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sen werkgever en vakbonden gespro-

ken wordt is er echter nog steeds hoop 

op een goede uitkomst. 

 

Bijzondere positie 

De Tweede Kamer gaat zich binnenkort 

buigen over de bijzondere positie van 

de militair. Minister Hennis schrijft op 11 

december in een brief aan de Tweede 

Kamer: “de bijzondere positie van de 

militair blijft het uitgangspunt van de 

modernisering van de arbeidsvoor-

waarden. Deze bijzondere positie volgt 

uit de grondwettelijke taakstelling van 

de krijgsmacht”. Het is goed dat de 

minister die bijzondere rechtspositie 

erkent en aangeeft dat die noodzakelijk 

blijft. Maar er is wél een probleem, veel 

algemene wetgeving houdt volstrekt 

géén rekening met die bijzondere 

rechtspositie. Denk maar eens aan de 

WUL. Of het leeftijdsontslag, die ligt 

beneden de AOW-gerechtigde leeftijd 

omdat het fysiek onmogelijk is om 

bepaalde militaire taken op hoge leeftijd 

uit te oefenen. Maar door algemene 

wetgeving betaalt Defensie jaarlijks een 

boete van zo’n 160 miljoen euro aan de 

fiscus. Het leeftijdsontslag staat onder 

druk en verdwijnt zelfs als het aan een 

aantal politieke partijen ligt. Maar de 

bijzondere positie van de militair is niét 

gratis, politici moeten beseffen dat daar 

een prijskaartje aan hangt! U én wij wil-

len die bijzondere positie vertaald zien 

in uw arbeidsvoorwaarden. Daar lijkt 

weinig begrip voor, wij gaan de dames 

en heren politici daar opnieuw van 

proberen te overtuigen.

Op een goed en zo nodig strijdbaar 

2015!

 

Anne-Marie Snels

Voorzitter AFMP

de terreuraanslagen “dicht bij huis” er 

toe leiden dat er politici zijn die nu om 

het hardst roepen dat Defensie moet 

worden uitgebreid. Diezelfde politici heb-

ben met het grootste gemak de afgelo-

pen jaren forse Defensiebezuinigingen 

doorgevoerd. Dat veiligheid niet gratis 

is lijkt menig politicus niét te willen 

begrijpen!

 
Waardering
Vlak na de aanslag mocht ik naar de 

nieuwjaarsreceptie van de Koning en 

de Koningin. Lekker belangrijk zult u 

denken. Maar wat daar wél bijzonder 

aan was waren de woorden van het 

Koningspaar, warme woorden van waar-

dering voor het Defensiepersoneel voor 

hun inzet wereldwijd. Die richtte het 

Koningspaar aan mij, maar zijn natuurlijk 

voor u bedoeld. Dus die waardering en 

het respect breng ik graag aan u over.

Niet alleen het Defensiepersoneel 

verdient waardering. Dat geldt óók voor 

het thuisfront. Daar besteden we als 

AFMP al langer aandacht aan, dat gaan 

we opnieuw doen. We willen van het 

thuisfront graag weten wat het voor hén 

betekent als hun geliefde op missie is. 

Dus laat deze OpLinie ook even lezen 

aan je partner of je ouders (als je nog 

thuis woont). Zij kunnen via de website 

www.afmp.nl een korte enquête invullen.

Onze gastcolumniste, funnymrs, de 

vrouw van een militair op missie, laat 

zien dat ook het leven ná een missie niet 

altijd eenvoudig is. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Helaas, ik kan u nog niets over de 

arbeidsvoorwaarden onderhandelingen 

melden. Zoals u weet is er radiostilte 

tijdens dit overleg en ligt er nog geen 

onderhandelaarsresultaat. Zolang er tus-

 H
 

 

et nieuwe jaar is tragisch begonnen. De 

wereld werd op 7 januari opgeschrikt 

door de verschrikkelijke aanslag op het 

weekblad Charlie Hebdo in Parijs, waar-

na er nog diverse terreuraanslagen volg-

den. Niet alleen Frankrijk, maar de hele 

wereld was geschokt. Waar veiligheid 

als vanzelfsprekend wordt gezien, kwam 

de terreur nu wel héél dicht bij. Dan 

kun je twee dingen doen, bang zijn en 

jezelf thuis opsluiten, of zoals de Fransen 

en vele mensen wereldwijd deden, de 

straat opgaan. Uit solidariteit met de 

Franse slachtoffers en om te laten zien 

dat we samen staan voor vrede, veilig-

heid en de vrijheid van meningsuiting. 

Dat gaf een gevoel van verbondenheid 

weet ik uit eigen ervaring. 

Helaas wordt de wereld met grote regel-

maat opgeschrikt door terreuraansla-

gen, in Afrika, Afghanistan, Irak en Syrië 

bijvoorbeeld, waarbij vele mensen vaak 

op gruwelijke wijze worden gedood. 

Soms lijken we er bijna murw van te 

worden en krijgt het nauwelijks meer 

publiciteit. Er zit iets wrangs in dat juist 

@ANNEMARIESNELS
VOORZITTER ANNE-MARIE SNELS

2015, een nieuw 
maar zorgelijk begin



OPLINIE FEBRUARI 2015 03

 

Gevaarlijke stoffen

04 Niet alleen kwestie rond de 

gifstoffen chroom-6 en PX-10, 

waarmee binnen Defensie jarenlang is 

gewerkt en waarvan veel mensen ziek 

werden, blijft onze aandacht houden. 

De AFMP houdt ook het asbestvoorval 

op de onderzeeboot Hr. Ms. Zeeleeuw 

scherp in de gaten, en de wijze waarop 

Defensie omgaat met preventie en 

metingen van fijnstof in Mali.

Sectorplan geeft impuls

09 De AFMP heeft zich vorig 

jaar hard gemaakt voor een 

sectorplan voor Defensie, samen met 

de andere bonden van FNV Veiligheid 

(MARVER en NPB). De kogel is nu door 

de kerk: in 2015 wordt ruim 40 miljoen 

euro extra geïnvesteerd in het bevor-

deren van de werkgelegenheid bij 

Defensie en de politie. 

Tinnitus: 
de Britse aanpak

10 Het is altijd de moeite waard 

om te zien hoe andere krijgs-

machten tegen bepaalde problemen 

aankijken. Zo gaat Groot-Brittannië 

ook heel serieus om met preventie 

en aanpak van gehoorschade onder 

defensiepersoneel. Misschien dat 

Defensie daar nog iets van kan 

opsteken.

Onderzoek thuisfront

12 Hoe ervaart het thuisfront dat 

hun partner, zoon of dochter 

op missie is? Als AFMP willen we 

méér inzicht krijgen in de effecten 

van uitzendingen op het thuisfront. 

Daarom roepen we partners en 

ouders van militairen op om begin 

februari onze enquête in te vullen.

#01

INHOUD

Verder in dit nummer
7 Eigen huishouding, AOW-gat

13 Ongevallenverzekering 

14 Serie vakbondshart: Cindy van 
 Kins, juridisch medewerker 

16 Veteranenberichten

19 Gastcolumn en de Bankzitter

20 Computerhoek

21 Verenigingsnieuws

22 FNV Voordeel

24 Belastingservice

25  Puzzel 

26 Servicepagina 

27 Cartoon 

Lidmaatschap
Er kan een moment komen dat u uw AFMP-
lidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld 
omdat u een baan buiten Defensie heeft aan-
vaard. Houdt u dan rekening met de opzegter-
mijn van 2 volle kalendermaanden. Voorbeeld: 
u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt 
dan beëindigd per 1 april. U kunt opzeggen 
door middel van een brief aan AFMP/FNV t.a.v. 
Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD 
Woerden, of la@afmp.nl.

Het volgende verenigingsblad verschijnt op 
donderdag 19 maart 2015. Kopij aanleveren is 
mogelijk tot en met maandag 23 februari.

Salarisbetaaldatum: dinsdag 24 februari 2015. 
 
Cover: AVDD / ZADRACH SALAMPESSY
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medische klachten, variërend van uitval-

lende tanden tot verschillende vormen 

van kanker.

Deelrapporten
De minister berichtte in december dat 

het onderzoek van het RIVM geruime 

tijd in beslag zal nemen. Daarom heeft 

ze, mede in het belang van de betrok-

ken (oud)medewerkers, het RIVM 

gevraagd om daar waar mogelijk deel-

rapporten op te stellen. De onderzoeks-

 M
inister Hennis infor-

meerde donder-

dag 18 december 

de Tweede Kamer 

onder meer over 

het meldpunt 

voor defensiemedewerkers die ziek zijn 

geworden na het werken met chroom-

houdende verf. Op dit moment zijn er 

bij het meldpunt 1250 meldingen van 

(oud-) medewerkers binnengekomen. 

In een aantal gevallen is er sprake van 

commissie zal de opdrachtformulering 

van het onderzoek vaststellen.

Onderzoekscommissie
De door minister Hennis ingestelde 

onderzoekscommissie die sturing 

geeft aan dit onderzoek bestaat uit 

acht deelnemers. Dat zijn er vier van 

werknemerszijde (de vier centrales 

waaronder de AFMP) en vier deelne-

mers namens de werkgever. Daarnaast 

neemt Professor Wilfried Notte aan 

de commissie deel als onafhankelijk 

expert. De commissie wordt geleid 

door een onafhankelijk voorzitter, Ruud 

Vreeman. De heren Notte en Vreeman 

hebben beiden deskundigheid en 

ervaring op het terrein van werken met 

giftige stoffen. De commissie kan zich 

ook verder laten bijstaan door externe 

deskundigen.

Minister Hennis-Plasschaert heeft voor (oud) defensiemedewerkers 
die gewerkt hebben met chroom-6 en ziek zijn geworden een 
coulanceregeling aangekondigd met een bijzondere tegemoetkoming. 
Ruud Vreeman is benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de chroom-6 
onderzoekscommissie waarin ook bonden en experts zijn betrokken. De 
AFMP is tevreden met het instellen van de commissie en vooral ook met 
de onafhankelijke status van de voorzitter en de commissie. 

AFMP tevreden over onafhankelijke 

onderzoekscommissie 
chroom-6

CHROOM-6



OPLINIE FEBRUARI 2015 05

Coulanceregeling
Ook heeft de minister besloten dat er 

een coulanceregeling komt voor (oud)

werknemers. Het gaat om mensen die 

in een schrijnende situatie zitten en niet 

kunnen wachten op de resultaten van 

het RIVM-onderzoek. Deze regeling 

treft de minister vanuit haar verant-

woordelijkheid als goed werkgever, zo 

schrijft ze in de brief aan de Tweede 

Kamer. “Het is derhalve geen erkenning 

van aansprakelijkheid. Hiervoor zijn 

immers de uitkomsten van het RIVM-

onderzoek van belang. De regeling is 

bedoeld om (oud)werknemers die nu 

in een schrijnende situatie verkeren, 

met als waarschijnlijke oorzaak het 

werken met chroomhoudende verf, 

spoedig ondersteuning en financiële 

hulp te kunnen bieden om de gevolgen 

daarvan te verzachten.”  

CAOP is het kennis- en dienstencentrum 

op het gebied van arbeidszaken in het 

publieke domein en is een onafhan-

kelijke stichting onder toezicht van de 

sociale partners. Medewerkers van het 

ondersteuningsteam c6&carc staan u 

graag te woord van maandag tot en 

met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ze 

zijn telefonisch te bereiken via het num-

mer 070-376 5 476. Ook kunt u contact 

opnemen via e-mail: infoc6&carc@caop.

nl. Of stuur een brief naar: 

 

CAOP / Ondersteuningsteam C6&CARC 

Antwoordnummer 10689 

2501 BW Den Haag

 

Standpunt AFMP
De AFMP heeft eerder gepleit voor 

een onafhankelijke commissie en 

betrokkenheid van de bonden en 

externe experts. We zijn blij dat hieraan 

tegemoet is gekomen. Over de cou-

lanceregeling wordt momenteel nog 

fors onderhandeld tussen werkgever 

en de vakbonden. Deze coulancerege-

ling is een voorschotregeling. Als op 

basis van het onderzoek later blijkt dat 

(oud)werknemers daadwerkelijk ziek 

zijn geworden van het werken met 

chroom-6 komen zij ook in aanmerking 

voor een financiële regeling. Daarover 

moet later nog worden onderhandeld 

met de bonden. 

