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recht om te procederen. Het is ook goed 

dat deze regeling niet ‘in beton is gego-

ten’. Er is bijvoorbeeld een mogelijkheid 

om te kijken naar schrijnende gevallen. 

En mocht uit nieuw onderzoek blijken 

dat er nieuwe ziektebeelden zijn door 

het werken met chroom-6, dan gaan we 

ook daar naar kijken. De onafhankelijke 

commissie kijkt verder niet alleen naar 

de problemen uit het verleden, maar 

ook naar het defensiebeleid in de toe-

komst. We moeten immers voorkomen 

dat er in de toekomst nieuwe gifschan-

dalen ontstaan. Lees meer op pagina 8.

Militair betaalt geen VUT-
equivalent meer 
Er is door de AFMP lang en stevig 

onderhandeld over de zogenaamde 

VUT-equivalent. Met ingang van 1 januari 

2015 betaalt u hier als militair niet meer 

voor. U krijgt het teveel betaalde bedrag 

binnenkort met terugwerkende kracht 

terug.  

Op bezoek in Mali en het 
Midden-Oosten
Als u de AFMP hebt gevolgd weet u dat 

er veel te doen was over de missie Mali. 

Het ‘regende’’ van de zomer klachten 

bij de AFMP over de slechte werk- en 

leefomstandigheden in Gao. In het 

voorjaar trokken we ook al aan de bel 

omdat we de veiligheidssituatie in Mali 

dusdanig vonden dat er scherfwerende 

containers moesten komen. Hoe het 

er nu voorstaat? Dat kunt u lezen op 

pagina 20.

Ik schreef in de kop: dit zijn de eerste 

babystapjes op het gebied van de 

arbeidsvoorwaarden. Nu moeten we 

kijken of het kind écht kan gaan lopen!

Anne-Marie Snels

Voorzitter AFMP

deelresultaat en er wordt verder 

onderhandeld. Dan gaan we praten over 

de loonstijging, het nieuwe Defensie 

pensioen, het AOW gat, de nieuwe 

UKW regeling en een nieuw loonge-

bouw. Daarover zijn nu raamafspraken 

gemaakt die dan nader ingevuld moe-

ten worden. 

2. U zegt (samen met een meerder-
heid van de leden) ik ga niet akkoord. 
Of, ‘dit is misschien een mooi begin, 

maar ga eerst maar eens verder onder-

handelen voordat ik akkoord ga, want ik 

vind dit deelakkoord onvoldoende en er 

is nog té veel onduidelijk’. Dan zullen wij 

dat duidelijk maken aan de minister en 

dit eerste deelresultaat niet tekenen. 

Ik lees veel berichten op diverse web-

sites, die zijn niet mals. Ik snap dat u nú 

al een flinke loonsverhoging had gewild. 

Maar daarvoor zijn twee partijen nodig, 

en het Kabinet, inclusief minister Hennis, 

is allesbehalve ‘ruimhartig’. Het is niet 

voor niets dat twee andere overheids-

sectoren, de Politie en het Rijk, al in de 

actiemodus staan. Houd de website en 

onze nieuwsbrieven goed in de gaten, 

er volgt snel meer informatie over de 

ins- en outs van dit deelakkoord. We wil-

len ook heel graag uw opvatting horen! 

Lees meer op pagina 4.

Coulanceregeling chroom-6
In 3,5 maand tijd is er onder grote druk 

een fatsoenlijke coulanceregeling tot 

stand gekomen. Dit is een eerste stap 

om het leed en de onzekerheid bij onze 

leden weg te nemen. Daarmee zijn 

we er niet. Als uit het onderzoek blijkt 

dat defensie daadwerkelijk nalatig is 

geweest zal de schade die mensen heb-

ben geleden doordat ze ziek zijn gewor-

den van het werken met chroom-6 

geclaimd én betaald worden. Met deze 

coulanceregeling verspeelt u niét uw 

 S
 

 

inds de laatste verschijningsdatum van 

de OpLinie is er veel te melden. Zo ligt 

er eindelijk een eerste deelresultaat rond 

de arbeidsvoorwaarden bij Defensie. De 

eerste babystapjes zijn gezet. Ook is  de 

coulanceregeling Chroom-6 gepre-

senteerd. Beide onderwerpen worden 

in deze OpLinie uitgebreid toegelicht. 

Daarnaast bezocht ik de manschap-

pen die op missies zijn in Mali en het 

Midden-Oosten. Ook hierover treft u een 

uitgebreide rapportage aan.

Arbeidsvoorwaarden
Na een lang en uiterst moeizaam onder-

handelingstraject ligt er een eerste 

deelakkoord. Maar dat wordt pas een 

formeel deelakkoord nadat we de ach-

terban hebben geraadpleegd. En zijn we 

er dan? Nee, dan zijn er twee opties: 

1. U gaat (al of niet met tegenzin) 
akkoord, dan tekenen wij dit eerste 

@ANNEMARIESNELS
VOORZITTER ANNE-MARIE SNELS

De eerste babystapjes 
zijn gezet
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De eerste babystapjes 
zijn gezet

Een resultaat is  
nog geen akkoord

04 Oké, er ligt een onderhan-

delaarsresultaat over de 

arbeidsvoorwaarden. Maar dat is wat 

ons betreft nog geen akkoord. Eerst 

willen we van u weten wat u denkt van 

(onder andere) een salarisverhoging 

van 0.8 procent. Dat is overigens een 

sigaar uit eigen doos. Met die uitkomst 

gaan we terug naar het overleg tussen 

de vakbonden voor defensiepersoneel 

en Defensie.

Coulanceregeling chroom-6

10 Er is nu een fatsoenlijke coulan-

ceregeling voor (oud-) defen-

siemedewerkers die met chroom-6 

hebben gewerkt en ernstige gezond-

heidsklachten hebben. Wat houdt die 

regeling in? En wat betekent de hele 

chroom-6 affaire voor de mensen zelf? 

We vroegen dit tijdens een speciale 

bijeenkomst aan ernstig zieke leden.

Identificatie MH17

16 Diverse teams zijn betrok-

ken bij de identificatie van 

MH17-slachtoffers, zoals het LTFO en 

400Gnkbat. Wat deed het werk met de 

teamleden? Hoe verwerkten ze hun 

indringende ervaringen en hoe was de 

nazorg geregeld?

 
Mali en Midden-Oosten

20 Samen met de vakbondsvoor-

zitters en een delegatie van 

de top van Defensie bezocht AFMP-

voorzitter Anne-Marie Snels van 3 tot 

en met 5 maart de Nederlandse missies 

in het Midden-Oosten en Mali. Daar 

heeft ze ervaren wat de leef- en werk-

omstandigheden van de Nederlandse 

militairen zijn. 

#02
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Verder in dit nummer
7 De AFMP komt naar je toe!

12 Discriminatie bij einde wachtgeld-
 regeling, en: Asscher over UGM

13 Sneller verhogen AOW-leeftijd 
 vergroot werkloosheid

14 Belangrijke overwinning 

 in letselzaak 

15 ABP-aanvulling ingetrokken? 
 AFMP voor u naar de rechter!

19 Veteranenberichten

21 Verenigingsnieuws

22 FNV Voordeel

24 Thuisfront

26 Gastcolumn en oproep: 
 word ook kaderlid

27 Bankzitter

28  Verenigingsnieuws

32 Computerhoek

33 Puzzel 

34 Servicepagina 
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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 23 april 2015. Kopij aanleveren is 
mogelijk tot en met maandag 30 maart.

Salarisbetaaldatum: dinsdag 24 maart 2015. 
 
Cover: MediaCentrum Defensie
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einderegeling en de pensioenregeling. 

Dit is nodig omdat niets doen vooral de 

groep jongeren en komende generaties 

extreem hard zal raken. Onze inzet is 

om ook hen zoveel mogelijk te vrijwaren 

van de financiële gevolgen van wet-

telijke maatregelen. Er is geen enkele 

garantie dat de problemen vanzelf 

oplossen als we niets doen. 

 

Brede toekomstvisie
Het ging tijdens de onderhandelingen 

dus niet alleen over loonontwikke-

ling. Er is ook een fundament gelegd 

voor de toekomst. Daarin is aandacht 

besteed aan het flexibel personeels-

systeem, de diensteinderegeling, het 

pensioenstelsel en het loongebouw. 

In de doorontwikkeling hiervan wordt 

ingezet op samenhangende regelingen 

met maximale flexibiliteit en individuele 

keuzemogelijkheden. Onder andere om 

je eigen carrière vorm te geven en zelf 

keuzes te kunnen maken die passen bij 

je levensfase. Er is nog geen definitieve 

keuze voor een nieuwe pensioenrege-

ling gemaakt. Deze pensioenregeling 

moet er wel voor zorgen dat militairen 

ook in de toekomst een fatsoenlijk pen-

sioen krijgen dat aansluit op het FPS en 

 D
eze uitkomst is een 

eerste stap op weg 

naar een verder 

nog uit te werken 

arbeidsvoorwaar-

denakkoord. De 

onderwerpen die 

gaan over de agenda van de toekomst 

moeten nog doorontwikkeld worden. De 

afspraken over de 0,8% en de oplossing 

voor het AOW-gat zijn harder. Wat er 

nu ligt is voor een groot deel dus nog 

slechts het fundament waarop als het 

ware een huis gebouwd en ingericht 

moet worden. De onderwerpen zijn zó 

ingewikkeld dat het onmogelijk was voor 

1 maart 2015 een volledig akkoord te 

sluiten. Daarom is er nu sprake van een 

deelresultaat en zijn veel teksten over 

de Agenda van de Toekomst nog weinig 

concreet en kennen veel open einden. 

 

Pijnlijke dossiers
Door de economische ontwikkelingen 

van de afgelopen jaren, meerdere 

wettelijke maatregelen rond pensioen 

en AOW en een meerjarige nullijn, 

ontkomen we er niet aan om stappen 

te maken rond lastige en soms pijnlijke 

dossiers. Zoals bijvoorbeeld de dienst-

De defensievakbonden en de 
minister van Defensie hebben 3 
maart jl. een eerste stap gezet naar 
een Arbeidsvoorwaardenakkoord 
2015. Er ligt een eerste deelresultaat 
ter beoordeling voor aan de leden. 
Hierin wordt uitgegaan van het 
verhogen van het loon met 0,8%. 
Dit geld is beschikbaar gekomen 
door de versobering van de 
pensioenen per 1 januari 2015. Dit 
deelresultaat sluit dus niet aan 
op de einddatum van het laatste 
arbeidsvoorwaardenakkoord. Verder 
is er een oplossing voor het AOW-gat 
voor militair- en burgerpersoneel. Voor 
de veelomvattende Agenda van de 
Toekomst zijn eerste raamafspraken 
op papier gezet. Onder andere m.b.t. 
het versterken van het FPS, een nieuwe 
diensteinderegeling en een nieuwe 
pensioenregeling. 

Eerste onderhandelaarsresultaat

Arbeidsvoorwaarden

WERK EN INKOMEN
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de nieuwe diensteinderegeling. En deze 

regelingen moeten recht doen aan de 

bijzondere positie van militairen. 

 

Salarisverhoging: geen 
loonontwikkeling
Wat zijn de concrete resultaten? 

Allereerst de salarisverhoging van 0,8 

procent per 1 januari 2015. Die geldt niet 

alleen voor de werkenden, maar ook 

voor de mensen met een UKW-, FLO- en 

wachtgelduitkering. Voor de goede orde: 

dat is géén nieuw arbeidsvoorwaarden-

geld. Als gevolg van de wettelijke verso-

bering van de pensioenen is bestaand 

arbeidsvoorwaardengeld vrijgevallen. 

Het is geld dat Defensie anders aan het 

werkgeversdeel van de pensioenpremie 

had besteed. Met dit vrijgevallen geld, 

dat al voor u bestemd was, wordt nu uw 

salaris licht verhoogd. 

Die 0,8 procent is dus een sigaar uit 

eigen doos die u eerder oprookt dan 

oorspronkelijk was bedoeld. Daarom 

bestempelen we deze salarisverhoging 

niet als loonontwikkeling, maar als een 

inkomenseffect. Over de loonontwikke-

ling (nieuw arbeidsvoorwaardengeld) 

konden de Centrales het met Defensie 

nog niet eens worden. Daarover moet na 

Eerst ledenraadpleging
De kaderleden van de AFMP en MARVER zijn niet enthousiast 
over het eerste deelresultaat van de onderhandelingen over 
nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensiemedewerkers.

» Tijdens een eerste raadple-

ging van kaderleden werd het 

resultaat toegelicht en werd om een 

eerste reactie gevraagd. Snel werd 

duidelijk dat gebrek aan vertrouwen 

in de werkgever, de beoordeling van 

het deelresultaat negatief beïnvloedt. 

Sommige aangekondigde maatregelen 

zijn volgens de kaderleden niet meer 

dan goede voornemens en missen 

uitgewerkte zekerheden. Andere maat-

regelen werden gezien als oude wijn 

in nieuwe zakken. Bovenal wordt een 

verwachte loonontwikkeling na jaren 

nullijn volledig gemist. De defensiebon-

den van de FNV maken hun definitieve 

oordeel pas op nadat er een bredere 

ledenraadpleging is gehouden. 

Hoe verder?
De AFMP wacht met haar definitieve 

standpunt tot het moment dat de 

ledenraadpleging achter de rug is. De 

diverse kaderberaden zijn nu gaande 

of net achter de rug. Verder worden alle 

leden geraadpleegd via een enquête op 

de website www.afmp.nl. Op 27 maart 

is er een Sectorenberaad en begin april 

komen de besturen van de AFMP en de 

MARVER bijeen. Daarna zal de AFMP 

(samen met de MARVER en de sector 

FNV Overheid) een definitief stand-

punt innemen. Dan zijn er twee opties:

1. U gaat (al of niet met tegenzin) 
akkoord, dan tekenen wij dit eerste 

deelresultaat en er wordt verder onder-

handeld. Dan gaan we praten over seri-

euze loonstijging, het nieuwe militaire 

pensioen, de nieuwe UKW regeling 

en het loongebouw. Daarover zijn nu 

raamafspraken gemaakt die dan nader 

ingevuld moeten worden. 

2. U zegt (samen met een meerderheid 
van de leden) ik ga niet akkoord. Of ‘dit 

is misschien een mooi begin, maar ga 

eerst maar eens verder onderhandelen 

voordat ik akkoord ga, want ik vind dit 

deelakkoord onvoldoende en er is nog 

té veel onduidelijk.’ Dan maken wij dat 

duidelijk aan de minister en tekenen 

het eerste deelresultaat niet. 

In principe moet een meerderheid van 

de centrales instemmen om tot een 

akkoord te komen. Er zijn 4 centrales, 

de AFMP, MARVER en de sector FNV 

Overheid zijn verenigd in één centrale, 

de ACOP.
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 UW MENING TELT! 
 VUL DE ENQUÊTE 
 IN!
H  Als onderdeel van de 

ledenraadpleging houden wij 

ook een enquête. Deze vindt u 

vanaf vrijdag 20 maart t/m don-

derdag 26 maart op de website. 

Deze uitslag wordt ingebracht 

bij het bepalen van het AFMP-

verenigingsstandpunt. Houd de 

website www.afmp.nl daarom 

goed in de gaten! Hier treft u ook 

een aantal vragen en antwoor-

den aan over het eerste deelre-

sultaat arbeidsvoorwaarden.
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de afronding van dit eerste deelresultaat 

worden onderhandeld. Dat punt staat 

uiteraard hoog op onze agenda.

