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hadden gereed moeten zijn vóórdat 

de grootste troepenmacht arriveerde. 

nu moet er maandenlang genoegen 

worden genomen met een onveilige situ-

atie. Wat als het dreigingsbeeld verder 

oploopt? Krijgen we dan opnieuw discus-

sie of er gepantserde containers nodig 

zijn, die vervolgens ook weer besteld en 

geleverd moeten worden, wat wederom 

lang gaat duren? Defensie trekt geen 

lessen uit het verleden, bij de missies in 

irak en Afghanistan voerden we dezelfde 

discussie. Wij hebben al vaker aangege-

ven dat er ongelooflijk veel bezuinigd is, 

dat heeft de flexibiliteit en inzetmogelijk-

heden van de krijgsmacht fors aangetast. 

De defensieorganisatie heeft de midde-

len en de menskracht niet meer om de 

topprestaties te leveren die desondanks 

door de politiek verwacht worden. Dat 

brengt risico’s met zich mee. Het nemen 

van vermijdbare risico’s vinden wij onver-

antwoord. Door bezuinigingen mag de 

veiligheid van het personeel in Mali en 

elders in de Defensieorganisatie nóóit in 

het geding zijn.

Verder maak ik me zorgen over moge-

lijke gezondheidsproblemen vanwege 

fijnstof in Mali. Hierover heeft de AFMp 

vragen gesteld aan Defensie; we informe-

ren u in de volgende oplinie.

Meer geld naar Defensie?
er is een roep om Defensie meer 

budget te geven. Hier kan ik kort over 

zijn: eerst zien, dan geloven. Als het om 

Defensiebesluiten gaat lijkt alles zo traag 

te gaan als een achteruitlopende slak!

Prettige vakantie
Tot slot wens ik u een fijne vakantie toe, 

of u nu weggaat of thuisblijft. 

werkgever om alle lastige vraagstukken 

te gaan bespreken. en beweert de werk-

gever voortdurend bij hoog en bij laag 

goede intenties te hebben. ik zeg, eerst 

zien, dan geloven. een ding weet ik wel, 

de houding van de werkgever draagt er 

volstrekt niet toe bij dat het vertrouwen 

van het Defensiepersoneel hersteld 

wordt! Daar is écht veel meer voor nodig 

dan ‘goede intenties’.

De HDP en het AOW-gat 
Met enige verbazing heb ik kennisgeno-

men van de actie van de Hoofddirecteur 

personeel die personeelsleden oproept 

met hem in gesprek te gaan over het 

AoW-gat en mogelijke oplossingen. nu 

kunnen we de werkgever niet verbieden 

met het personeel te spreken. Maar de 

bonden zijn voor dit soort zaken de 

overlegpartner. Wij vertegenwoordigen, 

samen met de andere bonden, ruim 80% 

van de Defensiewerknemers. en natuur-

lijk leggen wij ons oor te luisteren bij de 

leden. Dat lijkt me een stuk representatie-

ver dan een gesprek tussen de HDp en 

vijftien personeelsleden. 

Mali
De AFMp was volop in de publiciteit rond 

Mali (zie onze website). Het personeel in 

kamp Castor is nog steeds gehuisvest in 

tenten die niet bestand zijn tegen moge-

lijke raketaanvallen, waarvan er al ver-

schillende dicht bij het kamp waren. Wij 

vragen ons af of de huidige huisvesting 

in lijn is met het dreigingsbeeld. eindelijk 

worden er nu scherfwerende containers 

naar Mali gestuurd. Dit is de zoveelste 

discussie rond de inzet van materiaal bij 

deze missie. eerst was het de kleding, 

toen de medivac-helikopters en nu de 

huisvesting. Het kamp en de middelen 

 ‘T
riggert’ de kop van mijn column u? Bij 

lezing wordt wel die wel duidelijk….. 

Arbeidsvoorwaarden
U zit te wachten op een arbeidsvoor-

waardenresultaat. U baalt, net als wij, 

dat er nog geen resultaten zijn. Wij 

hebben echter niet stilgezeten en 

‘achter de schermen’ veelvuldig met de 

werkgever gesproken. leek er eerder 

sprake van een positieve kentering in 

het overleg en een klein arbeidsvoor-

waardenresultaat, nu verzandt datzelfde 

overleg wederom in stroperigheid en 

toezeggingen die de werkgever niet of 

te laat nakomt. Daar worden we samen 

allesbehalve vrolijk van. 

op grote vraagstukken als arbeidsvoor-

waarden, het AoW-gat en pensioen zijn 

dus nog géén resultaten geboekt. Dat 

ligt niet aan ons, maar des te meer aan 

dit Kabinet en de werkgever. Wij gaan 

niét bij de pakken neerzitten. We laten 

zien dat wij een lange adem hebben, 

zoals met het Hoger Beroep rond het 

AoW-gat. Dat garandeert geen resultaat, 

maar laat wel zien dat we ‘tot het gaatje 

gaan’.

op dit moment wordt een agenda 

opgesteld tussen vakbonden en 

Defensiebesluiten: 
traag als een achteruitlopende slak
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AFMp toont tegenhanger 
geheime landenlijst MiVD

04 Al minstens enkele tientallen 

militairen zijn  geschorst en 

krijgen ontslag, omdat hun partner uit 

een l and komt waar hun antecedenten 

niet kunnen worden nagetrokken. Zij 

konden dit niet zien aankomen, want de 

lijst van deze landen is ‘vertrouwelijk’. 

Om andere militairen deze ellende te 

besparen publiceert de AFMP een eigen 

lijst - en doen we nog meer. 

Defensie moet leren van 
fouten na dood militair

10 De dood van militair Boy van 

Geffen heeft ook de Tweede 

Kamer niet onberoerd gelaten. Na veel 

vragen van Kamerleden, gevoed door 

onder andere de AFMP,  gaf minister 

Hennis-Plasschaert toe dat er fouten zijn 

gemaakt en dat communicatie over het 

vertrouwelijke onderzoeksrapport van 

Defensie beter had gekund.  “Defensie 

heeft gefaald.”

rechtszaak AoW-gat:  
AFMp in hoger beroep

16 De AFMP gaat nogmaals probe-

ren de versnelde verhoging van 

de AOW-gerechtigde leeftijd zonder 

goede overgangsregeling juridisch aan 

te vechten via een civielrechtelijke pro-

cedure. De Rechtbank Den Haag had 

die rechtsgang voor vakbonden onge-

grond verklaard, maar hiertegen gaan 

de bonden van FNV Veiligheid (AFMP, 

MARVER en NPB) in hoger beroep.  

Snellere behandeling van 
klachten veteranen nodig

20 Sinds de Nationale ombuds-

man in juli vorig jaar als 

veteranenombudsman aan de slag is 

gegaan, zijn er al 115 klachten bij hem 

ingediend. Waarnemend Nationaal 

ombudsman Frank van Dooren maakt 

zich zorgen over veteranen die ‘buiten 

beeld’ blijven. “Defensie zou eigenlijk 

door middel van huisbezoek pools-

hoogte moeten nemen.” 

#04
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7 UGM-uitkering: hoeveel?

12 Vakbondshistorie

13 Werk en zwangerschap

14 Algemene Vergadering AFMP

16 Helletocht naar herstel veteraan

19  Vessel Protection Detachments

22 Veteranenberichten
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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 
24 juli 2014. Kopij aanleveren is mogelijk tot en 
met 30 juni.

Salarisbetaaldatum: dinsdag 24 juni en donder-
dag 24 juli.

Cover: iStockphoto
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die op de nieuwe Haven te Den Helder 

die onderzeeboot staat te stralen? zo’n 

sub is wel het zwaarste wapen dat de 

Krijgsmacht kent”.  Herweijer meent 

dat Defensie iets te bewijzen heeft: 

“Defensie roept heel hard dat alle mili-

taire functies vertrouwensfuncties zijn. 

Als je zoiets maar lang en hard genoeg 

roept, gaat iedereen het geloven. Maar 

niemand heeft ooit dat daadwerkelijke 

besluit op papier gezien, terwijl uit de 

wettekst is te herleiden dat zoiets wel 

moet.” Met andere woorden: bestaan die 

vertrouwensfuncties (officieel) eigenlijk 

wel? Dit kan nog een interessante juridi-

sche schermutseling worden. inmiddels 

heeft Herweijer dat in een bezwarenpro-

cedure ingebracht en het wachten is op 

de reactie van de Minister.

Hoorzitting Tweede Kamer
De bonden staan in deze kwestie niet 

alleen. Advocaat mr. M. ruperti, die ook 

veel van deze zaken behandelt, heeft 

op 24 april 2014 een brandbrief aan 

de Tweede Kamer gestuurd over deze 

kwestie. naar aanleiding hiervan komt 

“De MiVD roept keihard en stelselmatig: 

we kunnen die landenlijst niet verstrek-

ken omdat deze geheim is. en dat terwijl 

ze dat ‘staatsgeheim’ zelf lekken, door 

aan de betrokken militair en onze leden 

te melden dat het land waaruit hun 

partner komt op die lijst staat. De MiVD 

is dus strafbaar en wakkert de discussie 

aan wie nu eigenlijk een gevaar vormt 

voor de Staatsveiligheid.” 

Hoezo, vertrouwensfunctie?
Vertrouwensfuncties zijn functies waarin 

de defensiemedewerker met geheime 

informatie en systemen werkt. of op 

locaties werkt of komt die beveiligd zijn. 

Hierdoor kan deze functionaris de nati-

onale veiligheid of andere zogenoemde 

‘gewichtige belangen van de staat’ scha-

den. Defensie scheert echter alle mede-

werkers over een kam: iedere militair en 

nagenoeg alle burgermedewerkers heb-

ben een vertrouwensfunctie. Herweijer: 

“Blijkbaar kan dus ook de matroos 3 die 

in de kombuis piepers staat te jassen 

‘s lands veiligheid in gevaar brengen. 

en hoe staat het met die uitzendkracht 

 D
e AFMp, MArVer, en 

de VBM en een aantal 

externe advocaten 

houden de kwestie in een 

samenwerkingsverband 

al geruime tijd nauwlettend in de gaten. 

Het is een steeds groter wordende bron 

van zorg. Alleen al bij de AFMp zijn er 

27 zaken bekend van militairen die hun 

VGB’s kwijtraakten, en het aantal neemt 

nog steeds toe. Het leidt tot groeiende 

onrust op de werkvloer. Veel mensen 

zien collega’s verdwijnen omdat ze na 

intrekking van de VGB zijn geschorst. 

Als militairen naar de lijst vragen om te 

bezien of hun toekomstige liefde ook op 

de lijst staat, krijgen ze geen afdoende 

antwoord omdat het ‘geheim’ is. De 

MiVD beroept zich namelijk op een 

‘vertrouwelijke’ lijst van landen die geen 

antecedenten verstrekken. Vandaar dat 

de AFMp (mede) op basis van meldin-

gen van leden zelf een lijst publiceert 

van deze landen (zie het kader op pagi-

na 13). Deze lijst is overigens zeker nog 

niet compleet; updates zullen we op de 

website melden. AFMp- jurist Herweijer: 

De kwestie rond het intrekken van Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) 
van militairen met vertrouwensfuncties begint zorgelijke vormen aan te 
nemen. Het gaat hier met name om militairen met een partner uit een land 
waar hun antecedenten over de afgelopen vijf jaren niet kunnen worden 
nagegaan. Om deze reden zijn al minstens enkele tientallen militairen 
geschorst en volgt ontslag. Zij konden dit niet zien aankomen, want de lijst 
van deze landen is ‘vertrouwelijk’. Het beschadigt hen en het leidt tot onrust 
op de werkvloer. Om andere militairen deze ellende te besparen publiceert 
de AFMP een eigen lijst - en doen we nog meer. 

Kwestie VGB’s leidt tot onrust op de werkvloer

AFMP publiceert 

eigen landenlijst

Werk en inkoMen
TeKST Alex GrooTHeDDe
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er in de Tweede Kamer een speciale 

hoorzitting (de datum is op het moment 

van schrijven nog onbekend). De advo-

caat lardeerde zijn vlammende betoog 

met schrijnende gevallen van uitmun-

tende militairen die ontslag aangezegd 

hebben gekregen omdat hun liefjes uit 

landen komen waar de inlichtingendien-

sten niet samenwerken met de MiVD. 

Volgens ruperti heeft de MiVD ‘een 

inspanningsverplichting om op zoek te 

gaan naar alternatieven om op de een 

of andere wijze de achtergrond van de 

partner te kunnen onderzoeken.’ zoiets 

zou echter ook via andere kanalen kun-

nen, maar dat gebeurt niet. De MiVD is 

ook al niet ontvankelijk voor informatie 

die de militair of de partner zelf aandra-

gen. Wiebe Herweijer: “zelfs al komt een 

vrouw uit oekraïne met een verklaring 

van goed gedrag uit dat land , met een 

stempel van de politie en/of de ambas-

sade erop, er wordt niets mee gedaan. 

en de raad van State accepteert dat 

omdat er geen samenwerkingsverband 

tussen de inlichtingendiensten van 

nederland en oekraïne is en daardoor, 

kan worden ingetrokken; het hoeft dus 

niet per se. Dat maakt het allemaal des 

te wranger, aangezien de gevolgen van 

het intrekken van de VGB voor de militair 

in kwestie dramatisch zijn. Dit leidt altijd 

tot schorsing en na verloop van tijd volgt 

ontslag. zo kan het bijvoorbeeld gebeu-

ren dat militairen die in Afghanistan hun 

leven op het spel hebben gezet, ook 

voor de veiligheid van de nederlandse 

staat, door diezelfde staat de rug worden 

toegekeerd als ze op een vrouw of man 

vallen uit een land dat op de lijst staat.

Geen goed werkgeverschap
De opstelling van Defensie getuigt ook 

niet bepaald van goed werkgeverschap. 

Te meer omdat Defensie de procedures 

niet in alle gevallen afwacht en de ont-

slagprocedure al in gang zet, omdat de 

militair door de intrekking van de VGB 

geen enkele functie binnen Defensie 

meer mag vervullen. Deze militairen, 

vaak zijn ze kostwinner, raken hierdoor 

in psychische en sociale nood wegens 

de onzekerheid over hun militaire loop-

baan en hun inkomen. 

zoals gezegd, geen antecedenten zijn 

te achterhalen. De wet wordt hier wel 

heel erg rigide toegepast”. De minister 

heeft op 21 mei gereageerd op de brief 

van ruperti. in de reactie staat onder 

meer dat sinds 1 januari 2010 in twintig 

gevallen een VGB is ingetrokken, omdat 

de partner (ongeacht de nationaliteit) 

in een land woont of heeft gewoond 

waarmee geen samenwerkingsverband 

bestaat. Volgens de minister wordt ‘op 

dit moment meer dan 95 procent van 

de onderzoeken binnen de termijn van 

acht weken afgehandeld.’

Scherpslijperij
De AFMp heeft grote moeite met de 

rücksichtsloze wijze waarop Defensie 

militairen uit hun ‘vertrouwensfunctie’ 

zet, alleen omdat de antecedenten 

van hun partner niet kunnen worden 

nagetrokken. De Beleidsregel veilig-

heidsonderzoeken Defensie waarin 

staat dat in bepaalde gevallen de VGB 

moet worden ingetrokken, is gebaseerd 

op de Wet Veiligheidsonderzoeken. en 

deze wet bepaalt alleen dat een VGB 

“
MIVD lekt zelf 
‘staatsgeheIM’

Landen-inventarisatie
Op basis van cliënteninformatie: 

Afrika 

Burundi

Ghana

Kenia

Marokko

Zambia

Azië

Filipijnen

Libanon

Turkije 

Indonesië

Europa

Moldavië

Oekraine

Rusland

Servië

Wit-Rusland

Zuid-

Amerika

Colombia

Venezuela 
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De AFMp, MArVer en de overige 

vakbonden vinden dat er in dergelijke 

gevallen geen ontslag aan de orde 

mag zijn, maar dat er sprake moet zijn 

van re-integratie. Dat kan bijvoorbeeld 

interne herplaatsing zijn. De centrales 

waar deze bonden zijn aangesloten heb-

ben in gezamenlijk (SCo-) verband een 

brief naar de minister gestuurd. Hierin 

is de minister verzocht op zoek te gaan 

naar functies die bestemd zijn voor 

militairen (en burgers) van wie de VGB is 

ingetrokken, zodat zij het recht op werk 

en hun kostwinnerschap kunnen blijven 

behouden. Want vaak is het toch ‘maar’ 

een tijdelijke situatie. De VGB moet om 

de vijf jaar worden hernieuwd, hiervoor 

is een hernieuwd veiligheidsonderzoek 

vereist. zodra de partner van een militair 

vijf jaar in nederland woont, zijn de ante-

cedenten wél na te trekken en is er geen 

belemmering meer voor een VGB.

Gevolgen outsourcing
De AFMp, MArVer en de overige vak-

bonden hebben bij de Tweede Kamer 

aandacht gevraagd voor de gevolgen 

van outsourcing van onder andere de 

catering (paresto) en de defensiebrede 

vervanging van operationele wielvoer-

tuigen. Wiebe Herweijer: “De mensen 

die bij deze bedrijven werken, uitzend-

krachten en zzp’ers zijn niet uitgesloten, 

moeten hun werk doen in een militaire 

inrichting waarvan de minister zegt dat 

men daar een vertrouwensfunctie heeft. 

Sterker nog: de beveiligde inrichtingen 

van Defensie worden beveiligd door 

particuliere beveiligingsbedrijven waar-

van de beveiligers geen VGB hebben. 

Kan een vertrouwensfunctie zomaar 

worden overgenomen door iemand 

die (nog) geen VGB heeft? Hoe had de 

minister gedacht dit op te lossen?” 

Jonge boefjes
Daarnaast wil Defensie en onder andere 

ook de VVD graag jonge boefjes binnen 

de gelederen halen. om hen niet voor 

de rest van hun leven te brandmerken 

krijgen ze in het kader van de zoge-

noemde HAlT-maatregel geen taak- of 

gevangenisstraf. Mooi, maar het kan 

bij zo’n HAlT-maatregel wel gaan om 

openlijk geweld, discriminatie, et cetera. 

of voor het in bezit hebben of gebruik 

van drugs: gevallen waar militairen voor 

worden ontslagen. op zich is zo’n HAlT-

maatregel in geen enkel geval reden om 

een VGB te weigeren, zo antwoordde 

de minister van Defensie in mei 2010 op 

Kamervragen. Herweijer: “Het is juridisch 

interessant te constateren dat als het 

om drugs gaat, opeens onderscheid 

wordt gemaakt. De minister kan zeggen 

dat het niet om vertrouwensfuncties 

gaat. Maar deze mensen gaan wél wer-

ken in een beveiligde militaire inrichting 

waar de veiligheid van de nederlandse 

staat op het spel staat, en waar militairen 

per definitie een vertrouwensfunctie 

vervullen.“ Volgens Herweijer verhoudt 

het één zich niet tot het ander en is het 

een uitdaging voor de minister om dat 

uit te leggen. “ik zou zeggen: minister, 

doe er wat mee en herijk de functies!” 

Wat kan de AFMP voor je betekenen als 

je VGB wordt ingetrokken? Onze afde-

ling Individuele Belangenbehartiging 

gaat voor je aan de slag, maar garanties 

geven we je niet. Het gaat immers om 

een MIVD-onderzoek waarvan sommige 

stukken geheim (of hoog gerubriceerd) 

zijn. En aan het besluit zelf is niet te 

zien of het een deugdelijk onderzoek 

is geweest. Belangrijk is dat als je een 

voornemen of een beslissing voor het 

intrekken (ontnemen) of weigeren 

(onthouden) van een VGB ontvangt, je 

dat altijd aan ons voorlegt. Doe dit ruim 

binnen de zogenoemde zienswijze- 

termijn van 14 dagen!  

Naar 
Straatsburg
» De AFMP, MARVER, VBM 

en externe advocaten 

nemen momenteel de kwestie 

rond het intrekken van VGB’s 

in studie. Bekeken wordt of 

deze rijp is om voor te leggen 

aan het Europese College voor 

de Rechten van de Mens in 

Straatsburg, aangezien het wei-

geren van de VGB vanwege de 

herkomst van de partner strijdig 

kan zijn met het recht op gezins-

hereniging en het recht op arbeid.
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“
MInIster, herIjk De 
functIes!’

AFMP-jurist Wiebe 
Herweijer: “De MIVD roept 
keihard en stelselmatig: we 
kunnen die landenlijst niet 
verstrekken omdat deze 
geheim is. En dat terwijl 
ze dat ‘staatsgeheim’ zelf 
lekken”.

De centrales van de AFMP en de 
VBM hebben minister Hennis-
Plasschaert verzocht op zoek te 
gaan naar functies die bestemd 
zijn voor militairen (en burgers) 
van wie de VGB is ingetrokken, 
zodat zij bij Defensie kunnen 
blijven werken.
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Het sprookje 
van uw militair pensioen
Voor sommige militairen duurt het nog even voordat ze met 
FLO gaan of op 65-jarige leeftijd hun aanvullend militair 
ouderdomspensioen ontvangen. De verwachtingen over de 
hoogte van de UGM-uitkering of het militair pensioen blijken in 
de praktijk vaak te hoog gespannen. Daar zijn diverse redenen 
voor, waaronder bijvoorbeeld het jarenlange hanteren van de 
nullijn, het AOW-gat en het niet indexeren van het pensioen. 
Wie een exact beeld wil hebben van de UGM-uitkering nadat 
hij met het functioneel leeftijdsontslag gaat, doet er goed aan 
dit te berekenen op de ABP-website. 

G 
a naar de internet-

pagina www.abp.

nl/service/rekenen/

UGM-berekenen.

asp. Daar vult u 

uw krijgsmachts-

deel in, eindrang 

en geboortedatum, en vervolgens 

– indien van toepassing – de genoten 

toelagen. zo kunt u zien hoeveel UGM 

u ongeveer gaat ontvangen. rechts 

vindt u enkele rekenvoorbeelden van de 

UGM-uitkering (nieuwe stijl). let wel: wat 

netto op uw bankrekening wordt gestort 

hangt sterk af van uw persoonlijke situ-

atie, zoals het aantal dienstjaren dat u 

heeft opgebouwd bij Defensie. in deze 

voorbeelden is géén rekening gehou-

den met eventuele toeslagen en de 

ziektekostenpremie. let op: berekenin-

gen op de ABp-website geven slechts 

globale indicaties en zijn afhankelijk van 

uw persoonlijke (financiële situatie.

 

Wie vertelt me 
alles over de UGM?
elk jaar houdt de AFMp de UGM-dagen. 

Deze voorlichtingsdagen zijn bestemd 

voor leden die binnen een half jaar met 

Functioneel leeftijds ontslag (Flo) 

gaan. Wij informeren u dan over de 

Uitkeringswet Gewezen Militairen, bijver-

diensten, ziektekosten, belastingzaken, 

sociale wetgeving en verenigingszaken. 

ook geven we een indicatie van wat een 

nabestaande financieel kan verwachten 

indien de militair komt te overlijden 

vóór zijn pensioengerechtigde leeftijd. 

overigens houdt ook de werkgever 

informatiebijeenkomsten over de UGM.

… En hoeveel wordt 
mijn ABP-pensioen?
een van onze leden, en zeker niet de 

enige, kreeg onlangs de schrik van zijn 

leven toen hij bij het ABp informeerde 

naar de hoogte van zijn pensioen bij 

de overgang van UGM naar het militair 

(ABp-) pensioen. Het was véél minder 

dan verwacht. Defensie heeft tot op 

heden geen maatregelen genomen om 

de UGM aan te laten sluiten op de dag 

dat u AoW geniet. Dit betekent feitelijk 

dat u in de periode dat u 65 jaar bent 

maar nog niet de AoW-gerechtigde leef-

tijd heeft bereikt, u een beduidend lager 

pensioen krijgt dan uw UGM-uitkering. 

Tevens dient u over het ontvangen 

militair pensioen gedurende die periode 

nog AoW–premie (17,9%) te betalen aan 

de fiscus. Wie een accuraat beeld wil 

hebben van het ABp-pensioen kan dat 

inzien bij Mijn ABp. Hiervoor moet u op 

Mijn ABp inloggen met uw DigiD of met 

uw gebruikersnaam en wachtwoord.  

 
Pensioen andere werkgevers
op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt 

u inzien hoeveel aanvullend ouder-

domspensioen en AoW u straks gaat 

ontvangen. Deze website laat ook zien 

wat u bij mogelijke andere werkgevers 

aan pensioen heeft opgebouwd. 

Meer weten over AOW, franchise en 

indexatie? Download dan de ABP app 

voor tablets (iPad en Android). 
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>> U bent sergeant. 
 U ontvangt netto € 1422,51 (bruto € 2293,51). 

>> U bent adjudant onderofficier. 
 U ontvangt netto € 1808,76 (bruto € 3071,54).

>> U bent eerste luitenant. 
 U ontvangt netto € 1955,50 (bruto € 3365,95). 

>> U bent kapitein. 
 U ontvangt netto € 2095,58 (bruto € 3647,62). 

>> U bent majoor. 
 U ontvangt netto € 2740,78 (bruto € 4904,70).

>> U bent luitenant kolonel. 
 U ontvangt netto € 3041,17 (bruto 5570,34).
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nadeel van zo’n rechtsgang is dat een 

bond dan niet namens zijn leden kan 

optreden, maar alleen namens zichzelf. 

Hij moet dus aannemelijk maken dat zijn 

belangen als bond (ook) geschaad zijn 

door het AoW-beleid. 

De tweede juridische weg die de AFMp 

volgt is het benutten van de bestuurs-

rechtelijke mogelijkheden om een 

besluit van de overheid aan te vech-

ten. Het nadeel daarvan is dat alleen 

geprocedeerd kan worden voor leden 

die al een AoW-gat hebben. Tot op 

heden gaat het over een AoW-gat van 

maximaal twee maanden. 

 D
e juridische strijd van de 

AFMp tegen het AoW-

beleid van de huidige 

regering kent twee spo-

ren. De snelste manier om 

duidelijk te krijgen of dat beleid in strijd 

is met het europees Verdrag voor de 

rechten van de Mens is een civielrechte-

lijke zaak aanspannen. in zo’n procedure 

kan namelijk gevraagd worden of het 

verhogen van de AoW-leeftijd zonder 

fatsoenlijke compensatieregeling in 

principe rechtmatig is of niet. Het maakt 

dan niet uit of het gaat om een verho-

ging van een maand of van een jaar. Het 

De AFMP gaat nogmaals proberen de versnelde verhoging van de AOW-
gerechtigde leeftijd zonder goede overgangsregeling juridisch aan te 
vechten via een civielrechtelijke procedure. Op 26 februari verklaarde 
de Rechtbank Den Haag die rechtsgang voor vakbonden ongegrond. 
Tegen die uitspraak gaan de bonden van FNV Veiligheid (AFMP, 
MARVER en NPB) in hoger beroep; andere FNV bonden sluiten zich bij 
ons initiatief aan, evenals enkele militaire vakbonden 

Rechtszaak AOW-gat: 
AFMP in hoger beroep

Werk en inkoMen
TeKST DiCK HArTe

Advocaten Pauline de 
Casparis (l) en Margreet 
Klinkert tijdens de zit-
ting op 26 februari in de 
AOW-rechtszaak.

Rechten veiliggesteld 
De AFMp wilde haar leden zo snel moge-

lijk uitsluitsel bieden, maar ze tegelijkertijd 

geen risico laten lopen. Daarom werd 

besloten tot een tweesporenbeleid. 

enerzijds spande de bond een civiele 

procedure aan. Anderzijds werd alle 

belanghebbenden geadviseerd vooral 

individueel bezwaar aan te tekenen tegen 

de nieuwe startdatum van hun AoW-

uitkering, zoals bekend gemaakt door de 

Sociale Verzekeringsbank (de instantie 

die de AoW uitvoert). Met de SVB werden 

afspraken gemaakt over het aanhouden 

van de bezwaren en het selecteren van 

enkele zaken voor proefprocessen bij de 

rechter. op die manier zijn de rechten van 

de leden veiliggesteld. 

 

Geen taak voor burgerrechter
Tijdens de rechtszitting op donderdag 

16 januari betoogden de AFMp, MArVer 

en de npB dat ze door de eenzijdig afge-

kondigde verhoging van de AoW-leeftijd 

in hun vakbondswerk voor de leden 

waren geschaad. Daardoor is er repu-

FoTo: Anne-MArie SnelS
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tatieschade, ledenverlies, het inboeten 

aan wervingskracht en op termijn een 

verminderde onderhandelingspositie. 

De Haagse rechtbank was niet over-

tuigd. op 26 februari oordeelde hij dat 

er voor de burgerrechter geen taak was 

weggelegd in deze kwestie. individuele 

gedupeerden (vakbondsleden) konden 

immers zelf beroep instellen bij de 

bestuursrechter als ze het niet eens 

waren met besluiten op een aange-

vraagde AoW-uitkering of een beroep 

op een overbruggingsregeling.”

 Anne-Marie Snels, voorzitter van de 

AFMp:  “Het is heel jammer dat de rech-

ter onze bezwaren tegen de plotselinge 

verhoging van de AoW- leeftijd niet 

inhoudelijk honoreert omdat zij vindt 

dat de bestuursrechter hierover gaat, en 

niet de burgerlijke rechter. We vinden 

dat we als vakbonden toch een goed 

verhaal hebben. in hoger beroep moet 

de rechter daar dan ook inhoudelijk 

naar gaan kijken. Wij blijven ons namens 

de leden met hand en tand verzetten 

met alle middelen die mogelijk zijn.

Teken zelf ook bezwaar aan 
na een zorgvuldige afweging van de 

juridische haalbaarheid hebben de 

AFMp, de MArVer en de npB onlangs 

besloten tegen deze uitspraak hoger 

beroep aan te tekenen (in cassatie te 

gaan). in afwachting van de uitkomst 

van deze procedure adviseert de AFMp 

collega’s die dit jaar 65 worden sowieso 

hun rechten veilig te stellen door bij 

de SVB bezwaar aan te tekenen tegen 

hun nieuwe AoW-gerechtigde leeftijd. 

informatie en een concept-bezwaar-

schrift vindt u op de website (www.afmp.

nl/inhoud/artikel/maak-bezwaar-bij-svb)

 

Inbreuk eigendomsrecht
overigens heeft de bestuursrechter 

inmiddels al enkele keren geoordeeld 

dat de verhoging van de AoW-leeftijd 

met een maand geen inbreuk op 

het eigendomsrecht oplevert. naar 

verwachting blijven deze uitspraken in 

hoger beroep overeind en zal volgens 

de bestuursrechter pas bij een verho-

ging met meer dan een jaar – mogelijk 

– sprake zijn van strijdigheid met het 

europese Verdrag van de rechten van 

de Mens. ook langs die weg is succes 

dus allesbehalve gegarandeerd. Dat 

doet echter niets af aan de vastberaden-

heid van de AFMp om in het belang van 

haar leden alle juridische mogelijkheden 

optimaal te benutten.

Onderhandelen met 
werkgever
naast de juridische wegen wil de AFMp 

ook in overleg met de werkgever. 

Voorzitter Anne-Marie Snels: “Defensie 

houdt tot nu toe de boot steeds af. Maar 

wat ons betreft ontkomt de werkgever 

er niet aan met de centrales te onder-

handelen over oplossingen voor het 

AoW-gat.” 

gezondheid

“
DIt jaar 65? 
teken bezwaar aan!’

‘Defensie moet meer 
doen aan preventie 
gehoorschade’

»Defensie moet veel meer doen aan de preven-

tie van gehoorschade. Bewustwording van de 

mogelijke situaties die gehoorschade (ook bij medemi-

litairen) kunnen veroorzaken, moet al vanaf de basis-

opleidingen aan de orde komen.  

Dat bleek onlangs tijdens een ervaringssessie voor 

(oud)militairen en veteranen bij de Nederlandse 

Vereniging voor Slechthorenden, (NVVS) in Houten. De 

AFMP, die samenwerkt met de NVVS, had haar leden 

opgeroepen om hierbij aanwezig te zijn.  

Aan de groep deelnemers werd door de gespreksleid-

ster gevraagd hun eigen ervaringen en tips over het 

dagelijkse leven met oorsuizen (tinnitus) of slechtho-

rendheid te vertellen. Bij de meeste deelnemers is het 

hoorprobleem ontstaan tijdens diensttijd. De wens dat 

Defensie meer doet aan preventie blijkt dan ook sterk 

te leven onder de deelnemers. Ook kwam naar voren 

dat het vaak een heikel punt is om aan te tonen dat de 

gehoorschade/tinnitus dienstgerelateerd is. Tenslotte 

viel op dat sommigen er bewust voor kiezen om de 

hooraandoening niet bekend te maken aan de werkge-

ver, uit angst om de baan te verliezen, of andersoortig 

werk te moeten gaan doen. Bij sommigen heeft de 

continue inspanning die dit vergt geleid tot vermoeid-

heidsklachten of zelfs burn-out.  

Ervaringen op website
De deelnemers gaven aan het bijzonder prettig en 

waardevol te hebben gevonden om met elkaar erva-

ringen en tips uit te wisselen en voorlichting te krijgen. 

De ervaringen zullen anoniem worden verwerkt in een 

nieuwe website boordevol met tips en ervaringen over 

het leven met een (hoor)beperking. Deze site zal naar 

verwachting nog voor de zomer live gaan. Wanneer u 

www.nvvs.nl in de gaten houdt, blijft u op de hoogte. 
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Onafhankelijk toezicht
Snels hield ook opnieuw een pleidooi 

voor onafhankelijk toezicht bij zelfver-

dedigingstrainingen die de grenzen 

bewaakt als er té veel geweld wordt 

gebruikt, als iemand zich niet meer kan 

verdedigen of als iemand gewond dreigt 

te geraken. in het Algemeen overleg 

heeft Hennis gezegd open te staan voor  

onafhankelijke toezicht, maar dan bij 

voorkeur wel vanuit een ander krijgs-

machtdeel en niet ‘extern’. Dat is voor de 

AFMp geen beletsel.  een toezegging is 

het echter nog niet, en daarom zullen 

we erop blijven hameren. 

De vele tientallen aanbevelingen in 

het vertrouwelijke onderzoeksrapport 

zijn volgens D66 en Sp zó basaal, dat 

Kamerleden Sjoerdsma (D66) en van 

Dijk (Sp) zich vertwijfeld afvroegen 

hoe de opleiding er dan eerder uit had 

dat ze behoorlijk was geschrokken van 

de vele conclusies en aanbevelingen in 

het vertrouwelijk onderzoeksrapport 

van Defensie rondom de dood van Boy 

van Geffen. Voor het Algemeen overleg 

briefde ze de Kamerleden nog met 

belangrijke aandachtspunten. een van 

de vragen blijft namelijk hoe Defensie 

er defensiebreed voor gaat zorgen dat 

alle maatregelen uit het Defensierapport 

daadwerkelijk worden uitgevoerd zodat 

er geen onnodige dodelijke incidenten 

en zwaar letsel meer plaatsvinden. Snels 

gaf in de hoorzitting aan “De AFMp is 

hier niet gerust op, en wil hierover op 

korte termijn in gesprek met Defensie. 

omdat de veiligheid van het personeel 

boven alles gaat en door de werkgever 

zo goed mogelijk gegarandeerd moet 

worden. en niet alleen op papier, maar 

tot in de haarvaten van de organisatie.”

 A
nne-Marie Snels stelde tijdens de 

hoorzitting op 20 mei vele vragen. er 

was namelijk nog veel onduidelijk over 

zowel het (vertrouwelijke) onderzoeks-

rapport als de kamerbrief van minister 

Hennis-plasschaert. in de brief aan de 

Kamer gaf de minister een reactie op 

de uitzending van een Vandaag. in deze 

uitzending vertelde Snels onder meer 

Minister geeft fouten toe rondom dood Boy van Geffen

Werk en inkoMen
TeKST Alex GrooTHeDDe

Op 20 mei vond in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over de dood van 
militair Boy van Geffen. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels gaf aan dat de 
onderste steen in deze zaak boven moet komen en dat er bij Defensie een aantal 
zaken moet veranderen. Een week later ging minister Hennis-Plasschaert diep 

door het stof: ze gaf toe dat er fouten zijn gemaakt en dat de communicatie over 
het vertrouwelijke onderzoeksrapport van Defensie veel beter had gekund: 

“Defensie heeft gefaald.” Hennis staat open voor onafhankelijk toezicht op 
gevechtstrainingen, maar zet wel vraagtekens bij een ‘externe’ scheidsrechter. 

Onafhankelijk 
toezicht 

bij gevechtstrainingen

10 oplinie 
JUni 2014



oplinie 
JUni 2014 11

gezien. Minister Hennis reageerde met 

de opmerking dat ‘de aanbevelingen 

de balans tussen weerbaarheid en 

veiligheid verbeteren.’ en: “De aanbeve-

lingen zijn omgezet in maatregelen.” De 

Minister zei toe hierover in gesprek te 

gaan met de bonden. Dan zal moeten 

blijken in hoeverre die maatregelen 

afdoende zijn. 

Meer openheid
Snels verbaasde zich er tijdens de 

hoorzitting over dat haar voorganger, 

Wim van den Burg, ondanks allerlei 

verzoeken aan Defensie, nooit ver-

trouwelijk geïnformeerd is, en via een 

anoniem telefoontje moest vernemen 

dat Boy, lid van de AFMp, overleden was. 

Bij zulke dienstongevallen is er nota 

bene een afspraak met de bonden dat 

zij geïnformeerd worden. Daarin gaf 

Defensie de AFMp tijdens de technische 

briefing voorafgaande aan de hoorzit-

ting gelijk, de bonden hadden eerder 

geïnformeerd moeten worden, ook 

Hennis bevestigde dat een week later. 

“Als er in de toekomst een dergelijk 

rapport is, wordt dat meteen gedeeld 

met de bonden. en na bespreking met 

de bonden had het openbaar gemaakt 

moeten worden.” 

Kamerlid eijsink (pvdA) strooide nog 

wat zout in de wond. “De uitzending van 

een Vandaag was vóór de Kamerbrief 

van 24 april; de organisatie was dus 

op de hoogte. Toch duurde het nog 

enkele weken voordat de Kamer is 

geïnformeerd. nu is de minister heel 

open, maar in de Kamerbrief was 

ze dat nog niet. Waarom niet eerder 

een proactieve brief naar de Kamer 

gestuurd?” Sjoerdsma (D66) vroeg hoe 

de gebrekkige communicatie over de 

dood van Boy van Geffen zo had kun-

nen lopen. Minister Hennis reageerde 

zo: “We hebben daar intern de nodige 

stappen op gezet. We zorgen dat het 

structureel wordt voorkomen.” en in 

dat verband zei ze ook, ongemakkelijk 

frunnikend aan een paperclip: “Defensie 

heeft gefaald.” De minister zei verder toe 

Tweede Kamer wél aan dat er rondom 

het overlijden van Boy van Geffen 

fouten zijn gemaakt en dat Defensie 

verantwoordelijk en aansprakelijk is. 

en: “We willen recht doen aan Boy van 

Geffen.” of er inderdaad excuses wor-

den gemaakt moeten we dus nog even 

afwachten. Het is immers niet meer dan 

fatsoenlijk dat de minister dit eerst doet 

tegenover de familie en het dan pas in 

de openbaarheid brengt. Voor de nabe-

staanden is het alleen wel erg bitter dat 

het allemaal zo lang moet duren. 

Uiteraard gaat de AFMp, samen met 

andere bonden, op korte termijn in 

gesprek met Defensie. er zal gesproken 

worden over de conclusies en maatre-

gelen uit het onderzoeksrapport van 

Defensie én over een aantal schrijnende 

individuele kwesties als gevolg van 

falend optreden van Defensie tijdens 

bijvoorbeeld opleidingen en oefeningen. 

Snels: “Defensie moet af van de juridise-

ring van schrijnende individuele zaken; 

als Defensie fouten maakt moet ze dat 

gewoon ruiterlijk erkennen en gepaste 

maatregelen nemen.” 

dat ze intern een onderzoek instelt hoe 

de communicatie zo heeft kunnen verlo-

pen, en dat ze de uitkomsten zal delen 

met de Kamer.

Snels vertelde tijdens de hoorzitting 

tegenover Kamerleden van CDA, D66, 

Sp en VVD te hopen dat de Kamer 

ook de rol van de onderzoeksraad 

onder de loep gaat nemen. “Toen ik 

het dossier las was ik verbijsterd dat 

de onderzoeksraad voor de Veiligheid 

de zaak Boy van Geffen op deze wijze 

had afgedaan. Het kan toch niet zo zijn 

dat we zelfs niet meer op deze raad 

kunnen vertrouwen? ook het argument 

dat Defensie al een onderzoek uitvoerde 

raakt kant noch wal. Deze raad heeft 

haar eigen verantwoordelijkheid.” in 

het Algemeen overleg een week later 

zei Kamerlid eijsink (pvdA) dat de 

onderzoeksraad tekort is geschoten. 

“oók in de toelichting aan de Tweede 

Kamer.” 

Excuses
eijsink vond dat ook Defensie tekort 

was geschoten, omdat de ouders nooit 

excuses hebben gekregen. Dat ging er 

al eerder tijdens de hoorzitting bij Anne-

Marie Snels niet in. “Waar is de menselij-

ke maat bij Defensie? Vaak gaat het niet 

om een forse schadevergoeding. in het 

geval van de dood van Boy van Geffen 

is, zoals de moeder van Boy tegen mij 

zei: ”erkenning nodig om het rouwpro-

ces af te kunnen ronden.” zoals ze óók 

tegen me zei: “ik wil dat andere ouders 

dit niet meemaken.” Snels hoopte dat 

minister Hennis in een gesprek met de 

ouders van Boy van Geffen daadwerke-

lijk openheid biedt en excuses aanbiedt. 

inmiddels is er al een eerste gesprek 

geweest en deze zomer volgt nog een 

tweede gesprek tussen de ouders en de 

minister.  

over het eerste gesprek wilde Hennis-

plasschaert in de Kamer niets melden, 

gezien het vertrouwelijke karakter. Meer 

dan dát er een regeling is getroffen met 

de toenmalige vriendin van Boy wilde 

ze niet openbaren. Hennis gaf in de 

“
DefensIe Moet schrIjnenDe 
InDIVIDuele zaken  
nIet Meer jurIDIseren’

PvdA Kamerlid Eijsink 
vindt net als de AFMP 
dat de Onderzoeksraad 
tekort is geschoten.

Hennis over de com-
municatie rond het 
onderzoeksrapport: 
“We hebben gefaald.” 
sprak ze.



12 oplinie 
JUni 2014

te vinden, bijvoorbeeld aan de hand 

van een tijdsbalk. Deze is opgedeeld in 

zeven tijdvakken, beginnend bij de peri-

ode vóór 1900 (zoals de staking bij de 

aanleg van het noordhollands Kanaal in 

1823) , tot en met de periode vanaf het 

jaar 2000 (zoals de demonstratie op 

2 oktober 2004 op het Museumplein 

tegen het tweede kabinet-Balkenende). 

Veel onderwerpen in de tijdvakken zijn 

uitgebreide en zeer lezenswaardige 

historische artikelen. 

Sleutelfiguren
Maar je kunt ook zoeken op sleutelfigu-

ren, zoals André Kloos, Wim Kok, Henk 

Sneevliet en andere meer of minder 

bekende vakbondsmensen. zoeken op 

thema’s (dossiers) kan ook: dit zijn onder 

meer organisatie van de vakbeweging, 

Scholing en vorming, Sociale zekerheid, 

Vakbondsvrouwen en Volkshuisvesting. 

ook vind je de rol van de medezeggen-

schap terug in een dossier. natuurlijk is 

er ook een ‘gewone’ zoekfunctie waarin 

een of meer trefwoorden kunnen 

worden ingevoerd. en moet uw zoon 

of dochter een scriptie maken? er zijn 

tientallen onderwerpen, inclusief tips 

voor scripties. Kortom, hoe je ‘m ook wilt 

gebruiken: de website is een eersteklas 

online vakbondsencyclopedie. 

 D
e website is een initiatief 

van de VHV (Vrienden 

van de Historie van de 

Vakbeweging), waar 

lodewijk de Waal voorzit-

ter van is. De VHV volgt het devies 

van de Vlaamse schrijver Herman 

Brusselmans: ‘Als er iets is dat het ver-

leden leert, is het dit: ga door. Ga door 

en maak van de toekomst nog meer 

verleden!’ 

De VHV verbindt met deze website het 

verleden met het heden. Het is niet 

alleen interessant om in de vakbonds-

historie met zijn vele pieken en dalen te 

duiken, het is vooral ook relativerend. 

neem de huidige tendens dat jonge-

ren de vakbeweging niet meer zien 

staan, de betrokkenheid van de leden 

afneemt en de vakbeweging wordt 

verweten te weinig oog te hebben 

voor ontwikkelingen in de 21e eeuw. 

en zet dat eens af tegen een uitspraak 

van Henri polak, de oprichter van 

de Diamantbewerkerbond. 109 jaar 

geleden, in 1905, zei hij: ‘De nederlandse 

vakbeweging doorloopt sinds geruime 

tijd een ernstig ziekteproces en is thans 

gekomen in de crisis, die beslissen zal of 

zij geheel ten onder zal gaan, of zich zal 

herstellen tot een verjongd en krachtig 

leven.’

Tijdsbalk
Vakbondshistorie.nl biedt een schat aan 

informatie. Deze informatie is makkelijk 

Het sterke 
geheugen 
van de vakbeweging

vAkbeWeging 
TeKST Alex GrooTHeDDe

Hoe zat het ook alweer met de Algemene spoorwegstakingen, of de 
stakingen bij Philip Morris? Wie was Jan Mertens, Syp Talma of Frans 
Drabbe? En wat was het blauwzwarte boekje? Je vindt het op ‘het 
geheugen van de vakbeweging’: www.vakbondshistorie.nl

illustratie rechtsboven De Poolse onafhan-
kelijke vakbond Solidarnosc ontstaat begin 
jaren tachtig in een tijd van uitzonderlijke 
internationale spanningen tussen Oost en 
West.

Voor 18,50 euro per jaar kun je lid worden 
van de VHV. Dan krijg je tweewekelijks een 
uitgebreide email-nieuwsbrief en word je uit-
genodigd voor bijeenkomsten. Aanmelden 
kan via de website www.vakbondshistorie.nl.

illustratie linksboven Tekening van Albert 
Hahn in het Zondagsblad van Het Volk op 8 
februari 1903 naar aanleiding van de Spoor-
wegstaking.
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en als militair in sommige gevallen ook, 

maar specifieke militaire rechtspositio-

nele zaken staan er niet op. ondanks die 

beperking is de app een handige gids 

met deskundig en betrouwbaar advies 

over werken tijdens je zwangerschap. 

De app heeft is onderverdeeld in vier 

verschillende thema’s: 

»	 Veilig & gezond, over veilig werken 

»	 op je werk, over werken tijdens je 

 zwangerschap 

»	 ziek tijdens en na je zwangerschap 

»	 zwangerschaps- en bevallingsverlof 

 
Advies op maat 
Door je uitgerekende datum in de 

app te zetten kan de FnV - als jij dat 

wilt - je advies op maat geven over 

je zwangerschap. Je ontvangt dan 

periodiek een nieuwsbrief waarin 

handige informatie staat die aansluit bij 

de fase van je zwangerschap. 

De Werk & zwangerschap app kun je 

downloaden in de App Store (Apple) en 

Google play (Android). 

gebeurd, want je hoeft je stem maar 

te verheffen of je zit al op 80 db. en je 

kunt een ongeboren kind helaas geen 

oordoppen geven… pas ook heel erg 

goed op met lood of loodverbindingen: 

er mag absoluut geen contact mee zijn! 

Wil je weten of de stoffen waarmee je 

in aanraking komt gevaarlijk zijn voor 

jou of je kindje, vraag dit dan na bij je 

militaire arts of bedrijfsarts. Daar kun 

je natuurlijk ook terecht met je overige 

gezondheidsvragen. 

er kunnen nog meer omstandigheden 

van negatieve invloed zijn tijdens je 

zwangerschap. zo kan ioniserende 

straling die voorkomt in röntgenkamers, 

ziekenhuizen, laboratoria en kerncen-

trales slecht zijn voor je baby. Je kunt bij 

die straling wel blijven werken, zolang 

de dosis maximaal 1mSv is (de wettelijke 

norm). Stress is ook iets om rekening 

mee te houden. in stressvolle situaties 

produceert je lijf allerlei extra hormonen 

die invloed kunnen hebben op jou en je 

ongeboren kindje. Vermijd ook extreme 

kou of hitte, want je bloeddruk kan dan 

snel dalen waardoor de bloedvoorzie-

ning naar je baarmoeder afneemt. 

App
onlangs is de Werk & zwangerschap 

app van de FnV gelanceerd. een infor-

matieve app over je rechten en plichten 

wanneer je zwanger bent en werkt. 

Daar kun je als burger veel aan hebben 

 B
en je een actief 

dienende militair dan 

zijn de gevolgen ook 

op werkgebied al 

meteen ingrijpend. 

zo mag een zwange-

re militair niet schie-

ten en hoef je niet op 

uitzending tijdens de zwangerschap of 

wanneer je jongste kind jonger is dan 5 

jaar. Je hebt recht op extra pauzes en je 

hoeft in principe geen nachtdiensten te 

draaien. Verder hoef je geen werk-

zaamheden of diensten te verrichten 

binnen 28 dagen voor de vermoedelijke 

datum van de bevalling. en net als in de 

burgermaatschappij heb je natuurlijk 

recht op zwangerschapsverlof. Dit en 

andere regelingen kun je terugvinden 

in artikel 59f t/m 59i van de AMAr (zie 

de internetpagina http://tinyurl.com/

p5oxxfd). Vragen over rechtspositionele 

gevolgen van zwangerschap kun je 

terecht bij Dienstencentrum Human 

resources (DCHr) .

Hard geluid
Verder zijn er nog tal van zaken om 

rekening mee te houden. een ongebo-

ren kind is kwetsbaar en de werkom-

standigheden bij Defensie zijn wat dat 

betreft lang niet altijd optimaal. neem 

bijvoorbeeld geluid. Geluid harder dan 

80 decibel (db) kan al schadelijk zijn 

voor je ongeboren kind. en dat is zo 

In verwachting? Leuk! Maar er is wel veel om op te letten tijdens 
zwangerschap. Zo kan hard geluid schadelijk zijn voor je ongeboren 
kindje en zijn er wel meer risico’s. 

Werk en 
zwangerschap:
Sta er bij stil

Werk en inkoMen
TeKST  Alex GrooTHeDDe

Eerder RSI

»Als je zwanger bent kun je eerder RSI-

verschijnselen krijgen, zoals pijn, stijfheid 

en tintelingen in je nek, schouders, armen en/

of vingers. Vooral bij werk waar je veel dezelfde 

bewegingen maakt, kunnen dit soort klachten 

ontstaan. Regelmatig bewegen en pauzes houden 

is verstandig. Neem bij ernstige klachten altijd 

contact op met je militaire arts of bedrijfsarts.
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‘laten we samen creatief op zoek gaan 

naar acceptabele oplossingen voor 

lastige problemen. in gesprek dus met 

onze achterban, leden én potentiële 

leden, om samen de juiste keuzes te 

maken waarvoor draagvlak bestaat bij 

onze achterban.’

 
Enorm teleurgesteld 
ook van de andere kant van de over-

legtafel, de werkgever, verwachtte Snels 

een open houding, géén dictaten. ze 

zei toen: ‘ik ben van het overlegmodel, 

maar als het nodig is ben ik er ook niet 

bang voor een actietraject in te gaan. zó 

ver zijn we nog niet,’ concludeerde Snels 

een jaar geleden. “Maar,” zegt de voorzit-

 I
n haar toespraak greep voorzit-

ter Anne-Marie Snel terug op 

haar openingsrede tijdens de 

bondsvergadering van vorig 

jaar, zodat ze de ontwikkelingen 

rondom bepaalde problemen 

kon schetsen. in die maiden-

speech zei ze toen: ‘of het nu 

gaat om bijvoorbeeld de bezuinigingen 

op Defensie, van werk naar werk tra-

jecten, of de problemen rond pensioen 

en de stijgende AoW leeftijd: sámen 

zullen we invulling moeten geven aan 

acceptabele oplossingen. Binnen de 

verenigings- en werkorganisatie, maar 

óók met de top van het ministerie en 

collega-vakbonden.’ Snels zei toen ook: 

De Basis in Doorn was 23 mei jl. de fraaie en symbolische achtergrond van de  
31e Bondsvergadering van de AFMP. De AFMP maakt zich immers ook al jarenlang sterk 
voor het welzijn van veteranen, iets waar de Basis in is gespecialiseerd. Afgelopen jaren zijn 
er belangrijke stappen gezet in de veteranenzorg, zo meldde AFMP-voorzitter Anne-Marie 
Snels in haar openingsspeech - waarin ze zich kritisch uitliet over Defensie.

31e bondsvergadering AFMp:

verenigingSnieuWS
TeKST Alex GrooTHeDDe

foto links Van het Algemeen Bestuur 
zijn Claire Soulages (uiterst links) en 
Ger Thelosen (uiterst rechts) herbe-
noemd. Koos Stauthamer en Appie 
Traanman (beiden door dienstver-
plichtingen niet aanwezig) hebben hun 
functie voortijdig neergelegd. Harry 
Groote (tweede van links) heeft daar-
om toegezegd zijn reguliere termijn 
van drie jaren af te maken. Links naast 
Anne-Marie Snels zit secretaris Skip 
Springer, rechts van haar vicevoorzit-
ter René Schilperoort. 

foto rechts AFMP-voorzitter Anne-
Marie Snels tijdens haar openings-
toespraak: “We moeten prioriteiten 
stellen. Discussies als een nieuw 
loongebouw en een nieuw pensioen-
contract gaan veel tijd kosten.” Rechts 
aan de bestuurstafel zitten Algemeen 
bestuursleden Bert van Hees en Wim 
van Broeckhuijsen. 

Teleurgesteld 
in Defensie
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ter tijdens deze 31e bondsvergadering:  

“De Defensiewerkgever heeft mij in 2014 

wel enorm teleurgesteld. leek er eerder 

sprake van een positieve kentering in 

het overleg, en zelfs sprake van een 

klein resultaat op arbeidsvoorwaarden, 

nu verzandt datzelfde overleg wederom 

in stroperigheid en toezeggingen die 

niet of te laat worden nagekomen. en 

daar worden we samen allesbehalve 

vrolijk van…” 

Lange adem 
op grote vraagstukken als 

arbeidsvoorwaarden, het AoW-gat 

en pensioen hebben we nog géén 

gezamenlijk resultaat geboekt, zo 

vervolgt Snels. “Dat ligt niet aan ons, 

maar des te meer aan dit Kabinet en 

de werkgever. en nee, we gaan niét bij 

de pakken neerzitten. We laten zien dat 

wij een lange adem hebben, zoals nu 

met het hoger beroep rond het AoW-

gat, waar we andere FnV bonden in 

meegekregen hebben.”

Snels: “ik ben van ‘het glas is half vol’; 

laten we vooral ook naar onze resultaten 

en een nieuw pensioencontract veel tijd 

gaan kosten.”

ook de AFMp heeft kaderleden die zich 

jarenlang als vrijwilliger hebben ingezet 

voor de vereniging. Sommige kaderle-

den hebben zoveel voor de vereniging 

betekend dat zij vanuit de sectoren een 

extra waardering ontvingen. zo werden 

tijdens de bondsvergadering rob van 

Draanen en Willem de Bouter benoemd 

tot lid van verdienste. 

John Knottenbelt, sinds 2012 al lid van  

Verdienste, werd ‘bevorderd’ tot erelid 

van de AFMp.  Waar anderen op zijn 

leeftijd het rustiger aan doen is hij nog 

steeds actief voor de vereniging, waarbij 

hij veelvuldig op kazernes is om voor-

lichting te geven aan nieuwe lichtingen 

van militairen. 

Contributie
op dit moment is de basiscontributie 

aldus het huishoudelijk reglement 

gekoppeld aan de loonontwikkelingen 

bij Defensie, terwijl de inflatie elk jaar 

stijgt. Aan de financiële adviescommis-

sie is door de bondsvergadering het 

verzoek gedaan om met voorstellen te 

komen. Deze voorstellen zullen uiteinde-

lijk in een eerstkomende bondsvergade-

ring door het Bestuur ter goedkeuring 

worden voorgelegd. 

kijken. Want op vele dossiers hebben 

we, getuige het jaarverslag, resultaat 

geboekt. We lossen in de voorfase veel 

individuele problemen op, we boeken 

met iBB successen met zowel individu-

ele als collectieve zaken. We hebben 

samen nieuw beleid geformuleerd, wat 

zijn weerslag in de beleidsbepalingen 

heeft gekregen. ook aan de overlegtafel 

boeken we resultaten. Bij reorgani-

saties hebben we een belangrijke rol 

gespeeld. er zijn grote stappen gezet in 

de veteranenzorg. Het vraagstuk van 

de militaire gezondheidszorg wordt ein-

delijk fatsoenlijk opgepakt. We hebben 

nadrukkelijk aandacht voor de uitzendin-

gen en houden vast aan ons standpunt 

‘een periode op, twee periodes af’. We 

hebben het vraagstuk ‘vertrouwen’ 

op de agenda gezet. en daarmee is 

aldus de voorzitter de top van Defensie 

écht aan de slag gegaan, zo heeft de 

Secretaris-generaal Akerboom me 

vorige week nog laten weten. ik heb 

hem ook gezegd dat het wel véél te 

lang duurt voordat het personeel daar 

daadwerkelijk iets van merkt.“ Verder 

merkte Snels op dat de AFMp sinds 

september veelvuldig in de publiciteit is 

geweest. De media weten ons te vinden. 

De Defensietop weet dat de AFMp er 

toe doet!”

FNV Veiligheid
Volgens Snels staat de toekomst van 

de AFMp mede in het teken van sterke 

sectoren. “na de zomer moeten we 

samen de discussie over de toekom-

stige rol van FnV Veiligheid maar 

eens gaan voeren. Mede in het licht 

van de ontwikkelingen binnen FnV in 

Beweging. Waar we sterke sectoren wil-

len, en bij voorkeur geen concurrentie 

op elkaars terrein.” Snels: “en we gaan 

ook onverdroten verder met onze eigen 

dossiers, om langzaam en gestaag 

meer resultaten te boeken. Waarbij we 

ons wel steeds moeten realiseren dat 

we prioriteiten moeten stellen en dat 

discussies als een nieuw loongebouw 

foto boven links Kaderlid Rob van 
Draanen is op voordracht van het 
Algemeen Bestuur vanwege zijn vrijwil-
ligerswerk voor de AFMP benoemd tot 
Lid van Verdienste. Van Draanen is blij 
verrast: “Blijkbaar heb ik het met meer 
overtuiging gedaan dan ik zelf dacht.” 
 
foto boven midden Willem de Bouter 
werd benoemd tot lid van verdienste. 
De Bouter: “Ik ben erg blij met deze 
waardering.”

foto boven rechts Ledenwerver John 
Knottenbelt is benoemd tot Erelid. Anne-
Marie Snels zette ook zijn vrouw Irma 
in het zonnetje:“Het zijn vaak ook de 
vrouwen die het werk mogelijk maken.” 
John: “Iedereen bedankt! Ik zal me 
blijven inzetten.” 

“
De MeDIa weten ons te 
VInDen. DefensIetop weet 
Dat afMp er toe Doet’

foto rechtsonder De Basis in Doorn 
was dit jaar het decor van de 31e bonds-
vergadering van de AFMP. Indirect 
heeft de AFMP een band met de Basis 
omdat wij het Sociaal Juridisch Loket 
(SJL) ondersteunen. Net als BNMO en 
andere organisaties die opkomen voor 
veteranen is SJL in de Basis gevestigd. 
Vandaar ook dat de Basis en de SJL 
voorafgaand aan de vergadering een 
presentatie hielden.
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en de 19 andere  waren er ook nog 

raketbeschietingen en de ieD’s. “Tijdens 

het rijden was ik misselijk van het 

kijken naar de grond of er ieD’s lagen. 

psychologisch is dat enorm heftig.”

na de eerste uitzending voelde hij al dat 

de missie iets bij hem had losgemaakt. 

“Toen ik tijdens mijn laatste missie 

voor de tweede keer de poort uit ging, 

merkte ik dat ook weer. ik heb het toen 

de commandant gemeld en er werd 

rekening mee gehouden, zodat ik de uit-

zending goed zou kunnen volbrengen.” 

‘Oei, er zit iets niet goed’
eenmaal terug in nederland werd 

duidelijk dat Dennis ook een tweede 

uitzending zou gaan doen. 

 “Mijn moeder haalde me bij terugkomst 

van de tweede missie op, keek me in 

de ogen en zei: oei, er zit iets niet goed. 

Twee maanden later begon het tot me 

door te dringen. ik had weinig grip op 

de situatie. Mijn adrenalineniveau was 

nogal aan de hoge kant. Bij het opstaan 

kreeg ik al een boost.” Dat werkte wel zo 

gemakkelijk, vertelt hij. Maar als je gedu-

rende langere tijd zo’n hoog adrenali-

neniveau hebt, wordt de stof serotonine 

opgebruikt. en dat stofje heb je nou net 

nodig om vrolijk te worden. “Hoewel ik 

bij mijn ouders thuis altijd een veilige 

zijn werkgever op de hoogte raakt van 

zijn missieverleden. 

Vuurgevecht in maïsveld
Twee keer is de jonge militair naar 

Afghanistan gegaan. in 2007 ging hij 

er op 19-jarige leeftijd voor een half 

jaar naar toe en in 2009 nog een keer. 

Dennis had er een leidinggevende 

medische functie bij de verkenners 

en voerde ook gevechtsfuncties uit. 

Tijdens die missies is hij liefst twintig 

keer in een vuurgevecht met de Taliban 

verzeild geraakt. De meest indringende 

ervaring was in een maïsveld in het 

district Deh rawud, waar hij en een 

groep nederlandse militairen omsin-

geld waren door tientallen gewapende 

Taliban. er volgde een urenlang durend 

vuurgevecht, waarbij sommige Taliban 

in bomen klommen om de Hollanders 

te beschieten. 

‘Knokken voor ons leven’
Dennis verloor twee collega’s. “zelf 

dacht ik dat ik daar dood zou gaan. 

We hebben moeten knokken voor ons 

leven om weg te komen. Sommigen van 

ons hadden kogelgaten in de jassen, 

scherven van granaten in de helmen 

of kogelpunten. We hebben strontveel 

mazzel gehad.” naast dit vuurgevecht 

 A
ls je Dennis hoort praten denk je bij 

jezelf één ding: wat een geluk dat hij 

geen pTSS heeft gekregen. Al zat hij 

er dicht tegenaan. Dennis’ ervaringen 

op missie in Afghanistan zijn even 

indrukwekkend als huiveringwekkend. 

ondanks alles, de gruwelen van de strijd 

tegen de Taliban en de depressieve 

klachten erna, doet hij graag zijn verhaal. 

“zodat lotgenoten zich erin herken-

nen en er hopelijk iets mee kunnen.” 

natuurlijk, er is altijd een kans dat jaren 

later zich toch nog pTSS openbaart. Die 

kans lijkt bij Dennis klein, want hij doet al 

het mogelijke om pTSS te voorkomen. 

Toch noemen we hem zekerheidshalve 

bij een fictieve naam. Want de veteraan 

werkt nu in de burgermaatschappij en 

het kan wel eens verkeerd uitpakken als 

zaken als van Dennis aanleiding Veteranenloket

Helletocht 
naar herstel

veterAnen
TeKST Alex GrooTHeDDe
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basis had, werd ik voor de eerste keer 

depressief. Heel veel dingen kon ik 

opeens niet meer. ik kon niet beslissen 

welk broodbeleg ik zou nemen, of hoe ik 

mijn koffie wilde drinken. ik ben best een 

extravert persoon en heb  veel prikkels 

nodig om te functioneren. Maar alles 

was weg: mijn vlotte babbel, mijn gevoel, 

alles. ik raakte hierdoor snel in paniek, 

want al dat vertrouwde was weg, en ik 

had nooit eerder meegemaakt dat het 

slecht met me ging.” 

Ommekeer na ongeluk
De ommekeer kwam toen Dennis in de 

auto met 140 kilometer per uur tegen 

een vangrailsplitter knalde. Daar kwam 

hij wonderwel zonder kleerscheuren 

vanaf. “Maar dat was wel het moment 

dat ik dacht: nu moet ik hulp zoeken. 

Want de problemen werden alleen maar 

groter. Toen merkte ik wel dat de zorg bij 

Defensie een log systeem was.” 

eerst stapte hij naar Bedrijfsmaatschap-

pelijk werk (BMW). “Daar ging het gelijk 

al fout. De eerste afspraak was verkeerd 

gepland. Bij de tweede afspraak die 

wel doorging barstte ik in huilen uit. ik 

was lichtelijk suïcidaal. en mijn proble-

men werden alleen maar nóg groter.” 

Alles wat mis kon gaan, bleef misgaan. 

BMW moest de intake bij de Militaire 

volgens het handboek voor de classifi-

catie van psychische stoornissen (DSM 

5). “er was sprake van forse aanpas-

singsproblematiek na de uitzending en 

spanningsklachten, plus alle situaties bij 

elkaar waardoor ik het moeilijk had.” 

Daarvoor had de MGGz andere verschil-

lende en ernstige conclusies getrok-

ken: een bipolaire stoornis, pTSS en de 

eerder genoemde ADHD. “Voor iedere 

diagnose heb ik medicijnen gebruikt. ik 

ben ook vaak van psycholoog gewis-

seld. nee, het systeem deugde van 

geen kant.” 

Wel steun van eenheid
Dennis heeft voldoende steun erva-

ren van zijn eenheid, die de band met 

hem probeerde te onderhouden en 

contact hield, onder andere door post 

en bezoekjes. Maar begeleiding vanuit 

de Defensieorganisatie was volgens 

hem zwaar onder de maat. “er had toen 

iemand moeten zijn die je bij de hand 

neemt en die vertelt hoe je het systeem 

moet bewandelen.” ook toen waren er 

al wel casemanagers, maar die hadden 

het vaak veel te druk. “Mijn ouders 

waren er gelukkig wel voor me. zonder 

hun was ik er waarschijnlijk niet meer 

geweest. Maar ook zij konden de weg 

niet vinden in het zorgsysteem van 

Geestelijke Gezondheidszorg (MGGz) 

regelen, maar het benodigde formulier 

bleek nooit te zijn verzonden. “ik zou 

binnen een week worden teruggebeld. 

Maar een week is héél lang als je niks 

kunt en radeloos bent. “

Zelf maar intake geregeld
Wanhopig belde hij zijn contactpersoon 

bij BMW op. “Maar zij was op vakantie, 

hoorde ik, en ik was te zwak om te eisen 

dat er iets zou gebeuren.” Uiteindelijk 

regelde hij ‘via via’ zelf een intake bij de 

MGGz. “Het was daar megadruk. pas 

drie weken na de intake kon ik terug-

komen. een psychiater van de MGGz 

stelde binnen een paar minuten vast 

dat ik ADHD had. zat ik twee weken met 

een scheve kaak op de bank van de 

ritalin, die op mij als een soort speed 

werkte. Vervolgens kreeg ik een behoor-

lijke dosis antidepressiva maar geen the-

rapie. Het duurde een half tot driekwart 

jaar eer er een soort van behandeling 

kwam. Wel haalden de antidepressiva 

de scherpe kantjes ervan af.” 

Uiteindelijk is er geen diagnose gesteld 

Op 11 juni is  het Veteranenloket officieel geopend. Integrale zorg voor veteranen is 
nu iedere dag bereikbaar en in noodgevallen zelfs 24/7. De AFMP heeft zich daar 
altijd hard voor gemaakt. Hoe anders was het nog maar een paar jaar geleden, toen 
veteranen veel moeite hadden het juiste zorgloket te vinden. Zoals Dennis. Bij hem 
duurde het vele maanden van misverstanden en verkeerde diagnoses, totdat hij 
van Defensie eindelijk de juiste zorg kreeg. Zaken als die van hem waren voor de 
AFMP de welbekende druppel.

“
Ik zou bInnen een week 
worDen teruggebelD. Maar 
Dat Is hÉÉl lang als je nIets 
kunt en raDeloos bent’
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Defensie.” Hij was ten einde raad toen hij 

naar de AFMp stapte. 

“Gelukkig werd ik met open armen 

ontvangen door Wim van den Burg (de 

toenmalige voorzitter, red.) en Jaqueline 

van rossum (beleidsmedewerker, red.). 

zij vroegen mij: ga zelf eens nadenken 

over wat wij voor jou kunnen betekenen. 

op die fiets ben ik naar de mogelijkhe-

den gaan kijken.” 

Studie met salarisbehoud
na dit gesprek heeft Wim van den Burg 

de zaak van Dennis aangekaart bij de 

HDp. in de loop van 2011 is daardoor 

eindelijk zijn behandeling van de grond 

gekomen. Met behulp van onder meer 

cognitieve gedragstherapie kwam hij 

er weer helemaal bovenop. “over de 

uiteindelijk hulp ben ik wél tevreden. 

ik heb nog wel klachten, maar die zijn 

beheersbaar en dat heb ik bij de MGGz 

geleerd.”

Dennis realiseerde zich dat hij zo spoe-

dig mogelijk het leger uit moest, zodat 

hij niet meer op uitzending gestuurd 

zou worden. “ en ik wilde dolgraag 

mijn huidige droombaan doen, maar 

daarvoor moest ik wel een paar jaar 

een opleiding volgen. Gelukkig heeft de 

AFMp voor me geregeld dat er sprake 

was van salarisbehoud. ik heb Wim van 

den Burg en Jaqueline van rossum er 

meerdere malen voor bedankt.” 

Aanbevelingen
Heeft Dennis nog aanbevelingen voor 

collega’s? “Je moet goed voor jezelf zor-

gen en goed naar jezelf luisteren. ik was 

op zoek naar het pilletje dat me beter 

kon maken, maar uiteindelijk moet je het 

allemaal zelf doen. er moet wel iemand 

zijn die je erin steunt. en laat ook vooral 

horen wat je van Defensie verwacht. 

Want ook al moet je het zelf doen, je 

mag verwachten dat het procesma-

tig klopt en dat je in dat proces door 

Defensie wordt meegenomen.” 

Veteranen met geestelijke en/of finan-

ciële of juridische problemen (en hun 

gezinsleden) kunnen sinds kort een 

beroep doen op het Veteranenloket. Het 

Veteranenloket is mede afgedwongen 

door de AFMp, en het is door zaken als 

die van Dennis dat de welbekende drup-

pel bij ons de emmer deed overlopen 

en we actie ondernamen. Alleen al 

daarom is het altijd zinvol om proble-

men met Defensie te melden. 

gAStcoluMn

 ‘The wait  
will be worth it’ 
»Wachten bij de telefoon tot ik iets hoor. 

Opspringen bij ieder berichtje. Direct alles 

aan de kant leggen wanneer ik een piepje hoor 

dat er een chat binnenkomt. Dat is mijn leven nu. 

Wachten op mijn militair die nu zijn werk in Mali 

doet.

Alles staat nu in het teken van wachten. Mijn leven 

staat in een soort van rust stand. Ik leef en doe mijn 

ding, maar het wordt overheerst door het missen. 

De mooie momenten niet kunnen delen, de minder 

mooie momenten maar weer voor mij houden. 

Wat heeft het voor een nut om hem met de minder 

mooie dingen te belasten. De weken tel ik af. De 

weken die al voorbij zijn. Die heb ik toch maar mooi 

weer gehad. 

De momenten dat ik hem mis worden er steeds 

meer. Steeds meer komt het gevoel dat het lang 

genoeg geduurd heeft. Steeds meer komt de frus-

tratie wanneer er iets kapot gaat of tegen zit en ik er 

weer alleen een oplossing voor moet zoeken. 

De momenten die we soms samen zijn worden 

steeds belangrijker. Samen zijn aan een telefoon is 

tijdelijk voldoende. