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maken? Of voor de marechaussee die 

in Nederland een vuurwapen gevaar-

lijke verdachte moet aanhouden? Het 

beroep van militair brengt nu eenmaal 

gevaar met zich mee. De militair moet 

daarbij maximaal beschermd worden 

door de beste middelen en óók 

goed beloont worden, met een goed 

salaris én toeslagen. En dat dat salaris 

beter moet en de toeslagen onder 

de loep moeten worden genomen, 

dáárover zijn we het denk ik eens, en 

dat is onderdeel van een (moeizaam) 

arbeidsvoorwaardentraject.

Zorgen bij het thuisfront
Niet alleen militairen maken zich zorgen 

om hun baan en arbeidsvoorwaarden, 

ook “het thuisfront” heeft regelmatig 

zorgen als hun partner of kind op missie 

is. Dat lieten ze horen via de thuisfront-

enquête die de AFMP onlangs hield. We 

vroegen mensen naar hun ervaringen 

voor, tijdens en na de uitzending. Onze 

conclusie is: we moeten van confectie 

naar maatwerk. Belangrijk daarbij is 

dat Defensie maatregelen neemt die 

ervoor zorgen dat uitzendingen qua 

vertrek en terugkeer meer planmatig 

verlopen Verder vindt óók het thuisfront 

de uitzendbescherming van belang. 

We zullen de enquête-uitkomsten en 

aanbevelingen gaan delen met de 

werkgever en politici, om zo tot een 

beter “thuisfront-beleid” te komen. De 

uitkomsten kunnen de minister in ieder 

geval behulpzaam zijn bij het waar-

maken van haar toezeggingen aan de 

Tweede Kamer.

Wilt u meer weten? Lees dan het artikel 

‘Enquête thuisfront wijst uit: Meer maat-

werk nodig’ verderop in deze OpLinie.

Met collegiale groet,

Anne-Marie Snels

Financiën wél op de tv roepen dat er 

een ‘cao’ Defensie ligt terwijl we nog niet 

zouden communiceren? En als ik dan 

het geluid van u, van mijn achterban 

die zorgvuldig is geraadpleegd, laat 

horen mag dat ineens niet? Ik doe 

niets meer en minder dan uw stem 

laten horen, de uitkomst van een 

democratisch proces zoals we dat 

samen binnen de vereniging hebben 

gelopen. Ik respecteer mijn achterban, 

en anderen moeten vooral niet met 

twee maten meten! Je mag blijkbaar wél 

op ieder moment ja en hoera roepen, 

maar kritiek moet je voor je houden? 

Gesuggereerd werd dat wij afspraken 

overtraden om niet te communiceren 

tot het overleg met de minister. Laat ik 

duidelijk zijn, die afspraken zijn nu niet 

gemaakt en ook niet in het verleden. 

Ja, ook ik ben van afspraak = afspraak, 

maar als er geen afspraak ligt is er niets 

om ons aan te houden.

Het leek me goed dit nog eens aan u uit 

te leggen, zodat u ook van uw voorzitter 

hoort hoe de vork werkelijk in de steel 

zit, naast alle ‘ruis op de werkvloer’.

En houd vooral de website in de gaten, 

want ook tussen de OpLinies door gaan 

we u uiteraard op de hoogte houden 

van de stand van zaken bij de arbeids-

voorwaarden onderhandelingen.

Gevarengeld
Enige weken terug kwam in de publici-

teit dat militairen gevarengeld zouden 

willen. Ook de AFMP werd om een 

reactie gevraagd. Het ging volgens de 

journalisten vooral om gevarengeld 

gedurende missies. Eerlijk gezegd 

ben ik er hier geen voorstander van. 

Want geldt dat dan alleen voor een 

militair op een “gevaarlijke” missie? En 

waarom niet voor de EOD-er die hier 

wel een gevaarlijke bom onklaar moet 

 D
 

 

e afgelopen tijd stond vooral in het 

teken van de arbeidsvoorwaarden 

onderhandelingen. En op het moment 

dat deze OpLinie op de drukpers ligt, 

zijn wij in gesprek met de minister om 

de uitkomst van het eerste deelresultaat 

arbeidsvoorwaarden te delen.

De AFMP achterban zei zeer resoluut 

NEE tegen dit eerste deelresultaat. 

En deelde ons daarnaast vaak zeer 

uitgesproken opvattingen mee. Over de 

uitkomst van onze achterbanraadple-

ging informeren we u in deze OpLinie 

en informeerden we u ook eerder deze 

maand al via onze website en via een 

nieuwsbrief. En daarover ontstond 

‘gedoe’, bij andere bonden én de werk-

gever. Daar was ik verrast over. Want 

blijkbaar mag de ene voorzitter wél 

communiceren dat hij achterbanberaad 

niet nodig vindt en dat zijn bond instemt 

met het resultaat? En dat al binnen een 

week nadat de het eerste deelresultaat 

er lag. En blijkbaar mag een minister van 

@ANNEMARIESNELS
VOORZITTER ANNE-MARIE SNELS

Niet met 
twee maten meten!
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Wij zijn er voor u 

 
In sommige situaties kan de behoefte bestaan aan een 

luisterend oor of een steuntje in de rug. In veel 
gevallen kunt u hiervoor terugvallen op uw eigen 

sociale netwerk, zoals vrienden, familie of kennissen. 
Maar er zijn ook momenten dat het niet volstaat. Dan 

biedt Stichting MeforYou uitkomst. 
 

Als ervaringsdeskundigen bieden wij u een luisterend 
oor en geven u het zo belangrijke steuntje in de rug. 

Wij begrijpen uw situatie en zijn er voor u. 
 

Indien nodig en gewenst kunnen wij u de juiste weg 
naar professionele hulp wijzen. 

 

U kunt ons bereiken op  
tel. 06 33469554 
Wij zijn er voor u! 

 
 

Ervaringsdeskundig 

Stichting MeforYou is een stichting die zich inzet voor 
de belangen van (ex-)relaties en gezinsleden van 
(voormalig-) geüniformeerden, die te maken hebben 
of kunnen krijgen met inzetgerelateerde psychische 
klachten. 

Vanuit onze eigen ervaring weten wij dat het (te) laat 
signaleren van de klachten verstrekkende gevolgen 
kan hebben voor zowel de geüniformeerde als voor 
zijn of haar directe relaties en gezinsleden. 

Wij hebben ons daarom ten doel gesteld het pro-actief 
signaleren van inzetgerelateerde psychische klachten 
in een vroegtijdig stadium te bevorderen. Dit bereiken 
wij door meer bewustwording te creëren, de 
problematiek bespreekbaar te maken en de 
gelegenheid te bieden om ervaringen te delen. 

U staat er niet alleen voor! 

 

  Neem dan gerust contact met ons op. 

  Vrijblijvend en volstrekte privacy. 

  Wij zijn er voor u. 

  Tel: 06 33469554 

 Bent u (ex-)relatie (echtgenoot/echtgenote, 
partner) of gezinslid (vader, moeder, kind, 
broer, zus) van een geüniformeerde? 

 Heeft deze mogelijk te maken gehad met 
een voor hem of haar psychisch belastende 
werkgerelateerde situatie? 

 Kunt u wel wat support en aandacht 
gebruiken? 

 Heeft u wel vragen, maar niet de 
antwoorden? 

 Twijfelt u wat te doen? 

 En bij wie u terecht kunt? 
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AVW: een resoluut NEE

04Veruit de meeste AFMP-leden 

windt er geen doekjes om: het 

deelresultaat Arbeidsvoorwaarden 

2015 kan de prullenbak in. Ook heeft 

een overgrote meerderheid van de 

leden onvoldoende vertrouwen in een 

onderhandelingsproces met deelresul-

taten. De leden sporen de Minister aan 

om in plaats daarvan vooral snel met 

een serieuze loonsverhoging over de 

brug te komen.

Aanvulling partnertoeslag

07 Na overleg met de ambte-

narenbonden heeft pensi-

oenfonds ABP besloten de pensi-

oenaanvulling vanwege een gekorte 

AOW-partnertoeslag volledig in stand 

te houden. De bedragen over febru-

ari en maart worden in april alsnog 

uitbetaald. 

Enquête thuisfront

10Zonder thuisfront geen inzet. 

Maar een lange afwezigheid 

in het kader van een missie kan 

grote invloed hebben op het thuisfront   

Reden genoeg om zelf een onderzoek 

te houden bij de partners/ouders van 

uitgezonden militairen. Defensie biedt 

weliswaar standaard activiteiten aan 

het thuisfront aan, maar  zou meer 

actief en individueel gericht moeten 

nagaan welke zorg écht nodig is. 

Stichting MeforYou 

21 Stichting MeforYou zet zich in 

voor de belangen van relaties 

van (voormalig) geüniformeerden die 

door hun werk psychische klachten 

hebben opgelopen. Dat zijn niet alleen 

partners, maar ook ouders en werkge-

vers. De nieuwe stichting presenteerde 

zichzelf op 18 maart in Doorn.
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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 17 juni 2015. Kopij aanleveren is 
mogelijk tot en met dinsdag 26 mei.

Salarisbetaaldata: vrijdag 24 april; vrijdag 22 mei 
(incl. vakantietoeslag) en woensdag 24 juni.

Cover: AVDD
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Dat is de uitkomst van de eind maart gehouden raadpleging van de AFMP- en 
MARVER-leden. Naast bezwaren op onderdelen van het deelresultaat, werd ook 

duidelijk dat de overgrote meerderheid van de leden onvoldoende vertrouwen heeft in 
een onderhandelingsproces met deelresultaten. De leden sporen de Minister aan om in 

plaats daarvan vooral snel met een serieuze loonsverhoging over de brug te komen.

…tegen eerste 
deelresultaat AVW
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 D
e leden van de 

ACOP bonden voor 

de sector Defensie 

(ACOPDef), AFMP, 

MARVER en FNV 

Overheid, wijzen het 

eerste deelresultaat 

van de arbeidsvoorwaardenonderhan-

delingen van 2015 in overgrote meer-

derheid af. Dat is de uitkomst van de 

achterban raadpleging van de ACOPDef. 

De ledenraadpleging werd gehou-

den onder de achterban van de drie 

ACOPDef-bonden. Tussen de bonden 

waren wel verschillen zichtbaar. Zo was 

60% van de leden van FNV Overheid, 

die voornamelijk bestaat uit burgerleden 

werkzaam bij Defensie, positief over het 

deelresultaat. De leden van de MARVER 

en AFMP, die een zeer ruime meerder-

heid van de leden van ACOPDef bonden 

vertegenwoordigen, spraken zich 

echter in overgrote meerderheid tegen 

dit deelresultaat uit. Zij gaven vooral 

aan dat er eerst verder moet worden 

onderhandeld tot er een volledig en 

goed arbeidsvoorwaarden resultaat ligt. 

In een gezamenlijke besturenvergade-

ring van de ACOPDef bonden is daarom 

door de besturen besloten het eerste 

deelresultaat niet te tekenen en de 

minister hierover te informeren.

Diep wantrouwen
Uit de achterban raadpleging werd 

duidelijk dat er sprake is van een diep 

geworteld wantrouwen in de richting 

van de defensiewerkgever onder de 

leden van de AFMP. Dit wantrouwen 

is deels ontstaan doordat de Minister 

van Defensie meerdere signalen van 

de AFMP over het vertrouwen van het 

defensiepersoneel in de werkgever niet 

serieus heeft genomen. Sinds 2013 zijn 

deze signalen onder de aandacht van 

de Minister gebracht na het houden 

van twee enquêtes. Haar is duidelijk 

gemaakt dat het noodzakelijk is dat 

vertrouwen te herstellen. Snel overgaan 

tot een stevige loonsverhoging van 

het personeel was daarbij een eerste 

stap. In dit deelresultaat is echter nog 

steeds geen sprake van een behoorlijke 

loonontwikkeling. Dat is absoluut onac-

ceptabel voor de leden van de AFMP 

en de andere ACOPDef-bonden. De 0,8 

procent die in het deelresultaat is opge-

nomen wordt in ieder geval niet door de 

leden als de gevraagde loonsverhoging 

geaccepteerd. Dit geld was namelijk al 

van hen en het dient ook zonder bijko-

mende voorwaarden van hen te blijven. 

Oude wijn in nieuwe zakken
Daarnaast is er bij de leden geen enkel 

vertrouwen dat de Minister het met 

het personeel goed voor heeft. De 

piketpalen die voor de agenda van de 

toekomst in dit eerste deelresultaat 

zijn geslagen, worden (in ieder geval 

voor een belangrijk deel) door de leden 

herkend als oude wijn in nieuwe zakken. 

Zaken die ook al in eerdere arbeidsvoor-

waardenakkoorden zijn opgenomen en 

waar tot op heden nog niets van terecht 

is gekomen. Daarnaast wordt er een 

kans op meerdere nieuwe ophogingen 

van het leeftijdsontslag in de toekomst 

door de leden in dit eerste deelresultaat 

gelezen. Het volgen van de AOW-leeftijd 

van de nieuwe diensteinderegeling in 

combinatie met het beperken van de 

duur van het UGM recht tot 5 jaar wordt, 

zeker door de leden die al eerder met 

ophogingen van hun leeftijdsontslag 

zijn geconfronteerd, niet geaccepteerd. 

Voor deze leden zullen eerst meer 

zekerheden moeten worden ingebouwd 

dat zij niet opnieuw met een opho-

ging van het leeftijdsontslag worden 

geconfronteerd.

Bijzondere positie
De leden hadden daarnaast ook een 

uitgesproken mening over de repa-

» Er wordt gesproken over een eerste 

deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 

onderhandelingen. Wat betekent dit?

Dit betekent dat dit resultaat slechts een 

eerste stap zou zijn naar een volledig 

arbeidsvoorwaardenresultaat 2015. Indien 

er zou worden ingestemd door de leden 

en andere centrales wordt er nog verder 

onderhandeld.

 

ratie van het AOW-gat. Dat moet met 

ander geld gebeuren dan het eigen 

arbeidsvoorwaardengeld. Onze leden 

zijn niet bereid op te draaien voor de 

gevolgen van het belabberde kabi-

netsbeleid van de afgelopen jaren op 

het gebied van het ophogen van de 

AOW-leeftijd. Des te meer omdat door 

de politiek daarbij geen enkele rekening 

is gehouden met de bijzondere positie 

van het Defensiepersoneel. De tijd dat 

het respect en de waardering voor de 

bijzondere positie van de militair door 

de Minister in haar rol als werkgever, 

kabinetsleden en andere politici alleen 

met de mond beleden kan worden, is 

overduidelijk voorbij. De leden verwach-

ten klinkende munt en vertrouwenwek-

kende afspraken!

De besturen hebben uit alle reacties 

die zij hebben binnengekregen de 

conclusie getrokken dat de leden van 

de AFMP en de MARVER zich pas echt 

willen uitspreken over een arbeidsvoor-

waardenresultaat als er een volledig en 

goed eindresultaat ligt. Het ‘nee’ van de 

leden richt zich daarmee niet alleen op 

de inhoud van het eerste deelresultaat, 

maar ook op het model van werken met 

deelresultaten op zich om uiteindelijk 

te komen tot een volledig arbeidsvoor-

waardenakkoord. De ACOPDef zal het 

besluit om dit eerste deelresultaat niet te 

ondertekenen aan de Minister kenbaar 

maken. Ook zullen wij het standpunt 

van onze leden over de verschillende 

onderwerpen uit dit deelresultaat tijdens 

het formele arbeidsvoorwaardenoverleg 

nader toelichten.
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» Zijn in dit eerste deelre-

sultaat alle onderwerpen 

benoemd die deel moeten uitma-

ken van het totale AVW resultaat 

2015?

Nee, dat is niet het geval. In het ver-

volgtraject komen ook nog andere 

zaken aan de orde die niet in dit eer-

ste deelresultaat zijn opgenomen.

 VEELGESTELDE VRAGEN
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» Over het algemeen zijn de (kader)

leden  uiterst ontevreden over 

het deelresultaat. Enkele opmerkingen: 

“Niemand kan hier wat mee, men moet 

erom lachen.” “Er staat niets bijzonders 

in, het is te gek voor woorden.” En: “Je 

moet nog maar zien dat er een concreet 

resultaat komt over de onderwerpen 

waarover nu de piketpalen zijn geslagen. 

Defensie belooft van alles maar maakt 

niets waar. De achterban is furieus.”

Ook de meer gematigde kaderleden 

staan niet te juichen. “Het zijn wél de 

goede onderwerpen – maar er is bijna 

niets concreet.” Ook werden zorgen 

door het burgerpersoneel uitgesproken. 

“Loopbaanmogelijkheden voor burgers 

worden niet serieus genomen.” “Er ligt 

niets meetbaars in dit deelresultaat en 

het is kruimels verdelen.”

Dat de minister het aldoor waagt om te 

spreken over een ‘deelakkoord’, wak-

kert de onvrede nog verder meer aan. 

Het praatje van Hennis over dat er een 

avw-akkoord is bereikt, wordt gezien als 

propaganda. 

 

Sigaar uit eigen doos 

Dat de 0,8 procent salarisverhoging géén 

nieuw arbeidsvoorwaardengeld is, werd 

uiterst negatief ontvangen. Talrijk waren 

de opmerkingen over deze ‘sigaar uit 

eigen doos’.  Het geld komt namelijk vrij 

doordat na de wettelijke versobering 

van de pensioenen bestaand arbeids-

voorwaardengeld is vrijgevallen. Met 

dit  geld, dat Defensie anders aan het 

werkgeversdeel van de pensioenpremie 

had besteed, zou het salaris licht worden 

verhoogd. “Liever geen ‘loonsverhoging’ 

dan een fooi,” foeterde een lid  dan ook. 

“Het staat niet in verhouding tot de infla-

tie. Ik ben ook woest op de minister die 

zegt dat het een loonsverhoging is.”

Militairen met fps3 en die ouder zijn dan 

zeg 40-45 jaar maken zich volgens een 

ander kaderlid zorgen, omdat het salaris 

alweer niet met een fatsoenlijk percenta-

ge wordt verhoogd. “Want ze hebben een 

eenzijdig arbeidsverleden en ze kunnen 

daarom niet zo makkelijk naar buiten 

om meer te verdienen. Het is niks. Die 0,8 

procent is een stukje pensioen dat eerder 

wordt uitbetaald. Ik ken mensen die al 

12-13 jaar op hun max staan.” 

AOW-gat 

Nog een heikel punt is de beoogde 

voorziening voor het dichten van het 

AOW-gat. Deze moet op 1 oktober 2015 in 

werking treden. Dat het AOW-gat wordt 

opgelost wordt niet als overwinning 

gezien, zeker gezien in het licht van de 

nieuwe diensteinderegeling. En hoe dan 

ook, het kost je geld. Bovendien zijn er 

geen harde afspraken, dus de onzeker-

 ‘Woest op werkgever’
Wat vinden onze leden van het eerste deelresultaat? Tijdens de 
kaderberaden waren de stevige opmerkingen niet van de lucht. ‘Liever 
geen loonsverhoging dan een fooi.’ Ook de digitale  ledenraadpleging 
loog er niet om.
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heid overheerst. “De reparatie van het 

AOW-gat is een inhoudsloze kreet,” klonk 

het dan ook in de zaal. “Want er is niets 

over die reparatie bekend.” En: “Alleen 

een volledige dekking van het AOW-gat 

is voor mij acceptabel. Het ‘diepe respect’ 

voor de militair, zoals dat werd uitgespro-

ken door premier Rutte, moet door de 

Minister worden vertaald in duidelijke 

actie in het dichten van het AOW-gat.”

Vertrouwen
Door alle sectoren heen klonken opmer-

kingen over het danig geslonken vertrou-

wen  in de Minister als werkgever. Ook 

de digitale ledenraadpleging loog er niet 

om. Slechts een heel kleine minderheid 

van de vele respondenten liet weten er 

voldoende vertrouwen in te hebben dat 

er uiteindelijk toch een bevredigend 

arbeidsvoorwaardenakkoord ligt. “Er 

is genoeg gesold met ons!!! Vertrouwen 

geven is niet alleen mooie woorden. Het 

uitmergelen van Defensie moet stop-

pen. De loyaliteit moet eindelijk eens 

beloond worden met een fatsoenlijk 

arbeidsvoorwaardenakkoord.”

En: “Kom met een fatsoenlijke waarde-

ring die past bij de inzet van defensieper-

soneel.” En: “De afgelopen jaren is er zeer 

veel bezuinigd op Defensie en omdat de 

missies wel door moesten blijven gaan 

kwamen de kosten van deze bezuinigin-

gen uiteindelijk keer op keer terecht bij 

het personeel. Hetzelfde personeel waar-

van Defensie zegt dat dit de belangrijkste 

asset is.  Het wordt tijd dat het kabinet 

accepteert dat we met minder geld min-

der kunnen doen. Ze moeten ophouden 

om hetzelfde te willen blijven doen met 

minder geld en dan de gevolgen bij het 

personeel neer te leggen.t.”  

» Zijn de onderwerpen 

die in dit eerste deel-

resultaat staan afgerond als 

dit deel door de leden was 

goedgekeurd?

Nee, dat is niet voor alle 

onderwerpen het geval. Voor 

een aantal onderwerpen is er 

sprake van harde afspraken. 

Alle onderwerpen moeten 

nog verder worden uitge-

werkt in een vervolg traject.

»Waarom vindt er een 

achterban raadpleging 

plaats als dit pas een eerste 

deelresultaat is?

In het resultaat staan een aan-

tal harde afspraken en wordt 

een koers bepaald voor een 

aantal andere onderwerpen. 

Wij vonden het van belang dat 

de leden zich hierover uitspre-

ken voordat er verder wordt 

onderhandeld.

»Wat is het gevolg van het afwijzen van dit eerste deelresul-

taat door de leden van de AFMP en de MARVER?

Dit hangt ook af van het standpunt van de andere drie centrales van 

overheidspersoneel. De vier centrales die deelnemen aan het overleg 

bij Defensie hebben ieder 1 stem. Daarbij zijn er drie mogelijkheden:

Als de andere drie centrales ja zeggen tegen dit deelresultaat, komt 

er een akkoord. Als er twee centrales nee zeggen tegen dit deelre-

sultaat, kan de Minister besluiten om dit om te zetten in een akkoord. 

Daarbij zal voor haar van belang zijn welke centrales er nee zeggen 

omdat niet alle centrales evenveel leden vertegenwoordigen. Zeggen 

drie of meer centrales nee tegen het eerste deelresultaat, dan komt er 

in ieder geval geen deelakkoord.
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Na overleg met de ambtenarenbonden 
heeft pensioenfonds ABP besloten de 
pensioenaanvulling vanwege een gekorte 
AOW-partnertoeslag volledig in stand te 
houden. Dat gebeurde nadat we de vorige 
OpLinie naar de drukker brachten. Het 
artikel in OpLinie 2 waarin we op pagina 15 
aankondigden naar de rechter te stappen, is 
dus achterhaald. De bedragen over februari en 
maart worden in april alsnog uitbetaald.

ABP houdt aanvulling in stand

PENSIOENEN

Wat was het probleem?

» Begin februari meldde het ABP aan zo’n 

20.000 gepensioneerden dat de zoge-

naamde ABP-aanvulling vanwege een gekorte 

AOW-partnertoeslag met ogenblikkelijke ingang was 

afgeschaft. Het gevolg was een abrupte inkomensach-

teruitgang, die kon oplopen tot meer dan meer dan € 

500 per maand (afhankelijk van het aantal dienstja-

ren). De AFMP vond dit onacceptabel en liet weten het 

ABP-besluit juridisch te zullen aanvechten. 

De gedupeerden waren gepensioneerden die voor 1 

januari 1950 geboren zijn (en momenteel dus 65 jaar 

of ouder zijn) en hun leven delen met een partner 

die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt 

heeft. Heeft die levenspartner geen of slechts een 

klein eigen inkomen, dan krijgt de gepensioneerde 

bovenop zijn AOW een partnertoeslag uitbetaald door 

de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Stijgt het eigen inkomen van de levenspartner, dan 

wordt deze toeslag verlaagd of eventueel zelfs hele-

maal stopgezet. Volgens het Pensioenreglement van 

ABP krijgen ambtenaren zo’n verlaging of stopzetting 

van de partnertoeslag gecompenseerd door een aan-

vulling op hun pensioen (het bedrag dat ze van het 

ABP uitgekeerd krijgen bovenop de AOW-uitkering). 

Recht voorgoed verspeeld
Eind 2014 veranderde de overheid de spelregels voor 

de toekenning van de AOW-partnertoeslag. Tot die tijd 

kon iemand ook tijdens zijn pensioen (opnieuw) aan-

spraak krijgen op een partnertoeslag als het inkomen 

van de partner te veel daalde of helemaal wegviel. 

Die mogelijkheid is met ingang van 1 januari 2015 

afgeschaft: wie eenmaal het recht op een partner-

toeslag heeft verspeeld, krijgt het nooit meer terug. 

Voor ABP was dit aanleiding om voor deze categorie 

deelnemers ook de ABP-aanvulling op het pensioen te 

laten vervallen. 

Bijdrage AFMP  
aan oplossing

» De AFMP had geen goed woord over voor het 

besluit om de ABP-aanvulling op het pensioen 

te laten vervallen. De betrokkenen hadden zelf niets 

aan hun situatie veranderd en werden abrupt gecon-

fronteerd met een forse inkomensachteruitgang. Een 

daling waarop ze zich op geen enkele wijze hadden 

kunnen voorbereiden. Ook een overgangsregeling 

was niet geboden. Bovendien betwijfelde de AFMP 

of de uitleg die ABP aan het pensioenreglement gaf 

juridisch juist was. 

AFMP-beleidsmedewerker Jaqueline van Rossum 

vertelt hoe het verder ging. “Niet alleen onze leden, 

maar ook de leden van onze collega FNV-bonden 

MARVER, NPB, AOB en FNV Overheid (voorheen 

ABVAKABO, red.) werden door dit besluit van het ABP 

getroffen. We hebben dan ook zo snel mogelijk con-

tact gezocht met onze collega’s bij die bonden. Ook 

zij waren overvallen door de brieven van het ABP 

en net zoals wij volledig bereid om desnoods via de 

kantonrechter de besluiten aan te vechten. Zo’n lange 

juridische strijd heeft natuurlijk nooit onze voorkeur 

en gelukkig bleek al snel dat dit ook niet nodig was.”

Ingelast overleg
Onze vertegenwoordigers in de pensioenkamer 

wisten in een ingelast overleg  de werkgevers en het 

ABP-bestuur te overtuigen  de maatregel terug te 

draaien. Een snel resultaat dat niet alleen behaald kon 

worden door een goede juridische onderbouwing, 

maar zeker ook door de goede samenwerking met 

onze FNV-collega’s.”  
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Blije
reacties

Landelijk zouden liefst 

20.000 mensen worden 

geraakt door de maat-

regel. Daar zitten ook 

veel oud-defensieme-

dewerkers bij. De AFMP 

kreeg dan ook veel blije 

en opgeluchte reacties. 

Hier een reactie van een 

AFMP-lid: “Wij werden 

vandaag aangenaam 

verrast door de schrifte-

lijke reactie van het ABP. 

Het is voor ons een hele 

opluchting. Met dank 

voor de mede door jullie 

gezette stappen.”

Beleidsmedewerker 
Jaqueline van Rossum
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 A
ls ook de Senaat 

akkoord gaat met 

het wetsvoorstel, 

komt de AOW-

leeftijd uit op 66 

jaar in 2018 en 67 

jaar in 2021. De 

AOW-leeftijd wordt dan vanaf 2016 in 

stappen van drie maanden verhoogd 

en vanaf 2018 in stappen van vier maan-

den (zie ook het kader). Daarmee wordt 

het AOW gat nóg hoger. Het verder ver-

hogen van de AOW-leeftijd heeft voor 

veel mensen grote gevolgen, met name 

voor mensen die geboren zijn tussen 

1951 en 1955. Zij hebben geen rekening 

kunnen houden met deze maatregel en 

zien zich nu geconfronteerd met een 

(groter) AOW-gat. Dat gat kan oplopen 

tot 9.945 euro voor alleenstaande AOW-

trales de werkloosheid juist, in plaats van 

deze te bestrijden. En de onverhoedse 

verdere vergroting van de AOW-leeftijd 

(na de eerdere besluitvorming in 2012) 

getuigt niet van een betrouwbare 

overheid.

Zwaar gedupeerd
Ook AFMP voorzitter Anne-Marie Snels 

vroeg bij Tweede Kamerleden nog 

specifiek aandacht voor de bijzondere 

positie van de militair. “Juist militairen 

en marechausees, die een verplicht 

leeftijdsontslag kennen, worden 

wederom zwaar gedupeerd als dit 

wetsvoorstel wordt aangenomen. Terwijl 

zij géén keuze hebben. Zij hebben een 

bijzondere positie, maar de AFMP, de 

MARVER én het defensiepersoneel 

constateren keer op keer dat er feitelijk 

géén rekening wordt gehouden met 

die bijzondere positie, wél in woorden, 

maar niet in daden! Wij hopen dat u bij 

de behandeling van dit wetsvoorstel de 

daad nu écht bij het woord voegt en dit 

wetsvoorstel verwerpt.“

Het wetsvoorstel vergroot verder het 

AOW-gat van degenen die al voor 2012 

gerechtigden bovenop het al bestaande 

AOW-gat van 20.000 euro. 

Brief naar Tweede Kamer 
De FNV is fel tegenstander van de ver-

snelde verhoging van de AOW-leeftijd. 

Op 25 maart stuurde de FNV samen 

met het CNV een brief naar de Tweede 

Kamer om toch vooral af te zien van 

dit plan. De FNV noemt het wetsvoor-

stel ontijdig, het blijkt structureel geen 

bezuiniging op te leveren en levert geen 

bijdrage aan de financiële gevolgen van 

de veranderende levensverwachting.‘ 

De huidige situatie van hoge (jeugd)

werkloosheid en groeiende langdurige 

werkloosheid onder oudere werkne-

mers geeft aan dat de prioriteiten heel 

anders moeten worden gelegd.’ Het 

wetsvoorstel vergroot volgens de cen-

De Tweede Kamer is eind maart akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor 
de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Door dit wetsvoorstel gaat 
de AOW-leeftijd nóg sneller omhoog. Hierdoor komt de AOW-leeftijd uit op 
66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Verder wordt de overbruggingsregeling 
verlengd en verruimd. De FNV gaat, samen met de AFMP, Eerste 
Kamerleden bewegen af te zien van dit onzalige plan.

AFMP fel tegenstander wetsvoorstel

 ‘Eerste Kamer moet plan 
versnelde ophoging AOW-leeftijd stoppen’

WERK EN INKOMEN
TEKST ALEX GROOTHEDDE

Hoe zit het 
precies?

»Volgens de huidige plannen stijgt 

de AOW-leeftijd pas in 2019 naar 

66 jaar en in 2023 naar 67 jaar. Per 1 

januari 2015 is de AOW-leeftijd alvast 

gestegen naar 65 jaar en drie maanden. 

Zie ook de tabel. Hier ziet u in de tweede 

kolom tussen haakjes wat de versnel-

ling is vergeleken met de eerdere opho-

ging van de AOW-leeftijd.
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2013  1  65 + 1 maand  na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

2014  1  65 + 2 maanden  na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

2015  1  65 + 3 maanden  na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2016  3  (+1) 65 + 6 maanden  na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

2017  3  (+1)  65 +9 maanden  na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 

2018  3 (+1) 66  na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2019  4 (+1) 66 + 4 maanden  na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2020  4 (+1) 66 + 8 maanden  na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2021  4 (+1) 67  na 30 april 1954 en voor januari 1955
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met prepensioen zijn gegaan. Vooral de 

generatie geboren tussen 1951 en 1955 

wordt extra hard gepakt. Uiteindelijk 

kunnen gepensioneerden door het AOW-

gat er tegen de dertigduizend euro bij 

inschieten. 

Overbruggingsregeling 
Ondanks al die sterke tegenargumenten 

stemde de Tweede Kamer eind maart 

dus toch voor. Dat kwam vooral omdat 

staatssecretaris Jetta Klijnsma toezei de 

overbruggingsregeling te verruimen. De 

huidige overbruggingsregeling zou in 

2019 eindigen, maar loopt nu door tot 

2023. Daarnaast wordt de regeling ook 

opengesteld voor mensen die tussen 

1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT 

of vroegpensioen zijn gegaan, naast 

degenen die vóór 2013 al met vervroegd 

pensioen waren gegaan. 

Wat nu? 
Het vertrouwen in de AOW wordt volgens 

de FNV en de CNV zwaar ondermijnd als 

keer op keer de AOW-ingangsleeftijd een 

sluitpost op de begroting blijkt te worden. 

‘Het ligt meer voor de hand om te kiezen 

voor een AOW-leeftijd die beter aansluit 

bij de voorkeuren van de mensen door te 

kiezen voor een flexibele AOW-leeftijd.’ De 

vakcentrales nemen daarom met kracht 

afstand van het wetsvoorstel, dat door de 

Tweede Kamer dus al is aanvaard. Maar 

we zijn niet voor één gat te vangen. Het 

is nog onzeker of het kabinetsplan ook in 

de Eerste Kamer voldoende steun krijgt. 

Daarom zegt AFMP-voorzitter Anne-

Marie Snels. “We gaan met de FNV kijken 

hoe we de Eerste Kamerleden kunnen 

bewegen om af te zien van dit slechte 

plan. Verder blijft de AFMP zich met alle 

middelen inzetten om het AOW-gat van 

tafel te krijgen”  

het aantal jaren waarin UGM moet 

worden uitgekeerd verlaagd van 10 

naar in veel gevallen nog maar 5 jaar. 

Defensie bespaart hierdoor heel veel 

geld. Om desondanks het personeel 

de rekening te presenteren is in mijn 

ogen oneerlijk. Straks zitten ik en mijn 

collega’s met een AOW-gat dat kan 

oplopen tot ruim 30.000 euro. Een 

baan nemen is een optie, maar geen 

enkele werkgever zit op een oude vent 

van 60 of ouder te wachten. Ik heb op 

mijn 65e twee pensioenknippen in 

mijn oor en twee jaar lang geen AOW. 

Ik denk dan ongeveer de helft over te 

houden vergeleken met nu. Wat mij 

echter het meest tegen de borst stuit is 

dat de lagere loonschalen hierdoor het 

meest worden getroffen.”

In de steek gelaten
Na 38 jaar trouwe dienst waarvan 

16 jaar in Duitsland en twee missies 

in Bosnië voel ik me behoorlijk in de 

steek gelaten. Velen met mij worden 

op deze manier financieel zo bena-

deeld dat je als het tegen zit je mis-

schien vanaf je 65e wel zorgtoeslag 

moet gaan aanvragen. In mijn ogen 

getuigt dat niet van goed werkgever-

schap. Er is vanuit de SVB wel een 

overbruggingsregeling, maar daar 

zitten veel haken en ogen aan. Om te 

beginnen draai je er zelf voor op. Maar 

voor de bestaande SVB-regeling kwam 

ik al niet eens in aanmerking.” 

»Dat je er gedwongen uit moet, 

kan oud-militair Berg slechts 

gedeeltelijk begrijpen. “De meeste 

ouderen voldoen volgens Defensie 

niet meer aan de zware eisen bij het 

uitoefenen van dit beroep horen. Het 

is nu eenmaal een feit dat je op hogere 

leeftijd niet meer zo makkelijk met 

bepakking over bijvoorbeeld de hin-

dernisbaan stormt. Maar in veel geval-

len zijn er uitstekende alternatieven 

te bedenken (ouderenbeleid) om het 

personeel ook op hogere leeftijd deel te 

laten nemen aan het arbeidsproces. Je 

kunt bijvoorbeeld op die leeftijd altijd 

nog een functie als instructeur (gebruik 

van ervaring) vervullen bij een van de 

Defensie opleidingsscholen en laten 

we een bureaufunctie bij bijvoorbeeld 

DMO als mogelijk alternatief niet ver-

geten.” Dat is natuurlijk lang niet voor 

iedereen weggelegd maar kan volgens 

hem voor een heleboel andere collega’s 

wél een oplossing zijn.

Besparing Defensie
“Tot enkele jaren terug werd je bij het 

bereiken van je 55e levensjaar naar 

huis gestuurd met een UGM uitkering 

tot de leeftijd van 65 jaar waarna je van 

je pensioen en AOW kon gaan genieten. 

Dat betekende dus een UGM uitkering, 

betaald door Defensie, voor een perio-

de van 10 jaar. Vanwege de bezuinigin-

gen wordt de AOW-leeftijd in stappen 

verhoogd naar 67 jaar. Defensie heeft 

‘AOW-gat is een 
vorm van diefstal’
Veel (oud-) militairen zoals Tom Berg zitten straks opgescheept 
met een flink AOW-gat. Berg is daar laaiend over en hij noemt het 
oneerlijk. “Als militair heb je namelijk geen keuze in het tijdstip 
waarop je stopt met werken. Je moet gedwongen stoppen en 
Defensie verlaten.” 

Oud-militair 
Tom Berg:
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“
KEER OP KEER GEEN 
REKENING GEHOUDEN 
MET DE BIJZONDERE 
POSITIE VAN DE MILITAIR’
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H
oewel iedere militair 

en het thuisfront er 

rekening mee houdt 

dat de militair elk 

moment kan worden 

uitgezonden zorgt een 

aanwijzing toch voor de nodige aanpas-

singen binnen de eigen thuissituatie en 

tussen de militair, zijn partner en het 

gezin er vaak bij in en dan vooral wan-

neer de tijd tussen aanwijzing en vertrek 

slechts enkele weken is. De onrust wordt 

nog verder versterkt als het én voor 

de militair én voor het thuisfront om 

een eerste uitzending gaat. Vooral het 

thuisfront is dan nog ‘zoekende’ om in 

alle rust alle facetten van de uitzending 

precies te begrijpen. 

Direct contact
Zo’n 65% is (zeer) tevreden over de infor-

matie en de thuisfrontinformatiedag. 

Het programma van een thuisfrontinfor-

matiedag is volgens sommige respon-

denten zeer formeel en te algemeen 

gericht. Het lijkt alsof het bedoeld is voor 

vooral als er kinderen bij betrokken zijn. 

Een bepaalde onrust kan naar boven 

komen indien onduidelijk blijft óf en 

wanneer de aanwijzing definitief is. 

Daar de militair als voorbereiding op de 

missie een operationeel noodzakelijk 

opwerktraject van enkele weken moet 

volgen schiet de gewenste ‘quality time’ 

THUISFRONT
TEKST SKIP SPRINGER

Het werken bij Defensie zorgt ervoor dat militairen veelvuldig voor korte 
of langere periode van huis zijn voor oefeningen en missies. Een lange 
afwezigheid (veelal 3 tot 6 maanden) in het kader van een missie kan grote 
invloed hebben op het thuisfront (partner, kinderen en ouders) en op de relatie. 
Voor de AFMP en de Marechausseevereniging is dat reden genoeg om zelf een 
onderzoek te houden bij de partners/ouders van uitgezonden militairen. De 
resultaten zijn bouwstenen om in het overleg met Defensie de zorg voor het 
thuisfront waar nodig aan te passen of te verbeteren.

Meer maatwerk  
nodig

Enquête thuisfront wijst uit:
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partners en militairen die voor de eerste 

keer op uitzending gaan. 

Een grote groep van respondenten 

heeft daarnaast meer behoefte aan 

direct contact in kleiner verband met 

partners die in hetzelfde missiegebied 

zitten (‘gedeelde smart is halve smart’). 

Andere partners geven aan dat de ver-

strekte informatie over kinderen te sterk 

gericht is op jonge kinderen (peuter 

en kleuter). Deze partners hebben juist 

meer behoefte aan praktische ‘tips en 

tools’ om de oudere kinderen door de 

missie te (be)geleiden.

Stress
Veel klachten worden geuit over het 

schijnbare gemak waarmee Defensie de 

vertrekdatum en vertrektijd continue wij-

zigt. Daardoor moet wordt het thuisfront 

steeds weer met veel kunst- en vlieg-

werk bij de eigen werkgever het verlof/

het dienstrooster opnieuw aangepast 

krijgen óf de oppas op een andere dag 

regelen, of opnieuw met de school iets 

regelen. Naast deze praktische zaken 

levert zo’n schijnbaar ‘simpele’ wijziging 

van datum en tijd ook veel onrust en 

stress binnen de eigen gezinssituatie op.

Het overgrote deel van de responden-

ten (88%) vindt het afscheid nemen bij 

vertrek moeilijk. Een iets lager percen-

tage (73%) bij de partners constateert 

dat ook voor hun kinderen het afscheid 

nemen moeilijk was. 

Ervaringen tijdens de 
uitzending
Terwijl bijna 80% van de respondenten 

aangeeft dat zij na vertrek van hun part-

ner/kind de (nieuwe) dagelijkse routine 

weer oppakken, vindt een kleine meer-

derheid van de achterblijvende partners 

(57,3%) de afwezigheid in verband met 

de missie toch stressvol. Ook geeft een 

groot deel van de partners met kinde-

ren (62,8%) aan dat de zorg voor de 

kinderen zonder de partner zwaar is. 

Een overgrote meerderheid van de res-

pondenten (75%) maakt zich zorgen om 

de veiligheid van de partner die op mis-

sie is. Naar de mening van de respon-

denten worden ze te weinig actief op de 

hoogte gehouden van de meest actuele 

situatie in het missiegebied. Veel respon-

denten benaderen uit onwetendheid of 

schroom niet het Situatiecentrum van 

Defensie voor de actuele situatie in het 

missiegebied.

Ondersteuning
Zo’n 40% is ontevreden over de onder-

steuning vanuit de organieke eenheid 

van de militair. Die aandacht of steun 

wordt door hen node gemist. Deze 

mensen hebben echt het gevoel er 

alleen voor te staan. In het contact met 

de militair in het missiegebied worden 

over en weer de dagelijkse belevenis-

sen uitgewisseld. De communicatie 

geeft het thuisfront weer extra energie. 

Slechts de helft van de respondenten 

probeert als hem/haar iets dwarszit 

dit te bespreken met de militair in het 

missiegebied of vraagt om advies over 

vraagstukken/problemen thuis

De continue wijzigingen in terugkeer-

datum en tijd zorgt voor de nodige 

boosheid op Defensie.

Ervaringen na de uitzending
Waar de achterblijvers en de uitgezon-

den militair bij terugkeer ieder voor zich 

moeten wennen aan de nieuwe situatie, 

geeft ook meer dan 60% aan dat zij ook 

samen tijd nodig hebben om weer aan 

elkaar te wennen. Die tijd is hen vaak 

niet gegund omdat het ritme van oefe-

ningen, opleidingen en overwerk en bij 

sommigen een weekendhuwelijk zeer 

snel na terugkeer weer wordt opgepakt. 

Waar voor de militair bij terugkeer een 

scala aan nazorgactiviteiten wordt 

uitgevoerd, wordt het thuisfront daar 

niet actief bij betrokken, terwijl daar bij 

de meeste respondenten wel een sterke 

behoefte aan is. 

Van confectie naar maatwerk
De resultaten van het onderzoek geven 

goede bouwstenen om de militair en 

het thuisfront beter te ondersteunen. 

Defensie biedt weliswaar een stan-

daarduitvoering van activiteiten aan het 

thuisfront aan, maar zou meer actief 

en individueel gericht moeten nagaan 

welke zorg het thuisfront voor, tijdens en 

na de uitzending écht nodig heeft. De 

eenheidscommandant vervult daarbij 

een cruciale rol. 

Daarnaast dient Defensie maatregelen 

te nemen die ervoor zorgen dat uitzen-

dingen qua vertrek en terugkeer meer 

planmatig verlopen. Wijzigingen moeten 

dan ook tot een absoluut minimum 

worden gereduceerd. Dit geeft binnen 

het gezin de zo gewenste relatieve rust 

in een toch al hectische periode. Wil 

Defensie haar taken ook in internatio-

naal verband blijven vervullen dan dient 

Defensie meer nadruk te leggen op een 

echte uitzendbescherming, zodat de 

militair en het thuisfront de tijd gegund 

worden om de draad weer samen op te 

pakken. 

Het volledige rapport is te vinden op 

onze website www.afmp.nl 

 ONDERZOEKSGROEP
H  Het onderzoek is door middel van een 
vragenlijst op de website gehouden in de 
periode van 1 februari t/m 31 maart 2015. In 
totaal hebben 297 personen de vragenlijst 
ingevuld, waarvan 279 partners en 18 ouders 
van een uitgezonden militair. Meer dan 80% 
van alle respondenten heeft een betaalde 
baan. Bij de groep partners met kinderen 
heeft een vergelijkbaar percentage (83,7%) 
een betaalde baan. Van de respondenten 
heeft 83,5% nooit bij Defensie gewerkt. Bij 
de partners met kinderen is bijna de helft 
(48,3%) van mening dat het militaire beroep 
van hun partner hun eigen carrière remt. 
Terwijl 40,1% van de partners geen kinderen 
heeft, bestaat bij de groep met kinderen het 
overgrote deel van het gezin uit twee kinde-
ren (29,7%). 
Over de uitzendervaring in de periode van 
2007 – 2014 geeft een groot deel van de 
respondenten aan dat hun partner eenmaal 
(42,1%) of tweemaal (35%) is uitgezonden 
(geweest). In totaal heeft in de afgelopen 
jaren zo’n 20% van de partners drie, vier of 
vijf uitzendingen gehad. 

“
HET THUISFRONT 
WORDT NIET ACTIEF  
BETROKKEN BIJ HET 
SCALA AAN NAZORG 
VOOR MILITAIREN’
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WERK EN INKOMEN
TEKST ALEX GROOTHEDDE

Mede op 
aandringen van 
de AFMP heeft de 
Minister maatwerk 
ontworpen voor militairen die 
hun VGB zouden kwijtraken. 
Het gaat om militairen van wie 
de partner uit een land komt waar 
geen antecedenten kunnen worden 
nagegaan. Zonder maatwerk zou 
de VGB worden ingetrokken en is 
ontslag vrijwel onvermijdelijk. Maar 
er zijn nog wat vraagtekens.

Maatwerk VGB’s 
knelt

AFMP bepleit structurele oplossing

H
et maatwerk van de 

Minister staat in een 

aanwijzing (zie het 

VGB-dossier op onze 

website afmp.nl, red.) 

Maar wat ons betreft 

is deze voorziening nog niet rond. Wij 

zetten namelijk onze vraagtekens bij 

enkele onderdelen ervan, namelijk de 

meldplicht, de tijdelijkheid en de landen-

lijst. Daarom hebben we deze aanwijzing 

op de agenda van het georganiseerd 

overleg laten zetten 

Als de VGB van een militair wordt inge-

trokken omdat de MIVD onvoldoende 

gegevens kan vergaren over de partner, 

is dit een grond die niet aan de militair 

is te wijten. Wat ons betreft betekent dit 

dat Defensie deze militair wel van zijn 

vertrouwensfunctie mag afhalen, maar 

dat dit niet automatisch betekent dat er 

ontslag mag volgen. Voor iemand die 

Vreemd
Om te beginnen is het 

natuurlijk vreemd dat Defensie de men-

sen met een vertrouwensfunctie niet de 

kans geeft om die vertrouwensfunctie 

te beschermen, doordat de landenlijst té 

vertrouwelijk is om aan hen bekend te 

maken. De landenlijst wordt echter niet 

alleen geheim gehouden, maar wordt 

ook continu aangepast aan de  steeds 

veranderende internationale situatie. 

Dus stel dat Defensie hierover intensief 

zou communiceren, dan kan het ook 

in de toekomst nog steeds voorkomen 

dat pas tijdens een MIVD-onderzoek 

blijkt dat uit het land van de partner 

onvoldoende gegevens verkregen 

kunnen worden. En dan zal de VGB 

moeten worden ingetrokken. Ook deze 

militairen hebben volgens ons recht op 

alternatieve werkzaamheden zolang de 

VGB niet alsnog toegekend kan worden. 

»Wij zullen, zowel in onze indivi-

duele juridische zaken als in het 

collectieve overleg, dan ook pleiten 

voor een structurele oplossing in plaats 

van een tijdelijke voorziening.

niet ontslagen mag worden, zal Defensie 

andere werkzaamheden moeten zoe-

ken. Hiervoor zou een militair zich dus 

niet hoeven te melden en al helemaal 

niet voor een bepaalde deadline. De 

militairen om wie het gaat zijn immers al 

bij Defensie bekend zodra de VGB wordt 

ingetrokken. We verwachten dus een 

proactieve houding van Defensie.

Beetje dubbel
De minister stelt dat het na 1 september 

2015 niet meer aannemelijk is dat defen-

siepersoneel zich onvoldoende bewust 

is van het partnerbeleid bij het aangaan 

van een relatie. Zij bakent daarom de 

groep militairen af die aanspraak kun-

nen maken op de tijdelijke regeling. 

Dat is voor ons onvoldoende. Verderop 

in haar brief stelt de minister ook dat 

er geen lijst kan worden vrijgegeven 

van landen met wie de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten een samenwerkings-

relatie hebben op basis waarvan per-

soonsgegevens worden uitgewisseld. 

Zij adviseert het defensiepersoneel dan 

ook om bij twijfel contact op te nemen 

met de eigen veiligheidsfunctionaris.
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» In de folder ‘Social Media 
Awareness op het intranet’ 

staan ook nuttige aanbevelingen. Een 
bloemlezing:

 DENK NA OVER WIE JE 
 ACCOUNT KAN BEKIJKEN
Privacy- en beveiligingsinstellingen 
kunnen aangepast worden op alle 
grote socialemediaplatforms. Post 
geen persoonlijke informatie zoals als 
je adres, telefoonnummer, bankge-
gevens, etc., om te voorkomen dat jij, 
vrienden of familie het doelwit worden 
van ongewenste aandacht. Zonder de 
juiste privacy- en beveiligingsinstellin-
gen kan iedereen jouw berichten mee-
lezen – van journalisten tot (internet)
criminelen of terroristen. 

 ALS JE FOTO’S DEELT VAN 
 JEZELF OF JE 
 COLLEGA’S IN UNIFORM 
Of als je refereert aan je eenheid of 
organisatie (door rang, etc.), is het 
goed je van het volgende bewust te 
zijn. Door de buitenwereld word je 
altijd gezien als vertegenwoordiger 
van het ministerie van Defensie. 
Mensen zullen wat je online zegt of 
doet, altijd doortrekken naar je functie, 
afdeling, eenheid of onderdeel, zelfs 
als je duidelijk aangeeft dat je je eigen 
mening naar voren brengt. Zorg dat 
je familie en vrienden op de hoogte 
zijn van de risico’s. Want jij bent niet 
de enige die gevoelige informatie kan 
delen. 

 STEL JEZELF, VOORDAT JE 
 IETS PLAATST, HET
 VOLGENDE AF:

Wat zou je ervan vinden als het op de 
voorpagina’s van de bladen belandt?
Zou ik dit ook zeggen tegen mijn lei-
dinggevenden als er honderd mensen 
bij zijn?
Zou ik deze informatie buiten op een 
bankje achterlaten?
Wat als een terrorist of een crimineel 
deze informatie te pakken krijgt?

Overigens moeten we het probleem 

ook niet overdrijven. Er is maar een 

heel kleine groep militairen die zich 

niet bewust is van de risico’s van het 

gebruik van social media. Dat werd in 

2011 vastgesteld door Tweede Luitenant 

der Mariniers K.C. Dreijer in zijn Scriptie 

Social Media. 

Maar of het nu om veel of weinig mili-

tairen gaat: ieder risico is er één te veel. 

Aangezien de AFMP ook gebruik maakt 

van social media (Facebook en Twitter), 

hebben we hier zelf ook een verant-

woordelijkheid. Daarom zien we het ook 

als onze taak om onze leden te wijzen 

op de risico’s. We kunnen niet sterk 

genoeg benadrukken dat de richtlijnen 

van Defensie er niet voor niets zijn. Wat 

je volgens deze richtlijnen vooral niet 

moet doen is het plaatsen van foto’s/

videos met het volgende: wapens, werk-

locaties en werkomgeving, personen 

voor wiens veiligheid jij verantwoor-

delijk bent, vrienden, collega’s zonder 

akkoord, pikante en/of aanstootgevende 

foto’s/video’s, werkzaamheden, foto’s/

video’s die de privacy van een persoon 

dan wel de organisatie kunnen schaden.

 D
efensie heeft heldere richt-

lijnen voor het gebruik 

van social media. Toch 

zijn er wel eens uitglijers 

van militairen, die in hun 

enthousiasme de eigen veiligheid en die 

van hun collega’s onbedoeld op het spel 

zetten. En daarmee ook hun baan. Een 

voorbeeld is dat het Opleidingscentrum 

Korps Mariniers in Rotterdam in De 

Telegraaf van 25 februari 2015 alarm 

heeft geslagen over het grote aantal 

mariniers dat op Facebook wordt 

‘getagd’ en daarmee zijn anonimiteit 

verliest. De Telegraaf: ‘Met de regelmaat 

van de klok herkennen gebruikers de 

elitemilitairen op anonieme krijgsmacht-

foto’s en linken deze aan de privépagi-

na’s met persoonlijke gegevens van de 

mariniers. “Kwaadwillenden zouden met 

enig speurwerk adresgegevens kunnen 

achterhalen en zo een bedreiging vor-

men voor de persoonlijke veiligheid van 

de militair en van zijn of haar thuisfront. 

In het ergste geval zou dit het functione-

ren van de militair kunnen beïnvloeden,” 

zo waarschuwt Defensie aldus het 

ochtendblad.

BLIKOPENER
TEKST ALEX GROOTHEDDE

Gezond verstand

» DCIOD doet in de richtlijnen voor het gebruik van social media een beroep 

op het gezonde verstand. Enkele voorbeelden: ‘Wees beleefd. Geef vergis-

singen toe, en bied zo nodig je verontschuldigingen aan. Toon respect voor ande-

re culturen, religies, waarden enz. Houd rekening met auteursrechten. Gebruik 

geen logo’s, handelsmerken, muziek, afbeeldingen enz. zonder toestemming 

vooraf.’Nog een handige: Volg reacties op je eigen uitlatingen en zorg ervoor dat 

deze net zo waarheidsgetrouw, respectvol en wettig zijn als die van jou.’

De risico’s 
van social media 
Social media kunnen een gevaar voor militairen opleveren. Over 
het algemeen zijn militairen zich goed bewust van de gevolgen als 
ze een bericht op social media plaatsen. Alleen bij een kleine groep 
is dat bewustzijn er niet en soms gaat het dan mis. 
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Bent u onze kandidaat?
De beoogde kandidaat beschikt over de 

volgende vereisten en kwaliteiten.

Formele vereisten
De beoogde kandidaat:

» Onderschrijft de grondslag en de 

kernwaarden van de AFMP;

» Beschikt aantoonbaar over minimaal 

HBO-werk en denkniveau.

» Heeft nadrukkelijk affiniteit met 

vakbondsbelangen en de positie 

van werknemers; en beschikt over 

kennis van actuele ontwikkelingen 

in de Nederlandse en Internationale 

arbeidsverhoudingen;

» Heeft ruime werkervaring, bij voor-

keur opgedaan in een overeenkom-

stige functie binnen een organisatie 

of instelling die voor wat betreft de 

inhoud van de functie vergelijkbaar 

is met de functie van secretaris. De 

kandidaat dient kennis en inzicht te 

hebben van de defensieorganisatie 

in de volle breedte. Als de kennis 

feitelijk ontbreekt maar de kandidaat 

voldoet aan alle eisen, dan dient het 

vermogen om die defensie specifieke 

kennis snel te verkrijgen nadrukkelijk 

aanwezig te zijn;

» Beheerst de Nederlandse en Engelse 

taal uitstekend;

» Is bereid ten minste een zittingster-

mijn (drie jaar) de functie te vervullen;

» Is bereid een Verklaring Omtrent het 

Gedrag te overleggen.

Vaardigheden
De kandidaat dient te beschikken over 

bestuurlijke en communicatie vaardig-

heden en probleemoplossend vermo-

gen en voldoet aan de volgende criteria:

» Omgevingsbewust, politieke 

sensitiviteit;

» Resultaatgericht, daadkrachtig, inspi-

rerend en vernieuwend;

» Bruggenbouwer, gericht op samen-

werking, open en zichtbaar aanwezig 

en benaderbaar;

» Neemt initiatieven, is ondernemend 

en pragmatisch;

» Strategisch en tactisch sterk, houdt 

de grote lijn vast en is in staat beslui-

ten te nemen;

» Weet processen uitstekend te 

bewaken;

» Teamspeler die ook goed zelfstandig 

kan werken;

» Integer, betrokken, loyaal, stressbe-

stendig en flexibel;

» Heeft een ‘hands-on’ mentaliteit, 

denkt in processen en resultaten;

» Goed ontwikkelde sociale en commu-

nicatieve vaardigheden met de juiste 

antenne voor het werken binnen een 

verenigingsorganisatie;

» Stelt zich open op, staat open voor de 

mening van anderen en stemt goed 

af;

» Overtuigingskracht, kan functione-

ren als stevige gesprekspartner op 

verschillende niveaus;

» Inventief en creatief, in staat met 

bruikbare inzichten en oplossingen te 

komen;

» Sterk analytisch vermogen voor 

het signaleren en beoordelen van 

gevolgen van ontwikkelingen en 

voorstellen;

» Beleidsmatig sterk en besluitvaardig.

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en 

ervaring, wordt een salaris geboden dat 

in overeenstemming is met het niveau 

van de functie. Daarnaast wordt een 

uitstekend pakket secundaire arbeids-

voorwaarden geboden. De mogelijk-

heid is aanwezig deze functie in deeltijd 

te vervullen (4 dagen). Mocht de functie 

fulltime vervuld worden, dan wordt de 

functie uitgebreid met die van penning-

meester. Dan dient de kandidaat ook 

affiniteit met en inzicht in (verenigings)

financiën te hebben.

»Wilt u nadere informatie over de 

profielschets en de procedure? 

Stuur dan een mail naar info@afmp.nl 

t.a.v. de voorzitter.

»De aandacht dient de komende tijd vooral 

uit te gaan naar het faciliteren en optima-

liseren van de vereniging. De secretaris werkt 

intensief samen binnen het Dagelijks Bestuur, 

heeft een uitvoerende en coördinerende rol 

richting Algemeen Bestuur en onderhoudt 

direct contact met de vertegenwoordigers van 

de leden van de vereniging. De secretaris voert 

het secretariaat van de belangrijkste vereni-

gingsorganen van de vereniging AFMP en is 

verantwoordelijk voor de juiste toepassing van 

de statuten en de reglementen.

»Het Bestuur van de AFMP wordt 

gevormd door benoemde bezoldigde- en 

onbezoldigde leden van de vereniging. Het 

Algemeen Bestuur bestaat uit negen door de 

bondsvergadering gekozen leden. Drie leden 

van het Algemeen Bestuur zijn bezoldigd, 

zij vormen het dagelijks bestuur. Verder is er 

sprake van een intensieve samenwerking met 

de Marechausseevereniging (MARVER). Het 

Algemeen Bestuur is belast met het besturen 

van de bond en legt daarvoor verantwoording 

af aan de Bondsvergadering. Met de MARVER 

en de NPB wordt samengewerkt binnen FNV 

Veiligheid.

De functie van Secretaris AFMP komt 
vacant. Daarom zijn wij op zoek naar een 
collega. De AFMP wil snel inspelen op 
een zich steeds wisselende omgeving. 
We streven ernaar de vereniging, 
waarin alle krijgsmachtonderdelen zijn 
vertegenwoordigd, te optimaliseren. De 
secretaris speelt een belangrijke rol in dit 
proces en is daarin de ‘drijvende kracht’. 

De AFMP 
zoekt een 
secretaris

VERENIGINGSNIEUWS
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Een pdf maken  
van ieder bestand

» Pdf is het enige bestandsformaat waarbij 

je zeker weet dat de ontvanger deze net zo 

op zijn scherm en printer krijgt als jij bedoelt hebt. 

Als je iemand een opgemaakt bestand stuurt, met 

naast tekst ook foto’s en eventueel grafieken, kun 

je dat het beste in pdf-formaat doen. Er is veel soft-

ware waarmee je snel en eenvoudig pdf-bestan-

den kunt maken. Je kunt er het gratis programma 

PDF Creator voor gebruiken. PDF Creator voegt 

een (nep-)printer aan je lijst met printers toe. Als je 

een printopdracht naar deze printer stuurt wordt 

deze niet afgedrukt, maar komt het printje in een 

pdf-bestand terecht. Dat bestand ziet er precies zo 

uit als op papier. Omdat je met ieder programma 

kunt printen, kun je ook vanuit ieder programma 

een PDF maken. Bovendien kun je met PDF 

Creator een aantal van deze printopdrachten bun-

delen tot één pdf-bestand. 

PDF Creator is vrije software (open source) en 

dient daardoor geen commercieel doel. Dit heeft 

als voordeel dat het geen reclameboodschap in 

de pdf-bestanden plaatst, zoals veel andere gratis 

PDF-makers wel doen.  Ook kun je met dit pro-

gramma veel meer instellen dan gebruikelijk. Er 

wordt een taalbestand meegeleverd waardoor de 

interface van PDF Creator ook in het Nederlands 

beschikbaar is. 
Downloaden op http://sourceforge.net/projects/pdfcreator

COMPUTERHOEK
TEKST WIM VAN DEN BURG

 
 PROBLEEMLOOS 
 VIDEO’S 
 OMZETTEN
H  Hamster is een gratis 

programma’s voor video-

conversie. Dit soort software is 

tegenwoordig erg populair om 

video’s geschikt te maken voor 

een telefoon of mediaspeler. Een 

iPhone stelt weer andere eisen 

aan een filmpje dan een PSP, een 

xBox of een smartphone. De gra-

tis Hamster Free Video Converter 

kun je gebruiken om video’s op 

je pc geschikt te maken voor 

je telefoon of andere apparaat. 

Je slaagt met dit programma 

altijd. Meer dan 200 merken en 

apparaten worden door Hamster 

ondersteunt. Smartphones 

en portable mediaspelers, maar 

ook gameconsoles en natuurlijk 

computers. 

Video-cd’s en dvd’s maak je 

bijvoorbeeld ook met deze han-

dige video-conversie software. 

De eenvoudige Drag&Drop 

bediening zorgt er voor dat ieder-

een met het Nederlandstalige 

programma overweg kan. 

Handig voor gebruik op mobiele 

apparaatjes met een klein scherm 

is de mogelijkheid de bitrate van 

audio en video en aantal frames 

per seconde aan te passen. Een 

telefoon stelt met zijn kleine 

display immer minder eisen aan 

de beeldkwaliteit, en zo kun je 

de bestandsomvang binnen de 

perken houden zonder dat je het 

er aan afziet. 
Downloaden op www.hamstersoft.com 

/free-video-converter

 DE PLAYER DIE 
 ALLES AANKAN
H  Er is veel meer dan de 
Windows Media Player van 
Microsoft. Veel andere goede 
mediaspelers zijn gratis te 
downloaden. Deze zijn vaak 
lichter in het gebruik en spelen 
veel meer bestandsformaten af. 
KMPlayer is zo’n mediaspeler. 
Het programma blinkt uit in zijn 
mogelijkheden om bestanden 
af te spelen. Alle films en muziek 
die je van internet downloadt 
kun je normaal gesproken met 
deze mediaspeler afspelen. 
En dat zonder dat je eerst op 
zoek hoeft naar codecs. Je kunt 
gerust stellen dat het program-
ma alles afspeelt. Niet alleen 
gedownloade bestanden, maar 
ook dvd’s en dergelijke. Zelfs 
met beschadigde bestanden kan 
het programma overweg. 
Maar KMPlayer kan veel meer. 
Zo veel meer dat het program-
ma zwaarder is dan de meeste 
andere gratis mediaspelers. 
Maar hiervoor krijg je veel terug. 
Heel veel mogelijkheden met 
ondertiteling bijvoorbeeld, 
de mogelijkheid om WinAmp 
plugins te gebruiken en heel 
veel manieren om het uiterlijk 
van het programma naar je 
eigen hand te zetten. Ook kun je 
screenshots uit video’s maken 
en zijn er veel video- en audio-
filters in de software aanwezig. 
De Koreaanse KMplayer is een 
aanrader om eens te proberen. 

Downloaden op www.kmpmedia.net
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Aan wal
Hein van Dugteren zwaaide af in 1914 in 

Surabaya. “Hij moest zelf maar zien dat 

hij weer in Nederland kwam. Daarvoor 

monsterde hij aan op de ‘Kiel’. Mijn opa 

is ook nog een tijd matroos bij de koop-

vaardij geweest, voordat hij definitief aan 

wal kwam. Hij was toen een tijdje secre-

taris van de afdeling Amsterdam van de 

Ambtenarenbond en vervolgens admi-

nistrateur en penningmeester van de 

Centrale Bond van Transportarbeiders 

(CBTA). In 1936 werd hij penningmeester 

van het NVV.” Dat bleef hij tot tot zijn 

pensioen in 1947. Daarna werd hij nog 

bestuurslid van sanatorium Zonnestraal. 

Strijdbare man met 
twinkeloogjes
Ank Benko herinnert zich haar groot-

vader als een vrij lange, grijze man met 

twinkeloogjes. “Een lieve, maar ook een 

strijdbare man. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit wat er aan het begin van de Tweede 

Wereldoorlog gebeurde. Het NVV-

bestuur besloot toen om vicevoorzitter 

Simon de la Bella en mijn opa naar 

Engeland te sturen om daar een bedrag 

van 5 miljoen gulden aan vakbondsgeld 

in veiligheid te brengen. Het geld is er 

aangekomen, de twee mannen niet. De 

la Bella werd meteen gevangen gezet. 

Mijn opa en H.J. van den Born van de 

Metaalbewerkersbond hebben toen nog 

aangeboden De la Bella bij toerbeurt in 

gevangenschap af te lossen, omdat ze 

zichzelf medeverantwoordelijk voelden. 

De Duitsers gingen er niet op in. De La 

Bella werd in 1942 in Dachau vergast. 

Mijn opa kwam van 1942 tot 1944 als 

gijzelaar in kamp St. Michielsgestel 

terecht.” Hein van Dugteren overleed op 

20 augustus 1967 in Amsterdam. 

Zie ook www.vakbondshistorie.nl

tijd”, vervolgt de kleindochter. “Keihard 

werken, slecht eten, respectloze behan-

deling van veel (onder)officieren. Maar 

het leidde wel tot steeds meer onder-

linge solidariteit. Zeker onder tropische 

omstandigheden. De Bond van Minder 

Marinepersoneel – een verre voorlo-

per van de AFMP – kreeg in Surabaya 

voor het eerst letterlijk voet aan de 

grond met een eigen huisvesting in het 

Soer-mar-Gebouw. Uit nood geboren, 

want aan boord van de marineschepen 

mocht niet meer vergaderd worden. 

Mijn grootvader was daar nauw bij 

betrokken. Evenals bij het ‘eigen huis’, 

later in Den Helder. Intussen was er 

ook genoeg marinewerk aan de winkel. 

Mijn opa maakte in 1905 deel uit van de 

Boni-expeditie en van de Bali-expeditie 

in 1906. Ter bescherming van de 

Nederlandse Antillen tegen de hebberig-

heid van Venezuela maakte hij ook de 

blokkade van dat land in 1908 mee.”

 “H
et was bij invallende 

duisternis dat de 

‘Kiel’ vertrok en door 

de Straat Madura 

opstoomde. Met ach-

ter zich de ree van Surabaya, de verdwij-

nende contouren van de benedenstad 

en van de marinewerf. Het werd hem nu 

echt duidelijk dat dit afscheid voorgoed 

was. Van zijn bestaan bij de marine. Van 

de maats met wie hij zoveel jaren lief en 

leed had gedeeld. Het straatboefje op 

die kille herfstdag in Leiden, de taaie, 

harde, monotone opleiding, zijn eerste 

verblijf in de Oost. Maar ook de nieuwe 

krachten die in het volk opstonden, zijn 

werken voor de Bond, zijn botsingen 

met het systeem.”

“Het is een van de laatste alinea’s van 

het boek Marinebelevenissen, dat mijn 

grootvader Hein van Dugteren schreef 

naar aanleiding van zijn veertien jaar 

Marinedienst,” vertelt Ank Benko-van 

Dugteren.  “Het was het begin van 

levenslang werken in de vakbeweging. 

Hij tekende op zijn veertiende. De 

situatie vóór de mast was allerminst 

plezierig. Zo werd hij bijna als vanzelf 

in de richting van de vakbeweging 

geduwd. Al op zijn negentiende was 

hij tweede secretaris van de Bond van 

Marinematrozen. Kort daarna zelfs 

eerste secretaris. Daarna fuseerde de 

bond met de Stokersbond tot de Bond 

van Minder Marinepersoneel.” 

Bond van Minder 
Marinepersoneel
Je kunt je nauwelijks een voorstelling 

maken van de omstandigheden in die 

Sterk staaltje vakbondshistorie 

Marinebelevenissen

VAKBONDSHISTORIE
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»Ank 

Benko-Van 

Dugteren: “Wat 

mij vooral treft in 

zijn ‘belevenis-

sen’ is de manier 

waarop er door 

de jaren heen met 

marinepersoneel 

is omgesprongen. 

Een veertienjarige 

die in 1899 tekent 

bij de Marine en er 

tot zijn 28e moest 

blijven. De opeen-

volgende vak-

bonden hebben 

intussen gelukkig 

véél verbeterin-

gen kunnen rea-

liseren. Maar hun 

inzet blijft nodig.”

Journaliste en publiciste Ank Benko-van Dugteren bewerkt het boek 
Marinebelevenissen. Het boek is geschreven door haar strijdbare 
grootvader Hendrik (Hein) van Dugteren. Hij raakte al vrij jong betrokken  
bij een van de voorlopers van de AFMP, de Bond van Marinematrozen. 
Kleindochter Ank vertelt wat voor iemand haar opa was en onder welke 
zware omstandigheden hij zijn vakbondswerk deed. 

De Marinewerf in Surabaya. Op de website 
van het Tropenmuseum kom ik foto’s tegen 
van het logementschip De Buffel en de 
Hertog Hendrik. Schepen waarop mijn groot-
vader heeft gevaren
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delijk. De AFMP was het met hem eens 

en stapte naar de rechter. Op 19 februari 

besliste de Rechtbank Den Haag in het 

voordeel van ons lid. 

Afbouwregeling
De rechter besliste dat er een afbouw-

regeling moet komen. De commandant 

moet nu gebruik gaan maken van zijn 

eigen beslissingsruimte (discretionaire 

bevoegdheid) om een afbouwregeling 

in te stellen. Hoe die regeling eruit komt 

te zien is dus nog niet bekend. De AFMP 

raadt medewerkers bij het MOAT van 

wie de toelage ook is stopgezet aan om 

een verzoek te doen om de afbouwrege-

ling ook op hen toe te laten passen. 

eigenlijk niet strookt met artikel 12 IRM 

(Inkomsten Regeling Militairen). Dat ons 

lid de volledige vergoeding daarom niet 

meer zou ontvangen vond hij achteraf 

gezien dan ook redelijk, maar dat de 

toelage abrupt en per direct werd stop-

gezet vond hij heel lastig te verteren. Hij 

was er financieel immers totaal niet op 

voorbereid. Een afbouwregeling vond hij 

daarom op zijn plaats, maar daar dacht 

zijn commandant heel anders over. Het 

bedrag (circa 150 euro) zou te laag zijn 

voor een afbouwregeling. Bovendien 

was hij de enige medewerker die 

bezwaar had ingediend, door middel 

van het indienen van een declaratie. 

Maar die argumenten vond ons lid onre-

 V
lieggeld ontvang je 

normaal gesproken 

over het aantal uren 

dat je als militair mee-

vliegt. Een AFMP-lid 

ontving zes jaar lang 

structureel dit geld zonder dat hij het 

daadwerkelijke aantal uren meevloog. 

Hij was lader en losser en lid van het 

MOAT (Mobile Air Operations Team). 

In die hoedanigheid vloog hij slechts 

incidenteel mee. Het was een bewuste 

keuze van Defensie om hem deson-

danks vlieggeld toe te kennen voor het 

beladen en lossen van helikopters.

Op een gegeven moment werd door 

de commandant geconstateerd dat dit 

Het abrupt beëindigen van vlieggeld kan niet zomaar, ook al is er geen recht op. Dat 
besloot de Rechtbank Den Haag in een zaak die we aanspanden namens een lid. 

Stopzetten vlieggeld 
kan niet zomaar
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15004160 Advertentie Nederlandse Politie Bond.indd   2 01/04/15   15:49

»Overigens 

heeft het wel 

degelijk altijd zin 

om als individueel 

lid een zaak aan te 

spannen, zo blijkt 

uit de uitspraak. 

Dit melden wij hier 

nadrukkelijk omdat 

Defensie had aange-

voerd dat ons lid de 

enige was die naar 

de rechter stapte 

tegen het stopzetten 

van het vlieggeld; 

een afbouwrege-

ling zou hem in een 

voordeliger positie 

brengen ten opzich-

te van anderen. Dat 

vonden wij onge-

past en de rechter 

was het hiermee 

eens. 

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING
TEKST ALEX GROOTHEDDE
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De bankzitterOnverschillig

» De leden van de AFMP en de 

MARVER zijn weer eens onder-

vraagd over hun mening. Hoe denken 

zij over de ‘Werkgever Defensie.’ Het 

zal niemand verbazen dat er een ‘diep 

geworteld wantrouwen’ bestaat. De 

afgelopen twee jaren is de vertrou-

wenskwestie al genoeg onder de 

aandacht van de minister gebracht. 

Heeft kennelijk niets geholpen. Raar 

toch wanneer je als werkgever voort-

durend te horen krijgt dat je personeel 

je niet pruimt. Zal je als minister nou 

nooit eens ‘s nachts in je kussen liggen 

te bijten? Kennelijk doet de mening 

van enkele duizenden werknemers 

er totaal niet toe. Is de minister van 

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

DFD is klaar voor uw toekomst!

DFD-abonnement
Helder, zeker en gemakkelijk
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Als militaire professional wilt u zekerheid en duidelijkheid over al uw  militaire- en 
privérisico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair wereldwijd onze veiligheid garandeert, 
zo biedt het DFD-abonnement in combinatie met het DFD MaatwerkPakket de 
zekerheid dat uw verzekeringen en overige 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. 

•
•
•
•
•
•
•
•

Kort Nieuws DFD Abonnement Oplin1   1 17-3-2015   16:54:28

Defensie al zover boven de massa 

verheven dat ze nauwelijks nog weet 

heeft van de zaken waar de gewone 

man/vrouw mee zit? Lijkt er wel op. 

‘t Is natuurlijk niet helemaal zuiver 

om de bonus-trammelant bij de ABN 

AMRO erbij te halen. Toch werden 

al maandenlang gevechten gevoerd 

om een luizige loonsverhoging. Het 

zou gaan om 0,8 procent, blijkbaar 

uit ‘vrijval van de pensioenpremie’, 

wat dat dan ook moge betekenen. 

In ieder geval volgens deskun-

digen ‘een sigaar uit eigen doos.’ 

Achthonderdduizend euri als bonus 

voor elke bestuurder van een bank. 

Kan het nog onbeschaamder? En nou 

niet narrig doen over jaloezie en de kift. 

Al jaren blijken de inkomensverschil-

len steeds groter te worden, tot op het 

onaanvaardbare af. Ik vraag me af: is 

het werk in welk uitzendgebied dan 

ook dan zoveel minder waard dan 

de - ongetwijfeld erg belangrijke - job 

van de CEO van een bank? Een ruwe 

berekening: topverdieners gaan er met 

30 keer het modale salaris vandoor. 

Natuurlijk geldt dit gelukkig niet voor 

alle loonslaven. Ik weiger te geloven 

dat de ene mens zoveel meer waard is 

dan de ander. En in de tegenwoordige 

tijd lijkt het er hoe langer hoe meer 

op dat geld de enige echte maatstaf is. 

Helaas!  
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Contactmoment 
voor het thuisfront 
» Tijdens onze uitzending heb ik me altijd 

verheugd op de thuisfrontcontactdagen. Dat 

zijn dagen die door Defensie voor het thuisfront 

georganiseerd worden en meestal plaatsvinden 

op een kazerne, in een dierentuin, museum of 

pretpark. Er is altijd tijd voor creatieve activiteiten 

die direct naar het uitzendgebied kunnen worden 

opgestuurd. Postpakketten mogen worden inge-

leverd en er is de mogelijkheid om met andere 

‘thuisfronters’ bij te praten. Vaak zijn er één-op- één 

verbindingen met het uitzendgebied. 

Inmiddels heb ik deze dagen als vrijwilliger van 

de thuisfrontafdeling ook al enkele keren van de 

andere kant mee mogen maken. 

Laatst was ik op een dag voor familieleden van 

naar Mali uitgezonden militairen. Ik zie de mensen 

binnenkomen en denk te weten hoe ze zich voe-

len. Ze verheugen zich op gesprekken met elkaar, 

momenten van herkenning en op informatie 

vanuit het uitzendgebied, waar hun relatie op dit 

moment zit. 

Na de welkomstkoffie wordt er een presentatie van-

uit het uitzendgebied gegeven. Indrukwekkend, 

wat de mannen en vrouwen er inmiddels al heb-

ben bereikt, wat er al staat en waar ze tegenaan 

lopen. Kilometers aan hekwerk is opgericht, veelal 

met blote handen in een stoffige woestijn. De ver-

tegenwoordiger van het uitzendgebied vertelt dat 

ze inmiddels al 54 graden hebben gehad en dat het 

zeker nog 10 graden warmer gaat worden. 

Tijdens de presentatie wordt er dan onverwachts 

een live verbinding gelegd met het uitzendgebied, 

iets wat bij de aanwezigen voor veel vreugde 

zorgt. ‘Papa, daar is mijn papa!’, hoor ik een klein 

meisje een aantal keren hardop door de hele zaal 

roepen. Als aan het einde van de sessie het liedje ‘I 

will always love you’ wordt gedraaid, met beelden 

van militairen die poststukken van het thuisfront 

ontvangen, krijg ik een brok in mijn keel. Wat een 

mooie dag en wat een bijzonder beroep.

Funnymrs.com
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34e Bondsvergadering
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.

» In deze BV worden de leden ver-

tegenwoordigd op de wijze als 

omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie 

tot artikel 25, lid 1 van de statuten van 

de vereniging. Alleen afgevaardigden 

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 secreta-

ris van de vereniging:

secretaris@afmp.nl

Postbus 157

3440 AD Woerden

Hun reiskosten voor deelname aan de 

vergadering komen niet voor rekening 

van de vereniging. Bij de rondvraag 

heeft ieder lid van de vereniging het 

recht – met in achtneming van het regle-

ment 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 zullen 

na 5 mei 2015 in het bezit zijn van de 

hoofden van de sectoren en kunnen 

vanaf deze datum door de overige 

leden worden opgevraagd bij het secre-

tariaat van de vereniging,  

info@afmp.nl .

Voorstellen voor de BV dienen voor  

5 mei 2015 ingediend te worden bij het 

Algemeen Bestuur. Vragen met betrek-

king tot ‘het beleid Algemeen Bestuur’ 

dienen voor 5 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
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Programma 
Nederlandse 
Veteranendag 2015

»De Nederlandse Veteranendag, 

die dit jaar plaatsvindt op zater-

dag 27 juni, staat weer helemaal in het 

teken van veteranen, van alle missies en 

leeftijden. Zoals ieder jaar zijn er ook nu 

weer nieuwe accenten gelegd. Zo is er een 

tekenwedstrijd voor kinderen en komt 

er een extra lange Wall of Honour, een 

wand waarop mensen hun erkenning 

en waardering voor veteranen kunnen 

tonen door een witte anjer op deze wall 

te prikken. Dit eventueel met een bood-

schap voor een veteraan die ze kennen. 

Verder is er veel aandacht voor de missie 

in Libanon, die dit jaar precies dertig jaar 

geleden beëindig werd.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de ver-

trouwde programmaonderdelen, zoals 

de openingsceremonie in de Ridderzaal, 

de uitreiking van medailles voor vetera-

nen op het Binnenhof en het nationale 

veteranendefilé, afgenomen door koning 

Willem-Alexander. En net als andere 

jaren is er weer een onderhoudend pro-

gramma op het Malieveld. Daar speelt de 

Marinierskapel der Koninklijke Marine 

en treedt onder anderen Anita Meyer op. 

Op muzikaal gebied is er ook dit jaar aan-

dacht voor de Veteranen top 50, die voor 

het eerst vanaf het Malieveld via de radio 

live zal worden uitgezonden. JR

Info: www.veteranendag.nl en  

www.veteranentop50.nl

VETERANEN

 TOEKENNINGS-
 RICHTLIJNEN 
 DRAAGINSIGNE 
 GEWONDEN
H  De richtlijnen voor het 

toekennen van het Draaginsigne 

Gewonden (DIG) zijn met ingang 

van eind februari verduidelijkt, 

aldus Defensie. De belang-

rijkste aanvulling is een uitge-

breide omschrijving van de term 

gevechtshandeling. Een vorm 

van gevechtscontact of exces-

sieve geweldsuitoefening tegen 

de gewonde militair is namelijk 

een essentiële voorwaarde voor 

de mogelijke toekenning van een 

DIG. Verder is het in juni 2014 

opgerichte Veteranenloket toege-

voegd aan de richtlijnen omdat 

het een centrale rol speelt bij de 

DIG-aanvraag van voormalige 

militairen. Een derde belangrijke 

toevoeging is de term ‘binnen-

landse militaire en/of politionele 

operaties’. In de oude richtlijnen 

waren ‘oorlogsomstandigheden 

of daarmee overeenkomende 

situaties’ omschreven voor de 

eventuele toekenning. Nu zijn 

binnenlandse operaties in het 

kader van de bescherming van 

de rechtsorde tegen bedrei-

gingen zoals gijzelingen en 

kapingen beter verwoord. Ook bij 

dergelijke militaire en/of politi-

onele operaties kan er sprake 

zijn van gevechtshandelingen. 
JR

Info: www.defensie.nl.

 GEGRONDE 
 KLACHT AFGHANISTAN-
 VETERAAN
H  De Veteranenombudsman vindt dat 
Defensie onzorgvuldig is geweest bij de regi-
stratie van medische gegevens en het behan-
delverloop van een Afghanistanveteraan. De 
korporaal kreeg tijdens zijn werk als onder-
houdsmonteur acute rugpijnen en blijvende 
incontinentieklachten. Zeven jaar na uitzen-
ding is nog steeds onduidelijk of eerdere 
repatriëring erger letsel had voorkomen. 
“Ik kan me voorstellen dat deze man zich in 
de steek gelaten voelde door de Defensie,” 
aldus de ombudsman.
De veteraan klopte voor hulp aan bij Defensie 
nadat hij psychische problemen kreeg. Hij 
was inmiddels ontslagen. Defensie wees in 
eerste instantie psychologische hulp af, want 
zijn invaliditeit zou enkel lichamelijk van aard 
zijn. In april 2012 meldde de veteraan deze 
gang van zaken bij de Inspectie Militaire 
Gezondheidzorg (IMG). Volgens de IMG was 
er onder meer sprake van onvoldoende 
verslaglegging over de zaak en onvoldoende 
(verzuim)begeleiding van de veteraan tijdens 
én na zijn uitzending in Afghanistan.
De ombudsman vindt dat de man redelijker-
wijs had mogen verwachten dat het rapport 
van de IMG zou leiden tot enig maatwerk, 
waaronder excuses en een mogelijk coulante 
opstelling. De minister van Defensie zou wat 
hem betreft alsnog in gesprek moeten gaan 
met de man. Het aanbieden van oprechte 
excuses zou hierbij een uitgangspunt moe-
ten zijn.
De Nationale ombudsman treedt sinds 1 juli 
2013 ook op als Veteranenombudsman. Vorig 
jaar hebben 101 veteranen of relaties van een 
veteraan een beroep gedaan op de ombuds-
man. In 2013 waren dat er 69. JR

Zie ook: www.nationaleombudsman.nl

FOTO: MINISTERIE VAN DEFENSIE

TEKST LINDE VAN DETH EN JANKE ROZEMULLER
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De Wall of 
Honour. 
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MeforYou zet zich in voor relaties geüniformeerden

Zich inzetten voor de 
belangen van relaties van 
(voormalig) geüniformeerden 
die door hun werk 
psychische klachten hebben 
opgelopen. Dat is het doel 
van de op 18 maart in Doorn 
gepresenteerde nieuwe 
stichting MeforYou. 

»MeforYou is niet de enige orga-

nisatie die zich mede richt op 

relaties van veteranen. In het verleden 

was er al de Stichting Partners van 

Oorlogsgetroffenen, die inmiddels is 

omgedoopt tot de stichting In Luwte. 

Voorzitter van MeforYou Marianne Noot: 

“Ons speerpunt is het proactief signa-

leren van symptomen van werkgere-

lateerde klachten en dat vind je verder 

in geen andere stichting of vereniging 

terug.” Secretaris Nicole van Dijl: “Aan het 

moment dat symptomen naar buiten 

komen, gaat vaak een langdurig proces 

vooraf, waarin je als partner ook aan 

jezelf begint te twijfelen. Als daar wat 

meer informatie over zou komen en er 

wat meer bewustwording daarvan gecre-

eerd wordt, dan kun je dat in een vroeg 

stadium signaleren. Wij kunnen dan een 

luisterend oor bieden en mensen verder 

helpen voordat het escaleert.”

Ervaringsdeskundigen
De beide vrouwen zijn ervaringsdeskun-

digen als het gaat om geüniformeerden 

met psychische klachten die uiteindelijk 

ook het gezin belasten. Noot is gehuwd 

met een veteraan met een posttrau-

matische stress stoornis (PTSS). “Vanaf 

het moment dat mijn man uit Bosnië 

terugkwam, had ik al het gevoel dat er 

iets niet klopte. Maar bij hem is er altijd 

ontkenning geweest, totdat het echt 

helemaal fout ging. En toen was het een 

lange zoektocht naar hulp.” 

Van Dijl was ook gehuwd met een 

militair die in voormalig Joegoslavië 

een trauma opliep en is inmiddels 

gescheiden. Zij ervoer hoe ze zichzelf 

steeds verder wegcijferde. “Langzaam 

maar zeker pas je je aan de situatie aan. 

En pas achteraf zie ik hoe ik zelf mijn 

grenzen steeds heb zitten oprekken. De 

hulpverlening voor hem heb ik echt af 

moeten dwingen. Maar voor mij was er 

zo weinig.” 

MeforYou gaat zich onder meer bezig-

houden met lezingen en voorlichting 

aan relaties van geüniformeerden. 

Bijvoorbeeld via de thuisfrontcomités, 

maar ook op basisscholen en voor 

huisartsen. “Zodat relaties een signale-

ringsfunctie krijgen, zij staan immers het 

dichtste bij. Door het vroegtijdig herken-

nen van de problemen, is de kans op 

herstel ook het grootst.” 

Samenwerking
Die relaties beperken zich nadrukkelijk 

niet tot de partners, maar bijvoorbeeld 

ook de kinderen en andere verwanten. 

Zo zijn in het stichtingsbestuur ook een 

dochter en een zus van een veteraan 

actief. Van Dijl: “Maar we richten ons ook 

op ouders. En zelfs werkgevers, ik weet 

uit eigen ervaring dat die ook vaak met 

vragen zitten.” 

MeforYou richt zich ook bewust op een 

bredere groep dan alleen veteranen en 

hun omgeving. Voorzitter Noot: “Dat 

komt ook omdat we zeker weten dat 

ongeacht of je nou bij militair bent of 

bij de politie of de brandweer bent, de 

problematiek die je naar aanleiding van 

een trauma thuis krijgt is hetzelfde. En 

juist omdat deze problematiek vaak bij 

andere geüniformeerde beroepen min-

der aandacht heeft, is die verbreding 

noodzakelijk.”  

Vanwege dat laatste wordt ook naar 

samenwerking gezocht met verwante 

organisaties, zoals In Luwte, Wounded 

Warriors, de Stichting Waardering 

Erkenning Politie en de Stichting 

Maatschappelijk Ondersteuning 

Geuniformeerden (Stimog). “En we 

gaan natuurlijk niet zelf hulpverlening 

of zorg bieden. We hebben de cursus 

nuldelijnsondersteuning in huis, maar 

voor de rest verwijzen we door naar 

het Veteranenloket.” FL

» Meer info op de 

Facebookpagina 

van MeforYou of 

op www.stichting-

meforyou.nl.

 ‘Wij bieden een luisterend oor’
“
WE RICHTEN ONS OP 
PARTNERS, OUDERS EN 
ZELFS OOK WERKGEVERS’

Het bestuur van de stichting Mefo-
rYou met voorzitter Marianne Noot 
(links op de voorgrond) en secretaris 
Nicole van Dijl (uiterst rechts).
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VERENIGINGSNIEUWS

 50-JARIG 
 LIDMAATSCHAP

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. H. Ophof

Doeffstraat 178

6826 HW  Arnhem

2 maart 2015 (90)

Dhr. D.B. Bul

Kruiszwin 2313

1788 LW  Julianadorp

10 maart 2015 (60)

Dhr. C. Bakker

Hyacintenstraat 23 - 51

6666 BR  Heteren

12 maart 2015 (94)

Dhr. R.A. Arbon

Amelisweerd 14

3813 XE  Amersfoort

13 maart 2015 (61)

Dhr. W. Dirksen

Pieter Sipmawei 278

8915 EH  Leeuwarden

26 maart 2015 (80)

Dhr. J. Molenaar

Laan van Keulen 17

1827 KK  Alkmaar

18 februari 2015 (28)

Overleden

PA-bijeenkomsten

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

vr 24 april 13.30 uur Enschede Twente Boederij Bosch (gebouwnr. 62) Kampuslaan 15 053-4894071 Bert Weeren 

woe 29 april 10.00 uur Bergen op Zoom West-Brabant Paviljoen ‘Rozenoord’ Beukenlaan 14 0164-234210 Bert Weeren 

woe 29 april  10.00 uur Bergen op Zoom Roosendaal Paviljoen ‘Rozenoord’ Beukenlaan 14 0164-234210 Bert Weeren 

woe 29 april 13.00 uur Goes Zeeland Wijkgebouw de Spinne (zaalnr. 78-80) Joseph Lunslaan 7 0113-794513 Bert Weeren 

do 30 april 13.30 uur Amersfoort Eemland en Doorn Restaurant ‘De Amershof’ Snouckaertlaan 11 033-4613524 Peter Verwoerd 

do 7 mei  14.00 uur Heerlen Zuid-Limburg Café d’r Klinge Pancratiusweg 47 045-5741441 Bert Weeren 

do 7 mei  10.30 uur Venlo Venlo / Roermond Hotel ‘Wilhelmina’ Kaldenkerkerweg 1 077-3516251 Bert Weeren 

ma 11 mei 14.00 uur Appingedam Groningen ASWA gebouw Klauckelaan 16 0596-623315 Peter Verwoerd 

di 12 mei 13.30 uur Ede Veluwe ‘Eigen Gebouw’ Bettekamp 29 0318-751120 Bert Weeren 

ma 18 mei 13.30 uur Apeldoorn Apeldoorn Wijkontmoetingscentr. ‘De Stolp’ Violierenplein 101 055-5414442 Peter Verwoerd 

ma 18 mei 13.30 uur Apeldoorn Salland Wijkontmoetingscentr. ‘De Stolp’ Violierenplein 102 055-5414443 Peter Verwoerd 

di 19 mei 14.00 uur Leeuwarden Friesland Zalencentrum ‘De Schakel’ Havingastate 7 058-2672450 Peter Verwoerd 

do 21 mei 14.00 uur Emmen Emmen Wijkcentrum ‘t Brinkenhoes’ Mantingerbrink 140 0591-610201 Peter Verwoerd 

Herhaalde oproep 
Chroom-6 

» In vorige OpLinies besteedden we aandacht aan 

de perikelen rond chroom-6. We kunnen mensen 

die hiermee hebben gewerkt en die ziek zijn geworden 

echter niet vaak genoeg wijzen op het belang om zich te 

melden.

Heeft u gewerkt met chroom-6, bent u ziek 
en heeft u zich al gemeld?
Dan is daarmee de kous nog niet af.  Als u nieuwe klach-

ten krijgt meld u zich dan s.v.p. opnieuw bij de afdeling 

Individuele Belangenbehartiging. Bel 0348-707433 of 

stuur een e-mail naar ib@afmp.nl

Denkt u recht te hebben op een 
vergoeding?
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 maan-

den moet er dan duidelijkheid zijn, ook in die gevallen 

waarin een bezwaarprocedure nodig is. Wie zich al 

had gemeld, moet in maart bericht van het ABP hebben 

ontvangen.

Hebt u zich nog niet gemeld? 
Doe dat dan alsnog bij het meldpunt van defensie  

brdteamzc@abp.nl. AFMP-leden die zich nog niet 

gemeld hebben worden verzocht zich óók te melden 

via ibb@afmp.nl 
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PUZZEL

 HORIZONTAAL
1. Lid van de E.U.  5. Lid van de E.U.  12. Van … gekke  
13. … voor allen, allen voor …  15. Stank  16. De volle 
…  18. Enig  20. Brand  22. Eenstemmig  23. … dito  
24. Fractuur  26. Wis … waarachtig  27. Frisjes  
28. Te land en … zee  29. Medelijden  31. Is … wat?  
33. U  34. Precies  36. Slaginstrument  38. … en top  
40. Internetextensie van Litouwen  42. … to joy  
43. … Havre  44. Onwaarheid  47. Noorse popgroep  
49. Zeezoogdier  51. Supermarktketen  52. Humberto 
…  54. Niente  55. Lid van de E.U.  56. Toespraak  57. … 
zit!  58. Netjes  59. Sneeuwhut  61. … van tong  62. Forse 
beweging  64. Werk …!  65. Platenmaatschappij  
67. Overdreven  69. … Ta Tovenaar  70. Richard … 
(acteur)  72. Eivormig  74. Apenstaartje  76. Brigitte 
Bardot  78. Zigzaggen  80. Vis  82. Drug  84. Internet-
extensie van Letland  86. Soort auto  87. Feest  88. 
Oosterse wervelstorm  90. Anaïs … (schrijfster)  91. 
Start  92. … tafel!  93. Engelse kostschool  95. Af en …  
96. Schijfje  97. Lid van de E.U.  98. Lid van de E.U.

Win een
overnachting inLucy’s 

Inn
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VERTICAAL 
1. Troep  2. Grondsoort  3. Ben je …!?  4. Modieus  6. … en nabij  7. Mannelijk dier  8. 
Herkenningsmelodie  9. Plas  10. Herrie  11. Soepel  12. Lid van de E.U.  14. 
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Kruiswoordpuzzel

 VERTICAAL
1. Troep  2. Grondsoort  3. Ben je …!?  4. Modieus 
  6. … en nabij  7. Mannelijk dier  8. Herkennings-
melodie  9. Plas  10. Herrie  11. Soepel  12. Lid 
van de E.U.  14. Waterplant  17. Lid van de E.U.  
19. Van een Europees land  20. Zoogdier   
21. Bekwaamheid  24. Restrictie  25. …royal   
29. Fido …  30. Onnozel  32. Vis  35. … be or not … 
be  37. Sympathie  39. Doopvader  41. Van een 
Aziatisch land  43. Aziatisch land  45. Bolgewas  
46. Voegwoord  48. Volgeling  50. Prikkelbaar  
51. Meisjesnaam  53. Lid van de E.U.  58. … van 
Dijk (acteur)  60. Aziatisch land  63. Bot  64. Getal  
66. Ezelgeluid  68. Lid van de E.U.  71. Ondersoort  
72. Stad in Algerije  73. Gemeen  75. Russisch 
heerser  77. Meel  79. Azijn  81. … in Wonderland  
83. … Bouterse (zoon van Desi)  85. Ruzie   
87. … zien van nijd  89. Kloosterzuster  91. Slang  
94. De ridders die … zeggen (Monty Python and 
the Holy Grail)  95. Motorraces

Gezellig familiehotel
Win een overnachting voor 2 

personen inclusief ontbijt in een 

gezellig Drents familiehotel! Lucy’s 

Inn is landelijk gelegen in de buurt 

van de prachtige Drentse staats-

bossen en centraal gelegen aan 

de Hondsrug. U bent van harte 

welkom voor een ontspannen 

verblijf in Engelse sfeer. Geniet 

van de echte rust en ruimte op het 

Drentse platteland.

Arrangement te boeken in 2015 op 
basis van beschikbaarheid. 
www.lucysinn.nl

Niet gewonnen? 
Dan hebben wij alsnog een leuk 

arrangement voor u: het Lekker 

Drenthe Arrangement (welkomst 

drankje, 4 overnachtingen, 4 x 

ontbijtbuffet en 4 x 3 gangen dag-

menu) voor maar € 219 per per-

soon. Dus reserveer snel.  

Telefoon 0599 – 287250 of  

info@lucysinn.nl

 
Winnaar vorig nummer
Uit de oplossingen van de puzzel 

uit het vorige nummer trokken wij 

C. Meijer – de Graaff uit Zoetermeer.

Kans maken op  
de overnachting in 
Lucy’s Inn?
Stuur dan voor 26 mei 2015 uw  

oplossing naar: puzzel@afmp.nl 

of naar de AFMP, Postbus 157, 

3440 AD Woerden 
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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.

Wilt u iets doorgeven? Een adreswijziging, 
ambtsjubilea, leeftijdontslag, opname in ziekenhuis 
of een uitzending. Of heeft u vragen over het 
lidmaatschap, ledenbenefits of verzekeringen?  
Dit kunt u door geven via onze website www.afmp.
nl of zenden aan: 
AFMP/FNV
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 157
3440 AD Woerden

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 4 – 2015 sluit op 26.05.2015 en verschijnt 
17.06.2015

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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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
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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



28 OPLINIE APRIL 2015

Uw hypotheek onze zorg!
Verzekeren • Hypotheken • Sparen

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

Ook voor onafhankelijk 
hypotheekadvies kunt u 
bij ons terecht!

De expertise en zorg van twee specialisten;

Ook hypotheken aan te bieden voor militairen met een FPS fase-1 of -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. 

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: 

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

Jazeker!

DFD Advertentie Hypotheken Oplin1   1 17-3-2015   16:57:44


