is er niet overal een fors tekort aan collega’s? 
Loopt niet bij ieder bedrijfsonderdeel een flink aantal 
collega’s weg omdat het vertrouwen in de werkgever 
tot onder het vriespunt is gedaald? Ach, dan gooien we 

 “IK ZIE NU 
PANIEKVOETBAL 

AAN WERK-
GEVERSZIJDE”

Geen cao 
maar een premie 
als zoethoudertje?

@ANNEMARIESNELS

BLOG ANNE-MARIE SNELS

er toch ook nog even een mooie nieuwe mobiel tegen-
aan…? Denkt de werkgever hiermee snel goede sier te 
maken en het vertrouwen te herstellen? Daar is echt 
véél meer voor nodig, in ieder geval een goede cao. Dat 
biedt jou immers structureel meer geld in je portemon-
nee, bindingspremies zijn maar tijdelijk én niet voor 
iedereen. 

De werkgever Defensie heeft een beroerde geschiedenis 
als het op jullie cao aankomt. Na de Defensienota, meer 
Defensiebudget en twee nieuwe bewindsvrouwen aan 
het roer hoopten we allemaal dat het tij gekeerd was 
en het personeel écht op één zou staan. Opnieuw blijkt 
papier heel geduldig en wordt de daad niet bij het woord 
gevoegd. En zijn er blijkbaar acties nodig om die goede 
cao af te dwingen. Dat moet dan maar. Doe jij mee? 

Het 
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AMBTENAREN 
Staken was lange tijd voor alle ambtena-
ren verboden en zelfs strafbaar. Pas bij het 
goedkeuren (ratificeren) van het ESH in de 
jaren 80 werd de strafbaarheid geschrapt. 
Het stakingsverbod bleef echter bestaan, 
doordat het kabinet in de ratificatie een 
uitzondering afdwong voor ambtenaren. 
Pas na vele rechtszaken werd deze uitzon-
dering versoepeld. De Hoge Raad bepaalde 
dat overheidspersoneel niet zomaar van het 
ESH kan worden uitgezonderd. Wel mag de 
rechter strenger toetsen, omdat acties in de 
overheidssector sneller tot schade en over-
last bij het publiek kunnen leiden. 

DEFENSIE
Dit betekende helaas niet dat de deur voor 
stakingen ook openstond bij Defensie. 
Integendeel! In 2005 ratificeerde het kabinet 
een gewijzigd ESH. Maar opnieuw werd er 
een uitzondering gemaakt, nu specifiek voor 
het defensiepersoneel (Nederland stond 
daarin niet alleen; het gebeurde in vrijwel 
heel Europa). Kort daarna werd het sta-
kingsverbod voor militairen ook nog eens 
opgenomen in de Militaire Ambtenarenwet. 
Sindsdien zit de deur voor militaire stakingen 
dus potdicht. Alleen voor burgermedewer-
kers bij Defensie staat er nog een kleine kier 
open. Zij mogen staken, maar dan wel alleen 
als de operationele inzet van de krijgsmacht 
niet wordt verstoord of belemmerd. 

 in Frankrijk en vele andere Europese 
landen staat het stakingsrecht in de 

wet. In Nederland kennen we geen stakings-
wet. Maar die is ook niet nodig, want al in 
1986 heeft de Hoge Raad besloten dat het 
Europees Sociaal Handvest (ESH) recht-
streeks geldig is. En in dat handvest staat 
dat werknemers mogen staken als de werk-
gevers en vakbonden het niet eens worden 
over de arbeidsvoorwaarden.

REGELS
Dit betekent niet dat er zomaar overal en 
altijd gestaakt mag worden. De werkgever 
kan de rechter in een kort geding vragen 
om de staking te verbieden. Die moet dan 
beoordelen of de staking onrechtmatig is, 
bijvoorbeeld bij gevaar voor de openbare 
orde of de veiligheid van burgers. Verder kan 
de rechter mee laten wegen of de schade 
die door de staking wordt toegebracht in 
verhouding staat tot de belangen die in het 
geding zijn en of er voldoende tijd zit tussen 
de staking en de aankondiging ervan. 

ACTIE

xx

Frankrijk kleurde de afgelopen tijd geel van de actiehesjes. 
Ook in Nederland groeit het aantal stakingen en laat de 
rechter dit steeds vaker toe. Wordt het dan niet eens tijd om 
ook bij Defensie te gaan staken? Deze vraag ontvangen wij 
steeds vaker van onze leden. Helaas is het stakingsrecht voor 
defensiemedewerkers beperkt en is staken voor militairen 
nog steeds verboden. 

STAKEN: RECHT 
OF VERBOD?

ACTIEVOEREN
Dat militairen niet mogen staken wil 
niet zeggen dat zij hun onvrede rich-
ting hun werkgever helemaal niet kun-
nen uiten. Het recht om actie te voeren 
hebben ze namelijk wél. Daarmee zijn 
er zeker manieren voor militairen om 
zich sterk te maken voor hun positie. 
Uiteraard zijn er ook dan beperkingen 
voor de operationele inzet en open-
bare orde, maar is er veel mogelijk. Zo 
stonden er in 2012 ruim 7000 defen-
siemedewerkers in Den Haag actie te 
voeren voor een betere cao. Men liep 
de ‘Mars van Waardering’ door de stad 
en sloot deze af met een manifestatie 
bij het Malieveld. Naar aanleiding van 
deze actie heeft de minister genoeg 
ruimte gegeven om tot een beter cao-
resultaat te komen.
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een zwaar middel om de werkgever te laten 
inzien dat je betere arbeidsvoorwaarden 
verdient. Juist omdat we dat middel van 
stakingen niet kunnen inzetten, moeten 
we de werkgever op een andere manier 
proberen te overtuigen. Het stilleggen, of 
opschorten, van het overleg wordt dan ook 
wel gezien als alternatief voor het stakings-
recht. En net zoals bij het organiseren van 
een staking gaan wij niet over één nacht ijs 
voordat we het overleg opschorten. Het is 
namelijk een zwaar middel waarmee we niet 
alleen de werkgever raken, maar soms ook 
de medewerkers. Denk maar aan het niet 
kunnen doorvoeren van een reorganisatie. 
Soms is het noodzakelijk om toch dit instru-
ment in te zetten. Niet alleen om druk op de 
werkgever te zetten, maar ook om aan het 
kabinet te laten zien hoe ernstig de situatie 
is. Daar moet immers vaak het geld vandaan 
komen om een fatsoenlijke CAO af te kunnen 
sluiten. 

OVERLEG

HET OVERLEG 
OVER JOUW 
ARBEIDSVOORWAARDEN
Je arbeidsvoorwaarden vind je bij Defensie niet in één 
overzichtelijk cao-boekje, maar in tientallen verschillende 
regelingen. Om die regelingen up-to-date te houden is 
de AFMP het hele jaar door in overleg met Defensie en de 
andere vakbonden. Dit overleg is opgedeeld in verschillende 
aandachtsgebieden die worden besproken in werkgroepen. 
Daarboven staat het Sectoroverleg Defensie (SOD). Daar 
worden uiteindelijk de formele besluiten genomen.

Het SOD is het hoogste overlegni-
veau. Hier zitten de onderhan-

delaars van de bonden met de werkgever 
om tafel. Meestal stuurt de staatssecre-
taris haar vertegenwoordigers, maar soms 
schuift zij ook zelf aan, bijvoorbeeld als de 
bonden dat van belang vinden. Het SOD 
komt alleen bijeen als we het in de maan-
delijkse werkgroepen niet eens worden 
of als we onderhandelen over nieuwe 
arbeidsvoorwaarden. 

WERKGROEPEN
In werkgroepen worden de verschillende 
aandachtsgebieden besproken. In de werk-
groep AP bijvoorbeeld alles wat te maken 
heeft met Algemeen Personeelsbeleid: 
aanstelling, opleidingen, bevorderingen en 
diensteinde. Ook Arbo-dossiers komen aan 
bod en de rechtspositie van reservisten en 
veteranen. In de werkgroep Algemene en 
Financiële Rechtstoestand (AFR) bespreken 
we financiële zaken zoals vergoedingen, 
toeslagen en premies, maar ook praktische 
zaken zoals huisvesting, voeding, kleding en 
uitrusting en werk- en rusttijden. De werk-
groep PA is voor alle onderwerpen die van 
belang zijn voor de Post-Actieve defensie-
medewerkers, zoals UGM, pensioen, BWW 
en voorzieningen voor dienstslachtoffers. In 
de werkgroep REO tenslotte vindt overleg 
plaats over de personeelsaspecten van alle 
reorganisaties.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Naast de ‘normale’ overleggen moet er 
regelmatig ook onderhandeld worden over 
de overkoepelende arbeidsvoorwaarden, 
ook wel de cao genoemd. De cao-onder-
handelingen vinden plaats op het hoogste 
overlegniveau, het SOD, in de speciale 
AV-SOD. De werkgever en de bonden plegen 
daar eigenlijk onderhoud aan jouw arbeids-
voorwaarden. Dat kan leiden tot een betere 
financiële beloning, afspraken over oplei-
dingen, doorstroming en andere collec-
tieve regelingen. Wanneer beide partijen 
het met elkaar eens zijn formuleren zij een 
cao-resultaat. Dit wordt pas een akkoord, 
en dus definitief, als de achterban van de 
bonden hiermee instemmen. Komt het tot 
een akkoord, dan worden de cao-afspraken 
in de maandelijkse werkgroepen uitgewerkt 
in de rechtspositie door aanpassing van alle 
regelingen die hiermee samenhangen. 

STILLEGGEN VAN HET OVERLEG 
Defensie mag niet zomaar regelingen wijzi-
gen. Voor alle veranderingen die in het over-
leg besproken worden (zowel op SOD- als 
op werkgroepniveau) is overeenstemming 
van de partijen nodig. Dit is dan ook de reden 
waarom het stopzetten van het overleg 
soms als drukmiddel richting Defensie wordt 
ingezet. Militairen mogen namelijk niet 
staken, wat je normaal gesproken doet om 
de werkgever onder druk te zetten. Staken is 



WERK EN INKOMENINTERVIEW

IIn de tussenliggende 15 jaar zijn er de nodige verschillen ontstaan, 
maar oud-voorzitter van de AFMP Wim van den Burg en de huidige 

vicevoorzitter en onderhandelaar René Schilperoort zijn het opvallend 
vaak eens over het Centraal Georganiseerd Overleg. Belangrijkste 

klacht: Defensieonderhandelaars hebben nauwelijks ruimte en laten 
hun oren veel te veel hangen naar het kabinet. Schilperoort: “Dat 

is alleen maar erger geworden, de werkgever komt nu zelfs zonder 
mandaat naar het overleg.” -TEKST FRED LARDENOYE

Onderhandelaars  
René Schilperoort en 
Wim van den Burg over 
het arbeidsvoorwaarden-
overleg toen en nu 
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     ‘Defensie gedraagt 
   zich niet als werkgever,          
       maar als wetgever’
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INTERVIEW

Bijzondere Commissies (BC’s) uit het verle-
den en de IOREO’s en het informele overleg 
dat nu met de verschillende Operationele 
Commando’s (OPCO’s) plaatsvindt. Van den 
Burg: “In het verleden was er wel commit-
ment. Als je centraal iets afsprak, kwam 
het in het kader van de uitvoering terecht 
in de BC’s en was dat leidend. Maar later 
hebben we wel meegemaakt dat vervol-
gens bij de krijgsmachtdelen iedereen zijn 
eigen ding deed en zich er niets van aan-
trok.” Schilperoort: “Dat herken ik. Sterker 
nog, het Centraal Overleg dat nu geklapt 
is, ging niet alleen over de pensioenen en 
arbeidsvoorwaarden, maar ook over het 
respecteren door de werkgever van het 
Besluit Georganiseerd Overleg. Met andere 
woorden, er zijn te veel mensen binnen de 
organisatie op allerlei niveaus die denken 
dat ze minister zijn en eigen regels kunnen 
maken! Dat lijkt de laatste tijd alleen maar 
erger geworden.”
Van den Burg memoreert dat de BC’s zijn 
afgeschaft omdat de werkgever Defensie 
het te stroperig vond gaan en dacht via de 
medezeggenschap (MZ) sneller tot besluit-
vorming te komen. “Dat viel tegen, zeker 
in het begin. De posities in de MZ moesten 
nog bevochten worden. Een steeds groter 
nadeel is gebleken dat de cohesie, dus wat 
centraal wordt afgesproken en overal in 
de organisatie uitgevoerd moet worden, 
verloren is gegaan.” Volgens Schilperoort 
heeft dat ook te maken met de ‘eenheids-
worst’ die het tegenwoordig moet zijn. “De 
krijgsmachtdelen hebben helemaal geen 
speelruimte meer of veel te weinig. Er is 
geen maatwerk mogelijk en dat was in het 
verleden wel zo. Ook al omdat de werkgever 
Defensie nu alles centraal wil regisseren. 
En als de teugels dan los gaan, zoals recent 
gebeurde na het vastlopen van de arbeids-
voorwaardenonderhandelingen, zie je daar 
gelijk de gevolgen van.”

WERKGEVER DEFENSIE 
Van den Burg wijt dit probleem vooral aan 
het feit dat op enig moment de minister 
van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk 

 Niet zelden eindigt 
het overleg tussen 
de vier vakcentrales 
en Defensie over de 
arbeidsvoorwaarden 
ergens diep in de nacht. 
Dat was in het verleden 
zo, beaamt oud-voor-
zitter van de AFMP 

Wim van den Burg, die vanaf 2000 zo’n jaar 
of drie en later ook als voorzitter Centraal 
Overleg voerde met Defensie, en dat is de 
laatste jaren niet anders, bevestigt René 
Schilperoort, die de AFMP nu vertegenwoor-
digt in het arbeidsvoorwaardenoverleg. 
En geen pizza’s als er tussendoor gegeten 
moet worden, maar zoals gebruikelijk in 
Den Haag: Indisch eten. Daarin is niet veel 
veranderd, maar er zijn ook verschillen. Van 
den Burg: “Vroeger werd er na het bereiken 
van een akkoord - passend in de militaire 
traditie - altijd wel iets geschonken om erop 
te toasten.” Schilperoort: “Daar zou ik per-
soonlijk niet aan meedoen, maar dat gebeurt 
ook niet meer.” 

BIJZONDERE COMMISSIES
Hoewel we het met de twee bestuurders 
vooral willen hebben over het Centraal 
Georganiseerd Overleg waar de vier centra-
les van overheidspersoneel onderhandelen 
met Defensie, is dat niet helemaal los te 
zien van de andere overlegfora, zoals de 

13
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KLEUR VAN DE COALITIE
Beiden vinden dat het daarbij niet zoveel 
uitmaakt van welke kleur het kabinet is. 
Van den Burg: “Het wordt bepaald door de 
financiële ruimte. Zit je in een periode dat 
er bezuinigd moet worden – dat hebben 
we natuurlijk heel lang meegemaakt – dan 
maakt het niet uit of het rood, blauw of 
groen is, dan is er gewoon geen ruimte.” 
Schilperoort: “Opvallend vind ik wel dat men 
na afloop van die crisis dan niet terugkeert 
naar een situatie waarin er volop financiële 
ruimte is. Ik heb het idee dat Defensie zowel 
financieel als beleidsmatig voortdurend 
onder curatele staat.” Van den Burg: “Wat 
volgens mij ook speelt is dat Defensie er 
inmiddels van uitgaat dat iedereen maar 
personeelszaken kan doen. In het verle-
den was nog van belang dat je ooit wat in 
de P-lijn gedaan had, maar nu komen er 
steeds vaker mensen tegenover je die daar 
geen enkele ervaring in hebben. Dat leidt 
tot ongelukken.” Schilperoort: “Dat herken 
ik als geen ander. Tijdens de crisis is er in 
die sector enorm gesneden. Naast dat er 
minder mensen beschikbaar kwamen op het 
personeelsdossier heb ik ook veel ervaren 
mensen zien vertrekken. En daar kwamen 
mensen voor terug die niet altijd kennis van 
het personeelsdossier hadden. Die moeten 
dan weer helemaal opnieuw beginnen met 
het opbouwen van hun kennis en ervaring. 
Dat geldt zeker niet voor iedereen, maar 
we hebben daar in het overleg wel last van. 
Overigens is dat ook in een evaluatieon-
derzoek naar het laatste arbeidsvoorwaar-
denoverleg aangetoond.” Lachend voegt hij 
eraan toe: “En ik heb in vier jaar tijd nu ook al 
vier verschillende onderhandelaars van de 
kant van Defensie meegemaakt.” 

OVERWERK EN BINDINGSPREMIES
Maar waar Schilperoort zich nog het meest 
aan stoort zijn de ‘Haagse politieke reutel-
teksten‘. “Onze achterban wil gewoon dat 
je het zo opschrijft dat als het wit is, het 
ook wit is en als het zwart is idem dito. Maar 
de (defensie)ambtenaren slagen er telkens 
weer in om iets wit op te schrijven en er 
vervolgens zoveel grijze cirkels omheen te 

er bij Defensie ook intern ‘hardliners’ zijn, die 
mensen terugfluiten die te veel op basis van 
argumenten een oplossing zoeken.”

INFORMEEL OVERLEG
Volgens Wim van den Burg werd er in het 
verleden veel meer informeel overleg 
gevoerd, waardoor er meer mogelijkheden 
waren om naar een acceptabele uitkomst 
toe te werken. “Je kon een overeenkomst 
dan goed voorbereiden en daar werd ook 
geen misbruik van gemaakt.” Schilperoort: 
“Ja, dat informele overleg hebben we in 2012 
weer nieuw leven ingeblazen met de verken-
ningen over de toekomst van Defensie. Dat 
gebeurt ook tegenwoordig weer meer en 
meer. Maar daar zit ook een negatieve kant 
aan. Na de verkenningen begon Defensie bij-
voorbeeld aan ‘cherrypicking’ te doen. Dan 
was je tot een moeizame uitkomst gekomen 
en dat werd dan door Defensie gezien als 
startpunt van de onderhandelingen. Toen 
zeiden wij: dan gaan wij ook weer terug naar 
onze oorspronkelijke eisen. Want we hadden 
al allerlei concessies gedaan, dan ga je niet 
nog een keer van alles inleveren. Het lastige 
is dan dat er van al die gesprekken niets is 
vastgelegd, want het was informeel en ver-
trouwelijk. En dat gebeurt nu steeds vaker 
nadat er informeel overlegd is; dat Defensie 
dan, als puntje bij paaltje komt, weer terug-
gaat naar zijn oorspronkelijke of zelfs hele 
andere standpunten.”
Een funeste ontwikkeling vindt Van den 
Burg. “Ik ben altijd iemand geweest van: 
hard voor de zaak, zacht voor de mensen. 
Met andere woorden: ik hecht heel veel aan 
goede relaties. Ook als het een moeilijke 
periode is.” Schilperoort: “Dat ben ik hart-
grondig met Wim eens. En dat uitgangspunt 
hanteer ik zeker ook nu nog steeds. Maar het 
vertrouwen moet niet ondermijnd worden 
en dat gebeurt de laatste jaren wel.” 

werd voor de coördinatie van de arbeids-
voorwaarden in overheidssectoren zoals 
Defensie, maar ook die van de rechterlijke 
macht en de politie. “Dat heeft de ruimte van 
de werkgever Defensie beperkt, net als die 
van de andere werkgevers binnen de over-
heid, doordat er heel erg vanuit het kabinet 
gestuurd wordt aan de hand van financiële 
afspraken.” Schilperoort knikt instemmend: 
“Ik durf zelfs te beweren dat dat de reden is 
dat het overleg nu volledig ontspoord is. De 
invloed van andere partijen dan de werkge-
ver zelf is daar zeker mede debet aan. Het 
gaat nu zelfs zover dat een private onderne-
ming als ABP op een ongepaste wijze invloed 
op het overleg bij Defensie kan uitoefenen. 
De defensieonderhandelaar is regelmatig 
niet meer dan een stroman of -vrouw aan de 
overlegtafel.” 
Van den Burg prijst zich gelukkig nog iemand 
aan de overkant van de overlegtafel te heb-
ben gehad die ‘een zekere ruimte’ had en 
besluiten kon nemen met de bonden. “Nu zit 
je eigenlijk niet meer met de werkgever aan 
tafel, maar met een clubje mensen vanuit 
het kabinet.” Schilperoort noemt het de 
twee petten die vaak niet meer gescheiden 
kunnen worden door de tegenpartij aan 
de overlegtafel. “Recent is het toppunt 
bereikt nu de werkgever niet eens meer met 
een mandaat komt onderhandelen.” Van 
den Burg: “Dat vind ik echt onacceptabel.” 
Hij wijst erop dat de Arbitragecommissie, 
bedoeld om geschillen tussen de vakcentra-
les en werkgever te beslechten, er al eens op 
gewezen heeft dat Defensie zich in het over-
leg niet als wetgever moet opstellen, maar 
als werkgever. Schilperoort: “Het probleem 
is dat regelmatig politieke agenda’s doorge-
drukt moeten worden, waarbij de uitkomst 
vooraf al vaststaat. Dat zie je vooral tijdens 
de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. 
Maar ik ben er daarnaast van overtuigd dat 

INTERVIEW
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Gewoon door voor te rekenen dat overuren 
bij Defensie nog niet de helft van het mini-
mumloon opleveren.” Schilperoort: “In het 
uitzendgebied en tijdens oefeningen en der-
gelijke bestaan geen zondagen en werkdagen 
duren vaak meer dan twaalf uur. Het is een 
van de redenen dat onze leden ‘nee’ hebben 
gezegd tegen het laatste onderhandelings-
resultaat. Dat er nog steeds onvoldoende 
invulling is gegeven aan het oplossen van 
dit probleem, terwijl er in de Defensienota 
wel verwachtingen zijn gewekt over het 
verhogen van toelages. Dit soort processen 
verlopen uiterst traag, maar als het gaat om 
afschaffen van gunstige regelingen voor het 
personeel kan het wel heel snel!” 

Ondertussen zorgt het ontbreken van een 
arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor veel 
onrust en stromen goed opgeleide militairen 
teleurgesteld uit de Defensieorganisatie. 
Schilperoort: “We zitten nu aan het eind 
van het jaar met bijna 10.000 vacatures en 
daardoor komen er weer bindingspremies 
voor bepaalde categorieën vanuit de OPCO’s. 
Dat zorgt weer voor nieuwe onrust, want er 
ontstaan enorme verschillen in inkomen.” 
Van den Burg: “Dat is een repeterend geweer, 
want ook in het verleden werd dat ingezet. 
Het is eigenlijk een middel om waardering uit 
te drukken voor een bepaalde groep. Maar 
nu wordt het een incidenteel instrument 
om een structureel probleem op te lossen. 
Dat is in het verleden niet gelukt en dat gaat 
ook nu niet lukken.” Schilperoort: “Eens, dat 
lukt alleen door het afspreken van goede 
arbeidsvoorwaarden voor al het defensie-
personeel.” 

vanwege het gat tussen FLO en de AOW-
leeftijd. Dat is een bewijs dat Defensie 
eigenlijk geen positie heeft in het kabinet.” 
Schilperoort: “Dat gaat om een fors bedrag, 
je praat over ongeveer 175 miljoen per jaar.” 
Van den Burg: “En nog een belangrijk 
onderwerp is in al die jaren nooit veranderd, 
de ‘fooi’ die nog altijd betaald wordt voor 
overwerk, oftewel de extra beslaglegging. Ik 
heb er ooit voor gezorgd dat een radiorepor-
tage over militairen die na een uitzending 
dure auto’s konden kopen werd afgelast. 

trekken dat ze er later alle kanten mee op 
kunnen. Daar gaan onze leden terecht van 
in de gordijnen. Ze slagen erin om het zo op 
te schrijven dat ik denk: dit staat er. Maar 
een ambtenaar maakt er dan toch weer wat 
anders van. Daar is het AOW-gat een goed 
voorbeeld van.” Van den Burg: “Daarmee 
schiet Defensie ook in zijn eigen voet. Zoals 
toen besloten werd de UKW-regeling niet 
te laten aansluiten bij de ophoging van de 
AOW-leeftijd. Nog gekker is dat Defensie 
accepteert dat ze een boete moet betalen 

‘DE WERKGEVER KOMT 
NIET EENS MEER MET EEN 
MANDAAT ONDERHANDELEN’
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INTERVIEW

  Wim van den Burg was jaren-
lang voorzitter van de AFMP en zat 
regelmatig aan de onderhandelings-
tafel. Hij is erelid van de AFMP. René 
Schilperoort is de vicevoorzitter en 
huidige onderhandelaar. Ze zien veel 
overeenkomsten tussen toen en nu, 
maar ook duidelijke verschillen. 



16

Was er misschien zelfs uitzicht op inflatie-
correctie met terugwerkende kracht – het 
goedmaken van het koopkrachtverlies in de 
afgelopen tien jaar?

Niets daarvan. Het kabinet wilde hooguit 
akkoord gaan met het instellen van een 
onderzoekcommissie naar de gevolgen van 
andere rekenregels bij het beoordelen van 
de kapitaalreserves van pensioenfondsen. In 
de wet is vastgelegd hoe groot deze reser-
ves moeten zijn voordat de fondsen hun 
uitkeringen mogen verhogen om de inflatie 
te corrigeren. Met andere rekenregels zou-
den de cijfers wellicht gunstiger uitvallen en 
was koopkrachtherstel eerder mogelijk. Het 
kabinetsvoorstel bood echter totaal geen 
zekerheid over toekomstige politieke keuzes 
en dus ook geen enkel concreet uitzicht op 
hervatting van indexering.

ZWARE BEROEPEN
Ook deed premier Rutte zijn best om het 
Grote Publiek te laten geloven dat het 

 op dinsdagavond 
20 november 
klapte het 

overleg tussen de sociale 
partners en het kabinet 
over een vernieuwing 
van het Nederlandse 
pensioenstelsel. De FNV 
– de grootste vakcen-
trale van Nederland, 
waarbij ook de AFMP is 
aangesloten – kreeg van 
premier Rutte de schuld. 
Hij verklaarde publieke-
lijk dat volgens hem veel 

FNV-leden blij zouden 
zijn geweest met het bereikte afspra-

kenpakket. Maar dat is zeer de vraag. Neem 
bijvoorbeeld de afspraak over het indexeren 
van de pensioenen: het verhogen van de 
uitkeringen om ze hun koopkracht te laten 
behouden (inflatiecorrectie). Lag daarover 
een duidelijke afspraak op tafel? Zou vanaf 
2019 de indexatie kunnen worden hervat? 

In november raakten de AFMP en de andere 
defensiebonden verwikkeld in een ernstig conflict 

met de werkgever en pensioenfonds ABP over de 
inhoud van de pensioenregeling voor militairen 
vanaf 2019 (zie ook pagina 4). Diezelfde maand kwam 
de vakbeweging ook op landelijk pensioengebied 
frontaal in botsing met het kabinet Rutte III. Dat 
weigerde gehoor te geven aan de eisen van de 
FNV: een goed pensioen voor iedereen, in elke 
generatie, met koopkrachtbehoud en vervroegde 
uitstroommogelijkheden voor mensen in zware 
beroepen. 

PENSIOEN

‘Vernieuwing mag vooral niets kosten’

KABINET NEEMT 
PENSIOENEISEN  
NIET SERIEUS
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kabinet allerlei ruimhartige toezeggingen 
had gedaan om CAO-afspraken over ver-
vroegd stoppen met werken voor mensen in 
zware beroepen (weer) mogelijk te maken. 
Ook dat was echter een staaltje ‘humbug’. 
Om betaalbare uitstroomregelingen voor 
mensen in zware beroepen weer mogelijk te 
maken zijn twee politieke besluiten cruciaal. 
Het terugdraaien van de invoering van een 
fiscale boete van 52 procent op vroegpen-
sioenuitkeringen, de zogenaamde RVU-
boete, en het (langdurig) stopzetten van de 
verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. 
Alleen beide besluiten samen bieden de basis 
voor het eerder stoppen met werken dan op 
de AOW-gerechtigde leeftijd voor mensen 
in zware beroepen. Helaas: op beide punten 
kwam het kabinet slechts met halfslachtige 
toezeggingen.

AOW-LEEFTIJD
Zo toonde het kabinet zich bereid de AOW-

zich op de laatste dag van de onderhandelin-
gen bereid dat slechts voor één jaar te doen, 
het laatste jaar voor de AOW-gerechtigde 
leeftijd. Voor het jaar dat daaraan vooraf-
ging was een halvering van de RVU-boete 
ook nog bespreekbaar. Maar verder ging 
Rutte niet: voor eerdere jaren moest het 
ontmoedigingsbeleid in stand blijven en de 
fiscale boete dus 52 procent.

SOLIDARITEIT
Tot slot kreeg de FNV ook nog het verwijt 
dat ze gaandeweg de onderhandelin-
gen steeds meer eisen was gaan stellen, 
bijvoorbeeld dat het ook voor flexwerkers 
en zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) 
mogelijk moet worden een pensioen op te 
bouwen. Maar deze eis is niet nieuw en komt 
rechtstreeks voort uit de FNV-visie op het 
fenomeen pensioen. De FNV ziet deze voor-
ziening eerst en vooral als een uiting van 
maatschappelijke solidariteit. Voor het over-
eind houden van die solidariteit vormt het 
toenemende aantal flexwerkers en zzp’ers 
een ernstige bedreiging. Die bouwen name-
lijk in de regel geen pensioen op en leveren 
dus ook geen bijdrage aan de collectieve 
pensioenopbouw.
 
POLITIEKE KEUZES
FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga: ‘Het 
argument dat minister Koolmees en premier 
Rutte vooral gebruiken is dat het huidige 
pensioenstelsel niet is ingericht voor de 
moderne arbeidsmarkt. Dat is het omdraaien 
van argumenten. Niet het pensioenstelsel, 
maar de arbeidsmarkt moet op de schop. De 
doorgeslagen flex is geen natuurverschijn-
sel, maar het gevolg van politieke keuzes. 
Werkgevers besparen door te kiezen voor 
flexconstructies omdat ze daarbij minder 
of geen pensioenpremie hoeven te betalen. 
Dat scheelt ze zes miljard euro per jaar aan 
inleg in de pensioenfondsen. Wij noemen dat 
pensioenroof.’

Het kabinet bleek niet bereid tot de vereiste 
maatregelen en investeringen om de toe-
komstbestendigheid van het huidige pen-
sioenstelsel te versterken. Voor de FNV een 

extra reden om het eindbod van het kabinet 
te verwerpen. ‘Een grote teleurstelling,’ 
aldus Elzinga. ‘We hebben geprobeerd om 
afspraken te maken, maar het mocht vooral 
niks kosten.’ Hij begrijpt best dat het kabinet 
zelf denkt dat ze veel hebben toegegeven. 
‘Zij redeneren vanuit verkiezingsprogram-
ma’s en het regeerakkoord. Wij redeneren 
vanuit de realiteit.’ 

PENSIOEN

leeftijd in een wat langzamer tempo naar 
67 te laten stijgen. Niet in twee jaar (tussen 
2019 en 2021), maar in vijf jaar (tussen 2019 
en 2024). In die tijd zou een commissie van 
deskundigen zich moeten buigen over de 
gewenste manier om de AOW-gerechtigde 
leeftijd vanaf 2025 te koppelen aan de 
ontwikkeling van de levensverwachting. 
Wat gaat die koppeling inhouden? Wordt 
dat (zoals nu voorzien): een jaar langer leven 
betekent ook een jaar langer werken? Of 
wordt er gekozen voor acht of zes maanden 
langer werken? Dat zou op basis van het 
eindbod van het kabinet dus niet duidelijk 
worden. Het was weer afwachten geblazen. 
Dat was voor de vakbeweging onaanvaard-
baar; zij heeft een langdurige bevriezing 
van de AOW-gerechtigde leeftijd op 66 jaar 
nodig om de zware beroepen uit de brand te 
helpen.

FISCALE BOETE
Bovendien was wel duidelijk dat het kabinet 
er niets voor voelde om de fiscale boete van 
52 procent op uitgaven voor vervroegde 
uittreding, de zogenaamde RVU-boete 
(Regeling voor Vervroegde Uittreding), vol-
ledig af te schaffen. Premier Rutte toonde 

  De FNV blijft actie voeren voor een 
vernieuwd solidair pensioenstelsel, 
dat recht doet aan alle generaties. 
Na de jaarwisseling worden de acties 
geïntensiveerd om pensioenen tot een 
belangrijk thema te maken bij de ver-
kiezingen voor de Provinciale Staten 
op 20 maart. 

↓ FNV-onderhandelaars Han 
Busker en Tuur Elzinga (rechts) 
tijdens het actieberaad op 
zaterdag 24 november
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je verhalen kunt lezen van vier vrouwen over 
hun dagelijkse leven als thuisfronter. 

Hoe hebben de thuisfronters jou gevonden?
Door mond-tot-mondreclame. Ik heb de 
blog natuurlijk eerst gepromoot onder 
familie en vrienden en in juli schreef ik het 
artikel ‘35 dingen die je niet moet zeggen 
tegen de vrouw van een militair’. Die tekst 
werd in korte tijd enorm populair, waar-
door het publiek van de blog snel groeide. 
Gaandeweg sloten ook andere thuisfronters 
zich aan en nu hebben we vier vaste blog-
gers. Ik ben Mama met Missie ook niet alleen 
maar samen met Renske en Nina. Renske heb 
ik nog nooit ontmoet en Nina één keer. Dat 
is het mooie aan ‘Mama met Missie’: het gaat 
om het verhaal dat je vertelt. Die verhalen 
scheppen een band. Je kent elkaar niet, maar 
je zit allemaal in hetzelfde schuitje.

Richten jullie je alleen op moeders?
Nee, we hebben nu alleen moeders die blog-
gen, maar we richten ons ook op broers, 
zussen en vaders van wie familie op missie 
is. We hebben nog geen vaste bloggers uit 
die groep, maar we zouden ook graag hun 
verhaal horen.

Zoeken andere thuisfronters je wel eens op 
voor steun of advies naar aanleiding van een 
blog?
Ik krijg redelijk vaak reacties en daar probeer 
ik altijd op te reageren, ik vind het belangrijk 
dat iedereen gehoord wordt. Sommigen vra-
gen zelfs of zij ook een blog mogen schrijven. 
Daar geef ik graag de ruimte voor want hun 

 Hoe ziet jouw thuisfront er uit?
Samen met mijn zoon (1), mijn 

dochter (3) en mijn man Daan woon ik in de 
regio Midden-Holland. Daan is militair en 
werkt bij de Luchtmacht. Ik ben fysiothera-
peut en zit in het laatste jaar van de Master 
kinderfysiotherapie. Daan is momenteel 
thuis, maar in januari gaat hij weer op een 
langdurige opleiding.

Wat is Mama met Missie?
Ik merkte dat er verschillende instanties zijn 
die hulp bieden aan het thuisfront, maar dat 
de verhalen nooit naar voren komen. Zo kun 
je op de website van Defensie wel informatie 
vinden, maar dan weet je niet wat andere 
thuisfronters meemaken. Daarom startte ik 
in mei met de blog ‘Mama met Missie’, waar 

THUISFRONT

MAMA MET 
MISSIE: JE BENT 
NIET ALLEEN
Een uitzending is een 
ingrijpende gebeurtenis 
voor een militair, maar 
net zo goed voor het 
gezin dat achterblijft. 
Hier is lang niet altijd 
genoeg aandacht voor, 
vond Maud (29). Daarom 
startte zij Mama met 
Missie, blogs geschreven 
door en voor het 
thuisfront.
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gemaakt. Misschien dat we ons in de 
toekomst meer richten op beeldmateriaal, 
zoals vlogs. We zijn ook bezig met product-
ontwikkeling, maar daar kan ik nog niets 
over zeggen.

Wat kan er volgens jou nog beter aan de 
zorg voor het thuisfront?
Die mag wel uitgebreid worden naar oefe-
ningen. De zorg richt zich alleen op missies 
die een aantal maanden duren, maar er zijn 
ook oefeningen van drie weken of langer en 
daar hoor je niemand over. Daar is echt ter-
rein te winnen, want soms zijn de oefenin-
gen zwaarder dan de missies zelf.

Je hebt de minister ontmoet. Hoe was dat? 
Mijn ervaring uit ons gesprek is dat de 
minister openstaat voor andere verhalen en 
het belangrijk vindt om naar andere mensen 
te luisteren. Het mooiste vond ik dat ze 
echt geïnteresseerd was. In januari mag ik 
nog een keer terugkomen omdat de eerste 
ontmoeting heel kort was. Ik ga daar samen 
met Renske en Nina naartoe, als de drie 
musketiers. 

Je kunt op je website ook wenskaarten 
bestellen. Hoe is dit idee ontstaan?
Ik vroeg mij al een tijdje af waarom er geen 
kaarten gericht op de thuisfronters waren. 
Toen kwam Renske op het idee. Zij heeft 
kaarten ontworpen waar positieve dingen op 
staan om jou als thuisfronter een beetje op 
te vrolijken en kaarten met slechte thuis-
front grapjes. We houden het graag heel 
toegankelijk.

Wat voor advies geef je moeders die worste-
len met de afwezigheid van hun partner?
Mijn advies zou zijn: vraag om hulp. Ga op 
zoek naar gelijkstemden, want je bent niet 
alleen. Samen weet en kun je zoveel meer. Er 
zijn veel mensen die jou begrijpen en je willen 
helpen als dat nodig is. Wij als thuisfronter 
zeggen vaak: ‘het gaat wel.’ Dat betekent dat 
niet dat het echt zo is. En ga vooral dingen 
doen waar je behoefte aan hebt. 

THUISFRONT

verhaal is net zo veel waard als dat van mij. 
Als je graag op deze manier je verhaal kwijt 
wilt is dat alleen maar goed. 

Hoe gaan jouw kinderen om met het feit dat 
zij hun papa moeten missen?
De jongste van één snapt het natuurlijk nog 
niet, maar mijn dochter begint het steeds 
meer door te krijgen. Wanneer zij ernaar 
vraagt probeer ik vooral concreet te zijn: 
“Papa gaat weg, hij komt vanavond niet 
thuis. Maar morgen komt hij weer terug.” Op 
die manier begrijpen ze dat papa altijd weer 
terugkomt. Het is namelijk heel belangrijk om 
het terugkomen te benadrukken. Hiermee 
stel je een kind gerust en geef je je kind iets 
om naar uit te kijken. Ook vertel ik dat hij weg 
is voor zijn werk, zelfs als ze nog niet begrij-
pen wat het werk precies is. Wanneer mijn 
dochter verdrietig is omdat ze haar vader 
mist, vertel ik haar dat ik hem ook mis, maar 
dat hij gelukkig ook weer terugkomt. 

Waar wil je heen met de blog?
Ik sluit nog niets uit. Nu richten we ons 
vooral op blogs en er is ook al een video 

  Kijk op Instagram en andere socials
www.mamametmissie.nl

VOOR HET THUISFRONT ZIJN 
DE OEFENINGEN SOMS ZWAARDER 
DAN DE MISSIES ZELF
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

Bij DFD bent u verzekerd van maatwerk.

T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied van 
verzekeringen en onafhankelijk hypotheek advies 
voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge-
lijk heden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

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.
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WERK EN INKOMEN

 O p maandag 10 december hield AFMP-
sectorhoofd Arjen Rozendal een 
bijeenkomst met een kleine tachtig 

duikers en duikleiders van de defensieonder-
delen CZSK, CLAS en CLSK over het voorstel 
van de werkgever voor een vaste duiktoe-
lage. Doel van de bijeenkomst? Input vanuit 
het personeel voor het overleg hierover met 
de werkgever. 

WAT GING ER AAN VOORAF
Na het noodlottige ongeval van een duik-
ster van de marine in de West in november 
2015 duurde het ruim twee jaar voordat de 
staatssecretaris de Tweede Kamer kon infor-
meren over welke maatregelen er genomen 
worden om zulke ongevallen in de toekomst 
te voorkomen. Eén van de voorgestelde 
maatregelen is het invoeren van een vaste 
duiktoelage in plaats van een toelage op 
basis van de tijd (minuten) onder water en de 
gedoken diepte. 

HET VOORSTEL
Nadat de werkgever het voorstel aan de 
bonden bekend gemaakt had, heeft Arjen de 
duikgemeenschap benaderd en het voorstel 

AFMP IN GESPREK 
MET DUIKERS OVER 
DUIKTOELAGE

voorgelegd. Vanwege de vele vragen die er 
leefden is besloten om een bijeenkomst te 
organiseren voor alle belanghebbenden. 
Tijdens de bijna twee uur durende sessie 
hebben de aanwezigen het voorstel met 
elkaar besproken en voorzien van commen-
taar. Hierdoor kan de AFMP nu met een pas-
sende tegenreactie komen in het overleg. 
Een tipje van de sluier: deze reactie gaat over 
de indeling van de beoogde categorieën, 
het gemis aan een herleidbare toelage voor 
de taken en verantwoordelijkheden van 
duikleiders en de hoogte van de beoogde 
toelage. De laatste, het zal geen ver-
rassing zijn, loopt aardig uit de pas 
met wat in de huidige systematiek 
gangbaar is. 

Bij ‘duiken’ denk je al snel aan de duikers van de Defensie 
Duikgroep van de Koninklijke Marine. Maar er zijn ook 
duikers bij andere krijgsmachtonderdelen werkzaam. 

Arjen Rozendal 
begon zijn carrière bij de 
Marine in 1995, waar hij 
vier jaar diende. Daarna 
verliet hij Defensie en ging 
hij bij de politie werken. 
Daar heeft hij zo’n zestien 
jaar gewerkt. Sinds drie 
jaar werkt hij als AFMP-
sectorhoofd Marine en 
Burgerpersoneel, waarbij 
hij regelmatig bij onder-
delen langs gaat.

  Met vragen, opmerkingen 
en input over de duiktoelage 
kun je terecht bij:
Arjen Rozendal
06-23895507
arozendal@afmp.nl
Twitter: @AFMPsectorKM
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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 fi nanciële 
zaken altijd en overal in orde zijn. Alles onder één 
dak!

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔ Onafhankelijk en 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!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

VERENIGINGSNIEUWS

VERKIEZING 
KADERRAADSLEDEN  
SECTOR LUCHTMACHT

Voor de sector Luchtmacht(SLu) van de 
AFMP worden in februari 2019 nieuwe ver-
kiezingen gehouden voor de Kaderraad SLu. 
Als kaderraadslid vertegenwoordig je leden 
van de sector Luchtmacht in de vereniging. 
Weten hoe de vereniging werkt? Kijk op 
pagina 8 en 9! 

De AFMP roept leden, 
werkzaam bij de Luchtmacht, 
op zich kandidaat te stellen 
voor de Kaderraad SLu.

INTERESSE?
Wil jij je collega’s vertegenwoordigen binnen 
het kader van de AFMP? Stel je dan kandi-
daat voor een plek in de kaderraad SLu. Wij 
ontvangen je kandidaatstelling graag per 
e-mail naar het sectorhoofd Luchtmacht 
Ron Segers (rsegers@afmp.nl). Heb je vragen 
omtrent deelname aan de kaderraad? Neem 
dan contact op met Ron via 06-53526083. Je 
opgave moet uiterlijk 30 januari 2019 bij ons 
binnen zijn.

mailto:rsegers@afmp.nl
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gemaakt. Ik heb nog maar eens onze beleidsnotitie van 2006 
er bij gehaald. Deze bleek redelijk verouderd, maar was 
toch gedeeltelijk bruikbaar. De eerste vergadering was in 
mijn beleving positief. Dit kwam doordat alle partijen (ook 
Defensie) de wens hebben met een LBP te komen. Dit is ook 
begrijpelijk vanwege de ophoging van het leeftijdsontslag 
voor militairen en de ophoging van de AOW-leeftijd voor 
burgermedewerkers. Jullie zullen begrijpen dat ik verheugd 
ben dat we hier nu eindelijk werk van kunnen maken. Goed 
om te weten is dat het Levensfase Bewust Personeelsbeleid 
zich richt op alle medewerkers van Defensie.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties neem dan gerust 
contact met mij op. Mijn gegevens staan op pagina 34 of in 
de AFMP-app. 

 DE AFMP dringt al jaren aan op het ontwikkelen 
van voorzieningen die specifiek zijn 

afgestemd op de verschillende levensfasen van defen-
siemedewerkers. Gelukkig ziet Defensie inmiddels ook de 
noodzaak van een Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid 
(LBP) in. Het eerste overleg vond kort geleden plaats. 

In 2006 nam ik deel aan een Werkgroep Leeftijdsfase 
Bewust Personeelsbeleid (LPB). Deze werkgroep had tot 
doel om beleid te ontwikkelen voor defensiemedewerkers 
die in een bepaalde levensfase zitten en extra voorzienin-
gen nodig hebben. In de werkgroep waren de werkgever en 
de vakbonden vertegenwoordigd. Ik ben aangeschoven met 
een duidelijke opdracht vanuit de AFMP(ACOP). De AFMP 
had een beleidsnotitie gemaakt met essentiële punten die 
volgens ons geregeld moeten worden. De werkgroep is 
aan de slag gegaan met het LBP. Zoals de naam al aangeeft, 
richt de werkgroep zich dus niet alleen op de ouderen, maar 
op alle levensfasen. Denk aan een gezin met jonge kinderen, 
een gezin waarbij de kinderen de deur uit zijn, de oudere 
medewerker, etc. Voor alle categorieën zou er maatwerk 
geregeld moeten worden.

Ik moet zeggen dat dit voor mij destijds, om verschillende 
redenen, een frustrerende bezigheid was. Het schoot niet op 
en er kwam afgezien van een aantal belastbaarheidsonder-
zoeken weinig uit. Onze punten uit de beleidsnotitie werden 
niet binnengehaald en dat was ontzettend jammer. Tot aan 
het vorige AVW-akkoord is alles een beetje blijven ‘door-
kwakkelen’, maar nu begint er gelukkig schot in te komen.

In week 46 heeft eindelijk de eerste vergadering plaatsge-
vonden over het LBP. Hier werd een eerste inventarisatie 

SECTORHOOFD LUCHTMACHT

 “GELUKKIG ZIET DE 
WERKGEVER NU 

OOK DE NOODZAAK 
VOOR EEN LBP” 

BLOG RON SEGERS

 ‘Start’ 
Leeftijdsfase 
Bewust 
Personeelsbeleid
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Dhr. B.T.J.H. Tomassen Heemstede
Dhr. J.W.A. Lemmers ‘s Gravenhage
Dhr. P.M.E. Kooijman Apen
Dhr. J.P.M. Verbunt Amphur
Dhr. J.P.A. Ratten Woerden
Dhr. J.C.J. van der Zon Vleuten
Dhr. G.H. Arts Hees/Bilzen
Dhr. T.W. Bremer Voorthuizen
Dhr. H.C. Bais Ermelo
Dhr. B.F. de Goede Veenendaal
Dhr. J. Draaisma Veenendaal

Dhr. A.A. van Lonkhuizen Roosendaal
Dhr. K. Blaauw Georgsmarienhutte
Dhr. A.F. van Lieshout Tilburg
Dhr. J.R.E. Scheepers Veldhoven
Dhr. H.B. Spekkers Eersel
Dhr. J.G. Wams Eindhoven
Dhr. C.F.M. Dirks Helmond
Dhr. V.C.M. Hensen Landgraaf
Dhr. W.K. van de Sande Oosterhout Gld
Dhr. H. Andeweg Ede
Dhr. L.J. Tabois Arnhem

Dhr. H. Vosters Rozendaal
Dhr. H.W. Oosterveen Epse
Dhr. D. Kater Apeldoorn
Dhr. R. Bronsveld Deventer
Dhr. A.R. Gebhardt Deventer
Dhr. W.A. Wijnhoud Enschede
Dhr. H.W. Wildenberg Elburg
Dhr. W.J. van Brussel Biddinghuizen
Dhr. P.K. van der Meulen Steenwijk
Dhr. A.A. Barentsen Opeinde

50 JARIGE  
LIDMAATSCHAPPEN 
in de maanden november, december en januari

Dhr. M.H. Schuitema Hilversum
Dhr. A.C. Visser Hoogland
Dhr. J.A. van de Wolf Ermelo
Dhr. J.A. Sonnevelt Scherpenzeel Gld
Dhr. F.H. Wuck Renswoude

Dhr. F.W.A. Waasdorp Breda
Dhr. C.J. Mol Etten-Leur
Dhr. A.H.R. Snijder Oss
Dhr. L.J. Smith Eindhoven
Dhr. C. Verheij Apeldoorn

Dhr. G.J.F. Cleijsen Hattem
Dhr. F. Schrijver Assen
Dhr. H. Nijland Zuidlaren
Dhr. J. Dijkema Hoogezand

 60 JARIGE 
LIDMAATSCHAPPEN 
in de maanden november, december en januari

BONDIG VERENIGING

Dhr. A.L. Bevelander Vlissingen

 70 JARIGE 
LIDMAATSCHAPPEN 
in de maanden november, december en januari
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PA-BIJEENKOMSTEN
DATUM AANVANG PLAATS PA-GROEP LOCATIE ADRES SECTORHOOFD PA

14 mrt  10.00 u Assen Assen / Groningen FNV Vakbondshuis ‘De Maasstee’  Maasstraat 25 John van Wanrooij
14 mrt  14.00 u Emmen Emmen FNV Vakbondshuis Bukakkers 12 John van Wanrooij
15 mrt  10.00 u Rosmalen De Meijerij Perron 3, zaal de Wissel Hoff van Hollantlaan 1 Dik de Jonge
15 mrt  13.30 u Tilburg Hart van Brabant MFA Het Spoor Schaepmanstraat 36 Dik de Jonge
21 mrt  10.00 u Hoofddorp Kennemerland De Boerderij, zaal 2 Lutulistraat 139 John van Wanrooij
21 mrt  14.30 u Den Helder Noord-Holland-Noord de MOOC Spoorstraat 56 John van Wanrooij
22 mrt  14.00 u Volkel Brabant Noord-Oost Gemeenschapshuis de Schakel Reestraat 49 Dik de Jonge
28 mrt  10.00 u Wezep IJsselland Dorpshuis mariënrade 3 John van Wanrooij
28 mrt  14.00 u Apeldoorn Apeldoorn / Salland Wijkontmoetingscentr. ‘De Stolp’   Violierenplein 101 John van Wanrooij
29 mrt  10.00 u Dordrecht Rijnmond Cultureel Centrum 'Sterrenburg’  Dalmeyerplein 10 Dik de Jonge
29 mrt  13.30 u Den Haag Haaglanden Studenthotel Hoefkade 9 Dik de Jonge
2 apr  13.30 u Eindhoven De Kempen Zalencentrum ‘Ambassadeur’  L. Napoleonplein 21 Dik de Jonge
4 apr  10.00 u Harderwijk NO-Veluwe Zalencentrum ‘De Kiekmure’  Tesselschadelaan 1 John van Wanrooij
4 apr  14.00 u Amersfoort Eemland & Doorn Restaurant ‘De Amershof’  Snouckaertlaan 11 John van Wanrooij
5 apr  10.00 u Weert Poort van Limburg Dienstencentrum de Roos Beekstraat 54 Dik de Jonge
10 apr  14.00 u Schaarsbergen ZO-Veluwe PMT ‘De Landing’ Deelenseweg 28 Dik de Jonge
11 apr  10.00 u Leeuwarden Friesland De Fontein Goudenregenstraat 77 John van Wanrooij
11 apr  14.00 u Steenwijk Steenwijk Verenigingsgebouw ‘De Klincke’  Kerkstraat 16 John van Wanrooij
12 apr  10.00 u Utrecht ’t Gooi FNV-gebouw Hertogswetering 159 Dik de Jonge
12 apr  10.00 u Utrecht Utrecht e.o. FNV-gebouw Hertogswetering 159 Dik de Jonge
24 apr  10.00 u Nijmegen Rijk van Nijmegen Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.29) Meijhorst 7039 Dik de Jonge
26 apr  10.00 u Ede Veluwe De Velder Munnikenhof 17 John van Wanrooij
26 apr  13.30 u Breda Rijen Café ‘De Toerist’  Teteringsedijk 145 Dik de Jonge
26 apr  13.30 u Breda De Baronie Café ‘De Toerist’  Teteringsedijk 145 Dik de Jonge
26 apr  14.00 u Enschede Twente Sportclub Enschede Weggelhorstweg 30 John van Wanrooij
9 mei  11.00 u Zeven-Brauel Seedorf Cafe am Campingplatz Ostetal Wallweg 41a John van Wanrooij
10 mei  11.00 u Blomberg Blomberg Café ‘Bei Heini’  Neue Torstrasse 38 John van Wanrooij
16 mei  10.30 u Venlo Venlo & Roermond Hotel ‘Wilhelmina’  Kaldenkerkerweg 1 Dik de Jonge
16 mei  14.00 u Heerlen Zuid-Limburg Café d’r Klinge Pancratiusplein 47 Dik de Jonge
17 mei  10.00 u Bergen op Zoom Roosendaal Paviljoen ‘Rozenoord’  Beukenlaan 14 Dik de Jonge
17 mei  13.30 u Goes Zeeland Wijkgebouw de Spinne (zaal 78-80) Joseph Lunslaan 7 Dik de Jonge

BONDIG VERENIGING

Mevr. J.M. van Zeelt-de Neef
Paardenkampzoom 67
1541 XR Koog aan de Zaan
3 juni 2018 (88)

Mevr. J.H. v.d. Kay-Zonneveld
Edeseweg 51 - B105
6733 AC Wekerom
3 september 2018 (97)

Dhr. M.J.F. Kuijpers
Georg Hegelstraat 3
7323 JR Apeldoorn
24 september 2018 (79)

Dhr. P.A.J.C. van de Wiel
Arianehof 37
3851 KV Ermelo
28 september 2018 (66)

Dhr. J.C. Otte
Bellamyflat 46
4707 KP Roosendaal
13 oktober 2018 (89)

Dhr. H.H. Hutteman
Middelhorsterweg 59
9751 TC Haren GN
31 oktober 2018 (81)

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.
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Ben jĳ  klaar voor de toekomst?
Met je nieuwe baan  is de eerste stap gezet. Maar werken bĳ  Defensie kent ook risico’s. 
Dat weet jĳ  als geen ander. Maar weet je ook wat er overblĳ ft van je inkomen als je 
arbeidsongeschikt raakt? Niet genoeg. Gelukkig kun je geldzorgen voorkomen.  

Met dé arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor militairen én 
burger personeel, AOV Defensie, bescherm je jouw inkomen optimaal. 
Regel het nu, dan ben je écht future proof!

Jouw voordelen  
�  Altĳ d verzekerd van 70% inkomen tot AOW-leeftĳ d 
�  Lage premie: 22% collectiviteitskorting  
�  Sluit aan op de WIA, je cao en pensioenregeling
�  Extra inkomenszekerheid bĳ  hypotheekaanvraag
�  Geen medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding

Is verzekeren voor jouw situatie echt nodig? 
Doe de test op www.loyalis.nl/toekomst

90
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90.1831.18 A4.indd   1 08-05-18   15:45
Naamloos-4   1 26-06-18   13:51
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HOE MAAK IK EEN AFSPRAAK?
Vanaf 1 februari kun je als AFMP-lid via de 
website www.afspraakmakenfnv.nl een 
afspraak maken om je belastingaangifte te 
laten verzorgen door een van de belasting-
deskundigen. Zoek een invullocatie bij jou in 
de buurt en klik op ‘afspraak maken’. Let op: 
de aangifte kan alleen verzorgd worden als 
je een machtigingscode meeneemt.

SPECIALE AANGIFTE ÓF IN HET 
BUITENLAND?
Voor de speciale (buitenland)aangiften of 
problemen heeft de AFMP een eigen com-
missie Belasting in het leven geroepen. Je 
kunt de Commissie Belasting bereiken via 
bweeren@afmp.nl of telefoonnummer  
06 - 535 260 79.

LAAT GEEN 
BELASTINGTERUGGAVE LIGGEN
Het kan zijn dat je in 2017-2018 te veel 
inkomstenbelasting hebt betaald en geen 
gebruik hebt gemaakt van een teruggave. 
Denk daarbij aan een bijbaantje, voordat je 
ging werken bij Defensie of juist bij gepen-
sioneerden met name teruggave ziektekos-
ten. Soms is het ook beter om samen met je 
partner aangifte te doen in plaats apart.

BUITENLAND 
Woon of werk je in het buitenland? De 
AFMP helpt zelfs op locatie bij het invullen 
van het aangifteformulier. Je moet je wel 
even op tijd opgeven bij één van onder-
staande groepshoofden. 

MACHTIGINGSCODE 
De belastingservice van de FNV kan 
worden verleend als je beschikt over de 
zogenaamde machtigingscode. Leden die 
in 2018 hun aangifte hebben gedaan via 
Belastingservice FNV, krijgen de mach-
tigingscode begin 2019 opgestuurd door 
de Belastingdienst. Ontvang je deze code 
niet of heb je in 2018 je aangifte niet 
door Belastingservice FNV laten invul-
len? Dan moet je de code aanvragen bij de 
Belastingdienst. 

Indien je hulp wilt bij het opmaken van 
toeslagen, moet je eveneens een machti-
gingscode (toeslagen) aanvragen. 

Wil je weten hoe je een machtigingscode 
kunt aanvragen? Kijk op de website onder 
menu – Belastingadvies).  

BELASTINGSERVICEBen jĳ  klaar voor de toekomst?
Met je nieuwe baan  is de eerste stap gezet. Maar werken bĳ  Defensie kent ook risico’s. 
Dat weet jĳ  als geen ander. Maar weet je ook wat er overblĳ ft van je inkomen als je 
arbeidsongeschikt raakt? Niet genoeg. Gelukkig kun je geldzorgen voorkomen.  

Met dé arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor militairen én 
burger personeel, AOV Defensie, bescherm je jouw inkomen optimaal. 
Regel het nu, dan ben je écht future proof!

Jouw voordelen  
�  Altĳ d verzekerd van 70% inkomen tot AOW-leeftĳ d 
�  Lage premie: 22% collectiviteitskorting  
�  Sluit aan op de WIA, je cao en pensioenregeling
�  Extra inkomenszekerheid bĳ  hypotheekaanvraag
�  Geen medische vragen binnen 6 maanden na indiensttreding

Is verzekeren voor jouw situatie echt nodig? 
Doe de test op www.loyalis.nl/toekomst

90
.1

83
1.

18

90.1831.18 A4.indd   1 08-05-18   15:45
Naamloos-4   1 26-06-18   13:51

Als lid van de AFMP kun je, inmiddels traditioneel, gebruik 
maken van de gratis belastingservice van de FNV. De 4500 goed 
geschoolde belastingdeskundigen van de FNV helpen je met 
het invullen van je jaarlijkse belastingaangiften en toeslagen. 
Daarnaast kun je voor bijzondere aangiften gebruik maken van de 
spreekuren op FNV-locaties, bijvoorbeeld na overlijden.

GRATIS HULP MET JE 
BELASTINGAANGIFTE 2019

WANNEER EN WAAR?
30 maart 2019:  
Bronbeek 
Hans van Eldik, Bert Weeren (melden 
bij commandant Bronbeek)

3-12 april 2019:  
De West en andere locaties
Bert Weeren  
(bweeren@afmp.nl)

15 en 16 april 2019:
Münster
Noud van Kesteren  
(ajs.v.kesteren@mindef.nl)

16, 17, en 18 april 2019:  
Duitsland, Ramstein en omgeving  
Hans Rombouts  
(hansrombouts@telenet.be) 
 
9 mei 2019:  
Seedorf en omgeving  
Theo Vonk  
(teetvonk@hotmail.com)

10 mei 2019:  
Blomberg en omgeving
Jan Stadman  
(AFMP-PA-Blomberg@vollbio.de)
 
België
via afspraken FNV 

http://www.afspraakmakenfnv.nl/
mailto:bweeren@afmp.nl?subject=Belastingservice
mailto:bweeren@afmp.nl?subject=Belastingservice%20AFMP
mailto:ajs.v.kesteren@mindef.nl?subject=Belastingservice%20AFMP
mailto:hansrombouts@telenet.be
mailto:teetvonk@hotmail.com
mailto:AFMP-PA-Blomberg@vollbio.de
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Lid worden van de AFMP is verzekerd zijn van onze unieke 
24/7 juridische hulp op het gebied van werk en inkomen. 
Het sectorhoofd uit jouw regio staat je met raad en daad bij.
Hoe meer leden, hoe groter de vuist die wij kunnen maken om 
de collectieve belangen te behartigen!
Voor ieder geworven lid ontvang je een waardebon. Deze kun 
je inwisselen voor gave cadeaus, van een AFMP-pen tot een 
vakantiebon t.w.v. € 400.

Het werven van 
nieuwe AFMP-leden, 
belonen wij met een 
puntensysteem. Zo 
spaar je eenvoudig en 
snel gave gadgets bij 
elkaar!

SPAAR VOOR CADEAU’S TOT WEL 400 EURO!

ZO 
GEPIEPT!
Een collega AFMP-lid maken 
is zó gebeurd. Download de 
AFMP-app en klik op ‘lees 
meer’ voor het inschrijf-
formulier. Of ga naar het 
inschrijfformulier op onze 
website www.afmp.nl. Je 
kunt daar je eigen naam 
+ lidmaatschapsnummer 
invullen. Natulijk is het 
papieren inschrijfformu-
lier ook goed. Of bel of 
mail even met de afdeling 
Ledenadministratie  
in Utrecht (la@afmp.nl;  
085 – 89 00 041).

MAAK JE 
COLLEGA 

AFMP-LID EN 
SPAAR MEE 
VOOR GAVE 
GADGETS!

10 
waardebonnen

→ SMARTWATCH
→ VVV-BON  

(€100)

1 
waardebon

→ AFMP-PEN

25 
waardebonnen

→ TABLET
→ VLIEG- VAKANTIE 

BON
T.W.V. €400

Word lid!

LID WERFT LID
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BONCADEAU
 Stuur je oplossing 
van de puzzel vóór 
14 februari naar: 
Redactie Oplinie, 
Postbus 9124, 
3506 GC Utrecht, 
of stuur een e-
mail naar:  
puzzel@afmp.nl
Vergeet niet je 
adres te vermel-
den, want onder 
de juiste inzendin-
gen verloten wij 
een Boncadeau 
t.w.v. 25 euro! 
Uit de oplossingen 
van de puzzel uit 
het vorige num-
mer trokken wij  
E. Baars uit 
Apeldoorn.

PUZZEL
KERSTPUZZEL 
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PUZZEL

KRUISWOORDRAADSEL

HORIZONTAAL
1. Assistentie  4. Capitulatie  11. Begin van een voetbalwedstrijd   
16. Planeet  17. Behandelt vaak ook kelen en neuzen  18. Russisch 
gebergte  20. Achterwerk  21. Past na po en tweet  22. Graffitihand-
tekening  23. Past voor en na ren  25. Voorvoegsel tien  26. ... Palmas, 
Spaanse stad  28. Past na zo en dra  29. Ook  31. Kijker  32. Gebak  
34. Open ruimte tussen twee tekstdelen  35. ... AMRO, bank  36. Born in 
the ..., Bruce Springsteen  38. III maal 65 horizontaal  39. Past na pol en 
sol  41. ... van Es, typetje van Wim de Bie  43. The Boomtown ..., muziek-
groep van Bob Geldof  45. Zeestraat tussen Zweden en Denemarken  
48. ... of Freedom, waakhond voor digitale burgerrechten  51. Van 
bagage voorzien  53. Past na pak en geld  57. Gevecht  59. Auto met 
opvouwbaar dak  60. ... Vrouw, Mijn Vrouw, televisieprogramma  
61. ... Morales, president van Bolivia  63. Schande  65. Derdemachts-
wortel van acht  66. Lol, grap  67. ... Verhoeven, kickbokser  69. ... van 
Trigt, radio- en televisiepresentatrice  72. Past na gen en gin  73. ... Fer, 
voetballer  74. ... Fund, Christelijke ontwikkelingsorganisatie  75. The 
King  77. Buland van Koeweit  78. Past na na en qua  79. Deel van een 
kledingstuk  81. ... notte a Roma, Italiaanse oorlogsfilm  82. Past na go 
(dat er een voorbeeld van is)  84. Zwarte delfstof  85. Langnek  
87. Beddengoed  90. ... 19, dit najaar uitgekomen voetbalsimulatiespel  
93. Kerstbomengeslacht  94. Koetsier  95. Voormalig schooltype  
100. Arabische vorst  101. Vrees voor het vreemde  103. Deken van 
doorgestikte lapjes textiel  106. Past voor over en weg  108. Nul  
109. Het ... U, gedicht van Martinus Nijhoff  110. Tabletcomputer  
112. ... Mice and Men, John Steinbeck  113. Benzinemerk  115. ... Onbe-
kend, radioprogramma  117. ... Curtain, thriller van Hitchcock  
119. Hoofdstad van Ecuador  120. Past na pot en pat  121. Transgender  
124. ... Trek, sciencefictioserie  125. Promiscue vrouw  126. Stad in Syrië  
129. Jenever  131. Mondzweertje  132. Dus  133. Vrucht, ongeboren jong  
135. Manier  137. ...-in-one, golfterm  139. ... Kaktus, Peter Jan Rens  
141. Bleek, flets  143. Past na mee en to  145. Bak om in te wassen  
147. Grote financiële tegenvaller  150. In Afrika veel gegeten wortelknol  
152. Past na pa en voor vaar  154. Afslagplaats bij golf  155. ... Brouwer, 
CPN-politica  156. Zich eigen maken  158. Tor  160. ... komm, den Heiden 
Heiland, cantate van Bach  162. Insnijding  163. Past na to en ko  
165. Wintersportartikel  166. Tweemaal 38 horizontaal min 65 horizon-
taal  168. ... de Vlaamsche pot, televisieserie  169. Jongerensubcultuur 
170. ... Edna, typetje van Barry Humphries  173. Proefopname  
174. Talloos  176. Rechtschapen, niet corrupt  178. Slagtandmateriaal  
179. Keanu ..., acteur  180. Eetstoornis  181. Zacht in de mond

VERTICAAL
1. Natulijk leefgebied van een organisme  2. Deel van Noord-Europa  
3. ... malam, Indische markt  4. Lofdicht  5. Past voor en na ster  
6. Zeevis  7. Japans bordspel  8. Culturele televisiezender  9. Door 
schepen gebruikt gebied  10. Vreselijk  11. Sterretje  12. ... the 
Lighthouse, roman van Virginia Woolf  13. Simply ..., Britse  
band  14. Tepelhof  15. ... de Lucía, flamencogitarist  19. Biersoort   
24. Plaats in Gelderland  27. Past na bed en voor vast  28. Enthousiasme, 
elan  29. Televisienetwerk  30. ... Krenz, DDR-politicus  33. Taarten van  
..., televisieprogramma  37. Joodse rustdag  40. ... & Tina Turner, rock-'n- 
rollduo  42. ... Bussemaker, PvdA-politica  44. Lumbago  46. Kinderboek  
van Annie M.G. Schmidt  47. Toom  48. Nagenoeg  49. Precies hetzelfde   
50. Amerikaanse horrorfilm  52. Volksverzekering  54. Vagebond   
55. Naar bakboord  56. Door lampen beschenen  57. Griekse filosoof   
58. ... Theater, toneelgezelschap  62. 65 horizontaal  in het kwadraat   
64. Past na ir en sir  68. Tevens  70. Etensbak voor varkens  71. Peul-
vrucht  72. ... Xiaoping, Chinees staatsman  76. Buland van Pakistan   
78. Bowlingterm  80. Exclamatie  82. Groente  83. Oskar ... Strauss,  
spijkerbroekenfabrikant  86. Sneeuwhut  88. Tralie  89. Past na te en  
gek  90. Communicatiemiddel  91. ... Weski, advocate  92. Vormeloos   
96. Raadselachtig vliegend ding  97. Zwaarlijvigheid, vetzucht   
98. Ontstaan, bevalling  99. ... Lubbers, CDA-politicus  102. Buisvormige  
verlichting  103. Onzin  104. Onwerkelijk  105. Zintuig van de aanraking   
106. Munt van twee gulden vijftig  107. Past na der en voor rie  111. Oen,  
stommeling  113. De neven van ..., documentaireserie van Özcan Akyol   
114. Management  116. Binnenkomst  118. Watervogel  122. Lawaai   
123. ... Ramazzotti, zanger  126. ... Alone, filmkomedie  127. All the Pre- 
sident's ..., politieke thriller  128. Vlek, bezoedeling  130. ... Sheeran,  
singer-songwriter  134. Foppen  136. Past na rond en lang  138. Groot- 
moeder  140. Irritatie  142. Streek, sector  144. Vloeistofreservoir   
146. Optisch hulpmiddel  147. Past voor bioscoop en boerderij   
148. Frans-Italiaanse kustregio  149. Ineens, onverwacht  150. Muziek- 
film van en met Barbra Streisand  151. Paardrijschool  153. Past na 
bed en voor zonde  157. Dakbedekking  159. Gerard ..., radiodiskjockey  
161. Melkklier  164. Buland van Ghana  167. Nada van ..., televisie-
presentatrice  169. Opgeheven Baskische terreurbeweging  170. ... 
Hazes, zanger en televisiepresentator  171. 38 horizontaal maal CLXVII   
172. Adam Zkt. ..., televisieprogramma  175. Trein, tram, bus en metro   
177. ... ist wieder da, satirisch boek en film over Hitler
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CONTACT
 

ALGEMENE ADRESGEGEVENS
bezoekadres
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
postadres
Postbus 9124
3506 GC Utrecht
085 – 89 00 470
fax 085 – 89 00 411
info@afmp.nl
www.afmp.nl
NL72 INGB 0001 9330 98
geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 u

AFDELING INDIVIDUELE 
BELANGENBEHARTIGING (IB)
085 – 89 00 430
fax 085 – 89 00 431
ibb@afmp.nl

LEDENADMINISTRATIE
085 – 89 00 410
la@afmp.nl

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
Er kan een moment komen dat u uw AFMP-lid-
maatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u 
een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u 
dan rekening met de opzegtermijn van twee volle 
kalendermaanden. Voorbeeld: u zegt 15 januari op,
het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 apr. 
U kunt opzeggen door middel van een brief aan: 
AFMP/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 9124, 
3506 GC Utrecht; of een mail naar: la@afmp.nl

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

SECTORHOOFDEN
CONTACT

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

MARINE, DOSCO, BS, 
AFMP JONG, SBU  
Arjen Rozendal
06 – 23 89 55 07
arozendal@afmp.nl

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

POSTACTIEF, WERVING 
EN VOORLICHTING 
John van Wanrooij
06 - 53 79 05 06
jvanwanrooij@afmp.nl

POSTACTIEF, WERVING 
EN VOORLICHTING
Dik de Jonge
06 - 12 90 57 48
ddejonge@fnvveiligheid.nl
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CONTACT
 

Militairen aanwezig bij het 
kort geding tegen Defensie  
op 10 december (lees meer  
op pagina 4)

COLOFON
Uitgave van FNV Veiligheid onder 
verantwoordelijkheid van de Algemene 
Federatie van Militair Personeel

aangesloten bij
• Algemene Centrale van 

Overheidspersoneel (ACOP)
• Federatie Nederlandse Vakbeweging 

(FNV)
• EUROMIL (Europese organisatie van 

militaire belangenverenigingen)

REDACTIE
Jos van Nieuwenhuizen, Johan van 
Essen, René Schilperoort, Anne-Marie 
Snels

REDACTIEADRES
Postbus 9124 
3506 GC Utrecht
085 - 89 00 461
redactie@afmp.nl

ONTWERP & VORMGEVING
MW | studio voor grafisch ontwerp

De inhoud van OpLinie valt onder de 
verantwoordelijkheid van het AFMP/FNV 
Algemeen Bestu, behoudens artikelen op 
naam en de inhoud van de opgenomen 
advertenties. 

De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden artikelen te weigeren of 
te redigeren. Niets uit deze uitgave mag 

worden over genomen zonder vooraf gaan de 
toestemming van de redactie.

OPLAGE 
19.000

INTERNET
www.afmp.nl

EMAIL
info@afmp.nl

DRUK
Senefelder Misset

SLUITINGSDATUM KOPIJ
Oplinie 1 sluit op 14.02.2019 en verschijnt in 
maart.
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WERK EN INKOMENLID IN BEELD

Antwan (39) is explosievenopruimer bij de 
Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
(EODD). Daarnaast is hij instructeur op 
de EOD-School in Soesterberg, waar 
hij onder andere scenario’s voorbereid 
voor de studenten. “Dat moment dat het 
kwartje valt bij een student, dat is alleen 
maar mooi.”

WAT HOUDT JE WERK BIJ DEFENSIE IN?
Binnen de EOD ben ik bij het CBRNe-peloton geplaatst, dat 
rukt uit wanneer er een melding komt van een explosief 
in combinatie met een chemisch, biologisch, radiologisch 
of nucleair element. Daarnaast ben ik instructeur op de 
EOD-school op de Sergeant-majoor Scheickkazerne in 
Soesterberg. Ik bereid de lessen voor en creëer de rand-
voorwaarden. Ook bereid ik scenario’s voor. Dat houdt 
onder andere in dat ik een geïmproviseerde (oefen)bom 
bouw die de studenten onschadelijk moeten maken.

WAAROM KOOS JE VOOR DEFENSIE?
Toen ik op mijn 19e bij Defensie wilde werken, was het echt 
een jongensdroom: ik vond de Apache -helikopter een mooi 
systeem en ik kreeg de kans om een opleiding te volgen. 
Daar zou dan misschien wel een vaste baan uit kunnen 
komen. Uiteindelijk kwam ik bij de beveiliging terecht, 
waar ik negen jaar gewerkt heb. Toen de vacature van de 
EOD langskwam, zag ik mijn kans schoon voor een nieuwe 
uitdaging. Momenteel is het als instructeur vooral leuk om 
je kennis over te dragen en de studenten te zien groeien in 
hun ervaring en kennis. Dat moment dat het kwartje valt, 
dat is alleen maar mooi.

WAAROM BEN JE LID VAN DE AFMP?
Collega’s vertelden mij hoe betrouwbaar de AFMP was en 
dat ze aangesloten is bij de FNV. Dat was voor mij genoeg, 
de naam FNV kende ik al en ik wist dat ik daarmee een goede 
organisatie had. Je weet maar nooit wanneer je specialis-
ten nodig hebt, zoals juristen en adviseurs. Mensen met 
verstand van zaken. Die heb ik bij de AFMP gevonden.

WELEENS CONTACT GEHAD MET DE VAKBOND?
Voorheen niet, maar sinds ik lid ben van de medezeggen-
schapsraad van de EODD veel meer. Met name bij de reor-
ganisatie hebben we ons laten adviseren door de vakbond. 
Elke reorganisatie heeft een aantal fases en medewerkers 
hebben specifieke rechten en plichten daarin. Om te voor-
komen dat we het wiel opnieuw moesten uitvinden, klopten 
we aan bij de AFMP. Die samenwerking bevalt heel goed. Het 
is fijn om te weten dat je ergens op kan terugvallen. 

“HET IS FIJN 
OM TE WETEN 
DAT JE KUNT 

TERUGVALLEN OP 
DE EXPERTISE VAN 

DE BOND”