 

Houd de website www.afmp.nl goed in 

de gaten. Zodra er meer bekend is zul-

len wij u informeren. 

Bijzondere tegemoetkoming
Op hoofdlijnen houdt de regeling in 

dat de (oud-)werknemer in aanmerking 

komt voor een bijzondere tegemoetko-

ming en ondersteuning als hij of zij een 

bepaalde functie/werkzaamheden heeft 

uitgeoefend en lijdt aan een aandoe-

ning die mogelijk verband houdt met 

blootstelling aan chroomhoudende 

verf. Voor de lijst van aandoeningen is 

advies gevraagd aan het Nederlands 

Centrum van Beroepsziekten. De minis-

ter verwacht in januari 2015 definitieve 

overeenstemming met de bonden te 

bereiken over de regeling. De rege-

ling wordt daarna direct van kracht en 

(oud)werknemers kunnen vanaf dat 

moment een aanvraag indienen. De 

ministeriële regeling zal op internet 

worden gepubliceerd en actief onder de 

aandacht worden gebracht van de (oud)

medewerkers die zich hebben gemeld 

bij het meldpunt.

Op dit moment wordt er nog onderhan-

deld over de coulanceregeling. Houd 

dus onze website www.afmp.nl goed in 

de gaten.

Informatiebijeenkomsten in 
januari en februari
Eerder al heeft Defensie voorlich-

tingsbijeenkomsten gehouden voor 

de voormalig POMS-medewerkers. 

In vervolg hierop zijn er in januari en 

februari bijeenkomsten bij de opera-

tionele commando’s voor de overige 

(oud)werknemers die vragen hebben 

over het werken met Chroom-6. Ook 

vertegenwoordigers van de bonden zijn 

hierbij aanwezig. Zie de homepage van 

www.afmp.nl voor data en locaties.

Waar kun je je melden en 
informatie krijgen?
Ben je ziek als gevolg van Chroom-6 en 

heb je dat nog niet gemeld? Meld je dan 

bij de AFMP via ibb@afmp.nl en bij het 

meldpunt van Defensie brdteamzc@

abp.nl. Zodra de coulanceregeling van 

kracht is word je geïnformeerd.

Bij het CAOP is een informatiepunt 

ingericht over het onderzoek naar 

chroom-6 en CARC. Het informatiepunt 

wordt ondersteund door het CAOP-

ondersteuningsteam c6&carc. Het 

onderzoekscommissie 
chroom-6

“
REGELING IS ER VOOR 
SPOEDIGE ONDERSTEUNING 
EN FINANCIËLE HULP’

 DOCUMENTEN 
 BESCHIKBAAR
H  Defensie heeft een tweede 
verzameling documenten 
openbaar gemaakt op www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/
chroomverf.
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R
ecent is men bij Defensie 

gestart met levensver-

lengend overhoud aan 

de onderzeeërs van de 

zogenaamde Walrusklasse. 

in een van deze schepen, Hr. Ms. 

Zeeleeuw, is tijdens onderhoudswerk-

zaamheden op twee onverwachte plek-

ken asbest aangetroffen. Zo is er asbest 

aangetroffen in de pakkingen bij de hea-

ter en op de kabelbomen in het schip. 

Dit leidde, zoals begrijpelijk, tot onrust bij 

het personeel. Zo zijn er zorgen dat de 

asbestdeeltjes zich via het ventilatiesys-

teem door het schip verplaatst zouden 

kunnen hebben en de bemanning er 

zonder het te weten aan is blootgesteld. 

UIteraard hebben wij deze zorgen en de 

wijze waarop Defensie met de kwestie 

omgaat besproken in het overleg met 

Defensie. 

Onderzoek TNO
Uit onderzoeksrapporten van TNO blijkt 

dat er geen sprake zou zijn geweest 

van blootstelling. De aanwezige asbest 

in de pakkingen zat goed verborgen 

en zou pas zijn vrijgekomen tijdens de 

onderhoudswerkzaamheden toen men 

erin ging boren en zagen. De asbest-

kruimels op de kabelbomen zijn er naar 

verwachting gekomen tijdens de bouw 

van de Zeeleeuw, via de asbestdekens 

die toentertijd tijdens het lassen nog 

gebruikt werden. De asbestkruimels zit-

ten stevig vastgeplakt aan de kabels en 

hebben volgens het TNO-rapport niet 

rond gedwarreld door het schip.

Defensie geeft aan erg geschrokken te 

zijn van het aantreffen van het asbest, 

dat tijdens eerdere asbestcontroles in de 

jaren ’90 verborgen was gebleven. Het 

schip is nu echter compleet schoonge-

maakt van asbest en de kabelbomen 

zijn geharst, zodat de asbestkruimels 

op de kabels vast zitten. Er is voor deze 

(ook elders gebruikelijke) methode 

gekozen omdat het vervangen van de 

kabels geen optie was zonder het schip 

volledig te moeten ontmantelen.

Geen gezondheidsrisico
Defensie heeft ons gegarandeerd dat 

er geen gevaar is geweest voor de 

gezondheid van de opvarenden van 

de Zeeleeuw. Maar om het proces 

toch nog gedegen te monitoren heeft 

Defensie een Beheersplan opgesteld; 

de Zeeleeuw zal de komende tijd 

maandelijks zal worden gecontroleerd 

op asbest. De AFMP heeft vooralsnog 

geen aanleiding te veronderstellen dat 

er gezondheidsrisico’s zijn, maar zal het 

proces nauwlettend blijven volgen. De 

overige onderzeeërs uit de Walrusklasse 

zullen op asbest gecontroleerd worden 

met de kennis die nu is opgedaan en op 

een gecontroleerde wijze. 

Nieuwe metingen 
fijnstof Mali
 
In Mali zijn weer nieuwe metingen 
verricht naar fijnstof. De AFMP houdt 
de voortgang nauwlettend in de gaten. 
Verder zijn we benieuwd naar ervaringen 
van militairen met de omstandigheden 
en de stofmaskers, en wat zij vinden van 
de voorlichting hierover.

»Vorig jaar heeft de AFMP bij Defensie zijn 

zorgen geuit over de blootstelling aan fijnstof 

in Mali. Defensie heeft daarop metingen uitgevoerd 

waaruit bleek dat de blootstelling aan fijnstof niet 

buitensporig hoog was en het naar verwachting 

geen chronische gezondheidsklachten tot gevolg 

kon hebben. Wel bestaat de kans dat militairen kort-

durende luchtwegklachten ervaren.

Binnen en buiten
Zoals afgesproken monitort Defensie de fijnstof-

blootstelling in Mali en is recent weer gestart met 

metingen. Zo wordt er onder meer in de buiten-

omgeving gemeten, in de binnenverblijven en 

waarschijnlijk ook op de persoon, om zodoende de 

feitelijke blootstelling te meten. De uitkomsten van 

de metingen worden verwerkt in een rapport met 

conclusies en aanbevelingen. De verwachting is dat 

dit rapport vóór de zomerperiode verschijnt.

Beperken blootstelling
Volgens Defensie zijn de militairen die op missie 

zijn in Mali goed geïnformeerd over de aanwezig-

heid van fijnstof en hoe ze hiermee om moeten 

gaan. Zo wordt er volgens Defensie bij operationele 

inzetten zo goed mogelijk rekening gehouden 

met de klimatologische omstandigheden, worden 

de binnenverblijven met filters gezuiverd en met 

ritsen zo goed mogelijk dichtgehouden. Militairen 

wordt geadviseerd zo veel mogelijk een P2- of 

P3-stofmasker te dragen.

Na de missie
De AFMP is erg benieuwd hoe de AFMP-leden in 

Mali dit zelf ervaren. Is er inderdaad gedegen voor-

lichting gegeven? Zijn er voldoende stofmaskers 

aanwezig (zoals Defensie beweert) en hoe worden 

de omstandigheden in Mali ervaren? Ook wil de 

AFMP graag weten of militairen na terugkomst uit 

Mali een gezondheids-checkup hebben gehad en 

hoe ze zich nu voelen. 

» Mail je ervaringen naar mali@afmp.nl.

WERK EN INKOMEN UPDATE

Schrik om asbest 
in onderzeeër

Op de voorgrond 
de onderzeeboot 
Hr.Ms. Dolfijn.
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O
p dit moment is nog niet 

bekend hoe Defensie 

omgaat met de uitspraak 

van de Centrale Raad 

van Beroep in de zaak 

over de Eigen huishouding. De Raad tik-

te Defensie op de vingers vanwege een 

verboden onderscheid. Medewerkers 

die wel of geen eigen huishouding had-

den, werden ongelijk behandeld bij de 

reiskostenvergoeding en de vrijstelling 

voedings- en huisvestingskosten. De 

Centrale Raad van Beroep heeft op 24 

november 2014 in hoger beroep de 

AFMP, die deze zaak aanspande, in het 

gelijk gesteld. Een uitspraak met grote 

gevolgen: alle militairen hebben recht 

op eenzelfde reiskostenvergoeding, 

ongeacht de huishouding. 

Mogelijke afwijzing
We kunnen er niet blindelings vanuit 

gaan dat Defensie deze uitspraak 

opvolgt. De mogelijkheid bestaat dat 

Defensie de rekesten van de militairen 

zonder eigen huishouding, die nu in 

aanmerking willen komen voor de 

(hogere) reiskostenvergoeding/vrijstel-

ling huisvestings- en voedingskosten die 

aan militairen met een eigen huishou-

ding wordt toegekend, op dit moment 

afwijst. Ondanks deze mogelijke afwij-

zing, adviseren wij dringend het betref-

fende rekest toch z.s.m. bij Defensie in te 

dienen om zodoende eventuele gelijke 

rechten te kunnen veiligstellen.

Hoe rekest in te dienen
Als u op dit moment niet de hogere 

reiskostenvergoeding (en vrijstelling 

voor huisvestingskosten en voedings-

kosten) ontvangt en u daarvoor in 

aanmerking wilt komen, dan zult u een 

rekest moeten indienen. De rekesttekst 

die u kunt gebruiken bij het invullen 

van een rekestformulier is op te vragen 

bij de afdeling IBB via ibb@afmp.nl. Als 

u daarbij - onder vermelding van uw 

naam, adres en woonplaats - aangeeft 

of het om dagelijks reizen gaat of om 

niet-dagelijks reizen met huisvestings-

kosten en voedingskosten, dan kunnen 

wij u de juiste rekesttekst toesturen. Als 

uw eigen huishouding-zaak al bij ons in 

behandeling is (in bezwaar of in beroep), 

dan wordt u binnenkort geïnformeerd 

over het vervolg. Hebt u nog vragen, bel 

de afdeling IBB: 0348 - 707433. 

De Minister van Defensie maakt 
verboden onderscheid naar leeftijd door 
de UGM-uitkering op 65-jarige leeftijd 
te stoppen, (ruim) voordat de AOW-
leeftijd is bereikt. Dit was op donderdag 
11 december 2014 het oordeel van het 
College voor de Rechten van de Mens 
(CvRM). Daarmee overtreedt Defensie 
de wet. De vraag is nu wat Defensie gaat 
doen met de uitspraak. Daarom is het 
raadzaam een bezwaar of een verzoek 
in te dienen. 

» Zowel voor mensen die nu al een AOW gat 

hebben als de nieuwe gevallen zou Defensie 

iets moeten doen. Als goed werkgever zou moeten 

voorkomen dat er een AOW gat ontstaat, én moet ze 

het bestaande AOW-gat bij defensiemedewerkers 

oplossen. Als Defensie het oordeel van het CvRM 

niét overneemt heeft het College in principe ook 

nog de mogelijkheid dit via de rechter af te dwin-

gen. Het College grijpt echter maar zelden naar dit 

middel. 

We raden daarom alle militairen die een UGM-

besluit hebben gekregen waarvan de bezwaarter-

mijn nog open staat én militairen die de komende 

tijd een UGM-besluit krijgen aan om binnen zes 

weken bezwaar te maken. Militairen die hun UGM-

besluit meer dan zes weken geleden hebben ont-

vangen, adviseren we een verzoek in te dienen. Op 

de website afmp.nl ziet u onder op de homepage 

een verwijzing naar dit artikel. In dit artikel vindt u 

een voorbeeldtekst die u kunt downloaden, plus de 

verzendwijze. 

Niet alleen militairen met een UGM-uitkering kun-

nen te maken krijgen met een AOW-gat. Ook andere 

uitkeringen van zowel militairen als burgermede-

werkers stoppen op de 65e jarige leeftijd en leveren 

daardoor een AOW-gat op. Dit kan bijvoorbeeld het 

geval zijn met de bovenwettelijke WW of bepaalde 

arbeidsongeschiktheidsaanvullingen. Zie ook hier 

het artikel op op www.afmp.nl. 

Wel reiskosten maar geen eigen huishouding:

Stel je rechten 
veilig!

AOW-gat?
Dien bezwaar in! 
(Of een verzoek) 

WERK EN INKOMEN

Defensie mag geen onderscheid maken bij de reiskostenver-
goeding tussen medewerkers met en zonder eigen huishouding, 
en ook niet bij de vrijstelling voedings- en huisvestingskosten. 
Toch bestaat er de kans dat dat nog steeds gebeurt. Dien daarom 
een rekest in, zodat je je rechten veilig stelt!
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»Waarom 2 opbouwpercentages?
Vanaf 2015 gelden er in de ABP-regeling twee opbouwper-

centages. Welke voor u geldt, is afhankelijk van uw salaris. De 

reden is dat sociale partners ernaar gestreefd hebben de wijzi-

gingen in de pensioenregeling zo gunstig mogelijk voor beide 

inkomensgroepen uit te laten komen. Op die manier wordt 

de pensioenopbouw in beide groepen zo hoog mogelijk. 

»Wat is mijn opbouwpercentage?
Is uw salaris lager dan € 37.578,45? Dan is het opbouw-

percentage 1,701%. Is uw salaris hoger dan € 37.578,45? Dan is 

het opbouwpercentage 1,875%.

»Wat betekent dit voor mijn pensioen?
Het opbouwpercentage wordt verlaagd. U bouwt hier-

door jaarlijks minder pensioen op. Hoeveel pensioen u precies 

gaat opbouwen is nu nog niet bekend.

»En de opbouw nabestaandenpensioen?
De opbouw van uw nabestaandenpensioen gaat vanaf 

2015 omhoog. Ontvangt u op dit moment nabestaandenpensi-

oen? Dan verandert er niets voor u. Bouwt u pensioen op, dan 

wordt het nabestaandenpensioen (dat bij overlijden na 67 jaar 

wordt uitgekeerd) vanaf 1-1-2015 verhoogd van ongeveer 35% 

naar 50%. En vanaf 2016 wordt het nabestaandenpensioen ver-

der verhoogd naar 70%.

»Wat als ik later met pensioen ga?
De leeftijd waarop uw pensioenuitkering ingaat, veran-

dert. Dit was voorheen de eerste dag van de maand waarop u 

65 jaar wordt. Vanaf 1-1-2015 is dit de dag dat u uw AOW-leeftijd 

bereikt (zie kader). U kunt er natuurlijk wel voor blijven kiezen 

om – net als nu- uw pensioen eerder in te laten gaan, dan ont-

vangt u over een langere periode wel een wat lager bedrag. Het 

ABP kan berekeningen voor u maken.

» Ik ben gepensioneerd. Wat betekent de 
nieuwe regeling voor mij? 

De nieuwe pensioenregeling heeft alleen effect op het nog op te 

bouwen pensioen vanaf 1 januari 2015.  
Bron: ABP.nl

In 2015 geldt voor burgers een nieuwe pensioen-
regeling. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Wat verandert in  
uw burgerpensioen 
in 2015?

FAQ’S PENSIOENEN

Wanneer met ABP 
KeuzePensioen?
Werkt u als burger bij Defensie en bent 

u van plan ná 1 mei 2015 maar vóór 1 

januari 2016 met ABP KeuzePensioen 

te gaan? Dan doet u er verstandig 

aan te laten uitzoeken of het niet 

voordeliger is om dat al vanaf 

1 mei te doen. Vanaf 2 mei 

2015 wordt het pensioen met 

enkele tientjes per maand 

verlaagd – en dus met 

enkele honderden euro’s 

per jaar. 

Waarom wordt het 
FPU-deel verminderd?

Dat het ABP KeuzePensioen vanaf 

2 mei 2015 met een zevende wordt 

verminderd is een van de afspraken 

in het akkoord dat de sociale part-

ners eind 2014 hebben gesloten. Dat 

akkoord is een noodzakelijk kwaad, 

afgedwongen door het pensioenbeleid 

van het kabinet Rutte II. 

Hoe kom ik aan informatie?
Vanaf nu kunt u de bedoelde informa-

tie opvragen bij het ABP. Ga eerst bij 

het ABP te rade. 

Kijk op de ABP-website voor meer 

informatie! www.abp.nl Komt u er dan 

nog niet uit? AFMP-leden kunnen uiter-

aard ook de bond inschakelen voor 

informatie. Daarbij moeten twee din-

gen duidelijk zijn: uw pensioenplannen 

en de hoogte van uw voorwaardelijk 

ABP-pensioen. Dat bedrag staat op uw 

pensioenoverzicht; het is het bovenste 

voorwaardelijke pensioenbedrag dat 

daarop te vinden is. Voor het bespre-

ken van uw situatie kunt u contact 

opnemen met de afdeling Individuele 

Belangenbehartiging. Telefoon: 0348 

-487 050, e-mail: ibb@afmp.nl.  

Vragen over ABP 
Keuze-Pensioen

 WANNEER 
 KRIJG IK 
 AOW? 
H  Op deze vraag 
krijgt u snel een 
antwoord als u op 
onderstaande link uw 
geboortedatum invult:
http://www.svb.nl/int/
nl/aow/wat_is_de_aow/
wanneer_aow.

“
KIJK OP DE 

ABP-WEBSITE 
VOOR MEER 

INFORMATIE! 
WWW.ABP.NL
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Terugdringen uitval
Daarnaast voorziet het sectorplan in 
het terugdringen van de uitval tijdens 
de basisopleiding voor Defensie. 
In het sectorplan zijn maatregelen 
afgesproken om de uitval te verlagen, 
zodat meer studenten aangenomen 
kunnen worden. Ook zal werk worden 
gemaakt van het optimaliseren van 
de doorstroommogelijkheden tussen 
Defensie en politie.

Verheugd
Namens de bonden van FNV Veiligheid 
reageerde AFMP-voorzitter Anne-
Marie Snels verheugd op het akkoord 
over het werkgelegenheidsplan. ‘Ik 
ben blij dat het gelukt is deze mogelijk-
heid uit het Sociaal Akkoord te benut-
ten om ook bij Defensie en de politie 
een impuls te geven aan de werkgele-
genheid voor jongeren. De werkeloos-
heid onder jongeren is immers groot. 
Ook het feit dat defensiewerknemers 
de kans krijgen om zich bij te scholen 
is prima. Dat vergroot hun kansen 
op een baan zowel binnen als buiten 
Defensie. De AFMP heeft zich daar 
stevig voor ingezet en dat is gelukkig 
niet zonder resultaat gebleven.’ 

Werk naar werk
Onlangs is Asscher, na overleg met 
de sociale partners, akkoord gegaan 
met het sectorplan voor defensie en 
politie. Dat betekent dat er 40 miljoen 
euro extra beschikbaar komt. Dat geld 
is vooral bestemd voor omscholing, 
begeleiding van werk naar werk (bin-
nen en buiten de sector) en instroom 
van jongeren binnen Defensie. Minister 
Asscher betaalt daarvan de helft. De 
rest wordt betaald uit het ASD-fonds 
(Stichting Arbeidsmarkt en Scholing 
Defensie). Geld uit dit fonds wordt de 
komende twee jaar (dat is de looptijd 
van het sectorplan) hiervoor besteed. 
Het is dus geen extra geld (uit bijvoor-
beeld de loonruimte), maar het gaat 
om het benutten van bestaande finan-
ciële middelen uit het ASD fonds. Het 
sectorplan Politie wordt gefinancierd 
uit de eigen sectormiddelen (50%). 

Een greep uit de belangrijkste elemen-
ten van het sectorplan: 

» 160 werknemers worden (om)
geschoold voor technische functies 
bij Defensie

» 200 jongeren zonder startkwalifica-
tie krijgen de kans om in te stromen

» 1.000 werknemers bij Defensie krij-
gen een beroepsopleiding

» Behoud oudere werknemers 

 E
én van de afspraken in 
het Sociaal Akkoord is het 
beschikbaar stellen van 
600 miljoen euro voor 
bestrijding van de (lang-

durige) werkloosheid. Dit gebeurt op 
basis van zogenaamde sectorplannen. 
Als werkgevers en bonden met een 
overtuigend voorstel kwamen om de 
specifieke arbeidsmarktproblemen 
in hun sector aan te pakken, dan was 
minister Asscher van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid bereid een groot 
deel van de financiering te leveren.
De AFMP drong er, samen met de FNV, 
op aan via sectorplannen de instroom 
van jongeren mogelijk te maken en 
werkgelegenheid voor oudere werk-
nemers te behouden.

Op basis van het Sociaal Akkoord uit 2013 
wordt in 2015 ruim 40 miljoen euro extra 
geïnvesteerd in het bevorderen van de 
werkgelegenheid bij Defensie en de politie. 
Minister Asscher van Sociale Zaken is 
akkoord gegaan met het sectorplan dat de 
werkgevers en de vakbonden daarvoor 
hebben ingediend, mede op initiatief 
van de bonden van FNV Veiligheid – de 
AFMP, de Marechausseevereniging en de 
Nederlandse Politiebond.

Impuls werkgelegenheid Defensie

“
INZET AFMP BLEEF 
GELUKKIG NIET 
ZONDER RESULTAAT ’

WERK EN INKOMEN

OPLINIE FEBRUARI 2015 09

Sectorplan
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Hierin staan ook andere conclusies 

en aanbevelingen, die voor de NVVS 

(de Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden waarmee de AFMP 

nauw samenwerkt), interessant genoeg 

zijn om te evalueren. 

Zo geeft het rapport de Britse strijd-

krachten aanbevelingen met als doel 

defensiemedewerkers met gehoorver-

lies en tinnitus beter te ondersteunen 

en jongere medewerkers het belang 

van gehoorbescherming bij te brengen. 

Wellicht kunnen ook Nederlandse defen-

siemedewerkers er baat bij hebben. De 

belangrijkste drie aanbevelingen:

» Veteranen in actieve dienst krijgen 

hoogwaardiger gehoormiddelen, 

inclusief minder opvallende gehoor-

apparaten die in het oor gedragen 

worden. Als ze al gehoormiddelen 

hebben gekregen van Defensie, kun-

nen ze die kosteloos laten onderhou-

den en/of vervangen.

» Defensiepersoneel en postactieve 

veteranen moeten worden gecom-

penseerd. Niet alleen voor de schade 

die tijdens de dienst is veroorzaakt, 

maar ook voor het verschil tussen de 

gehoorcapaciteiten van een veteraan 

van een bepaalde leeftijd en die van 

een even oude tegenhanger, zijnde 

geen veteraan maar bijvoorbeeld 

burgerpersoneel.

 I
n het Verenigd Koninkrijk 

hebben veteranen jonger dan 

75 jaar gemiddeld een drie-

enhalf maal zo grote kans op 

gehoorschade als de gemid-

delde burger. Ook niet best is 

het bij de Britse Afghanistan-

veteraren. Van de veteranen 

die in 2007 en 2008 op 

missie zijn geweest, heeft 

maar liefst 14 procent een gehoorbe-

schadiging. Over het algemeen hebben 

veel defensiemedewerkers in Groot-

Brittannië niveaus van gehoorschade 

die ze anders alleen op (veel) hogere 

leeftijd gehad zouden hebben. Zo zijn er 

dertigjarigen met het gehoor van een 

50-jarige. Zo iemand hoeft dan niet op 

compensatie te rekenen, maar als hij 

50 is zal zijn gehoor verder achteruit 

zijn gegaan en op het niveau van een 

70-jarige zijn. Dit kan een aanzienlijke 

invloed hebben op zijn loopbaanper-

spectief en verdienmogelijkheden.

Lost voices
Dergelijke bevindingen staan in 

een recent rapport van de Royal 

British Legion (vergelijkbaar met het 

Veteraneninstituut). Het rapport is 

getiteld Lost Voices, A Royal British 

Legion report on hearing problems 

among Service personnel and veterans. 

BLIKOPENER
TEKST ALEX GROOTHEDDE

Het is interessant om te zien hoe in Groot-Brittannië wordt 
omgegaan met preventie en aanpak van gehoorschade onder 
defensiepersoneel. Daar kan Defensie misschien nog iets van leren, 
hoewel gezegd moet worden dat de werkgever gehoorschade 
behoorlijk serieus neemt. 

Gehoorschade

 THE ARMED FORCES 
 COVENANT 
H  In 2011 werd in Groot-Brittannië een con-
venant van kracht dat de verhouding tussen 
de staat, de regering en de strijdkrachten 
weergeeft. Het convenant is een manier 
om officieel vast te leggen welke offers (ex-) 
defensiemedewerkers brengen en hoe deze 
personen moeten worden behandeld. Er 
wordt uitgegaan van twee principes: iemand 
in actieve dienst of een reservist, en hun 
gezinsleden, mogen vergeleken met werk-
nemers bij de overheid of in het bedrijfs-
leven geen nadeel ondervinden. Speciale 
aandacht is in bepaalde gevallen toepas-
selijk, en in het bijzonder voor degenen die 
gewond zijn geraakt tijdens de uitoefening 
van hun functie. Een voorbeeld hiervan is 
het verstrekken van prothesen aan degenen 
die een ledemaat hebben verloren. Deze 
worden via de nationale gezondheidsdienst 
verzorgd en zo nodig vervangen. De over-
heid zorgt via speciale fondsen ervoor 
dat deze prothesen beschikbaar zijn voor 
mensen die de dienst verlaten, ook als ze 
normaal gesproken niet via de nationale 
gezondheidszorg beschikbaar zouden zijn.

Hoe gaan 
de Britten 
ermee om?

“
BELANGRIJK PUNT IS 
BETERE BESCHERMING’
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» Langdurig investeren in een experti-

secentrum annex behandelcentrum 

op academisch niveau. De belangrijk-

ste doelstellingen voor dit centrum: 

veteranen met in diensttijd opge-

lopen gehoorschade beoordelen, 

ondersteunen, adviseren en volgen, 

en daarnaast het bestuderen van 

de aard en ontwikkeling van onder 

diensttijd opgelopen gehoorschade 

en arbeidsongeschiktheid.

Andere aanbevelingen
» Er wordt door het Britse leger een 

compensatie toegekend wanneer tin-

nitus een aanzienlijke invloed heeft op 

communicatie en kwaliteit van leven.

» De overheid stelt een fonds in voor 

veteranen met dienstgerelateerde 

gehoorschade, om ervoor te zorgen 

dat gehoorapparaten die ze van 

Defensie hebben gekregen worden 

onderhouden en vervangen door 

NHS; de nationale gezondheidszorg 

die ook voor burgers geldt. Ook moet 

dit fonds ervoor zorgen dat veteranen 

gehoorapparaten krijgen die voorko-

men dat ze in verlegenheid worden 

gebracht of gestigmatiseerd worden 

als gevolg van hun gehoorverlies, 

met daarbij een speciale behandeling 

die in overeenstemming is met het 

convenant (zie kader op pagina links). 

ning. Misschien is het beter om te zeggen 

dat we van elkaar kunnen leren. Neem 

het gegeven dat gehoorschade door de 

Britse strijdkrachten al tientallen jaren 

achtereen wordt beschouwd als een 

standaard beroepsrisico. In Nederland is 

dat niet het geval. Toch is het bij Defensie 

niet per se minder goed geregeld. Als 

bij Nederlandse militairen tijdens de 

uitkeuring gehoorschade wordt vastge-

steld, dan is er sprake is van vergoeding 

van een gehoorapparaat en batterijen. 

Zogenoemde cognitieve therapie wordt 

echter nog niet vergoed. De AFMP pleit 

sterk voor een financiële compensatie 

van deze therapie. 

Zwarte vlek
De Engelse aanbeveling voor het kennis-

centrum en beleid komt vooruitstrevend 

over, maar dat neemt niet weg dat in 

Nederland ook ontwikkelingen gaande 

zijn. Zo werken audiologen al nauw 

samen. Maar wat betreft beleid is er wat 

de AFMP betreft vooralsnog een zwarte 

vlek. Een gedeelte van het overleg speelt 

zich immers af buiten het bereik van 

de AFMP - zoals de interne werkgroep 

gehoorschade van Defensie. Ook zijn 

er positieve ontwikkelingen, zoals een 

advies van de NVSS om beleid op te kun-

nen baseren, maar dat bevindt zich nog 

in een informeel stadium. 

» Defensie werft jonge veteranen met 

gehoorschade om jonge defensieme-

dewerkers die het meeste risico hierop 

lopen, te vertellen over de invloed van 

tinnitus op hun loopbaan en kwaliteit 

van leven. 

» Er komt een breed onderzoek naar de 

mate waarin gehoorschade voorkomt 

en de impact die het heeft op Brits 

militair personeel, om de omvang van 

het probleem vast te stellen 

» Er worden richtlijnen ontwikkeld voor 

behandeling en ondersteuning van 

patiënten met tinnitus om de kwaliteit 

hiervan op een meer gelijkmatig niveau 

te krijgen, rekening houdend met het 

ongemak dat veel personen met deze 

klachten (zoals veteranen) ervaren. 

» Vragen gericht op de mogelijke aanwe-

zigheid van tinnitus zijn een vast onder-

deel van geneeskundige onderzoeken 

van Defensie. 

» Eenvoudige toegang tot ondersteuning 

bij tinnitus. 

Van elkaar leren
Dergelijke aanbevelingen zouden in 

Nederland ook kunnen worden overge-

nomen. Als we de Nederlandse en de 

Engelse situatie met elkaar vergelijken, 

kunnen we niet concluderen dat het ene 

land veel ‘verder’ is dan het andere qua 

kennis en medische en sociale ondersteu-

 TECHNISCHE 
 WERKGROEP SCHADELIJK 
 GELUID
H  De AFMP heeft zitting in de technische 
werkgroep Schadelijk geluid en werkt daar 
samen met experts van Defensie aan een 
Arbocatalogus Schadelijk Geluid. Het doel 
is om zoveel mogelijk de blootstelling aan 
schadelijk geluid te voorkomen (bijvoor-
beeld door de hoeveelheid geluid mee te 
nemen in de aanbesteding van een voer-
tuig) en medewerkers ertegen te bescher-
men door de juiste beschermingsmiddelen. 
Periodieke controle van deze middelen 
moet hierin meegenomen worden.
In een andere Defensie-werkgroep, 
genaamd Gehoorschade, wordt nagedacht 
over het vroegtijdig signaleren van gehoor-
schade (bijvoorbeeld door periodieke 
audiogrammen voor en na uitzending) en 
de juiste behandeling ervan. Het onderwerp 
Tinnitus wordt hierin ook meegenomen.
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Jeanine Hennis in november 2014 tegen 

de Tweede Kamer zei: ‘Zonder thuisfront 

geen inzet. Het thuisfront is een cruciale 

factor’. Vervolgens heeft de Minister 

toegezegd een onderzoek onder het 

thuisfront te houden. Dat vinden we 

prima, maar ook wij houden graag ons 

eigen onderzoek. Omdat ook wij het 

thuisfront belangrijk vinden en weten 

dat een missie veel invloed kan hebben 

op het gezin en de relatie.

Wanneer invullen? 
De vragenlijst staat vanaf begin februari 

tot begin maart op www.afmp.nl en is 

bedoeld voor de partner van de uitge-

zonden militair en ouders van jonge 

militairen die nog thuis wonen.

In dit onderzoek staan onder andere 

vragen over:

» Uw ervaringen tijdens de uitzending

» De steun en begeleiding vanuit  

 Defensie

» De steun en begeleiding vanuit uw  

 directe omgeving

» Het contact met uw uitgezonden  

 partner of kind

» De uitzendperiode en  

 uitzendbescherming

We weten dat veel vrouwen van mili-

tairen deelnemen aan blogs. Deel deze 

enquête s.v.p. dus ook met anderen! Alle 

partners van militairen, of ze nu wel of 

geen lid zijn van de AFMP, kunnen de 

enquête invullen. Hoe meer reacties wij 

krijgen, hoe beter. 

de militair op de vliegtuigtrap staat om 

naar het missiegebied te gaan, maar 

veel eerder. Namelijk op het moment 

dat de militair wordt aangewezen voor 

de missie. 

Verbeteren zorg
Defensie heeft in dat kader een totaal-

pakket aan maatregelen om de zorg 

vóór, tijdens en na de uitzending vorm 

te geven. In eerste instantie is die zorg 

sterk gericht op de operationele inzet 

en het welbevinden van de uitgezonden 

militair. Ook het thuisfront wordt in die 

zorg niet vergeten. Door als partner of 

ouder van een thuiswonende militair 

mee te werken aan de AFMP-enquête 

levert u bouwstenen waarmee u ons 

helpt om de zorg van Defensie voor het 

thuisfront zo nodig aan te passen en/of 

te verbeteren.

Uitspraak Hennis
Het invullen van deze enquête is óók 

van belang omdat Defensieminister 

 H
oe ervaart het thuis-

front dat hun partner, 

zoon of dochter op 

missie is? En wat 

betekent dat voor 

partners, kinderen en 

ouders van nog thuiswonende militai-

ren? Hoe vinden ze passende oplossin-

gen voor problemen? Wij willen graag 

hun mening en opvattingen horen. Ben 

je militair, laat dit artikel dan vooral ook 

even door je partner of ouders lezen. 

Invloed missies
Werken bij Defensie zorgt ervoor dat 

militairen veelvuldig voor korte of lange-

re tijd van huis zijn. Juist missies kunnen 

van grote invloed zijn op het thuisfront; 

op de partner, de kinderen, de ouders 

van nog thuiswonende militairen én op 

de relatie en de gang van zaken thuis. 

Hoeveel invloed dat heeft is afhankelijk 

van veel verschillende zaken. Voor veel 

militairen en hun thuisfront begint de 

missie immers niet op het moment dat 

Als AFMP willen we méér inzicht krijgen in de effecten van uitzendingen 
op het thuisfront. Daarom roepen we partners en ouders van militairen op 
om begin februari onze enquête op www.afmp.nl in te vullen.

ENQUÊTE THUISFRONT
TEKST SKIP SPRINGER 

“
HET INVULLEN 
VAN DE ENQUÊTE 
DUURT PAKWEG 10 
MINUTEN

»Na de ver-

werking 

van de onder-

zoeksgegevens 

in het voorjaar 

zullen wij u via 

de website en 

OpLinie infor-

meren over de 

uitkomsten.

Vul enquête 
Thuisfront in!

FOTO: AVDD / DAVE DE VAAL

Afscheid i.v.m. 
uitzending naar 
Mali. 
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»Het is belangrijk een ongeval 
zo tijdig mogelijk te melden. Bij 

overlijden binnen 48 uur, maar in ieder 
geval voor de crematie of begrafenis. 
Bij blijvende invaliditeit of tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid binnen 3 
maanden na het ongeval. Gebruik het 
aangifteformulier op de website en 
stuur dit naar ibb@afmp.nl. 

Uitgebreide dekking
Deze ongevallenverzekering wordt 
door ons collectief afgesloten en biedt 
tevens een dekking voor ongeval in 
geval van agressie en geweld, iets dat 
bij andere verzekeringen meestal is 
uitgesloten. Zelfs molest wordt gedekt. 

Tot uw 70ste
De verzekering eindigt in het verzeke-
ringsjaar dat een lid 70 jaar wordt. De 
leeftijd van 70 jaar is een polisvoor-
waarden van de verzekeraar waarop 
wij geen invloed hebben. 
De aanvullende dekking voorziet 
(uiteraard onder bepaalde voorwaar-

Gratis collectieve ongevallenverzekering:

Meld ongeval tijdig!
Als lid van de AFMP heeft u een gratis collectieve ongevallenverzekering 
met een 24-uurs dekking voor ‘onder andere’ woon-werkverkeer en 
sportactiviteiten. Het is van belang een ongeval tijdig te melden. 

LEDENSERVICE

den) in verbeteringen aan de woning, 
plastische chirurgie, tandheelkundige 
kosten en psychologische bijstand. 
Maar ook bijvoorbeeld opleidingskos-
ten kunnen tot een bepaald bedrag 
worden vergoed, als naar aanleiding 
van blijvende invaliditeit een andere 
professionele activiteit noodzakelijk is. 

Bekijk de polisvoorwaarden
Het is raadzaam de polisvoorwaar-
den door te nemen. Die vindt u op 
www.afmp.nl (Lidmaatschap, Verze-
keringen). U ziet onder andere uitge-
breid wat uw verplichtingen zijn in 
geval van een ongeval. Ook leest u hier 
onder welke omstandigheden er géén 
uitkering plaatsvindt. Dat is natuurlijk 
het geval bij opzet of misdrijf, maar 
ook bij risicoverhogende sporten als 
bobsleeën, skispringen, ijshockey, 
boks- en rugbywedstrijden, parachute-
springen en paragliding/parapente.

Voor meer informatie: stuur een e-mail 
naar info@afmp.nl 
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 WAAR VINDT U 
 HET AANGIFTE-
 FORMULIER?
H   Ga op het menu van www.

afmp.nl via Lidmaatschap, 

Verzekeringen, naar Gratis col-

lectieve ongevallenverzekering. 

Onderaan het artikel kunt u het 

formulier downloaden als Word-

document (8 pagina’s).
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VAKBONDSHART

erg leuk. Toen ik op het einde van mijn 

studie was gekomen en de stap naar de 

grotemensenwereld moest zetten, heb 

ik daarom nog wat extra keuzevakken 

genomen.” Cindy werd student-assistent 

bij professor Rood, die een leerstoel had 

in sociaal recht. “Ik moest toen veel din-

gen uitzoeken, en moest bijvoorbeeld 

een nota schrijven voor een arrest. Het 

was meekijken en meedoen.”  

 

Toen ze in 1995 afstudeerde was het 

heel erg lastig om aan het werk te 

komen. “Op één vacature kwamen hon-

derden reacties. Rood had echter veel 

contacten, onder andere bij het CAOP, 

het Centrum voor arbeidsverhoudingen 

bij overheidspersoneel, waar hij me bin-

nen loodste als jurist.”  

Na 13 jaar voornamelijk voor de sector 

politie te hebben gewerkt, wilde ze iets 

anders. “Ik had bij het CAOP een onaf-

 V
e Veel mensen gaan 

rechten studeren 

omdat ze nog niet 

heel precies weten 

wat ze willen. Dat was 

bij Cindy van Kins ook 

het geval, maar er school altijd al wel 

een sterk gevoel voor rechtvaardigheid 

in haar en een grote maatschappelijke 

betrokkenheid. Dus in algemene zin 

was ze al geknipt voor het vakbonds-

werk nog voordat ze het zelf wist. Die 

aanleg begon al lichtelijk te ontkiemen 

tijdens haar studie in Leiden. “Ik heb 

toen bij de rechtswinkel gewerkt, vanuit 

de gedachte om mensen te helpen 

bij juridische problemen.” Ook hielp ze 

mavo-, havo- en vwo-scholieren met 

huiswerkbegeleiding. “Rechten was voor 

mij een abstracte opleiding, maar het 

opkomen voor mensen vond ik wel inte-

ressant. En ik vond het studeren op zich 

De kracht van de AFMP zit ‘m in de 
mensen met een groot vakbondshart. 
Kaderleden, raadsmannen, 
sectorhoofden, onderhandelaars, mc-
leden, enzovoorts. Samen zijn ze de 
goed geoliede motor van de AFMP, die 
dagelijks klaar staat voor de leden Maar 
wie zijn ze en wat doen ze? In deze serie 
Vakbondshart zetten we telkens een 
bezielde AFMP’er centraal. Deze keer 
richten we de schijnwerper op Cindy 
van Kins, juridisch medewerker die 
enkele grote AFMP-zaken won.

Juridisch werk

Op het lijf 
geschreven

TEKST ALEX GROOTHEDDE FOTO THOMAS DE JONG
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hankelijke rol, want je hoort de stand-

punten van werkgever en de werkne-

mer aan, weegt ze, en brengt dan advies 

uit, wat op zich een fijne positie is. Maar 

ik wilde uitvliegen; wilde zelf standpun-

ten uitdragen namens één partij.” 

 

Toen Van Kins in 2008 bij de politieor-

ganisatie al was aangenomen, belde 

opeens de Nederlandse Politiebond. “Ik 

kon terecht bij de collega’s van de AFMP, 

en of ik daar oren naar had. Ik heb daar 

niet lang over hoeven nadenken; mijn 

voorkeur ging altijd al uit naar het wer-

ken voor een vakbond. ik wilde veel min-

der graag voor een werkgever werken, 

dus toen ben ik hier begonnen. Ik leerde 

de militaire regels, de vele afkortingen, 

las veel beleidsstukken, richtlijnen en bij-

zondere nota’s. Ik werd echt in het diepe 

gegooid, maar dat vond ik wel lekker: 

zo raakte ik het snelst vertrouwd met 

de materie. En de diversiteit aan zaken 

vond ik heel leuk.”  

 

Sommige zaken zijn aangrijpend. “In 

mijn vorige baan had ik onderzoek 

gedaan naar asbest, en hier bij de AFMP 

had ik een zaak van iemand die er 

echt ziek van was geworden. Het was 

bijzonder om de vertaalslag te maken 

naar een individuele casus. Ik ging bij 

het lid ook op huisbezoek, hij was toen 

stervende. Dat was een indrukwekkende 

ervaring. Het ging toen om het ontbre-

ken van een causaal verband tussen 

het inademen van asbestdeeltjes en 

zijn ziekte. Er zouden te weinig deeltjes 

zijn ingeademd. Het zat me niet lekker 

dat ik dat verband niet kon aantonen. Ik 

moest met een beter argument komen. 

De avond voor de zitting bedacht ik dat 

van een onjuiste functie-inhoud was 

uitgegaan; de man moest ook een doek 

waarin asbestvezels zaten uitwapperen. 

Daar kwamen dan zoveel deeltjes mee 

opleidingen gericht op een loopbaan 

binnen Defensie. “Opleidingsaanvragen 

werden steeds stelselmatig om 

uiteenlopende redenen afgewezen. 

De raad stond dat niet toe omdat de 

regelgeving geen ruimte biedt voor 

die afwijzingen”. Bij dit soort zaken is 

het volgens haar ‘de uitdaging om, 

wanneer iets wat in strijd is met de 

universele grondbeginselen maar al 

jarenlang wordt geaccepteerd, het zo 

te formuleren dat het uiteindelijk toch 

gehoord wordt. “Ik houd ervan om dan 

de diepte in te gaan en alles uit de kast 

te trekken wat helpt om het verhaal 

goed te onderbouwen. Dat geeft heel 

veel voldoening. En ja, bij de zaak over 

de eigen huishouding ging thuis een 

fles champagne open. ” 

 

Een andere fles staat al koel, want Cindy 

wordt binnenkort beëdigd als advocaat 

bij de AFMP. “Als advocaat zal ik dan ook 

de rechtszaken en soms ook strafrech-

telijke zaken voor de AFMP kunnen 

doen. Een grote uitdaging, waar ik veel 

zin in heb”. Terwijl we over het 

vakbondswerk praten en 

over haar interesse in 

grondrechten, plant 

Cindy van Kins 

opeens haar 

elleboog op 

tafel. Op haar 

pols prijkt een 

grote getatoe-

eerde letter A, 

die ze met een 

grote glimlach 

laat zien. Deze tat-

too verbindt haar met 

duizenden mensen van 

over de hele wereld die elk een 

van de 6773 letters van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de 

Mens laten tatoeëren. Dat gebeurt in 

het kader van het sociale kunstproject 

Human Rights Tattoo, gesteund door 

Amnesty International. “Ik vind die ver-

klaring zó belangrijk dat ik besloot aan 

dit project mee te doen, ook omdat ik 

de universele verklaring graag uitdraag. 

Het is mooi en bijzonder om dat samen 

met mensen over de hele wereld te 

doen.” 

vrij dat het onderzoek van de werkge-

ver hierdoor werd ontkracht. Ik bedacht 

dat de nacht voor de zitting en dacht: ja 

dat is het, daar is de zaak mee gewon-

nen! En dat gebeurde uiteindelijk ook, 

maar het zure was wel dat die man toen 

al was overleden. Ik wilde echt tot het 

gaatje gaan om die onrechtmatigheid 

weg te nemen. Ik leg me dus niet snel 

bij dingen neer, zeker niet wanneer ik 

het gevoel heb dat er iets niet klopt.”  

 

Die eigenschap komt haar goed van 

pas, want het duurt in de juridische 

zaken die Cindy ter hand neemt vaak 

lang voordat ze resultaat heeft. Er is een 

besluit, een bezwaar, een beroep, en 

zo nodig hakt uiteindelijk de hoogste 

instantie, de Centrale Raad van Beroep, 

de knoop door. “Dan gaat het vaak om 

principekwesties en daar zit vaak ook 

frustratie bij. Logisch, want zulke zaken 

gaan ook echt ergens over. Voor mij is 

het werken aan een zaak het meest uit-

dagend als het om grondrechten gaat, 

als mensen in hun universele rechten 

worden aangetast, doordat 

bijvoorbeeld onderscheid 

wordt gemaakt naar 

geslacht, leeftijd of 

arbeidsduur. Daar 

heb je een lange 

adem voor 

nodig.”  

Bij de Centrale 

Raad van 

Beroep is 

Cindy intussen 

ook een bekend 

gezicht. Zij won 

daar namens de 

AFMP de belangrijke zaak 

inzake de Eigen Huishouding. 

Het gaat daarbij om het verschil dat 

Defensie maakt bij de reiskostenver-

goeding en de vrijstelling voedings- en 

huisvestingskosten tussen medewer-

kers met en zonder eigen huishou-

ding. Dat verschil levert een ongelijke 

behandeling op die verboden is. Van 

Kins: “Die regeling is zó uit het jaar 

nul. Hoe kan het zo zijn dat Defensie 

die regeling al zo lang op die manier 

uitvoert….” En eerder al, in 2013, won 

ze bij diezelfde raad een zaak over 

“
VOOR DIT WERK HEB 
JE SOMS EEN LANGE 
ADEM NODIG’



16 OPLINIE FEBRUARI 2015

VETERANENBERICHTEN
TEKST FRED LARDENOYE EN JANKE ROZEMULLER

Defensie 
in gesprek 
met tolken 
Afghanistan

»Het ministerie van Defensie is in 

gesprek gegaan met twee tolken 

die in Afghanistan hebben gediend 

en die worden ontslagen. Dat zegt hun 

advocaat Michael Ruperti. De twee 

hadden via de advocaat een onder-

houd geëist omdat ze een eerlijke ver-

goeding voor financiële en psychische 

schade willen. Ruperti heeft nu goede 

hoop op een oplossing, zegt hij. In een 

brief staat volgens hem dat de minister 

met spijt heeft vernomen dat zijn cliën-

ten geconfronteerd zijn met ernstige 

gezondheidsklachten. Defensie wil op 

korte termijn de schade inventarise-

ren en een oplossing zoeken, aldus de 

advocaat.

Een van de klachten van de tolken 

is dat Defensie de vooraf beloofde 

geheimhouding heeft geschonden 

door foto’s van de tolken in bijvoor-

beeld defensiebladen en op internet 

te plaatsen. Volgens Ruperti heeft een 

aantal tolken daarop maatregelen 

moeten treffen om hun families in 

Afghanistan een veilig(er) onderkomen 

te geven. Minister Jeanine Hennis-

Plasschaert had de Tweede Kamer in 

juni vorig jaar al laten weten dat aan 

een oplossing werd gewerkt, maar tot 

december bleef het stil. FL

 DEFENSIE STEUNT 
 VETERANENHULPHOND
H  Defensie gaat in 2015 100.000 euro 

bijdragen in de kosten voor hulphonden 

voor veteranen. Dat heeft minister Jeanine 

Hennis-Plasschaert toegezegd naar aanlei-

ding van haar bezoek eind vorig jaar aan het 

expertisecentrum van Hulphond Nederland in 

Herpen. Ze heeft toen veteranen en hun part-

ners gesproken die intussen een hulphond 

hebben. Hierbij werd het voor de minister 

duidelijk wat een hulphond betekent voor een 

veteraan met PTSS en zijn gezin. 

Defensie geeft geld aan zowel de Stichting 

Hulphond Nederland als de Stichting KNGF 

Geleidehonden, die ook hulphonden voor 

veteranen opleidt. Het geld wordt gebruikt 

voor de training van veteranenhulphonden en 

onderzoek naar de effecten van de inzet van 

deze hulphonden. Verder krijgt de veteraan 

met een hulphond een tegemoetkoming 

voor het levensonderhoud van de hond van 

ongeveer 100 euro per maand.

In De Telegraaf van 24 december zegt de 

minister hierover: “Er is een hele tijd gediscus-

sieerd over of de hond nou bijdraagt aan de 

genezing bij PTSS. Die discussie kun je tot sint-

juttemis voeren. Ik zeg: daar gaat het niet om. 

Natuurlijk helpt een hond niet iemand zomaar 

genezen van PTSS, maar hij maakt voor een 

groep veteranen het leven met PTSS wel 

draaglijker. Daarom zal Defensie het opleiden 

van veteranenhonden financieel ondersteu-

nen.” JR
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Afghanistanveteraan 
Patrick Kaslander met 

zijn hulphond Vigo. 

Op de reünie van 
Libanonveteranen in 
oktober in het Natio-
naal Militair Museum 
in Soesterberg werd 
de nieuwe onder-
scheiding voor het 
eerst aangekondigd. 

 DRAAGINSIGNE 
 NOBELPRIJS VN-
 MILITAIREN
H  Er komt een draaginsigne 
Nobelprijs VN-militairen. De 
onderscheiding is voor vete-
ranen die tussen 1956 en 1988 
als militair zijn ingezet voor 
VN-vredesmissies. De ruim 
negenduizend veteranen die in 
Libanon zijn ingezet, vormen 
veruit de grootste groep die in 
aanmerking komt voor dit ere-
teken. Daarnaast is het insigne 
ook bedoeld voor veteranen 
die tot 1988 deelnamen aan een 
VN-vredesmissie in onder meer 
Congo (UNOC), India/Pakistan 
(UNIPOM), Syrië/Jordanië 
(UNTSO) of Jemen (UNYOM).
In 1988 kregen de 
VN-vredesmachten de Nobelprijs 
voor de Vrede voor deelname 
aan vredesmissies na 1956. Naar 
aanleiding daarvan en als erken-
ning voor de (oud-)militairen die 
namens Nederland in die peri-
ode zijn uitgezonden, besloot 
minister van Defensie Jeanine 
Hennis-Plasschaert het nieuwe 
draaginsigne in te stellen. Dat 
meldde ze 16 december schrifte-
lijk aan de Tweede Kamer.
Er is inmiddels een concept-
ontwerp van het draag insigne. 
Dit en het bijbehorende 
instellingsbesluit zijn door de 
Nederlandse UNIFIL-vereniging 
positief ontvangen. Defensie 
neemt, in samenwerking met 
deze vereniging, de uitwerking 
en verstrekking van het draagin-
signe voor haar rekening. JR
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H
et AD meldde op 15 januari 2015 dat het kabinet 

een wetsvoorstel doordrukt om particuliere 

beveiligers op toe te staan op koopvaardijschepen. 

Dit plan stuit op verzet bij de regeringspartij PvdA. 

Minister Melanie Schultz van Haegen (Verkeer, VVD) bevestig-

de in het AD-bericht dat haar collega Ivo Opstelten (Veiligheid 

en Justitie) werkt aan het omstreden voorstel. 

FNV Veiligheid is al sinds jaar en dag faliekant tegen de inzet 

van private beveiligers naast de inzet van de VPD’s (ves-

sel protection detachments) van Defensie. Het gebruik van 

geweld vraagt volgens het samenwerkingsverband van AFMP, 

MARVER en NPB om integriteit en expertise. FNV Veiligheid is 

van mening dat Defensie en Politie voldoende flexibel moet 

kunnen zijn om qua aantal en snelle inzet te voldoen aan de 

wensen van de reders. Commerciële bedrijven kunnen wat 

dat betreft ook tegengestelde belangen hebben. Volgens FNV 

Veiligheid zijn de defensie- en politieorganisatie daarom de 

geëigende actoren.

FNV Veiligheid stuurde woensdag 17 december 2014 een 

brief aan de Vaste Kamercommissie. Die dag werd namelijk in 

de commissie gesproken over de Nederlandse bijdrage aan 

antipiraterij operaties in 2015. FNV Veiligheid ondersteunt in 

de brief de visie van de reders en vakbond Nautilus dat de 

veiligheid van zeevarenden volledig gewaarborgd dient te 

zijn. De vrije en veilige doorvaart van koopvaardijschepen is 

essentieel voor onze nationale economie. In die zin zou het 

aanvaardbaar moeten zijn om de kosten van de VPD’s uit de 

algemene middelen te financieren.  

WERK EN INKOMEN

Bestrijding  
piraterij moet taak 
overheid blijven   
FNV Veiligheid heeft op 17 december 2014 
de Tweede Kamer nogmaals laten weten dat 
de bestrijding van de piraterij waar ook ter 
wereld altijd een taak van de overheid is en 
moet blijven. Deze brief wordt des te actueler 
nu het kabinet naar verluidt een wetsvoorstel 
doorzet om privébeveiligers toe te staan op 
koopvaardijschepen. 

Militair geeft burger 
monteur compli-

ment bij F16. (Het 
artikel heeft alleen 
betrekking op mili-

tair personeel).

 DEFENSIE MAG BEVORDERING 
 MET TERUGWERKENDE 
 KRACHT NIET TEGENHOUDEN
H  Niet iedereen is bekend met de uitspraken van de 

Centrale Raad van Beroep over het recht op bevordering 

met terugwerkende kracht na een functiewaarderingson-

derzoek. Het is zaak hier goed op te letten, omdat Defensie 

alleen militairen bevordert die de functie nog vervullen. En 

dat terwijl de Raad heeft geoordeeld dat ook militairen die de 

functie niet meer uitoefenen voor bevordering in aanmer-

king komen.

De uitspraken gaan over de situatie waarin er een functie-

waarderingsonderzoek is geweest. Wanneer het functie-

waarderingsonderzoek heeft geleid tot toekenning van een 

hogere rang/salarisschaal moet de militair die de functie 

vervult bevorderd worden. De bevordering werkt terug tot 

aan de datum waarop de aanvraag voor het functiewaarde-

ringsonderzoek bij het bevoegd gezag is ingediend. Volgens 

Defensie geldt de bevordering alleen voor militairen die de 

functie nog vervullen en niet voor militairen die inmiddels 

in een andere functie werkzaam zijn of een UKW-uitkering 

ontvangen

Onredelijk
De Centrale Raad van Beroep heeft nu tot twee keer toe 

geoordeeld dat Defensie de plank misslaat door militairen 

die niet meer in de functie werkzaam zijn van bevordering 

uit te sluiten. Volgens de Raad geeft Defensie een ‘te zeer 

beperkende en daarmee onredelijke uitleg’ aan de regelge-

ving. Het recht op bevordering komt toe aan iedereen die 

de functie heeft vervuld in de periode waarop de terugwer-

kende kracht ziet.

Ons advies: kom je tot de ontdekking dat aan je voormalige 

functie een hogere rang is toegekend neem dan zo snel 

mogelijk contact met ons op. Wij bepalen dan samen met jou 

welke stappen er gezet moeten worden.  
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»Volgens de Minister van Defensie varen er jaarlijks circa 

175 schepen met Nederlandse vlag in de wateren bij 

Somalië. De gegevens van 2014 zijn niet bekend. Door onder 

andere de internationale antipiraterijoperaties en de inzet van 

VPD’s is het aantal kapingen en kapingspogingen sterk afgeno-

men. Sinds halverwege 2012 is er geen succesvolle kaping van 

een koopvaardijschip meer geweest.
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Door de betrokkenheid en inbreng van kaderleden kunnen 
wij de belangen van onze leden maximaal behartigen. De 
AFMP is op zoek naar enthousiaste leden die mee willen 
praten over het AFMP-beleid om de bond nog beter op de 
kaart te zetten. Wij bieden u ondersteuning en faciliteiten om 
uw vakbondswerk goed te kunnen doen.

Wilt u meepraten 
over het beleid van 
de AFMP?

VERENIGINGSNIEUWS

VGB: minister 
moet met 
oplossing komen

»Opnieuw is er discussie over 

ontslagen binnen Defensie omdat 

militairen hun VGB kwijtraken omdat 

hun partner uit een land komt dat geen 

antecedentenonderzoek doet voor de 

MIVD. De AFMP wil dat minister Hennis 

zo snel mogelijk met een oplossing 

komt. “Het kan niet zo zijn dat tientallen 

mensen hun baan kwijtraken doordat ze 

een geliefde uit een ‘verkeerd land’ heb-

ben’’, zegt voorzitter Anne-Marie Snels. 

“Dan moeten er maar functies worden 

gevonden waarin vertrouwelijke zaken 

geen rol spelen. Dat moet kunnen in zo’n 

grote organisatie. Bovendien wordt het 

tijd dat de minister haar toezegging om 

voor deze situaties met maatwerk te 

komen snel waarmaakt”.

» Op 22 januari hebben we Chili en 

Suriname toegevoegd aan de landenlijst 

Voor de complete lijst zie www.afmp.nl.

 KADERRAADSLEDEN SECTOREN GEZOCHT
H  De sectoren Landmacht, Luchtmacht en Marine zijn op zoek naar collega’s die 

willen meewerken om de sectoren nog beter op de kaart te zetten. 

Interesse? Voor vragen over de positie, rol en inhoud van kaderraadslid en  

aanmelden kunt u terecht bij de Sectorhoofden: 

Landmacht, Elze Mulder, 06 - 53 51 00 73

Luchtmacht, Ron Segers, 06 - 53 52 60 83

Marine, Rien Klaassen, tel 06 – 23 89 55 07

 GROEPSHOOFDEN PA GEZOCHT
H  Voor de sector Post Actieven (PA) zoeken wij nieuwe collega’s in de functie 

van Groepshoofd. De sector PA is verdeeld in een aantal regio’s. Groepshoofden 

staan leden in hun regio met raad en daad bij en worden daarbij ondersteund door 

de sectorhoofden PA. Er zijn verschillende vacatures: in ‘t Gooi en Noord Holland 

Noord (West) en in Assen, IJsselland, Steenwijk en Apeldoorn (Noord-Oost)

Voor vragen over de positie, rol en inhoud van groepshoofd en aanmelden kunt u 

terecht bij de Sectorhoofden PA: 

Bert Weeren, 06 - 53 52 60 79

Peter Verwoerd, 06 - 53 52 60 84

 BESTUURSLID GEZOCHT
H  De AFMP zoekt een enthousiast, werkend lid dat bereid is in het bestuur kri-

tisch mee te praten over het beleid en de activiteiten van de bond. U moet in staat 

zijn er plezier in hebben om mensen in beweging te krijgen, de belangen van alle 

leden te behartigen, te vertegenwoordigen en te binden. Personen die hun mening 

goed kunnen formuleren, doortastend zijn en bereid zijn om samen oplossingen 

te zoeken voor soms lastige vraagstukken hebben de voorkeur.

» Hebt u interesse, stuur dan een mail naar voorzitter@afmp.nl
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De bankzitter

Roepen

» Ik verkeer in een staat van spagaat. Noem het 

maar gerust een dilemma. De oorzaak: Geert 

Wilders. Ik weet dat ik veel mensen raak; sommigen 

pijnlijk. “Hee, hij komt aan mijn idool”. Anderen 

verheugd: ‘Leuk, neem hem maar eens te grazen.’ 

Hoe dan ook: Geert Wilders wil meer militairen. Op 

straat, in de winkelcentra, bij overheidsgebouwen, 

overal waar mensen bij elkaar komen, waar het 

druk is of kan worden, kortom: Geert wil beveili-

ging. Tegen Moslims. Niet tegen alle. Alleen tegen 

de gevaarlijke. Hoeveel beveiligers? Daarover laat 

hij zich niet uit. Maar dat is gebruikelijk bij Geert. 

Geert roept. Verder geen acties, van Geert? Nee, 

iets roepen volstaat. En daarom zit ik in een spa-

gaat. Natuurlijk ben ik voor een sterke, grote, goed 

opgeleide beroepsgroep: de Militair. Goed voor 

de werkgelegenheid, goed voor de veiligheid, en 

waarom ook niet: goed voor een grote, sterke vak-

bond. Ja, toch? Geert is gek op militairen. Maar doe 

er dan ook een paar pelotons Marechaussees bij. En 

waarom ook niet: een aantal cohorts Politiemannen 

en -vrouwen. Dan ben ik helemaal klaar met het 

ideaal: de grote vakbond FNV-Veiligheid kan van 

start. Toen pas ging ik rekenen. Een teruggekeerde 

Syriëganger schijnt een potentieel terrorist te 

zijn. Voldoende reden om hem (of haar!) te gaan 

schaduwen. Zegt de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst AIVD. Dat kost per potentiële ter-

rorist zo’n 12 tot 20 veiligheidsmensen. Dag en nacht 

surveilleren. Zeg gemiddeld vijftien mensen. En dan 

heb ik het over bij de overheid bekende “jihadisten” 

of hoe je ze dan ook noemen wilt. Dat zijn er thans 

al vele tientallen. Tel uit je winst: enkele honderden 

veiligheidsmensen. Voor de bekende gevallen. 

Maar nou schiet mij te binnen dat er een “sluime-

rend bestand” van vele honderden kandidaat-jiha-

disten rondloopt dat nog niet, maar misschien wel 

binnenkort radicaliseert. Hoe had Geert gedacht om 

de behoefte aan veiligheidsmensen voor die ver-

borgen potentiële terroristen te bevredigen? Maar 

ik zei het al: Geert roept maar weer wat.  
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GASTCOLUMN

Everything will be okay  
in the end…

»Als je relatie thuiskomt van een uitzending word je meestal 

overspoeld met emoties van blijdschap. Natuurlijk verwacht je 

ook dat je weer even aan elkaar moet wennen. Dat ‘even’ een heel rek-

baar begrip is en voor iedereen verschilt, daar stonden in ieder geval 

wij niet bij stil na een uitzending van zeven maanden. Toen iemand 

tegen me zei dat de periode van aan elkaar wennen de duur van een 

uitzending kon hebben, dacht ik ‘No way, dat is bij ons echt niet zo’. 

Toch had diegene gelijk. 

Eigenlijk waren we verbaasd dat ons goed functionerende team, 

waarbij we aan een half woord genoeg hadden, na de uitzending hele-

maal niet meer zo soepel liep. Behalve dat we natuurlijk erg blij waren 

om weer bij elkaar te zijn, hadden we in deze periode wel dagelijks 

ruzies over de meest simpele dingen. Vaak speelde de vraag door 

mijn hoofd: ‘Hoe kan dat nou dat hij zo veranderd is?’ of ‘Ben ik nou 

zo veranderd?’. De waarheid ligt vaak in het midden. Beide partijen 

hebben een lange periode zonder elkaar geleefd en hun eigen leven 

geleid. Het samen is vaak even zoek na zo’n lange tijd. 

Toen we na zeker drie maanden met praten niet veel verder kwamen, 

zijn we naar een hulpverlener gegaan. Geen makkelijke stap, maar 

achteraf de juiste beslissing. Zij heeft ons verhaal aangehoord en ver-

telde dat bijna iedereen dit proces doorloopt. Alleen al om dit van een 

derde te horen was voor ons een hele opluchting.  

De tip die wij als stel relaties mee zouden willen geven die op zoek 

zijn naar de oude balans is: als je op een punt komt, waarop de ruzies 

alleen maar frequenter worden en je denkt er niet meer alleen uit te 

komen, ga dan naar een hulpverlener. Vaak is even je hart luchten 

bij iemand die dit verhaal al eerder heeft gehoord en die je situatie 

kan plaatsen, een hele opluchting. Met een aantal goede tips en veel 

geduld voor elkaar kunnen we na zeven maanden dolgelukkig zeg-

gen – wij zijn er weer. weer.  

Groet, Lynn 

lynnmilitair.blogspot.nl
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 BLUETOOTH OP JE PC 
H  De meeste smartphones gebruiken 
Bluetooth om met andere apparaten 
draadloos te communiceren. Helaas zijn 
er nog steeds heel veel PC’s en laptops die 
Bluetooth niet ondersteunen. Geen nood: 
voor zo’n 10 euro koop je een adapter die 
Bluetooth aan de computer toevoegt. Een 
Bluetooth dongle werkt op iedere desktop-
PC en laptop. Je prikt het adaptertje name-
lijk in een USB-poort en hebt er verder geen 
omkijken naar. De dongle is zó klein dat je 
hem zelfs nauwelijks in de USB-poort ziet zit-
ten. Zodra de adapter in de USB-poort wordt 
gestoken zal de computer hem normaal 
gesproken meteen herkennen. De computer 
kan dan meteen via Bluetooth draadloos 
communiceren met andere apparatuur, 
zoals je mobiele telefoon en tablet. 

 VIDEOBELLEN 
 MET FIREFOX
H  Een belangrijkste aanpassing 

van de nieuwste Firefox brow-

ser is de videotelefonie-functie 

Hello. Voortaan kun je direct 

vanuit de browser, zonder plugin, 

videobellen. Zelfs een account 

is niet nodig. Via een mailadres 

kun je namelijk iemand voor een 

gesprek uitnodigen. De ander 

krijgt dan een mailtje met de 

melding dat je hem of haar wil 

spreken en een link waarmee dat 

mogelijk is. Toch is het aantrekke-

lijk om een account aan te maken; 

je kunt dan een contactenlijst 

opslaan.

Om via Firefox Hello te telefone-

ren is een microfoon noodzake-

lijk. Wil je er beeld bij, dan heb 

je natuurlijk ook een webcam 

nodig. Je kunt dan via internet 

videobellen met iedereen die 

ook een browser zoals Firefox, 

Chrome of Opera gebruikt en die 

minimaal in het bezit is van een 

microfoon. Om te videobellen via 

Firefox moet je beschikken over 

de laatste versie van de browser 

(versie 34). Deze kun je vinden 

op de website van Mozilla (www.

mozilla.org). Na installatie moet 

er een Hello-knop zichtbaar zijn 

die er uit ziet als een smiley. Zie je 

deze knop niet? Dan kun je dat in 

het menu aanpassen. 

In de nieuwe Firefox versie is nog 

meer veranderd. Zo is de zoek-

functie uitgebreid met een functie 

waarbij je kunt zoeken in een 

aantal specifieke bronnen zoals 

Wikipedia of Twitter. Je kunt zelf 

sites aan deze lijst met bronnen 

toevoegen. 

Creatieve fotocollages

»Met Photoshine kun je heel creatieve fotocol-

lages en fotomontages maken. Deze software 

laat je foto’s retoucheren en bewerken, met een 

beperkt aantal filters en tools. Heel overzichtelijk 

dus. De grootste troef van dit programma is de aan-

wezigheid van negen verschillende stijlthema’s en 

honderden modellen. De software werkt heel een-

voudig. Je selecteert de foto en kiest een template 

en effect dat je wilt toepassen. Zo kun je iemands 

foto (of foto’s) op een foto van een glas projecteren, 

als voorkant van een tijdschrift gebruiken of in een 

bestaande foto opnemen. Er zijn twee versies van 

Photoshine. Een gratis versie die 230 templates 

bevat en beperkt bruikbaar is en een full-version 

met circa 700 templates die onbeperkt bruikbaar is. 
Downloaden: www.picget.net/

photoshine-photo-editor/download.html

Muziek van een 
YouTube video 
opslaan als mp3

»MP3 Rocket is een gratis 

programma dat je in staat 

stelt om YouTube video’s te down-

loaden maar ook om de muziek 

van deze video’s als mp3 te bewa-

ren. Dat laatste is erg handig omdat 

het op YouTube wemelt van de 

muziekvideo’s. Als muziekliefheb-

ber wil je deze muziek graag heb-

ben, maar zit je niet altijd te wach-

ten op de bijbehorende video. Met 

MP3 Rocket kun je dan de muziek 

uit de video halen en aan je eigen 

muziekverzameling toevoegen. 

Op de computer, de tablet of de 

smartphone. Daarnaast kan MP3 

Rocket ook gebruikt worden om 

YouTube video’s op de computer 

op te slaan, en om video’s te con-

verteren naar een gewenst for-

maat. Zo worden onder meer MPG, 

FLV, MP4 en MOV ondersteund. 
Downloaden: www.mp3rocket.me

COMPUTERHOEK
TEKST WIM VAN DEN BURG
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In Memoriam  
Daan van Zon  
(1949-2014)

»Op 23 december 2014 bereikte ons het droeve 

bericht dat Daan van Zon op 18 december is 

overleden.

Daan van Zon is voor de AFMP en haar rechtsvoor-

ganger, de Koninklijke Vereniging voor Militairen Ons 

Belang gedurende zijn UGM-periode van grote beteke-

nis geweest. Daan was vanaf 2003 groepshoofd van de 

sector Postactieven van regio Assen. Wij zijn en blijven 

trots op het feit dat Daan zo trouw lid van de AFMP/FNV 

is geweest. We zullen Daan missen, maar troosten ons 

met het idee dat de verdiensten van Daan altijd in de 

annalen van de vereniging zijn vastgelegd.

Wij wensen Betty, de vrouw van Daan, zijn kinderen en 

kleinkinderen heel veel sterkte toe bij het dragen van dit 

enorme verlies.

Namens het Algemeen Bestuur van de AFMP

Anne-Marie Snels, Voorzitter 

PA-bijeenkomsten
datum plaats PA-groep aanvang locatie

12 mrt 15 Dordrecht Rijnmond 13.30 uur Cultureel Centrum ‘Sterrenburg’

17 mrt 15 Wezep IJsselland 13.30 uur Dorpshuis

19 mrt 15 Den Helder Noord-Holland-Noord 14.00 uur de MOOC

24 mrt 15 Harderwijk NO-Veluwe 14.00 uur Zalencentrum ‘De Kiekmure’

26 mrt 15 Lijnden Kennemerland 13.30 uur Dorpshuis De Vluchthaven

8 apr 15 Nijmegen Rijk van Nijmegen 10.30 uur Wijkcentrum Dukenburg (zaal 1.06)

8 apr 15 Schaarsbergen ZO-Veluwe 14.00 uur PMT ‘De Landing’ Schaarsbergen

9 apr 15 Voorburg Haaglanden 14.00 uur Hotel ‘Mövenpick’

10 apr 15 Rosmalen De Meijerij 10.00 uur Perron 3, zaal de Wissel

10 apr 15 Tilburg Hart van Brabant 13.30 uur MFA Het Spoor

 50-JARIG 
 LIDMAATSCHAP

Dhr. J.H.A. De Grijs
Huizen

Dhr. R.M. Kooy
Zeewolde

Dhr. R. Rauws
Kleve

Dhr. A.h. Blom
Berkel En Rodenrijs

Dhr. A.G. van Overloop
Geldrop 

Dhr. L.A.M. Huisinga
Maastricht

Dhr. J.R. Vennema
Dronten

Dhr. A.L.H. Brakel
Leerdam

Mevr. T. Soeren-Schotsman

Pollenstein 124

6714 DH Ede

24 september 2014 (81)

Dhr. L.J. Curvers

Frederiklaan 189 - 77

5616 NG Eindhoven

7 november 2014 (87)

Dhr. J.T. Boot

Sportlaan 111

3851 CC  Ermelo

17 november 2014 (94)

Dhr. J.M.W.W. van de Velde

Madernarode 4

2717 DA  Zoetermeer

22 november 2014 (79)

Dhr. A.A. van Dijk

Kerkstraat 8 - K426 

5401 BE  Uden

3 december 2014 (90)

Dhr. R.A.G. de Koning

Lavendel 348

5432 DW  Cuijk

4 december 2014 (69)

Dhr. M.R. Molenbroek

Basielhof 89

4907 AJ  Oosterhout NB

12 december 2014 (62)

Dhr. C. de Wit

Georg Hegelstraat 51

3076 RE  Rotterdam

15 december 2014 (81)

Dhr. J. van Arkel

Van Bentheimhof 58

3911 JN  Rhenen

5 januari 2015 (69)

Mevr. E.M. Streng-Wyers

Keizersweg 20 - R

8091 JJ  Wezep

16 januari 2015 (93)

Dhr. P.M. Jansen

Zadelmakersdonk 205

7326 JL  Apeldoorn

2 januari 2015 (63)

Mevr. A. Buruma-Sieses

Offemar 72

8939 CN  Leeuwarden

3 januari 2015 (72)

Overleden

VERENIGINGSNIEUWS
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VERENIGINGSNIEUWS
FOTO DIJKSTRA / PAUL DIJKSTRA

Machtigingscode
Dit jaar wordt bij het invullen van de 

aangifte door de FNV belastingservice 

gebruik gemaakt van de machtigingsco-

de. 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 heb-

ben ontvangen, dan kunt u deze nog 

aanvragen. Ook voor de collega’s die in 

het buitenland gebruik maken van onze 

service kan zo’n code worden aange-

vraagd. Geef wel duidelijk aan dat u in 

Nederland belastingplichtig bent.

Aanvragen: www.digid.nl/machtigen

Heeft u geen machtigingscode dan 

kunt u bellen naar DigiD helpdesk 088-

1236555 (lokaal tarief) om een machti-

gingscode vragen. Houd wel rekening 

met een verzendtermijn van maximaal 5 

werkdagen. 

Gratis belastingservice 
van de AFMP

Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken van de gratis 
belastingservice van de AFMP. Laat uw belastingopgave 
invullen door een van onze belastingdeskundigen.

Wees er op tijd bij!

Bronbeek en Duitsland:
De AFMP komt naar u toe!
De AFMP belastingservice komt 

op de volgende locaties naar u toe:                                                                                                          

» Bronbeek
 31 maart

» De West 

 van 11 t/m 18 maart

» Munster
 Zie nieuwsbrieven en posters

» Ramstein/Heidelberg 

 invul locatie Ramstein in de 

week van 18 t/m 22 mei

» Blomberg en Seedorf 
 in de week van 8 t/m 12 juni

Via nieuwsbrieven wordt op de 

locatie zelf aangegeven waar u 

zich kunt aanmelden of opgeven. 

In Nederland:
Maak afspraak bij servicepunt
in Nederland kunt u de belastingopgave 

laten invullen via de belastingservice 

van de FNV. 

Via onderstaande link kunt u een 

afspraak maken op 1 van de 500 

servicepunten.

Let op! De invulperiode start op 1 

maart 2015 en loopt tot 1 mei 2015. 

Vanaf 5 februari zijn de invullocaties 

bekend (niet alle invullocaties zijn 

tot 1 mei open). 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.

 HEEFT 
 U NOG 
 VRAGEN? 
Neem dan con-
tact op met:

» De West, 
Seedorf, 
Blomberg en 
Bronbeek: 

 Bert Weeren 
 06 - 53526079

» Ramstein: 
 Ron Segers, 
 06 - 53526083 

» Munster en 
overige belas-
tingvragen: 

 Elze Mulder 
 06 - 53510073
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PUZZEL
DOOR PIPUZZELS

 VERTICAAL
1. Achter  2. Grappenmaker  3. Zuid-Afrikaanse 

munt  4. Gissen  5. Verschillend  6. Vaak inge-

blikt subtropisch visje  7. Roofvogel  8. … Knevel 

presentator van televisieprogramma’s  9. Artis-

tiek beroep  10. Domicilie, postbestemming   

11. Bloedbaan  12. Wiel  13. Slee

 HORIZONTAAL
14. Muzieknoot  15. Europeaan  16. Tocht   

17. Sterrenbeeld vóór Tweelingen  18. Graan-

soort  19. Geoxideerd  20. Zangvogel   

21. Platvis  22. Herman …, dichter van Mei   

23. Saluut  24. Schoorsteenzwart  25. Dicht   

26. Overdreven
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 OPLOSSING

Kans maken op
een overnachting 
voor 2 personen 
incl. ontbijtbuffet in 
één van de 64 Fletcher 
hotels naar keuze? 
(zie www.fletcher.nl) 

Stuur dan voor 2 maart 2015 uw  

oplossing naar: puzzel@afmp.

nl of naar de AFMP, Postbus 157, 

3440 AD Woerden 

Let op: het is niet mogelijk om te kiezen 

voor Fletcher Hotel Amsterdam. Ook 

vragen sommige hotels in bepaalde 

periodes een extra toeslag; die valt 

buiten de puzzelprijs. 

Een 
Heerlijk Overnachten Arrangement t.w.v.
 € 79 winnen?

Plussen en minnen
Vul woorden in volgens de gegeven omschrijvingen. 

Elk woord bestaat uit precies dezelfde letters als de 

woorden direct ervoor en erna, plus of min één letter.

Landhotel De Borken, Dwingeloo 
★★★★

Hotel-Restaurant De Mallejan,  
Vierhouten ★★★★

 WINNAAR VORIG NUMMER
Uit de oplossingen van de puzzel  

uit het vorige nummer trokken wij  

B. Fennema uit Stiens.

 VERTICAAL
27. Informatietechnologie (afk.)  28. Etappe  29. Oe-

vergewas  30. Platvis en meisje  31. Kwijtschelding 

van straf  32. Commissaris…, hoofdpersoon in boeken 

van Georges Simenon  33. Bloem en tijdschrift   

34. Voorloper van de jazz  35. Tovenaar  36. … Curie, 

pionier op het gebied van radioactiviteit  37. IJverig 

insect  38. Belemmering  39. Mobiele Eenheid (afk.)

 HORIZONTAAL
40. Voegwoord  41 . 4 procent van 25  42. Ooit   

43. Rotopmerking  44. Giftige stof 45. Gevolg van  

een vulkaanuitbarsting  46. Militaire rang  47. Speci-

ale genodigde  48. Lokkertje  49. Politiewapen   

50. Dokter  51. Zoogdier  52. Dwarshout
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Algemene adresgegevens
bezoekadres Steinhagenseweg 2-C
 3446 GP Woerden
postadres Postbus 157, 3440 AD Woerden
telefoon 0348 – 487 050
fax 0348 – 707 411
e-mail info@afmp.nl
internet www.afmp.nl
rekeningnr NL72INGB0001933098
geopend maandag t/m vrijdag 
 van 8.30 tot 17.00 uur

Afdeling Individuele 
Belangenbehartiging (IB)
telefoon 0348 – 707 433
fax 0348 – 487 056
e-mail ibb@afmp.nl

Ledenadministratie
telefoon 0348 – 707 432
e-mail la@afmp.nl

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden 
door middel van een brief gericht aan AFMP/FNV, 
t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD 
Woerden, 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.

Adreswijzigingen kunnen door gegeven worden 
via onze website www.afmp.nl of gezonden aan: 
AFMP/FNV
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 157
3440 AD Woerden

Bureau Ledenservice *
telefoon 0348 – 487 058
e-mail info@afmp.nl

* Voor het doorgeven van ambtsjubilea, 
leeftijdontslag, opname in ziekenhuis, 
uitzendingen etc. Ook voor vragen over het 
lidmaatschap, ledenbenefits en verzekeringen.

Kantoor Den Helder
Wiebe Herweijer van de afdeling Individuele 
Belangenbehartiging bemant het kantoor. 
adres Kerkgracht 3, 1782 GJ Den Helder 
telefoon 0223 – 693 522
fax 0223 – 693 515 (b.g.g. 0348 – 487 050)

Sluitingsdatum kopij
Oplinie 2 – 2015 sluit op 23.02.2015 en verschijnt 
19.03.2015

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, 
Skip Springer

redactieadres
Postbus 157
3440 AD Woerden
telefoon 
0348 707 434
e-mail
redactie@afmp.nl

ontwerp & vormgeving
MW | studio voor grafisch ontwerp

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

oplage 
20.700

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

druk
Senefelder Misset

Colofon
Sectorhoofden

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

Marine
Rien Klaassen, Lizet Wolters
mobiel 06 - 23 89 55 07
e-mail rklaassen@afmp.nl
 

Luchtmacht 
Ron Segers
mobiel 06 – 53 52 60 83
e-mail r.segers@chello.nl

Postactief regio West en Noord
Peter Verwoerd
mobiel 06 – 53 52 60 84
e-mail verwoerd@afmp.nl

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

CONTACTPAGINA
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Verzekeren • Hypotheken • Sparen

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

DFD is klaar voor uw toekomst!

DFD-abonnement
Helder, zeker en gemakkelijk

br
on

: m
in

ist
er

ie
 v

an
 D

ef
en

sie

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

Onafh ankelijk 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 vlott e schadeafwikkeling
Gemak. U en uw thuisfront hebben er geen omkijken naar. 

•
•
•
•
•
•
•
•

Kort Nieuws DFD Abonnement Oplin1   1 28-8-2014   14:42:01
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Uw hypotheek onze zorg!
Verzekeren • Hypotheken • Sparen

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

Ook voor onafh ankelijk 
hypotheekadvies kunt u 
bij ons terecht!

De experti se en zorg van twee specialisten;

Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of -2 contract;

Echt onafh ankelijk en persoonlijk advies;

Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;

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

De opti male hypotheek met de scherpste tarieven;

Gezamenlijk alles voor u te regelen. 

DFD is al 20 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen voor (ex-) militairen en hun 
gezinsleden. Om u nog beter van dienst te zijn, werkt DFD samen met De Hypotheker, de 
grootste onafh ankelijke hypotheekadviesketen van Nederland met zo’n 160 vesti gingen. De 
Hypotheker adviseerde inmiddels één miljoen Nederlanders succesvol bij de grootste en 
leukste aankoop van hun leven: hun huis.

Onze samenwerking biedt u zorgeloos woongenot en voordeel door: 

Interesse in onze gezamenlijke dienstverlening op het gebied van hypotheekadvies?
Bezoek onze site www.dfd.nl of bel met (040) 20 73 100.

Jazeker!
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