 

Nader uit te werken afspraken:
»	Voorziening AOW-gat  

per 1 oktober
Voor militairen en burgers komt er een 

voorziening voor het AOW-gat. Deze 

moet op 1 oktober 2015 in werking 

treden. Deze voorziening moet ervoor 

zorgen dat Wachtgelders en UGM’ers 

een aanvullende uitkering ontvangen 

die het gemis aan AOW opvangt. In de 

definitieve uitwerking van de voorzie-

ning moet nog over de details worden 

gesproken. 

»	FPS
Het flexibel personeelssysteem wordt 

beter afgestemd op de behoeften en 

talenten van militairen. Zij krijgen bijvoor-

beeld een persoonsgebonden budget 

voor o.a. opleidingen en er komen extra 

loopbaanbegeleiders. 

»	Diensteinderegeling 
Er komt een nieuwe diensteinderegeling. 

Over de vormgeving daarvan is nage-

dacht maar zijn nog geen bindende 

afspraken gemaakt. Er zullen wel afspra-

ken worden gemaakt om het vrijwillig 

langer doorwerken door militairen te 

bevorderen. Het recht op UGM-uitkering 

blijft bestaan. Dit recht gaat vijf jaar voor 

de AOW-leeftijd in, en beweegt mee 

met de AOW leeftijd. Hierdoor kan er 

in de toekomst geen nieuw AOW-gat 

meer ontstaan. Er worden nog criteria 

ontwikkeld waardoor het recht op UGM 

eerder of later in kan gaan. De rechten 

van mensen die in een overgangsrege-

ling zitten vanwege eerdere ophogin-

gen van het leeftijdsontslag worden 

gerespecteerd (zie artikel 39a van het 

AMAR). Eerdere afspraken, zoals bv. het 

inverdienen, worden meegenomen 

bij de vormgeving van de nieuwe 

regeling. Daarbij zal ook aandacht zijn 

voor de situatie van mensen die al 

met twee volledige ophogingen van 

de ontslagleeftijd zijn geconfronteerd, 

maar waarvoor nu nog geen afspraken 

konden worden gemaakt.

 

»	Pensioenstelsel
De Centrales en Defensie beogen een 

toekomstbestendig pensioenstelsel in 

te richten dat robuust en beheersbaar 

is, en nauwe aansluit bij het perso-

neelssysteem van Defensie en het 

verloop van de militaire loopbaan. Het 

leeftijdsontslag, de uitkeringsperiode 

na dat ontslag en de pensioenaanspra-

ken hangen nauw met elkaar samen. 

Het stelsel moet zorgen voor een 

evenwichtige pensioenopbouw voor 

alle generaties. De backservicekosten 

(nabetalingen om loonstijgingen en 

bevorderingen te compenseren) én de 

huidige hoge franchise moeten in dat 

stelsel worden verlaagt (franchise is het 

deel waarover je geen premie betaalt 

omdat je over dat bedrag al AOW-

krijgt). Pensioenleeftijd en AOW-leeftijd 

komen structureel samen te vallen 

waardoor er in de toekomst geen 

nieuw AOW-gat ontstaat. 

 

»	Burgerpersoneel 
De bestaande mogelijkheden voor 

burgerpersoneel op het gebied van 

talentontwikkeling, scholing en mobiliteit 

worden nog onvoldoende benut. 

Burgerpersoneel moet beter in staat 

zijn om de eigen loopbaan vorm te 

geven en ervoor te zorgen dat kennis 

en capaciteiten blijven aansluiten bij wat 

door Defensie en andere werkgevers 

wordt gevraagd. Om dit te bevorderen 

zullen er voor het burgerpersoneel 

loopbaanbegeleiders beschikbaar 

komen. Verder zal het management 

development worden doorontwikkeld. 

Daarnaast worden de mogelijkheden 

verkend om samen met het bedrijfsle-

ven het aantal werkervaringsplaatsen 

te vergroten. Voor het burgerpersoneel 

worden bestaande belemmeringen om 

tot op de AOW-gerechtigde leeftijd door 

te werken weggenomen. 

“
OOK BURGERS KUNNEN 
HUN LOOPBAAN STRAKS 
BETER VORMGEVEN’

WERK EN INKOMEN

 MILITAIREN 
 BETALEN GEEN 
 VUT-EQUIVALENT MEER
H  vanaf 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 betaal je als 

militair niet meer het zogenoemde VUT-

equivalent. Je krijgt het teveel betaalde 

bedrag met terugwerkende kracht terug.

De VUT-equivalent van militairen is 20 jaar 

geleden ingevoerd en is een inhouding op het 

brutosalaris. Je betaalde het VUT-equivalent 

omdat burgers met de VUT (later FPU) kon-

den en deze regeling financieel moest wor-

den opgebracht. Als militair betaalde je een 

solidariteitsheffing.

Als gevolg van wijzigingen in pensioenaf-

spraken voor burgerpersoneel is die FPU-

bijdrage komen te vervallen. En daarmee 

vervalt ook de basis voor inhouding van de 

VUT equivalent bij militairen. Dat is door de 

Minister in het georganiseerd overleg op 17 

februari erkend.

In een brief aan het overleg heeft de Minister 

ons nog laten weten dat het stopzetten van 

het VUT-equivalent voor militairen zo spoe-

dig mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 

1 januari 2015 plaats zal gaan vinden.



» Zo’n bezoek is een mooie gelegenheid voor jou als lid van de AFMP 

om met je vertegenwoordigers eens van gedachten te wisselen. 

Dus heb je vragen over je rechtspositie, de reorganisaties of bijvoorbeeld 

het onderhandelingsresultaat over je nieuwe arbeidsvoorwaarden, geef 

je dan op.

Daarnaast zullen wij in ieder geval alle AFMP-vertegenwoordigers in 

de medezeggenschapscommissies uitnodigen om op deze dagen van 

gedachten te wisselen over allerlei mc-zaken.

Locaties
25 maart Wezep

26 maart Amersfoort

26 maart Soesterberg

02 april Apeldoorn

08 april Havelte

30 juni ‘t Harde

In maart, april en juni komt de AFMP met een aantal 
kaderleden en sectorhoofd Elze Mulder naar jouw locatie 
(zie hieronder).

VERENIGINGSNIEUWS

“
MOOIE 
GELEGENHEID 
OM VAN 
GEDACHTEN TE 
WISSELEN’

 INTERESSE? 
Geef je dan op via 

emulder@afmp.nl. Je ont-

vangt dan z.s.m. het tijdstip 

en de precieze locatie.

Ook dit jaar kunt u weer gebruik maken 
van de gratis belastingservice van de 
AFMP. Laat uw belastingopgave invullen 
door een van onze belastingdeskundigen. 
Let op: de data voor invullocatie 
Heidelberg zijn gewijzigd!

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 is al gestart en loopt tot 1 

mei 2015. Houd er rekening mee dat niet alle invul-

locaties tot 1 mei open zijn. Ga voor ene overzicht 

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.

Bronbeek en Duitsland
De AFMP belastingservice komt op de volgende 
locaties naar u toe:

»	Bronbeek
 31 maart

»	Munster
 Zie nieuwsbrieven en posters

»	Ramstein/Heidelberg/Neustadt 

 Invullocatie Ramstein, op 15 en 16 april. Aanmelden 

bij Ron Segers, rsegers@afmp.nl, 06 – 53526083.

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

Via nieuwsbrieven wordt op de locatie zelf aangege-

ven waar u zich kunt aanmelden of opgeven. 

De AFMP 
komt naar je toe!

Herhaalde oproep

Gratis 
AFMP 
belasting-
service

07
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(Ex-)medewerkers van Defensie die ziek zijn 
geworden van het werken met de gifverf chroom-6 
krijgen snel een vergoeding van maximaal 15.000 
euro. Dat zijn de militaire vakbonden overeengekomen 
met minister Jeanine Hennis. Op vrijdag 27 februari 
maakte de minister dat kenbaar in een brief aan de 
Tweede Kamer over de coulanceregeling. Ook de instelling 
van de onafhankelijke onderzoekscommissie met haar taken 
en bevoegdheden werd die middag gepresenteerd.

Coulanceregeling 
chroom-6 is een feit

CHROOM 6

TEKST ANNE-MARIE SNELS

“
EERSTE STAP 
OM LEED EN 
ONZEKERHEID 
WEG TE NEMEN’
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 H
et gaat bij deze 
‘coulancerege-
ling’, die minister 
Hennis novem-
ber 2014 in de 
Tweede Kamer 
aankondigde, 

om een voorschotregeling. Als uit het 
RIVM onderzoek blijkt dat Defensie 
nalatig is geweest en (ex-)werknemers 
ziek zijn geworden van het werken 
met chroom-6, kunnen die bedragen 
worden aangevuld. Wie eenmaal geld 
heeft ontvangen, hoeft niet bang te 
zijn dat hij dat straks weer terug moet 
betalen. Kom je later in aanmerking 
voor een definitieve regeling, dan 
wordt het bedrag dat je ontving verre-
kend. Bovendien behoudt iedereen het 
recht om zo nodig te procederen.

Wie komt er in aanmerking? 
Om in aanmerking te komen moet je 
een ziekte hebben waarvan op basis 
van onderzoek van het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 
is vastgesteld dat die een relatie kan 
hebben met het werken met chroom-6 
(zie de bijlage over de chroom-6 rege-
ling in het artikel over de coulancere-
geling op onze website www.afmp.nl). 
Daarnaast moet je minimaal een jaar 
(niet aaneengesloten) gewerkt hebben 
met chroom-6.

De coulanceregeling
De mensen met de ernstigste aandoe-
ningen, longkanker en neuskanker, 
krijgen het maximum bedrag van 
15.000 euro. Mensen die minder ern-
stig ziek zijn, krijgen afhankelijk van de 
aard van hun klachten 3.000, 5.000 
of 7.500 euro. Deze mensen kunnen, 
naast een financiële vergoeding, ook 
een beroep op Defensie doen voor 
hulp en begeleiding bij hun ziektepro-
ces door een zorgcoördinator.
Het NCvB heeft literatuuronderzoek 
gedaan naar de ziektebeelden waar 
een relatie ligt met het werken met 
chroom-6. Dat zijn er volgens het 
NCvB tien, uiteenlopend van huidir-
ritatie tot kanker. De verschillende 
hoogtes van de vergoedingen die er 

nu komen, zijn mede gebaseerd op die 
indeling in ziektebeelden.

Hoe lang geldt de 
coulanceregeling?
De coulanceregeling geldt tot de 
definitieve uitkomsten van het RIVM-
onderzoek er zijn en er definitieve 
afspraken zijn gemaakt over een even-
tuele definitieve regeling. Dat is naar 
verwachting over twee jaar. De com-
missie streeft er wel naar het onder-
zoek in deelonderzoeken op te splitsen 
waardoor de (ex-)werknemers zo snel 
mogelijk duidelijkheid krijgen.
Ook de (ex-)werknemers worden 
betrokken bij het onderzoek, bijvoor-
beeld via zogenoemde focusgroepen 
waarin naar hun ervaringen wordt 
gevraagd.

Waarom een 
coulanceregeling?
De AFMP heeft er al in oktober 2014 
in een brief aan de minister op aange-
drongen om maatregelen te treffen 
tegen het werken met gifstoffen en 
vroeg om een structurele aanpak. We 
wilden:

» Een onafhankelijke onderzoekscom-
missie, met een onafhankelijk voor-
zitter, onafhankelijke deskundigen 
en bonden.

» Onafhankelijk medisch onderzoek 
van de slachtoffers.

» Een schadefonds/financiële regeling 
voor gedupeerden.

» Betrokkenheid van experts als het 
NCvB.

» Problemen uit het verleden 
onderzoeken en in de toekomst 
voorkomen.

De minister heeft met de coulancerege-
ling en het instellen van de commissie 
een eerste stap gezet. Hennis heeft wel 
steeds benadrukt dat dit niet betekent 
dat Defensie nu al aansprakelijkheid 
erkent. 

Wat vindt de AFMP van deze 
regeling?
Volgens AFMP-voorzitter Anne-Marie 
Snels ligt er nu een ‘fatsoenlijke rege-
ling’. “Dit is een eerste stap om het leed 

en de onzekerheid bij onze leden weg 
te nemen. Het is goed dat er voor het 
eerst binnen Defensie een onafhanke-
lijke commissie komt die dit onderzoek 
gaat sturen en het proces nauw gaat 
volgen. Wat mij betreft zet Defensie 
ook in de toekomst de deuren ‘meer 
open’. Het is ook goed dat deze rege-
ling niet in beton is gegoten. Er is 
bijvoorbeeld een mogelijkheid om te 
kijken naar schrijnende gevallen. En 
mocht uit nieuw onderzoek blijken 
dat er nieuwe ziektebeelden zijn door 
het werken met chroom-6, dan gaan 
we ook daar naar kijken. We gaan, 
samen met de collega’s van het Bureau 
Beroepsziekten van de FNV en onze 
deskundigen binnen en buiten de FNV, 
hard aan de slag om met de commissie 
goede resultaten te boeken. Daarbij 
kijken we niet alleen naar de proble-
men uit het verleden, maar ook naar 
het defensiebeleid in de toekomst. We 
moeten, sámen met defensie, voor-
komen dat er in de toekomst nieuwe 
gifschandalen ontstaan. Want dat 
veroorzaakt heel veel leed wat voorko-
men moet worden.”

Denkt u recht te hebben op 
een vergoeding?
Tot nu toe hebben zich bij het speciale 
meldpunt van Defensie brdteamzc@
abp.nl 1.400 mensen gemeld.

 BREDERE 
 FOCUS
H  Door het RIVM wordt op de 
POMS-sites al ‘breder’ gekeken, 
omdat is geconstateerd dat er 
met meerder giftige stoffen is 
gewerkt. Marian Schaapman 
van Bureau Beroesziekten FNV: 
“Die bredere focus moet er ook 
zijn, omdat een bredere samen-
stelling van gifstoffen óók iets 
kan doen met je gezondheid” 
(naast wat bijvoorbeeld alleen 
chroom-6 zou kunnen veroor-
zaken, red.) Er is besloten om 
die bredere focus nu alleen op 
de POMS-locaties toe te passen, 
omdat het onderzoek anders 
nóg langer zou duren.” 

OPLINIE MAART 2015 09
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Ongeveer 400 van hen hebben medi-

sche klachten. Uitgezocht moet worden 

of al deze klachten voorkomen op de 

lijst van medische aandoeningen.

Wie denkt recht te hebben op een 

vergoeding, kan zich met zijn relevante 

medische gegevens melden bij het ABP, 

die de regeling uitvoert. Binnen pakweg 

drie maanden moet er dan duidelijk-

heid zijn, ook in die gevallen waarin een 

bezwaarprocedure nodig is.

Hebt u zich al gemeld? Dan hoeft u niks 

te doen. In de maand maart wordt u 

door het ABP benaderd met de nodige 

informatie. 

Hebt u zich nog niet gemeld? Doe dat 

dan alsnog bij het meldpunt van defen-

sie brdteamzc@abp.nl. 

AFMP-leden die zich nog niet gemeld 

hebben worden verzocht zich óók te 

melden via ibb@afmp.nl  

D
e coulanceregeling 

en de onafhankelijke 

onderzoekscommissie 

hebben veel betekenis 

voor degenen die met 

chroom-6 hebben gewerkt en nu met 

ernstige gezondheidsklachten kampen. 

Op 26 februari vond in Woerden een 

informatieve AFMP-bijeenkomst plaats 

over chroom-6, onder leiding van 

AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. Ook 

Marian Schaapman, directeur Bureau 

Beroepsziekten van de FNV was hierbij 

aanwezig. Tijdens dit rondetafelgesprek 

met leden die zich bij de AFMP had-

den gemeld met gezondheidsklachten, 

werden een aantal zaken duidelijk. Er is 

behoefte aan erkenning, zowel materieel 

als immaterieel, en aan zekerheid. Dat het 

ziek zijn voor velen ook financiële gevol-

gen heeft bleek eveneens, al levert dat 

een zeer divers beeld op van mensen die 

onder het minimum zitten tot degenen 

die ook financiële pijn hadden maar dat 

makkelijker kunnen dragen. 

Serieuze gezondheidsklachten
De aanwezigen waren vooral gekomen 

om hun oor te luisteren te leggen en 

ervaringen te delen. Het werd een 

openhartig gesprek, waarbij al meteen 

duidelijk werd dat de medische pro-

blemen van de meesten enorm groot 

zijn. “Alleen mijn linker grote teen doet 

het nog,” zegt een van hen (omdat we 

hun privacy respecteren noemen we 

geen namen van de aanwezigen). Hij 

heeft longklachten, hoge bloeddruk, 

prostaatproblemen, daarnaast heeft hij 

een hartinfarct en drie hernia’s achter 

de rug. De meeste anderen hadden ook 

twee of meer serieuze gezondheids-

klachten, een aanwezige met longkan-

ker en darmkanker, is uitbehandeld. 

Niettemin bracht hij de moed op om 

helemaal naar Woerden te komen. De 

angst is groot, veel van de aanwezigen 

vroegen zich af wat hen verder nog aan 

ziekteklachten te wachten staat. Een 

aanwezige zei dat 30 van zijn collega’s 

die in Limburg op de POMS-site hebben 

gewerkt, intussen zijn overleden.

Ook psychisch belastend
Het zijn overigens niet alleen lichame-

lijke problemen waarmee men worstelt. 

“Het is psychisch ook erg belastend,” 

zegt een lid. De psychische problemen 

doen zich overigens ook voor bij col-

lega’s die zelf niet met chroom-6 heb-

ben gewerkt. Zo wordt het voorbeeld 

genoemd van een (niet aanwezige) 

Wat doet het met je als je hebt gewerkt met giftige stoffen als 
chroom-6 en nu met ernstige gezondheidsklachten kampt? 
We vroegen het diverse (ex-)defensiemedewerkers in een 
groepsgesprek. 

Sterke behoefte 
aan zekerheid

AFMP-voorzitter 
Anne-Marie Snels 

heeft zich van meet 
af aan sterk gemaakt  

voor de regeling.

Het moet gezegd 
worden dat minister 
Hennis relatief snel 

aan de regeling 
meewerkte.

CHROOM 6
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defensiemedewerker die overspannen 

zou zijn omdat zijn baas hem jarenlang 

opdracht gaf zijn collega’s de spuitcabine 

in te sturen terwijl de bescherming daar 

volstrekt onvoldoende was. 

Vrijwillige medische keuring
Er waren diverse vragen over de medi-

sche ‘keuring’ die Defensie aanbiedt aan 

degenen met medische klachten. Dit 

gebeurt op vrijwillige basis; Defensie doet 

dit vooral ook om ongerustheid onder 

mensen weg te nemen. Overigens mag 

Defensie deze gegevens niet zonder 

toestemming gebruiken. Zo’n medisch 

onderzoek geeft weliswaar geen 100% 

zekerheid, maar je krijgt hierdoor wel 

het gevoel dat er goed naar je medische 

problemen wordt gekeken, en dat je je 

geen onnodige zorgen hoeft te maken. 

Anne-Marie Snels vroeg of aanwezigen 

blij zouden zijn met de mogelijkheid 

van een contra-expertise, op kosten van 

Defensie. ‘Nou graag,’ klonk het. 

Behoefte aan deskundigheid 
Er is in dit soort zaken altijd een zekere 

behoefte aan deskundige artsen die 

naar de klachten kijken, zegt Marian 

Schaapman, directeur van het door 

de AFMP ingeschakelde Bureau 

Beroepsziekten van de FNV. Een huisarts 

heeft immers nooit voldoende kennis 

in huis. “Dat onderzoek door deskundi-

gen zit nog niet in de coulanceregeling, 

maar daar willen we in de definitieve 

regeling wel voor gaan. Dat is bij andere 

regelingen voor beroepsziekten ook het 

geval, en het is een zegen. Zo weet ik van 

degenen die OPS hebben dat ze heel 

graag die deskundige diagnose willen. 

Dan weten ze bijvoorbeeld waarom ze 

zo prikkelbaar zijn richting hun partner. 

Natuurlijk, beter word je er niet van, maar 

bepaalde angsten kun je ermee wegha-

len of leren hoe je daarmee omgaat.”

Financiële problemen
Een dergelijke behoefte aan zekerheid 

blijkt ook onder de aanwezigen in ruime 

mate aanwezig. “Zekerheid is voor mij 

nóg belangrijker dan geld,” sprak een 

aanwezige dan ook. Geld maakt niet 

gezond, zo klinkt het, maar het verzacht 

wél het leed. Maar natuurlijk is geld wel 

degelijk belangrijk. Het blijkt dat een 

deel van de aanwezigen in financiële 

problemen terecht is gekomen. De een 

verkeert onder het bestaansminimum, 

een ander zit ‘behoorlijk in de financiële 

problemen’ en weer een ander gaat 

eerdaags de bijstand in. En degenen 

die financieel niet armlastig zijn, moeten 

ook net zo goed de extra kosten opvan-

gen, zoals de reiskosten van bezoek aan 

het ziekenhuis of kosten van medicijnen 

die niet volledig vergoed worden. En 

zeker voor de uitbehandelde militair 

met long- en darmkanker, is het een 

geruststelling als zijn nabestaanden na 

het wegvallen van zijn inkomen niet 

nog verder in de financiële problemen 

komen. In die zin is de coulanceregeling 

een pleister op de wonde en een eerste 

stap in de goede richting. 

Smerigste baantje  van 
Defensie 
De aanwezigen vinden erkenning, 

net als zekerheid, óók belangrijk. 

Vooral de manier waarmee door 

de defensieorganisatie de risico’s 

werden gebagatelliseerd of ontkend, 

steekt velen. “Er werd gezegd: in een 

koekjesfabriek stinkt het net zo goed, 

en daar word je ook niet dik van.” En 

degene die in 1982 wat zei over een 

haperende afzuiginstallatie in een 

spuiterij kreeg ongenadig op zijn 

sodemieter omdat hij hiermee tegen 

de baas in ging. De loyaliteit ging 

eigenlijk veel te ver, maakt een ander 

duidelijk: “Die vliegtuigen moesten 

vliegen, daar ging je tegenaan. We 

hadden het smerigste baantje bij 

Defensie. Daarbij waren we bang dat 

ons werk werd uitbesteed aan Fokker, 

ook al was dat veel duurder. Daar werd 

regelmatig mee gedreigd.” En wat 

velen ook steekt is dat Defensie geen 

informatie gaf over het werken met 

schadelijke stoffen als chroom-6 en er 

geen beschermingsmiddelen aanwezig 

waren. Bovendien bestaat de angst dat 

Defensie alle informatie hierover niet of 

niet goed heeft bewaard. 

Geen aansprakelijkheid
Door het instellen van de coulancerege-

ling erkent minister Hennis nog geen 

aansprakelijkheid. Gelukkig kan dankzij 

de coulanceregeling al wel het ergste 

leed worden verzacht. In die zin is er 

toch sprake van een zekere erken-

ning. Zoals Marian Schaapman van 

Bureau Beroepziekten zegt: “Ik proef bij 

Defensie wel de erkenning van: dit willen 

we met zijn allen niet.” 

Letselschadeadvocaten
Verder werd het verschijnsel genoemd 

dat overal in het land letselschadeadvo-

caten opduiken. Ook al hoeven ze op 

zich geen slecht werk te leveren, er zijn 

soms kwalijke effecten. Zo zijn er enkele 

letselschadeadvocaten die gedupeer-

den op ‘agressieve’ wijze benaderen. 

Menigeen is hier niet van gediend. Een 

lid: “Die gasten denken: kassa!” Vaak kost 

het de mensen wél geld , terwijl leden 

die de bond inschakelen er niets aan 

kwijt zijn. Snels: “Belangrijk is dat leden 

zich bij ons melden.” 

Functielijst
Defensie heeft een functielijst opge-

steld. Hierdoor wordt duidelijk wie er 

met chroom-6 heeft gewerkt of nog 

werkt. Die lijst zal naar verwachting niet 

volledig zijn, daarom kan die worden 

aangevuld. Het kan ook zijn dat mensen 

werkzaamheden hebben uitgevoerd en 

werkten met Chroom-6 maar niet onder 

de functielijst vallen. Ook dat wordt mee-

genomen. De lijst is dus niet “in beton 

gegoten”. Mocht je met chroom-6 heb-

ben gewerkt of nog werken en je functie 

staat niét op de lijst, meld het dan (ook 

bij ons): ibb@afmp.nl 

 NIEUWE 
 KLACHTEN? 
 MELD ZE!
H  Heeft u gewerkt met 
chroom-6, bent u ziek en heeft 
u zich al gemeld, dan is daar-
mee de kous nog niet af.  Als u 
nieuwe klachten krijgt waarvan 
u denkt dat die een relatie met 
chroom-6 hebben, meld u zich 
dan s.v.p. opnieuw bij de afde-
ling Individuele Belangenbehar-
tiging. Bel 0348-707433 of stuur 
een e-mail naar ibb@afmp.nl

“
ER IS VEEL BEHOEFTE AAN 
DESKUNDIGHEID ARTSEN
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 D
e defensiemedewerker (burger-

personeel) was eervol ontslag 

verleend en een wachtgeldrege-

ling toegekend tot 1 april 2024 

- dan wordt hij 65 jaar. Door de 

stijgende AOW-gerechtigde leef-

tijd  en de daarmee gelijk oplopende leeftijd dat hij 

met pensioen gaat, starten zijn AOW en pensioen 

op 1 april 2026. Dit betekent voor hem een gat van 

twee jaar en vele duizenden euro’s. De rechtbank 

oordeelt dat de wachtgeldregeling moet duren 

totdat hij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

De rechtbank benadrukte dat de leeftijd van 65 jaar 

inmiddels volstrekt willekeurig is geworden nu deze 

niet meer samen hangt met het op deze leeftijd 

gaan ontvangen van AOW of pensioen. Daarnaast 

oordeelt de rechtbank Overijssel dat het onrecht-

vaardig is dat deze leeftijdsbepaling voor andere 

ambtenaren, zoals Rijksambtenaren, wel is aange-

past en voor een andere groep ambtenaren niet.

College voor de Rechten van de Mens 
Eerder oordeelde het College voor de Rechten 

van de Mens over een soortgelijke zaak. Omdat de 

ambtenaren na het bereiken van de leeftijd van 65 

jaar geen wachtgelduitkering krijgen en ook geen 

AOW-uitkering en aanvullend pensioen ontvangen 

door de verhoging van de AOW-gerechtigde leef-

tijd, krijgen zij te maken met een inkomstenterug-

val. Hierdoor worden zij naar het oordeel van het 

College ten onrechte benadeeld. 

De rechtbank Overijssel oordeelt 
dat de wachtgeldregeling van een 
medewerker van Defensie moet 
aansluiten op zijn AOW-gerechtigde 
leeftijd. Defensie maakt een verboden 
onderscheid op grond van leeftijd door 
de wachtgelduitkering te beëindigen 
bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, 
terwijl de AOW-leeftijd stapsgewijs 
wordt opgehoogd. 

Einde wachtgeld 
bij 65 jaar is 
discriminatie

AOW EN PENSIOEN

»Volgens Minister Asscher van 

Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid is de UGM een unieke regeling die 

nergens mee is te vergelijken. Minister 

Asscher neemt daarmee afstand van 

de wisselende geluiden over het karak-

ter van de UGM die de Minister van 

Defensie de afgelopen jaren heeft laten 

horen. De ene keer werd namelijk het 

unieke karakter van de UGM erkend, de 

andere keer werd weer verkondigd dat 

de UGM een pre-pensioenregeling is 

zoals alle andere. Aan die onduidelijk-

heid is door Minister Asscher nu geluk-

kig een einde gemaakt.

Minister Asscher van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid deed de uitspraak in 

zijn beantwoording op 28 januari 2015 

van Kamervragen die waren gesteld 

door Tweede Kamerlid Ulenbelt (SP). 

Aanleiding was het oordeel van het 

College voor de Rechten van de Mens 

(CvdRvdM) eind 2014 dat er sprake is 

van leeftijdsdiscriminatie als een uitke-

ring zoals de UGM stopt op 65 jaar, ter-

wijl de AOW-leeftijd hoger is geworden. 

Asscher antwoordde toen ook namens 

de minister van Defensie en de minis-

ter voor Wonen en Rijksdienst. Asscher 

geeft aan dat de UGM-regeling uniek 

is en niet vergelijkbaar is met andere 

pre-pensioenregelingen. 

De UGM-uitkering is een compensatie 

voor het gedwongen ontslag in ver-

band met het vanwege de leeftijd niet 

meer ten volle kunnen functioneren 

als militair. Ook biedt de UGM-uitkering 

een overbrugging naar het moment 

waarop aanspraak bestaat op militair 

pensioen (nu nog 65 jaar).  Om die rede-

nen is de UGM volgens Asscher “geen 

voorziening die vergelijkbaar is met 

bijvoorbeeld de VUT of de FPU omdat 

er geen sprake is van een vrijwillige 

vervroegde uittreding. Zowel de vrij-

willigheid als de vervroegde uittreding 

zijn nadrukkelijk niet aan de orde.”

Structurele oplossing 
Minister Asscher stelt in zijn beant-

woording ook dat er ruimte is voor een 

structurele oplossing van het AOW-

gat. De eerste vraag van Ulenbelt was 

(deels) wat het Kabinet concreet gaat 

doen om deze leeftijdsdiscriminatie 

te stoppen. Asscher antwoordde dat 

“de Minister van Defensie in onder-

handeling is met de centrales van 

overheidspersoneel over het opvangen 

van het gevolg van het verhogen van 

de AOW-leeftijd. Het aanpassen van de 

rechtspositie van defensiemedewer-

kers is alleen mogelijk na het bereiken 

van overeenstemming hierover in het 

Sectoroverleg Defensie. Tot die tijd is 

de minister van Defensie gehouden de 

bestaande rechtspositieregeling toe 

te passen en worden geen individuele 

afwijkende regelingen getroffen.” 

Asscher: 

UGM is nergens  
mee te vergelijken
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 3,1 MILJOEN
H  De gemiddelde 
pensioenleeftijd stijgt 
sinds 2007, toen de 
gemiddelde pensioen-
leeftijd jarenlang rond 
de 61 had geschom-
meld. Vorig jaar lag 
dat al op 64,1 jaar, bijna 
tweeënhalve maand 
later dan in 2013. Het 
aantal gepensioneer-
den is vorig jaar geste-
gen tot 3,1 miljoen. Dat 
is 18,4 procent van de 
totale bevolking. In 
2013 was dat nog 15,2 
procent. 

D
e gemiddelde pensioenleeftijd is in 2014 

gestegen naar 64,1 jaar. Dat meldde het 

CBS op donderdag 6 februari. Als het 

aan het kabinet ligt, gaat deze leeftijd de 

komende tijd veel sneller omhoog. Dat pakt voor 

militairen extra beroerd uit, omdat voor hen het 

AOW-gat dan nóg groter wordt. 

Deze ontwikkeling moet volgens AFMP-voorzitter 

Anne-Marie Snels gestopt worden. Zij sluit zich aan 

bij de reactie van FNV-voorzitter Ton Heerts, die 

zich als volgt uitsprak over het kabinetsvoornemen. 

“Momenteel zitten er ruim 600.000 mensen thuis, 

die dolgraag willen werken. Het is absurd dat het 

kabinet de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2016 

nóg sneller wil verhogen. Daardoor duurt het alleen 

maar langer tot werkzoekenden een baan vinden.

De FNV roept het kabinet dan ook met kracht op 

om van deze plannen af te zien, omdat de timing 

volstrekt verkeerd is. Het is juist belangrijk dat we 

de werkloosheid bestrijden, door te investeren en 

door het werk dat er is eerlijker te verdelen tussen 

ouderen en jongeren.”

Zware missies
Heerts vervolgt: “De kabinetsplannen pakken 

voor sommige groepen extra slecht uit. Denk 

bijvoorbeeld aan defensiepersoneel dat vanwege 

de zwaarte van het beroep een verplicht leef-

tijdsontslag kent. Militairen gaan steeds vaker op 

zware internationale missies, en denk ook aan 

de medewerkers van de marechaussee die extra 

worden ingezet. Het kan niet zo zijn dat wij juist 

deze groepen opzadelen met een steeds groter 

AOW-gat. Dat getuigt van geen enkel respect.’’ 

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

Uw hypotheek onze zorg!

Ook voor onafhankelijk hypotheekadvies 
kunt u bij ons terecht! 
DFD is ruim 20 jaar dé 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 
onafhankelijke hypotheekadviesketen van Nederland met zo’n 160 vestigingen. 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:
De expertise en zorg van twee specialisten;
Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of fase-2 contract;
Echt onafhankelijk en persoonlijk advies;
Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
Duidelijkheid en transparantie, u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
De optimale hypotheek met de scherpste tarieven;
Gezamenlijk alles voor u te regelen.

•
•
•
•
•
•
•

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

Jazeker!

Kort Nieuws Oplinie DFD Hypothee1   1 5-3-2015   11:24:23

Sneller verhogen AOW-leeftijd 
vergroot werkloosheid
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 IN GESPREK OVER 
 GEZONDHEIDSRISICO’S
H  Reeds eerder werd aandacht gevraagd 
voor de veiligheid van militairen die mee-
doen aan oefeningen en daarbij soms 
onverantwoorde risico’s lopen. Deze zaak is 
voor de AFMP aanleiding om opnieuw met 
Defensie in gesprek te gaan over de gezond-
heidsrisico’s waarmee de deelname aan 
militaire oefeningen gepaard gaat.

betreffende militair schadeloos wordt 

gesteld. Defensie stelde zich echter op 

het standpunt dat geen sprake kon 

zijn van een dienstongeval, omdat alle 

gebruikelijke veiligheidsvoorschriften 

zouden zijn nageleefd. Bovendien was 

de oefening gericht op het trainen van 

militaire basisvaardigheden en niet op 

het oefenen onder oorlogsnabootsende 

omstandigheden.

Blij met uitspraak
De CRvB maakt korte metten met deze 

redenering. Volgens de CRvB kan ook 

sprake zijn van een dienstongeval als 

de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften 

op grond van de Arbowetgeving zijn 

nageleefd. Verder had de oefening wel 

degelijk een oorlogsnabootsend karak-

ter. De CRvB leidt dit af uit de filmopna-

men en uit het feit dat dat instructeur 

die toezicht op de oefening hield de 

opdracht had gekregen om niet in te 

grijpen om aan het geweld een einde te 

maken. De AFMP is blij met de uitspraak 

en vindt het niet meer dan terecht dat 

de militair in het gelijk is gesteld. .

deed mee aan de oefening ‘Opleiding 

en Training te Velde’. Eén van de 

onderdelen van de eindoefening was 

het bemachtigen van informatie bij een 

partizaan, waarvoor een lange weg in 

en om een fort moest worden afge-

legd. De weg werd belemmerd door 

ouderejaars, die getraind waren in de 

vechtsport en volledig beschermende 

kleding droegen. De deelnemers aan de 

oefening waren slechts uitgerust met 

hoofdbescherming, een mondbitje en 

een toque. Op filmopnames was te zien 

dat de deelnemers harde, rake klappen 

op het lichaam kregen, ook op de onbe-

schermde delen, en dat het gebruik van 

fysiek geweld doorging als de deelne-

mers op de grond vielen.

Trombose
De vrouwelijke militair zat vol met 

blauwe plekken en hield aan haar 

deelname aan de oefening een 

trombose in het bekken over. Enige tijd 

later is een posttrombotisch syndroom 

ontstaan, waardoor de vrouw niet meer 

inzetbaar was als militair en ontslag 

heeft gekregen. Volgens de AFMP 

had Defensie dit ongeval meteen als 

dienstongeval aan moeten merken. De 

oefening was gebaseerd op het principe 

van ‘train as you fight’. Als er tijdens 

zo’n oefening (ernstig) letsel ontstaat, 

is het niet meer dan gepast dat de 

 V
oor militairen die tijdens de 

dienst letsel oplopen is van 

belang of het letsel wordt 

toegeschreven aan een 

dienstongeval of aan een 

bedrijfsongeval. In het eerste geval wordt 

alle door de militair geleden schade 

vergoed; in het laatste geval wordt de 

inkomensachteruitgang slechts gedeel-

telijk opgevangen en bestaat er geen 

aanspraak op vergoeding van immateri-

ele schade (smartengeld).

Dienstongeval
Van een dienstongeval is sprake als een 

ongeval plaatsvindt tijdens uitzendingen 

of tijdens het oefenen van vaardigheden 

onder oorlogsnabootsende omstan-

digheden. De afgelopen jaren heeft 

de hoogste ambtenarenrechter, de 

Centrale Raad van Beroep (CRvB), enkele 

uitspraken gedaan waaruit viel op te 

maken dat het niet eenvoudig is om een 

ongeval als dienstongeval gekwalificeerd 

te krijgen. Het ABP, dat namens Defensie 

de aanspraken in geval van een dienst- of 

bedrijfsongeval vaststelt, haalde de uit-

spraken van de CRvB te pas en te onpas 

aan om te betogen dat niet voldaan was 

aan de vereisten voor een dienstongeval.

Rake klappen
Een vrouwelijke militair, lid van de AFMP, 

was opgekomen als cadet bij de KMA en 

Defensie had een ongeval bij een eindoefening op de KMA meteen als 
dienstongeval moeten aanmelden en niet als bedrijfsongeval. Met deze 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CrvB) won de AFMP de zaak 
van een vrouwelijke militair die lichamelijk letsel heeft opgelopen. De 
zaak is aanleiding om opnieuw met Defensie in gesprek te gaan over de 
gezondheidsrisico’s tijdens militaire oefeningen.

Belangrijke overwinning 
in letselzaak

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING
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 Z
o’n 20.000 gepensioneerden 

hebben onlangs een brief 

ontvangen van het ABP 

waarin hen werd gemeld 

dat per direct hun ABP-

aanvulling zal komen te vervallen. Het 

gaat hierbij om aanzienlijke bedragen 

die, afhankelijk van het aantal dienstja-

ren, kunnen oplopen tot meer dan 500 

euro per maand. De AFMP vindt het 

onacceptabel dat deze mensen onaan-

gekondigd geconfronteerd worden met 

een enorme inkomensachteruitgang en 

bereidt momenteel dan ook een gang 

naar de kantonrechter voor.

Het betreft hier een groep mensen die 

geboren zijn voor 1 januari 1950 en van 

wie de partner de AOW-leeftijd nog niet 

heeft bereikt. Als de partner geen of 

een heel klein inkomen heeft, ontvangt 

de AOW-gerechtigde een zogenoemde 

partnertoeslag van de SVB. Bij een 

hoger inkomen van de partner wordt 

deze partnertoeslag gekort of komt 

deze helemaal niet tot uitbetaling. Bij 

gehele of gedeeltelijke korting van de 

AOW-partnertoeslag ontstaat er op 

basis van het Pensioenreglement ABP 

een recht op een aanvulling op het 

pensioen.

Niet meer opnieuw uitbetaald
Eind 2014 heeft er een wijziging plaats-

gevonden in de AOW-partnertoeslag. 

Voorheen was er weer een uitbetaling 

van de partnertoeslag wanneer het 

inkomen van de partner daalde of 

reglement. Namens onze leden zullen 

wij het ABP op korte termijn via de 

interne bezwaar- en beroepsprocedure 

aansporen om terug te komen op de 

genomen besluiten. Indien het ABP hier-

toe niet bereid is, zullen wij deze zaak 

voorleggen aan de kantonrechter.

Afwachten
Hebt u ook een brief van het ABP ont-

vangen waarin uw ABP-aanvulling wordt 

stopgezet? U hoeft dan op korte termijn 

geen actie te ondernemen. Het betreft 

hier een civiele zaak waarvoor geen 

bezwaartermijn van 6 weken geldt, 

maar waarvan de aanspraken pas na 5 

jaar verjaren. 

»	U kunt dus gerust de uitspraak 

van de kantonrechter afwachten 

en eventueel daarna uw aanvulling als-

nog met terugwerkende kracht opeisen. 

Houd voor de laatste stand van zaken 

onze website in de gaten.

wegviel. Zodra de partnertoeslag steeg, 

daalde de aanvulling van het ABP. Maar 

vanaf 1 januari 2015 is deze herleving 

van de AOW-partnertoeslag afgeschaft. 

Bij een te hoog structureel inkomen van 

de partner, vervalt het recht op part-

nertoeslag voor deze gepensioneerde 

definitief.

Het ABP ziet in deze wijziging van 

artikel 8 AOW een reden om ook de 

ABP-aanvulling voor deze mensen te 

laten vervallen. Het ABP stelt dat indien 

het recht op partnertoeslag definitief 

vervalt, daarmee ook de grond voor de 

ABP-aanvulling vervalt. Per februari 2015 

wordt er dan ook direct gestopt met 

het uitkeren van deze aanvulling aan de 

mensen die geen partnertoeslag meer 

ontvangen.

Onacceptabel
De AFMP vindt de hele situatie onac-

ceptabel. De betrokkenen hebben 

zelf niets aan hun situatie veranderd 

en worden nu op zeer korte termijn 

geconfronteerd met een aanzienlijke 

inkomensachteruitgang van vaak 

honderden euro’s per maand. Een 

daling waar zij zich op geen enkele 

wijze financieel op hadden kun-

nen voorbereiden en ook een 

overgangsregeling wordt hen 

niet geboden.

Bovendien twijfelt de AFMP 

ernstig aan de juridische 

juistheid van de uitleg van 

het ABP van het pensioen-

Belangrijke overwinning 
in letselzaak

WERK EN INKOMEN

ABP-aanvulling 
ingetrokken?

AFMP namens u naar de rechter

Voor de AFMP is het onacceptabel dat de ABP-aanvulling van 
gepensioneerden met een gekorte partnertoeslag is komen te vervallen. 
Het gaat om bedragen die kunnen oplopen tot meer dan 500 euro per 
maand, terwijl leden zich niet hierop hebben kunnen voorbereiden. De 
AFMP treft dan ook voorbereidingen om naar de rechter stappen. 
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De crash van vlucht MH17 in de Oekraïne op 17 juli 2014 dreunt nog lang 
na. Nabestaanden moeten 100% zekerheid hebben dat hun dierbaren zijn 
geïdentificeerd, zodat ze afscheid kunnen nemen.  Mortuariummedewerkers van 
400Gnkbat uit Ermelo en het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) zetten 
zich met man en macht in om iedereen zo snel mogelijk uitsluitsel te geven. Wat 
betekent dit zware werk voor de leden van de Nederlandse teams zelf?

Medewerkers van LTFO en 
400Gnkbat identificeren MH17-
slachtoffers:
 ‘Iedere kist 
is een krasje op je ziel’

BLIKOPENER
TEKST ALEX GROOTHEDDE

Een lijkkist met 
resten van de 

slachtoffers van de 
vliegramp met vlucht 

MH17 wordt in een 
rouwwagen gedra-

gen op vliegbasis 
Eindhoven. 

FOTO ANP KOEN VAN WEEL
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 D
e identificatie van de 

slachtoffers gebeurt 

op de Korporaal Van 

Oudheusden kazerne 

in Hilversum, in totaal 

werken circa 75 van 

de in totaal 150 forensisch specialisten 

van LTFO samen met collega’s van 

400Gnkbat uit Ermelo. Naast de spe-

cialisten van het LTFO werken ook col-

lega’s uit onder meer België, Duitsland, 

Engeland Australië, Nieuw Zeeland en 

Maleisië mee aan het identificatieproces. 

Toen de MH17 neerstortte waren mor-

tuariummedewerkers Wijnand, Marloes, 

Lisette en Ginger van 400Gnkbat aan 

het werk op de Vierdaagse in Nijmegen. 

Er werd gebeld met de vraag of we 

materiaal konden leveren voor de 

identificatie. “We keken elkaar aan, 

kunnen wij helpen?” Onze bijdrage was 

welkom en we zijn naar de Korporaal 

Van Oudheusden Kazerne in Hilversum 

gegaan. Mortuariummedewerker Daniel 

werd later aan het team toegevoegd.

Knop omzetten
In het proces deed het mortuariumper-

soneel van Defensie een verscheiden-

momenten die er extra ‘inhakken’. Bij 

Daniël was dat het geval, toen hij zich 

realiseerde dat er een groot aantal kin-

deren omgekomen was. “Een heleboel 

geboortedata lagen na die van mij, dat 

hoort niet”. Marloes: “Het is onnatuur-

lijk, je hoort je ouders naar het graf te 

brengen. Voor mij was het lastig zodra 

er een naamplaatje op de kist kwam. Op 

dat moment krijgt de overledene een 

naam en is het niet meer een naamloos 

slachtoffer.” Voor Wijnand was het extra 

zwaar als hij merkte dat een heel gezin 

was omgekomen. Hij verwoordt het 

algemene gevoel op een wijze die door 

iedereen hartgrondig wordt gedeeld: 

“Iedere kist is een krasje op je ziel”. Het 

is natuurlijk een droevige gebeurtenis 

maar hoogtepunten waren er ook, zoals 

de erehaag die werd gevormd toen het 

eerste geïdentificeerde slachtoffer naar 

buiten werd gedragen en de herden-

kingstocht door 1400 motorrijders als 

eerbetoon aan de slachtoffers. 

Delen van ervaringen
De teamleden verwerkten de indrin-

gende ervaringen door erover te praten. 

En dan vooral met de mensen die ook 

heid aan taken. Ze hebben bijna allemaal 

ruime ervaring in het werken met over-

ledenen, maar niet op deze grote schaal.  

‘Hoe je hiermee omgaat hangt af van de 

vraag of je de knop kunt omzetten. Het 

wordt dragelijker als je dit werk doet met 

het idee dat je de nabestaanden hun 

dierbare kunt teruggeven”.  

Niet van steen
Voor Daniël was het relatief nieuw om 

met overledenen geconfronteerd te 

worden. “Vergeleken met mijn collega’s 

uit het team heb ik er dan ook het 

meeste last van gehad, maar dat is wel 

bijgetrokken. Hierbij is het zaak dat je 

op jezelf past en tijdig aan de bel trekt 

als het niet gaat.” Wijnand onderkent dit 

verschijnsel. “Het doel was om de stof-

felijk overschotten zo spoedig mogelijk 

aan de nabestaanden terug te geven en 

dan cijfer je jezelf weg’’. Je bent niet van 

steen; op een gegeven moment wordt 

het teveel. Je hebt dan soms een dagje 

vrij nodig om even er tussen uit te zijn.

Moeilijke momenten
Je krijgt tijdens dit werk mentaal genoeg 

voor je kiezen, natuurlijk zijn er van die 

 GOED 
 GEREGELD
H  In logistieke zin verliep de operatie op 
rolletjes. Aanloopproblemen in materiële zin 
waren snel opgelost. Spullen werden snel 
beschikbaar gesteld en de containers waren 
goed ingericht; een erfenis van de NSS-top 
in Den Haag in 2014. De koelcontainers had-
den een praktisch rijframe voor de lijkkisten, 
en de aflegtafels waren in hoogte verstel-
baar, zodat niemand het aan zijn rug kreeg. 

 ALLEEN 100% 
 ZEKERHEID TELT
H  De identificatie gebeurt aan de hand van 
vergelijking van gebitsgegevens, DNA en 
zoveel mogelijk herleidbare kenmerken van 
slachtoffers. Het LTFO heeft maar één doel 
en dat is de nabestaanden met 100% zeker-
heid vertellen dat hun dierbare is geïdenti-
ficeerd. De identificatie gebeurt daarom bij 
wijze van spreken ‘overdreven’ nauwkeurig, 
juist om die 100% zekerheid te halen. 

Van links naar 
rechts: Wijnand, 
Marloes, Malyssa en 
Daniël van 400Gnk-
bat in Ermelo, ná 
hun tijd in Hilver-
sum. Niet op de foto 
en in het verhaal, 
maar wel deel van 
het team zijn Lisette 
en Ginger.
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BLIKOPENER

bij het identificatieproces betrokken zijn. 

Malyssa: “Als je denkt: shit, dit was heftig, 

kun je dat het beste met je collega’s 

bespreken.” Marloes: “Ik denk altijd: als er 

wat is, zeg het dan, anders heb je jezelf er 

alleen maar mee.” Humor is volgens haar 

een belangrijke uitlaatklep. “Maar wel met 

respect. Je kunt niet de hele dag droevig 

rondlopen, natuurlijk word er ook gela-

chen.” De teamspirit droeg goed bij aan 

het wederzijdse begrip. Marloes: “Je voelt 

aan hoe een ander zich voelt; je hebt 

aan een half antwoord al voldoende.” 

Het valt in Ermelo al meteen op dat de 

teamleden het goed met elkaar kunnen 

vinden. Wijnand: “We zijn een goed team, 

met dezelfde opleiding en ervaring en 

we kunnen meedoen op internationaal 

niveau.”

Nazorg
Wijnand: “Defensie heeft dit als een 

missie aangelopen, ondanks dat het een 

nationale inzet is geweest. Dat is goed 

vanwege de psychosociale aspecten. 

Nazorg draagt namelijk bij aan een stukje 

verwerking. Er zijn groepsgesprekken en 

individuele debriefings gehouden. Ook 

ons thuisfront wordt hierin betrokken. 

Om het proces af te sluiten is het belang-

rijk dat het laatste slachtoffer geïdentifi-

ceerd wordt.” 

Ervaring voor het leven
Achteraf gezien merkt Daniël dat het 

werk hem heeft veranderd. “Je kijkt 

anders tegen de wereld aan en bent 

kritisch naar jezelf: ben ik tevreden over 

waar ik sta en wie ik ben? Malyssa wil 

dankzij de ervaringen meer met dit werk 

doen. “Maar geen 38 uur per week, ik 

ben te jong om alleen maar met de dood 

bezig te zijn.” Al met al kijken ze met vol-

doening terug op hun werk. Het was fijn 

als je op het nieuws iemand zag die blij 

was dat een nabestaande was geïdenti-

ficeerd. Het is dankbaar werk; je kunt de 

nabestaanden iets teruggeven.”  

Morele support 
van het LTFO
»De collega’s van 400Gnkbat 

stonden er voor de verwerking 

van heftige ervaringen niet alleen voor. 

Ze hadden ook steun van het Landelijk 

Team Forensische Opsporing (LTFO). 

In de ontspanningsruimte werd ook 

met medewerkers van LTFO gesproken 

over de indrukken. Dat was fijn, je kon 

altijd wel ergens terecht” aldus Marloes. 

Eén van de leden van het LTFO is Roel 

Ridders. Hij is vervangend projectlei-

der van het team dat één van de vijf 

operationele processen van LTFO uit-

voert; het Proces Reconciliation (mat-

ching van verschillende bevindingen). 

Hij had zich na de tsunami van 2004 

aangemeld voor LTFO toen hij nog 

majoor was bij de KMar, waar hij 40 jaar 

als rechercheur heeft gewerkt. 

Ook al heeft Ridders niet de stoffelijke 

overschotten zelf geïdentificeerd, hij 

heeft ze wel gezien. Hoe gaat hij om met 

zulke intense ervaringen? Ridders: “Je 

weet bij zo’n ramp: het gaat altijd om 

de dood. Daar moet je je op instellen. 

Ik weet dat ik te maken krijg met over-

ledenen die er niet toonbaar uit zien. 

Ze zijn verbrand of op andere wijze 

verminkt. Maar ik ken die mensen niet 

en daarom heb ik er zelf weinig tot geen 

emotie bij. Ik heb meer problemen met 

de dood van de zus van mijn moeder. 

Mijn vrouw is verpleegkundige en zij 

heeft geen moeite met het werk dat ik 

doe. Maar ik neem het niet mee naar 

huis.” 

Alles op stand by
Ook voor de leden van LTFO is de 

nazorg structureel geregeld, aldus 

Ridders. Het LTFO heeft een aantal 

geestelijk verzorgers en maatschap-

pelijk werkers die hierop toezien. 

Mentale zorg voor de teamleden is 

onderdeel van een ander operationeel 

proces; de ondersteuning. “Zodra 

ergens in de wereld een ramp gebeurt 

waarbij Nederlanders betrokken zijn, 

nemen de leden van LTFO contact op 

met elkaar en worden in Driebergen 

containers stand by gezet. Hierin zitten 

hulpmiddelen om ter plaatse letterlijk 

en figuurlijk te opereren. Ook de gees-

telijk verzorgers en maatschappelijk 

werkers worden dan meteen op stand 

by gezet.” 

“
GOED DAT DEFENSIE 
DIT ALS EEN MISSIE 
HEEFT AANGELOPEN; 
NAZORG DRAAGT BIJ 
AAN DE VERWERKING’

Roel Ridders (links): 
“Bij de luchtvaart-

maatschappij hadden 
we het seating plan 
opgevraagd. Naar-

mate de zitplaatsen 
gevuld werden met 

geïdentificeerde 
slachtoffers, zag je 
de euforie groeien. 

Dan was het van: Yes, 
we hebben weer drie 

slachtoffers geïden-
tificeerd! Iedere dag 

was er een briefing 
met de stand van 

zaken en een debrie-
fing. Je hoorde dan 

bijvoorbeeld: ‘de vo-
rige keer hadden we 
110 geïdentificeerde 

slachtoffers en nu zijn 
het er 133.’ We waren 
blij, omdat we weten 

hoe belangrijk een 
identificatie voor de 

nabestaanden is.”
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Nieuwe 
Veteranenombudsman

»De Tweede Kamer heeft Reinier van Zutphen 

benoemd tot Nationale ombudsman, tevens 

Veteranenombudsman. Hij is de opvolger van Alex 

Brenninkmeijer, die dertien maanden geleden vertrok. . 

Reinier van Zutphen is sinds 2012 president van het College van 

Beroep voor het bedrijfsleven. Daarvoor was hij van 2007 tot 2012 voorzitter van 

de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Naar verwachting zal de voorzitter 

van de Tweede Kamer hem nog dit kwartaal beëdigen. Tot dan blijft Frank van 

Dooren waarnemend Nationale ombudsman. JR

VETERANEN
TEKST LINDE VAN DETH EN JANKE ROZEMULLER

‘Registratie 
zelfdoding 
veteranen nodig’

»Het aantal zelfdodingen onder 

veteranen in Nederland zou gere-

gistreerd moeten worden. Dat vinden 

de Dutch Military Veterans (DMV) als 

reactie op het debat dat in de Verenigde 

Staten ontstond over nazorg aan vetera-

nen naar aanleiding van de zelfdoding 

van de jonge Afghanistanveteraan 

Jamie Brunette. Libanonveteraan en 

voorzitter van DMV Leo Hartog pleitte op 

Radio 1 onder meer voor registratie om 

zo gerichter hulp te kunnen bieden aan 

anderen. “Nu hebben we geen idee waar 

de problemen zitten.” AFMP-voorzitter 

Anne-Marie Snels liet in dezelfde uitzen-

ding weten dat de problematiek onder-

schat wordt en de nazorg nog  

meer verbeterd zou moeten worden.

Het ministerie van Defensie heeft in 

een reactie laten weten geen aanwij-

zingen te hebben dat zelfdoding onder 

veteranen vaker voorkomt. Het deed in 

2011 onderzoek onder veteranen van 

Balkanmissies. Om meer zekerheid 

te hebben, doet het RIVM sinds 2013 

onderzoek, waarbij het veteranenregi-

stratiesysteem gekoppeld is aan gege-

vens van het CBS. De resultaten daarvan 

worden deze zomer verwacht. LvD

Deelnemers 
aan de Walk for 
Life in 2014. 

Een Nederlandse 
Patriot-raketsys-
teem in Turkije. 

 BRONZEN 
 SCHILD 
 VOOR COMMANDO 
 PATRIOTMISSIE 
 TURKIJE
H  Het Defensie Grondgebon-
den Luchtverdedigingscomman-
do heeft het Bronzen Schild 
gekregen voor het optreden 
tijdens de Patriotmissie in 
Turkije. Volgens Defensie 
heeft de inmiddels beëindigde 
Nederlandse bijdrage veel 
gevraagd van het materieel, per-
soneel en thuisfront. Het schild 
is de hoogste groepswaardering 
binnen de landmacht en werd 
slechts negen keer eerder uitge-
reikt, aldus Defensie. Ongeveer 
tweehonderd militairen ope-
reerden sinds begin 2013 met 
twee Patriotbatterijen vanaf het 
civiele vliegveld van Adana en 
vanaf de bij deze stad liggende 
luchtmachtbasis Incirlik. Op 
verzoek van NAVO-bondgenoot 
Turkije plaatsten Nederland, 
Duitsland en de Verenigde 
Staten elk twee Patriotbatterijen 
in het zuiden van Turkije. Spanje 
neemt de taken van Nederland 
over. De luchtverdedigings-
systemen moeten bevolking 
en grondgebied van NAVO-
bondgenoot Turkije verdedigen 
tegen aanvallen vanuit buurland 
Syrië. JR

 WALK FOR LIFE 
 GRONINGEN
H  Een unieke samenwerking tussen actieve 
militairen, veteranen, de vereniging de 
Gewonde Soldaat en Walk for Life Groningen. 
Zo noemt de organisatie van het recreatieve 
wandel- en loopevenement de estafetterun 
die op vrijdag 24 april plaatsvindt onder 
leiding van 44 Pantserinfanteriebataljon RI 
Johan Willem Friso. De deelnemers gaan 
in estafettevorm van de kazerne in Havelte 
naar het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG) en finishen daar op 
het Oncologieplein. De estafetterun sluit 
daarmee aan bij het doel van Walk for Life: 
aandacht vragen en geld inzamelen voor 
jongvolwassenen (18 t/m 35 jaar) die worden 
geconfronteerd met kanker. Omdat niet 
iedereen kan of wil deelnemen aan de esta-
fetterun, zijn er een dag later, tijdens de Walk 
for Life op zaterdag 25 april, meerdere wan-
delroutes uitgezet. Ook Libanonveteranen 
van de Unifil Wandelgroep zijn dan aanwezig 
om hun betrokkenheid te tonen. 
Informatie en aanmelden op www.walkfor-
lifegroningen.nl JR
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verlof. Ook in Nederland staan het werk 

en de bezetting door de vele uitzendin-

gen immers onder druk. De AFMP vindt 

dat dit probleem vooral door de diverse 

krijgsmachtonderdelen in Nederland 

moet worden opgelost, bij problemen 

kunnen leden zich bij de AFMP melden.

Missie Mali, Bamako
Hier bezochten we eerst de All Source 

Intell Fusion Unit in de hoofdstad 

Bamako. Deze inlichtingeneenheid voor-

ziet het VN-hoofdkwartier van belang-

rijke analyses over de situatie in Mali. Het 

kamp ligt vlak naast het vliegveld. Een 

gang over het kamp gaf een goed beeld 

van het leven en werken van de 65 

Nederlanders. Ik sprak er onder ander 

met trotse genisten: “Wij zijn de rotatie 

die mensen gelukkig maken, de punt 

op de i,” zoals een van hen zei. Er is voor 

hen nog een boel werk aan de winkel. 

Waar nu nog een aantal mensen in 

Bamako-stad zijn gehuisvest, verhuizen 

die binnen enkele weken ook naar het 

kamp. De bouw van het Nederlandse 

kamp is intussen begonnen. Ook bij 

kan worden. 32 % is niet tevreden over 

de bevoorrading en de post. Ook de 

onzekerheid over de terugkeerdatum 

wordt door 13% als belastend ervaren. 

Vooral de eerste twee punten, de schei-

ding van het thuisfront en de bevoor-

rading, krijgen extra aandacht van de 

leiding. Aandachtspunt is verder het 

slaap-waakritme van het personeel, dat 

wordt, zeker als het van de zomer warm 

wordt, een uitdaging. Daarom komen 

ook hier gekoelde containers. 

Uitzendbescherming
Tijdens gesprekken met het personeel 

bleek dat de uitzendbescherming bij 

de Air Taskforce in het Midden-Oosten 

een punt van zorg blijft. Bij aanvang 

van deze missie werd de uitzendnorm 

(een periode op missie, twee periodes 

in Nederland) overschreden. Daarop 

trok de AFMP aan de bel en werden er 

hernieuwde afspraken gemaakt in het 

overleg. De norm wordt nu nét gehaald, 

maar onder diverse personeelsleden 

bestaat de angst dat er bij terugkeer 

problemen ontstaan met het vakantie-

I
k bezocht de Nederlandse 

troepen bij de Air Taskforce 

in het Midden-Oosten, de 217 

Nederlandse militairen op het 

kamp zijn daar samen met de 

andere coalitiepartners gehuis-

vest. We werden uitgebreid 

geïnformeerd over het verloop van de 

operatie boven Irak. Intussen hebben 

de F-16’s tijdens bijna 600 missies ruim 

3000 vlieguren gemaakt en ruim 300 

keer hun wapens gebruikt. De vliegers 

en het technisch personeel maken 

lange dagen. 

Moreelmeting
Uit een moreelmeting die in febru-

ari werd gehouden blijkt dat het 

Nederlandse personeel dat aan deze 

missie deelneemt zeer gemotiveerd 

is; 94 % van de medewerkers vindt de 

Nederlandse deelname aan de strijd 

tegen ISIS zinvol. Als meest belastend 

werd de scheiding van het thuisfront 

ervaren (33%). Gelukkig is er een uitste-

kende Wi-Fi-voorziening zodat contact 

met het thuisfront gemakkelijk gelegd 

Samen met de vakbondsvoorzitters en een delegatie van de top van Defensie bezocht 
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels van 3 tot en met 5 maart de Nederlandse missies in het 
Midden-Oosten en Mali. Daar heeft ze ervaren wat de leef- en werkomstandigheden van de 
Nederlandse militairen zijn. Er was volop de gelegenheid om met het personeel in gesprek 
te gaan, via onder andere ‘meet & greets’. Daarnaast waren er rondleidingen over de diverse 
kampen en werd iedereen door het personeel goed geïnformeerd. Hieronder haar relaas.

Werk- en leefomstandigheden missies:

 Oor te luisteren 
in Mali en Midden-Oosten

WERK EN INKOMEN
TEKST ANNE-MARIE SNELS FOTO’S MINISTERIE VAN DEFENSIE EN ANNE-MARIE SNELS
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“
UITZENDNORM WORDT 
NU NÉT GEHAALD; ANGST 
VOOR ZORGVERLOF’

De situatie 
in Mali 

»Mali is een land van enorme 

afmetingen. Alleen de afstand 

Gao-Bamako is al 1000 km. Het is een 

woestijnomgeving, met veel stof en 

soms enorme stofwolken, soms heftige 

regenval en hevige bliksem. 80% van 

de bevolking woont langs de rivier 

de Niger. De verschillen tussen de 

diverse regio’s zijn groot, vooral in het 

Noorden van Mali is de armoede groot, 

het onderwijs slecht en voelt men zich 

achtergesteld. Dat is een belangrijke 

bron van het conflict. De separatisten 

(die een militaire en politieke tak ken-

nen) willen zelfbestuur van Noord-Mali 

en opheffing van die achterstand. Op 

dit moment vinden er opnieuw vredes-

onderhandelingen plaats, de uitkomst 

daarvan is nog ongewis. De separatis-

ten hebben de uitkomst van dit overleg 

nog in beraad. Er vonden tot het week-

end van 7 maart geen grote schendin-

gen van het staakt het vuren plaats. En 

dat was winst. Ik hoop van harte dat de 

relatieve rust snel weerkeert en er een 

vredesakkoord wordt getekend. 

Anne-Marie Snels 
werd overal goed 
bijgepraat door defen-
siemedewerkers
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WERK EN INKOMEN

Fijnstof, gebruik 
die kapjes! 

»Het personeel uitte zorgen over 

het Malinese fijnstof. En ja, het 

is er enorm stoffig. En ja, die stofkapjes 

zijn soms best lastig bij het dragen en 

moet je regelmatig vervangen. Maar 

doe dat alsjeblieft wél, zei ik tegen het 

personeel. Ze zijn er niet voor niets, uit 

Amerikaans onderzoek blijkt hóe scha-

delijk fijnstof kan zijn. En voorkomen 

is beter dan genezen, dus doe óók mee 

aan het onderzoek naar de effecten van 

fijnstof dat Defensie heeft lopen!

 TOELAGE 
H  Bij een flink aantal mensen 
ging er in januari wat mis met 
de uitbetaling van de toelage. 
In februari hebben zij de toe-
lage van januari én februari 
ontvangen. In maart ziet het 
loonstrookje er dus weer anders 
uit, dan krijgt u alleen de toelage 
van maart. Houdt daar rekening 
mee.

AFMP-voorzitter 
Anne-Marie Snels 
wilde overal het fijne 
van weten...

...Zo werd ze  ook uit-
gebreid geïnformeerd 

over de F-16 operatie 
boven Irak
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de rotatie worden de mensen hier in 

de toekomst voor een of twee nachten 

gehuisvest. Dat scheelt tijd én kosten. 

Voorzieningen van de Noren
Nederland maakt gebruik van voorzie-

ningen van de Noren, die een fantas-

tische eetlocatie hebben (met die dag 

zelfs verse zalm) en een geweldige 

ontmoetingsplek voor het personeel plus 

een sportzaal. Ondanks onderhandelin-

gen is het de Nederlandse defensielei-

ding niet gelukt om hier in de toekomst 

ook gebruik van te kunnen maken voor 

de mensen die een of twee nachten op 

rotatie gaan. Dat vraagt blijkbaar tėveel 

flexibiliteit van de Noren. Overigens was 

ik, net als veel defensiemedewerkers, 

gecharmeerd van de Noorse tenten; een 

systeem waar je eenpersoons cabines 

inhangt die de nodige privacy bieden. . 

Veiligheid boven alles
De veiligheidssituatie in Bamako was 

dermate goed dat het personeel groeps-

gewijs af en toe de stad in kon. Dat werd 

erg gewaardeerd. Jammer maar logisch 

is het dat de veiligheidssituatie in de 

andere twee missiegebieden dat niet 

toelaat. Vlak na terugkeer in Nederland 

bleek er een aanslag in een restaurant in 

Bamako te zijn geweest, ik vrees dat dit 

gevolgen heeft voor de uitstapjes van 

het personeel in Bamako. Maar veiligheid 

gaat boven alles.

Ook de politie was vertegenwoordigd 

en aanwezig tijdens de ‘meet & greet’. 

Ook zij zijn ingezet voor deze missie en 

vinden dat zij een erg nuttige taak vervul-

len. In Bamako zijn 8 politieagenten en 7 

marechaussees aanwezig.

Missie Mali, Gao
Vervolgens reisden we naar Kamp 

Castor in Gao. Vanaf deze Nederlandse 

basis worden inlichtingen verzameld 

en verwerkt voor VN-missie Minusma. 

De missie waarover zo veel te doen is 

geweest en waarover het van de zomer 

bij de AFMP ‘regende’ van de klach-

ten. Ik kon nu met eigen ogen gaan 

aanschouwen hoe het met die klachten 

stond. 

Bij aankomst kregen we meteen veilig-

heidsinstructies, want de nachten met 

heldere maan brengen meer risico met 

zich mee. Ik hoefde mijn scherfvest en 

helm niet te gebruiken. Er lopen vre-

desonderhandelingen en het staakt het 

vuren wordt gelukkig goed nageleefd. In 

het weekeind van 7-8 maart vond echter   

opnieuw een aanslag op een VN-basis in 

Kidal plaats.

Enorme vooruitgang
Ik kon zelf ervaren wat het betekent 

om in warme en stoffige omstandig-

heden te werken, net zoals de ruim 

500 Nederlandse militairen. En ik kan 

u zeggen, het was nu al, en het is pas 

voorjaar in GAO, behoorlijk warm. Ik was 

blij verrast dat er enorme vooruitgang 

is geboekt op het kamp. De containers 

staan er, op een na, die onderweg is en 

snel zal arriveren. Containers met uitste-

kende douche- en toiletvoorzieningen 

en goed gekoeld en waarin per cabine 

drie personen slapen. Daarnaast zijn er 

nog een aantal tenten in gebruik waarin 

onder meer de legerleiding slaapt en 

ook ik in mocht vertoeven (zie foto). Die 

beschikten over douche-en toiletvoor-

zieningen buiten de tent. Sommigen 

zouden het zelfs betreuren dat de 

‘poepstoelen’ zijn verdwenen. 

Nieuwe waterput
Er wordt op dit moment een nieuwe 

waterput geslagen, want bij het slaan 

van de tweede waterput zijn proble-

men ontstaan. Dan wordt wellicht de 

nu geldende norm van ‘vier minuten 

douchen’ ruimer gehanteerd. Ook in de 

goed gekoelde eetzaal was het goed 

toeven met prima eten. Ook veel werk-

plekken bevinden zich nu in gekoelde 

containers. Daarnaast zijn er overal op 

het kamp Hesco’s om te schuilen mocht 

er een aanval op het kamp zijn. De 

zaterdag na ons vertrek werd de nieuwe 

caféruimte feestelijk ingewijd zodat er 

meer ruimte voor ontspanning is. Aan 

de wens voor goede sportfaciliteiten en 

wellfare wordt eveneens gewerkt, die 

komen er nu snel.

Hygiëne en Arbo
De hygiëne op het kamp is stukken 

verbeterd, net als de veiligheid en de 

arbeidsomstandigheden, zo hoorden 

we ook van het Sociaal Medisch Team. 

Zorgpunt is echter wel het delven van 

het lateriet in de groeven. Dat lateriet 

wordt gebruikt voor de ondergrond van 

het kamp. Hiervoor zijn lokaal machi-

nes ingehuurd die niet voldoen, wat 

het werk voor de genisten extra zwaar 

maakt. Dit punt heb ik in ieder geval 

onder de aandacht van de defensielei-

ding gebracht.

 

Vlak voor ons vertrek uit Gao mochten 

we nog even kennismaken met Henkie, 

de ‘knuffel-eekhoorn’ van het kamp. 

Mooi om te zien hoe die stoere mannen 

en vrouwen ook dáár aan hechten.

Tot slot
De politieke situatie in Mali is complex, 

de balans tussen het militaire en civiele 

deel van de VN missie nog lang niet 

optimaal en de samenwerking met 

de VN blijkt nog steeds stroperig. 

Binnen deze lastige context doen de 

Nederlandse militairen bijzonder gedre-

ven hun werk. Dat laatste geldt ook voor 

de missie in het Midden-Oosten.

In Gao is er gelukkig veel verbeterd in 

de leef- en werkomstandigheden. Ik 

blijf van mening dat veel problemen 

voorkomen hadden kunnen worden als 

de genie méér tijd had gekregen voor 

de opbouw van het kamp en de troepen 

later waren ingevlogen. De politiek 

bepaalt of Defensie op missie gaat, maar 

de defensieleiding zou moeten zeggen, 

‘dat kan, maar we hebben wel X tijd 

nodig om het defensiepersoneel accep-

tabele woon- en werkomstandigheden 

te bieden.’ Lessons learned, zou ik willen 

zeggen. 

“
IK WAS BLIJ VERRAST 
DAT ER ENORME 
VOORUITGANG IS 
GEBOEKT IN HET KAMP’
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FOTO: WALK FOR LIFE

over het werk van de 

zorginstanties van Defensie, 

zoals maatschappelijk werk 

en psychologische zorg. En over 

de speciale activiteiten die er zijn voor 

het thuisfront. In praktische zin moet 

er van alles worden geregeld, ook door 

het thuisfront. Bijvoorbeeld gegevens 

van contactpersonen voor Defensie 

en voor het thuisfront. Zodat ze elkaar 

kunnen bereiken wanneer dat nodig 

is. De Checklist Thuisfront die tijdens 

de Thuisfrontinformatiedag wordt 

uitgereikt, is een handig hulpmiddel om 

bij je voorbereiding op de uitzending te 

gebruiken. 

 UITZEND-
 CERTIFICAAT: 
 VRAAG HET AAN!
H  Sinds jaar en dag biedt de 
AFMP in samenwerking met 
DFD het Uitzendcertificaat aan. 
Vraag dit nu aan, want hiermee 
heb je als AFMP-lid gratis een 
basisdekking voor de duur van 
de uitzending in geval van over-
lijden of invaliditeit. Zie verder 
de advertentie op deze pagina. 

A
ls je wordt uitgezonden 

gaat het thuisfront ook 

een beetje op missie. 

In ieder geval zijn je je 

partner en/of ouders 

emotioneel betrokken, ook voor hen zijn 

er praktische zaken om rekening mee te 

houden. Laat hen dit ook lezen!

Thuisfrontinformatiedag
Defensie organiseert vaak enkele weken 

voor vertrek een informatiedag voor 

militairen die op missie gaan en hun 

thuisfront. Op deze thuisfrontinformatie-

dag horen ze de belangrijkste feiten over 

de uitzending. Ook krijgen ze informatie 

THUISFRONT

Goede 
voorbereiding 
is de halve missie

UITZENDCERTIFICAAT   AFMP

Foto: AVDD

Zeker op uitzending
Vraag uw uitzendcertificaat aan. Hiermee heeft u gratis de 
volgende dekking voor de duur van uw uitzending: 

• € 2.500 bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000 bij algeheel blijvende invaliditeit als gevolg van 

een ongeval; 
• In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een 

ongeval een evenredig percentage van € 5.000.

Waar vraagt u uw certificaat aan?
• Surf naar www.afmp.nl en klik op Uitzend-  certificaat;
• Mail naar info@afmp.nl o.v.v. Ik word uitgezonden. Geef 

hierin uw persoonsgegevens, naam uitzending, vertrek- en 
terugkeerdatum van uw uitzending; 

• Bel met 040 20 73 100 (kies 4).

Ook voor plaatsing in de West, mits korter dan een jaar, kunt u 
het uitzendcertificaat aanvragen!

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

U bent lid van de AFMP en wordt uitgezonden? 

110225 Advertentie (halve pagina) AFMP Uitzendcertificaat ACE.indd   1 30-1-2013   13:45:21

Een militair 
omhelst zijn 
geliefde bij 
thuiskomst. 

FOTO: AVDD
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aandacht van Defensie te sterk gericht 

op de jonge kinderen. Tevens heeft het 

thuisfront behoefte aan meer praktische 

tips om de kinderen ook ‘schadevrij’ 

door zo’n missie te (be)geleiden. 

Ook na de missie
Hoewel militairen na de uitzending nog 

volop steun (adaptatie, debriefing, terug-

keergesprek e.d) van Defensie ontvan-

gen, mist het tthuisfront deze actieve 

steun en begeleiding in die periode zeer. 

‘Ook het thuisfront heeft een uitzending 

gehad.’

Volgens de respondenten wordt ook te 

sterk gekeken naar de uitzendperiode 

alleen. Daarbij wordt vergeten dat hun 

partner al maanden voor de uitzending 

veelvuldig afwezig is (‘een uitzending 

voor een uitzending’). Ook na terugkeer 

van de missie wordt afhankelijk van 

het oefenschema aan het gezin geen 

‘quality time’ tijd gegund om weer aan 

elkaar te wennen. 

Vul de vragenlijst in!
Hebt u als partner/ouder de vragenlijst 

nog niet ingevuld dan kunt u dat deze 

maand nog doen. Op onze website 

www.afmp.nl staat op de homepage de 

link naar de vragenlijst. 

actiever en betrokken het contact 

met de achterblijvende partner/ouder 

opzoeken. Ook moet samen worden 

bezien waar eventuele hulp en steun 

door Defensie moet worden gebo-

den. Zo ontvangt het thuisfront graag 

actuele informatie van Defensie als in de 

media onduidelijke berichten verschij-

nen over de situatie in het missiegebied. 

Een actieve benadering van Defensie 

brengt aldus de respondenten ook de 

gewenste rust binnen het gezin.

Indien de partner al vele malen op 

uitzending is geweest dan wil het thuis-

front graag een andere meer kleinscha-

lige, hechtere en persoonlijke invulling 

van een thuisfrontinformatiedag. 

Ook aandacht voor oudere 
kinderen
Kinderen in de verschillende levensfa-

sen (baby, peuter, kleuter, puber) bele-

ven het vertrek van hun ouder verschil-

lend. De respondenten geven aan dat 

Defensie de informatie over de missie 

meer moet toesnijden op de afzonder-

lijke levensfasen van het kind. Nu is de 

 H
oewel het onder-

zoek deze maand 

nog doorloopt 

willen wij u de 

eerste resultaten 

niet onthouden. 

We baseren ons 

daarbij op de ingekomen reacties op de 

open vragen. In de volgende OpLinie 

zullen we uitgebreider ingaan op alle 

resultaten. 

Grote problemen hebben de respon-

denten met de lange onzekerheid of 

de militair al dan niet op missie gaat en 

wanneer hij/zij vertrekt. Boos worden 

ze over het schijnbare gemak waarmee 

Defensie data en tijden veelvuldig en 

soms op het laatste moment alsnog 

wijzigt. De achterblijvende partner moet 

dan maar met zijn/haar eigen werk en 

de school van de kinderen zien of dat 

op zo’n korte termijn nog te plooien valt.

Actiever het contact opzoeken
Als het thuisfront inderdaad zo belang-

rijk is, dan moet Defensie volgens de 

respondenten tijdens de missie meer 

Als AFMP willen we méér inzicht krijgen in de effecten van uitzendingen op 
het thuisfront. Om die reden houdt de AFMP sinds een maand een onderzoek 
onder partners en ouders van militairen die op uitzending zijn (geweest). 

De eerste enquête resultaten

Zonder thuisfront 
geen inzet!

THUISFRONT
TEKST SKIP SPRINGER

»We weten 

dat veel 

partners van 

uitgezonden 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 

t/m 31 maart. Hoe 

meer reacties wij 

krijgen, hoe beter. 
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GASTCOLUMN

Project Postpakket

» Iedere militaire familie krijgt er ooit eens mee 

te maken. Postpakketten versturen naar een 

missiegebied. De meeste weten dat dit soms een 

heel karwei is, want wat ga je opsturen. Veel dingen 

mogen niet in een pakket. Sommige dingen heb je al 

10 keer opgestuurd. Het mag allemaal niet te zwaar 

zijn en ook niet te groot. 

Tijdens de eerste uitzending kwam ik er al achter 

dat het meer is dan even wat spulletjes in een doos 

stoppen. De kinderen vonden het ook niet leuk om 

een saaie doos met snoep op te sturen.  En zo ont-

stond ons project postpakket. Het werd onze missie 

om een leuk postpakket naar papa te versturen.  Ik 

bedacht een thema en de saaie grijze doos werd 

aan de binnenkant vrolijk geverfd en beplakt met 

stickers, foto’s en vrolijke tekeningen. Een hele mid-

dag gingen de kinderen en ik op zoek naar leuke 

cadeautjes die bij het thema hoorden en na een 

weekje was het pakket klaar. De afgelopen 4 missies 

hebben we al veel pakketten gemaakt. Een ‘smilling’ 

pakket, een  ‘verjaardags’ pakket, een ‘kerstpakket’ 

en een ‘bijna naar huis pakket’ zijn er een paar die 

de afgelopen maanden verstuurd zijn.  Uren hebben 

we met ons drieën besteed aan verven, plakken 

en confetti in dozen stoppen.  En onze missie was 

steeds geslaagd. Want hoe leuk is het om als militair 

een saaie grijze doos open te maken die aan de bin-

nenkant vrolijk gekleurd is en de foto’s van je gelief-

den bevat. De kinderen vonden het geweldig als ze 

zagen dat de vrolijke doos door papa opengemaakt 

werd en papa begon te lachen. 

Het lijkt misschien een beetje vreemd, maar voor 

mijn gevoel was dit een van de vele dingen om een 

uitzending een stukje vrolijker te maken.

Groetjes Lynn

lynnmilitair.blogspot.nl

Word ook 
kaderlid!

VERENIGINGSNIEUWS

Herstel

» In de vorige 

OpLinie 

(1-2015) hebben 

we op pagina 19 

de Gastcolumn 

van Funnymrs 

(‘Everything will be 

okay in the end’) per 

abuis voorzien van 

een foutieve naam 

en foto, namelijk die 

van de andere gast-

columniste Lynn. 

Wij betreuren deze 

onzorgvuldigheid 

ten zeerste.
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 ‘HET GEEFT VEEL 
 PLEZIER EN 
 VOLDOENING’
H  Michael de Nijs doet als sergeant-majoor bij de 
Koninklijke Landmacht onderhoud aan communica-

tieapparatuur. Hij rolde in het vrijwilligerswerk als 
kaderlid omdat hij tijdens de reorganisatie van 

de Materieeldienst een aantal dingen moest 
en wilde weten, waardoor hij met AFMP-
kaderleden in contact kwam. Hij werd goed 
geholpen en dacht: dat kan en wil ik zelf ook. 

Sinds twee jaar is hij nu zelf AFMP-kaderlid 
en praat hij mee over verbetering van zaken 

die belangrijk zijn voor de medewerkers. Het kan 
dan bij voorbeeld gaan over werktijden, arbeidsom-
standigheden of chroom-6. Michael: “Ik zorg er dan 
voor dat de juiste informatie bij het personeel terecht 
komt en ik ben spreekbuis naar de vakbond. Op de 
locatie waar ik werk is een voorlichtingsbijeenkomst 
over chroom-6 geweest. Op vragen die naderhand 
nog opkomen geef ik antwoord. Het is mooi als 
mensen begrijpen wat chroom-6 specifiek inhoudt 
en meer te weten komen over het onderzoek zelf. 
Het vrijwilligerswerk geeft me om dat soort redenen 
veel plezier en voldoening. Ik vind het ook mooi 
om in bepaalde gevallen de mindset van mensen te 
veranderen, bijvoorbeeld als hun beleving is dat de 
vakbond alleen in gesprek met Defensie is, en dat je 
niks te horen krijgt. Ik kan dan uitleggen wat er op de 
achtergrond allemaal speelt.” 

 ‘JE HOEFT NIET 
 BANG TE ZIJN 
 VOOR JE CARRIÈRE’
H  Louis Elscot werkt sinds 1981 bij de Koninklijke 
Marine. “Als kaderraadslid ben ik spreekbuis voor 
de leden. Ik probeer daarom het netwerk van AFMP-
leden op peil te houden, zodat we aan de hand van 
hun meningen invloed kunnen uitoefenen. Er gebeu-

Ja, word ook AFMP-kaderlid! Je zet je op vrijwillige 
basis in voor je collega’s en jezelf. De beloning: 
concrete resultaten en verbeteringen op je werk, meer 
betrokkenheid omdat je spreekbuis bent namens de 
leden en veel voldoening! 
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ren natuurlijk, zoals in elk bedrijf, 
dingen bij Defensie die nog steeds 
niet goed zijn. Ik vind dat je zoiets 
bespreekbaar moet maken. Daar is 
het werk als kaderlid een mooie insteek 
voor. Want soms lukt zoiets niet vanuit je werk, maar 
heb je wel inbreng via de AFMP vanuit de achterban. 
Het mooie is, je hoeft niet bang te zijn voor je car-
rière want we staan niet op de barricaden; we krijgen 
dingen op een gewone manier voor elkaar.” Toen ik 
hiervoor werd gevraagd ben ik eerst gaan kijken of 
het eigenlijk wel wat voor me was. Ik liep een poosje 
mee en het beviel goed. Ik heb er zelf nog een collega 
bij gehaald, Richard Boersma. Daar ben ik erg blij mee, 
want je wisselt wel eens van functie en wilt de continu-
iteit toch behouden.”

 ‘MOOI OM HET 
 VERENIGINGSPROCES  
 TE BEWAKEN’
H  Ed van der Kuijl is na zijn actieve diensttijd PA 
-groepshoofd Zuid-West Nederland. Hij had al een 

rijk vakbondsverleden in Eibergen dat 
werd onderbroken nadat hij was over-

geplaatst. Als postactieve liet hij zich 
weer gelden. “Ik werd na mijn verhui-
zing naar Berkel en Rodenrijs inge-
deeld bij de groep Haaglanden, 

en tijdens vergaderingen van de 
groep Haaglanden merkte men dat ik 

van de hoed en de rand wist.” Hij werd 
gevraagd weer groepshoofd te worden en 

nu vertegenwoordigt hij ca. 225 AFMP-leden. Van 
der Kuijl is o.a. tweemaal per jaar betrokken bij de 
groepsvergadering in Voorburg. “Wij vragen daarin 
aandacht voor bepaalde zaken, zoals pensioen, UGM-
aangelegenheden en Zorgzaam. Bij sommige onder-
werpen worden we bijgestaan door het sectorhoofd. 
Ook beantwoorden we vragen van leden via telefoon 
en e-mail. Ook verlenen we hulp op allerlei gebied, 
zoals ondersteuning aan nabestaanden bij overlijden, 
al moet ik zeggen dat veel leden het tegenwoordig 
zelf al goed hebben geregeld. Verder bieden we soci-
ale ondersteuning bij ziekte en geven we persoonlijke 
informatie over ziektekosten en pensioenen.” 
Het mooie van dit werk als kaderlid is dat je het proces 
van de vereniging bewaakt en helpt er invulling aan te 
geven. Het plezier en genoegen van groepshoofd zijn 
ligt in het feit dat je gewaardeerd wordt door de leden 
en de bond. De motivatie moet je uit jezelf halen; je 
moet je realiseren dat je iets voor de gemeenschap 
wilt doen.” 

»De sectoren 

Landmacht, 

Luchtmacht, 

Marine en 

Postactieven zijn 

op zoek naar col-

lega’s die willen 

meewerken om 

de sectoren nog 

beter op de kaart 

te zetten. 

Interesse? 
Ook 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  

Postactieven:
Bert Weeren

tel 06 - 53 52 60 79

of Peter Verwoerd

tel. 06 - 53 52 60 84

COLUMN

De bankzitter

Privacy op straat

» Stel je voor: je bent in of buiten de militaire 

dienst om in het buitenland geweest. Prima 

tijd gehad, toch? Je hebt kennis gemaakt. Met een 

vrouw, of een man. Kan allemaal. Strikt privé en per-

soonlijk. Er ontstond een relatie. Na veel correspon-

dentie, heen en weer reizen, korte vakanties over 

en weer: ja, we wagen de sprong. “We gaan trouwen, 

gaan samenwonen, vormen een LAT-relatie, gaan 

- indien de mogelijkheid zich voordoet - zo vaak 

mogelijk intiem met elkaar om.” Ongestoord verder 

leven, zo met z’n tweetjes? Dacht het niet. Hier komt 

het begrip ‘partner’ om de hoek kijken. Defensie 

gaat ervan uit dat een partner, waarvan de MIVD 

niet of niet voldoende gegevens kan verzamelen, 

per definitie onbetrouwbaar is. Beetje kort door de 

bocht, maar zo liggen de zaken wel. Defensie gaat er 

ook van uit dat alle militaire functies vertrouwens-

functies zijn evenals de meeste burgerfuncties. Zegt 

Defensie. Defensiemedewerkers zijn geïnformeerd 

over het partnerbeleid bij veiligheidsonderzoeken. 

Zegt Defensie. In zo’n onderzoek wordt informatie 

over de partner verzameld over een voorafgaande 

periode van vijf jaren. Zegt Defensie. Als dat niet 

mogelijk blijkt vanwege langdurig verblijf van de 

partner in het buitenland in die periode leidt dit in 

de regel tot intrekking van de Verklaring van Geen 

Bezwaar’ (VGB) en dus tot ontslag. Doet Defensie. 

En die VGB is vereist om militair werk te doen. 

Iedereen? Ja, iedereen in een groen, grijs, blauw 

of donkerblauw pak. De veiligheid van de Staat 

vraagt dit soort maatregelen. Dit is al enkele tiental-

len militairen overkomen. Maar er is licht aan het 

eind van de tunnel. Na jaren komt er een ‘tijdelijke 

voorziening’. Biedt misschien wel een oplossing. 

Blijven vragen over. Wat wordt verstaan onder ‘bui-

tenland’? Wat bedoelt Defensie met ‘partner’? Hoe 

zit het met iemand het recht op werk ontzeggen? 

Intrekking van de VGB komt daar toch op neer? En 

als alle functies bij Defensie vertrouwensfuncties 

zijn, hoe denkt Defensie dan om te gaan met per-

soneel dat de VGB is kwijtgeraakt? Klusjes doen? 

En de privacy van militairen met een buitenlandse 

partner: op straat! 
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34e Bondsvergadering

» In deze BV worden de leden 

vertegenwoordigd op de wijze 

als omschreven in artikel 21, lid 3, in 

relatie tot artikel 25, lid 1 van de sta-

tuten van de vereniging. Alleen afge-

vaardigden hebben stemrecht. 

De BV is toegankelijk voor leden van 

de AFMP. Andere (bezoekende) leden 

– niet zijnde afgevaardigden – zijn dus 

van harte welkom. Zij dienen zich 

schriftelijk aan te melden bij de secre-

taris van de vereniging:

secretaris@afmp.nl

Postbus 157

3440 AD Woerden

Hun reiskosten voor deelname aan 

de vergadering komen niet voor reke-

ning van de vereniging. Bij de rond-

vraag heeft ieder lid van de vereniging 

het recht – met in achtneming van het 

reglement van orde – het woord te 

voeren.

In de jaarlijkse vergadering zijn de 

agendapunten onder meer: 

»	 het vaststellen van het verslag 

van de 31e Bondsvergadering 

van 23.05.2014 en de Specifieke 

(32e) Bondsvergadering van 

06.11.2014 en de Specifieke (33e) 

Bondsvergadering van 19.12.2014

»	 het algemeen en financieel jaarver-

slag 2014

»	 het beleid Algemeen Bestuur

»	 vaststellen beleidsbepalingen

»	 benoeming bestuursleden en 

commissieleden.

Vergaderschema 
14.00 – 15.30 uur

vergadering

15.30 – 15.45 uur

pauze koffie/thee

15.45 – 17.00 uur

vergadering

17.00 – 18.00 uur

afsluiting/aperitief

18.00 – 20.00 uur

diner

Onderwerpen
»	 Jaarverslag

»	 Financieel jaarverslag

»	 Beleidsbepalingen

»	 Vacatures AB

»	 Vacature en (her)benoeming DB

»	 Reglementen

De betreffende vergaderstukken zul-

len na 5 mei 2015 in het bezit zijn van 

de hoofden van de sectoren en kun-

nen vanaf deze datum door de overige 

leden worden opgevraagd bij het 

secretariaat van de vereniging,  

info@afmp.nl .

Het Algemeen Bestuur van de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) brengt ter algemene 
kennis van de leden dat op woensdag 3 juni 2015, aanvang 14.00 uur, de 34e Bondsvergadering (BV) wordt 
gehouden in het gebouw van de FNV aan de Houttuinlaan 3 te (3447 GM)  WOERDEN.

28 OPLINIE MAART 2015

Voorstellen voor de BV dienen 5 mei 

2015 ingediend te worden bij het 

Algemeen Bestuur. Vragen met betrek-

king tot ‘het beleid Algemeen Bestuur’ 

dienen voor 6 mei 2015 schriftelijk 

te worden gesteld aan het Algemeen 

Bestuur teneinde een zorgvuldige 

beantwoording mogelijk te maken.

Woerden, 25 februari 2015.

Namens het Algemeen Bestuur,

A. Snels, voorzitter

 VACATURES 
 IN ALGEMEEN 
 BESTUUR
H  Van het huidige Algemeen Bestuur zijn 
– volgens rooster – de heer S.H. Springer 
en de heer R. Schilperoort aftredend. De 
heer Schilperoort heeft zich beschikbaar 
gesteld voor herbenoeming als lid van het 
algemeen bestuur; de heer Springer heeft 
te kennen gegeven zich niet beschikbaar te 
stellen en zal tijdens de BV afscheid nemen 
als bestuurder. 

Naar verwachting zal de vacature in april 
gepubliceerd worden. 
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In memoriam 
Johan van Dijk († 18-02-2015) 

» Jarenlang was Johan - als (oud)militair - lid van 

onze vakbond, de Algemene Federatie van 

Militair Personeel en van haar rechtsvoorganger Ons 

Belang. Johan was sterk verbonden en betrokken bij 

zijn vakbond. Die betrokkenheid uitte zich vooral in het 

feit dat Johan als vrijwilliger de onbetaalde functie van 

raadsman binnen de vereniging vervulde. 

Zijn sterke gevoel voor rechtvaardigheid en zijn diepe 

sociale bewogenheid zorgde ervoor dat hij de gepaste 

hulp en steun kon bieden aan collega’s die zonder 

Johan vermalen zouden worden door de bureaucra-

tische machines van Defensie. Bescheiden stond hij 

de AFMP-leden met raad en daad bij in veelal lastige 

juridische procedures. Johan wist daarbij als geen 

ander hoe je als raadsman stil, geruisloos en zorgvuldig 

te werk moest gaan. Johan was daarbij kundig, uiterst 

secuur en tot op de laatste komma correct.  

Door deze karaktereigenschappen was Johan de per-

fecte raadsman voor onze vereniging. Een collega om 

met recht ‘U’ tegen te zeggen. Als vereniging zijn wij 

hem veel dank verschuldigd. 

We zullen Johan missen. 

PA-bijeenkomsten
datum aanvang plaats PA-groep locatie adres tel.nummer sectorhoofd PA 

24 mrt 15 14.00 u Harderwijk NO-Veluwe Zalencentrum “De Kiekmure” Tesselschadelaan 1 0341-434749 Peter Verwoerd 

26 mrt 15 13.30 u Lijnden Kennemerland Dorpshuis De Vluchthaven Schipholweg 649 023-5551692 Peter Verwoerd 

08 apr 15 10.30 u Nijmegen Rijk van Nijmegen Wijkcentrum Dukenburg (zaal 1.06) Meijhorst 7039 024-3448963 Bert Weeren 

08 apr 15 14.00 u Schaarsbergen ZO-Veluwe PMT “De Landing” Deelenseweg 28 026-4430487 Bert Weeren 

09 apr 15 14.00 u Voorburg Haaglanden Hotel “Mövenpick” Stationsplein 8 070-3373737 Peter Verwoerd 

09 apr 15 10.00 u Rosmalen De Meijerij Perron 3, zaal de Wissel Hoff van Hollantlaan 1 073-8507550 Bert Weeren 

09 apr 15 13.30 u Tilburg Hart van Brabant MFA Het Spoor Schaepmanstraat 36 013-5421664 Bert Weeren 

13 apr 15 14.00 u Steenwijk Steenwijk Verenigingsgebouw “De Klincke” Kerkstraat 16 0521-513429 Peter Verwoerd 

14 apr 15 13:30 u Rijen Rijen Café “De Toerist” Teteringsedijk 145 076-5215473 Bert Weeren 

14 apr 15 13.30 u Breda De Baronie Café “De Toerist” Teteringsedijk 145 076-5215473 Bert Weeren 

15 apr 15 10.30 u Weert Poort van Limburg Dienstencentrum “De Roos” Beekstraat 29 0495-520580 Bert Weeren 

15 apr 15 13.30 u Eindhoven De Kempen Zalencentrum “Ambassadeur” L.Napoleonplein 21 040-2520673 Bert Weeren 

16 apr 15 13.30 u Hilversum ’t Gooi “De Akker” Melkpad 14 035-6212447 Peter Verwoerd 

21 apr 15 14.00 u Uden Brabant Noord-Oost Café Moeke  Oude Udenseweg 10 0413 262102 Bert Weeren 

21 apr 15 14.00 u Rolde Assen Zalencentrum “De Aanleg” Asserstraat 63 0592-241251 Peter Verwoerd 

23 apr 15 13.30 u Utrecht Utrecht e.o. Marcus Centrum Wijnesteinlaan 2 030-2880302 Peter Verwoerd 

24 apr 15 13.30 u Enschede Twente Boederij Bosch (gebouwnr. 62) Kampuslaan 15 053-4894071 Bert Weeren 

29 apr 15 10.00 u Bergen op Zoom West-Brabant Paviljoen “Rozenoord” Beukenlaan 14 0164-234210 Bert Weeren 

 50-JARIG 
 LIDMAAT-
 SCHAP

Dhr. D.J. Harkes
Lunteren

Dhr. J.A.G. Droog
Enschede

Dhr. C.J. Buiskool
Enschede

Dhr. M.J. de Jonge
Wilhelminaoord

Dhr. H. Cieremans
Leusden

Dhr. E.C. Kater
Boekel

Dhr. A.M.C. ‘l Abee
Nijmegen

Dhr. J.P. Dijkstra
Leeuwarden

Dhr. N.H. Oosterhof

Herman Gorterlaan 536

5644 ST Eindhoven

19 januari 2015 (91)

Dhr. F.M.M. Verstappen

Venbergsemolen 189

5612 DZ Eindhoven

23 januari 2015 (83)

Dhr. H. Vroon

Kerklaan 8

4197 BK Buurmalsen Gem. 

Geldermal

24 januari 2015 (73)

Dhr. H. Hoogeveen

Vollenhoveschans 82

1324 HW Almere

11 februari 2015 (70)

Dhr. L.L. Koetse

Brandemaat 59

7943 EV Meppel

16 februari 2015 (75)

Mevr. J. van 

Es-Kompagne

Het Stroink 92

7542 GT Enschede

17 februari 2015

Dhr. J.A.P.M. van Dijk

Woutkensstraat 11

5384 AC Heesch

18 februari 2015 (62)

Dhr. P.J. van Alphen

Jozef Israelsstraat 23

5161 VG Sprang-Capelle

27 februari 2015 (69)

Overleden

VERENIGINGSNIEUWS



30 OPLINIE MAART 2015



OPLINIE MAART 2015 31



32 OPLINIE MAART 2015

 MEESTERWERKJES 
 MAKEN
H  ArtWeaver Free is een tekenprogramma in 

de letterlijke betekenis van het woord. Je kunt 

er op je scherm mee schilderen en tekenen 

met tal van materialen. Zo kun je er  virtueel 

potlood, viltstift, olieverf, krijt en houtskool 

mee ter hand nemen. Natuurlijk kun je al deze 

materialen combineren. Net zoals Photoshop 

werkt ArtWeaver met lagen. De virtuele ‘schil-

derijen’ zijn hierdoor makkelijk achteraf aan te 

passen. Tekenen en schilderen met ArtWeaver 

is een stuk eenvoudiger dan op canvas of 

papier omdat veel effecten niet met de kwast 

maar via menu-opties aan te brengen zijn. 

Zo kun je bijvoorbeeld via tal van filters foto’s 

retoucheren.

Het programma doet sterk denken aan het 

veel bekendere Painter van Corel. Het grootste 

verschil is dat dat programma honderden 

euro’s kost en ArtWeaver een paar tientjes (En 

er is zelfs een gratis versie). En dan te beden-

ken dat de overeenkomsten soms zo groot 

zijn dat het bijna neigt naar plagiaat. Andere 

niet-gratis programma’s als OpenCanvas en 

Sketchbook Pro worden zelfs door ArtWeaver 

geklopt.

Schilders kunnen zich uitleven met een 

enorme collectie aan penselen en penseel-

varianten die waarheidsgetrouw door de 

software worden geïmiteerd. Voor het echte 

schildergevoel wordt een digitale tekenpen 

ondersteund. Dat schildert toch heel andere 

dan met een muis. Kijk als je het programma 

gaat gebruiken ook eens op de pagina met 

plugins. Deze voegen nog veel meer functies 

aan de software toe dan wat er standaard al 

in zit. ArtWeaver is er in een gratis versie en 

als ArtWeaver Plus met meer mogelijkheden. 

Deze laatste versie kan ook een paar weken 

gratis worden uitgeprobeerd. 
Downloaden: www.artweaver.de/en/download

Overal je 
ebook lezen

» Ebooks kun je het beste lezen op 

een speciale ebook reader. Deze is 

daarvoor het meest geschikt. Het is ech-

ter ook mogelijk om de digitale boeken 

op een tablet, smartphone of computer 

te lezen. Daarvoor heb je dan wel ebook-

software nodig. Diverse grote winkels 

met ebooks bieden daarvoor gratis 

software aan. Kobo is zo’n winkel, en hun 

software behoort tot de beste en meest 

populaire programma’s om ebooks mee 

te lezen. 

De Kobo software is beschikbaar voor 

Windows, Windows Phone, Android, 

iPhone/iPad en Blackberry. Met de Kobo 

software lees je ebooks uit de Kobo win-

kel maar je kunt ook andere ebooks in 

het programma importeren.

Het is software waarmee veel mogelijk 

is. De software is helder en duidelijk en 

biedt opties als tekst markeren, notities 

toevoegen, bladwijzers plaatsen en 

nachtmodus. Ook kun je het lettertype 

en de lettergrootte zelf kiezen. Maak dus 

van je computer, tablet of smartphone 

een echte ebook reader en profiteer van 

de steeds meer groeiende hoeveelheid 

ebooks die er beschikbaar komen. 
Downloaden: www.kobo.com/apps

 ZET WINDOWS 
 NAAR JE HAND
H  Met de gratis Ultimate 
Windows Customizer kun je de 
Windows interface ingrijpend 
veranderen. Vrijwel alle in 
Windows meegeleverde pro-
gramma’s en utilities zijn hiermee 
aan te passen. De Startknop, 
het login scherm, de taakbalk, 
de Windows Verkenner, de 
Windows media speler, de mini-
aturen, allemaal zijn ze met de 
Ultimate Windows Customizer 
naar je eigen hand te zetten. Dat 
gaat heel gebruiksvriendelijk 
via menu’s. Eerst selecteer je 
het Windows-onderdeel dat je 
wilt aanpassen, bijvoorbeeld de 
mediaspeler, de taakbalk of het 
login scherm. Daarna krijg je 
een overzicht van alle mogelijke 
aanpassingen. Door vinkjes aan 
en uit te zetten kun je Windows 
7 en Windows 8 helemaal naar 
je hand zetten. De Ultimate 
Windows Customizer beschikt 
over een handige restore functie. 
Heb je een wijziging teveel aan-
gebracht, en weet je niet meer 
hoe je deze moet terugdraaien? 
Dan kun je met een restore 
opdracht altijd terug naar een 
vorige versie. Al met al krijg je 
veel meer grip op Windows. 

Downloaden voor Windows 7: www.the

windowsclub.com/ultimate-windows-

tweaker-v2-a-tweak-ui-for-windows-7-vista

Downloaden voor Windows 8:

www.thewindowsclub.com/ultimate-

windows-tweaker-3-windows-8

COMPUTERHOEK
TEKST WIM VAN DEN BURG
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PUZZEL
DOOR PIPUZZELS

SCOTLAND YARD, 
het bekende detectivespel van 

Ravensburger, is in een nieuw 

jasje gestoken. Want… de gratis 

app maakt van de smartphone 

of tablet een digitale regelkamer. 

De detectives (de spelers) krijgen 

moderne opsporingsmethoden 

tot hun beschikking om Mister X in 

het drukke Londen op te sporen. 

Maar ook Mister X is moderner 

geworden! Met de per app gestuur-

de helicopter gebruikt hij een 

nieuw vervoersmiddel. Overigens 

kun je Scotland Yard Master 

nog steeds zonder smartphone 

of tablet volgens de basisregels 

spelen. Scotland Yard Master ver-

veelt nooit! Niet voor niets is deze 

nieuwe variant in België onlangs 

uitgeroepen tot ‘Speelgoed van 

het Jaar 2014’ in de categorie 

‘Gezelschapsspellen voor het hele 

gezin’.

Scotland Yard Master is geschikt 

voor 2 – 6 spelers vanaf 10 jaar. Het 

is  zowel online als bij speelgoed-

winkels en warenhuizen verkrijg-

baar voor circa € 34,99. Voor meer 

informatie kijk je op www.ravens-

burger.nl.

Kans maken op het 
detectivespel  
Scotland Yard? 
Stuur dan voor 30  maart 2015 uw  

oplossing naar: puzzel@afmp.nl 

of naar de AFMP, Postbus 157, 

3440 AD Woerden 

Filippine
Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Met de oplos-

sing krijgt Nederland te maken in 2015.

A. Planeet tussen Jupiter en Uranus

B.  Rol gespeeld door Horst Tappert

C.  Hoofdstad van een Nederlandse provincie

D.  Lekkernij op een stokje

E.  Twee tot de derde macht

F.  Kledingstuk

G.  Hoofdstad van een Nederlandse provincie

H.  Lekkernij in plakjes

I.  Rol gespeeld door Christopher Reeve

J.  Kledingstuk

K.  Rol gespeeld door Joop Doderer

L.  Buurplaneet van de Aarde

M. De wortel van XLIX

1 2 3 4 5 6 7 

, 
8 9 10 11  12  13  

, 
14  15  16 17  18 19 20 21  

, 
22 23 24 25 26 27 

 28 29  30 31  32 33 34 35 36 37 38 39 

. 

N.  Hoofdstad van een Nederlandse 

provincie

O.  Lekkernij van cacao

P.  Kledingstuk

Q.  Planeet die het dichtst bij de zon staat

R.  Hoofdstad van een Nederlandse 

provincie

S.  Een gros min negen dozijn

T.  Kledingstuk

U.  Rol gespeeld door Telly Savalas

V.  Een half procent van een miljoen

W. Lekkernij uit het vriesvak

X.  Buitenste planeet van ons zonnestelsel

 WINNAAR VORIG NUMMER
Uit de oplossingen van de puzzel  
uit het vorige nummer trokken wij  
A. Plaatzer uit Veghel.

DetectivespelScotland Yard t.w.v. 
€ 34,95 winnen?
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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 3 – 2015 sluit op 30.3.2015 en verschijnt 
23.4.2015

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

Werkzaam bij CDC, DMO of BS? Meld 
u via info@afmp.nl

CONTACTPAGINA
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OPLINIE-APP
OOK OP ANDROID!

Naast iOS is de 
Oplinie nu ook te 

lezen voor Android 
tablets of smartphones! 

Blijf op de hoogte op het gebied van 
werk en inkomen, jouw rechtspositie, 
belangenbehartiging, ledenvoordelen 
en uiteraard de vereniging. De app 
is nu gratis te downloaden, onder 
de naam ‘Oplinie’.

lezen voor Android 

DOWNLOAD 

NU DE APP! 

IN DE PLAY STORE 

VAN GOOGLE

Advertentie Oplinie social media Android_halvepag.indd   1 10-03-2015   11:58
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DFD is klaar voor uw toekomst!

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

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

Het DFD-abonnement biedt u de zekerheid van:
Onafhankelijk persoonlijk advies.
Advies bij u thuis, ook ‘s avonds en in het weekend.
Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar.
Maatwerk oplossingen voor uw beroeps- en privérisico’s.
Schadeverzekeringen zonder provisie.
Geen verrassingen. U weet precies hoeveel en waarvoor u betaalt.
Een vlotte schadeafwikkeling.
Gemak. U en uw thuisfront hebben er geen omkijken naar.

•
•
•
•
•
•
•
•
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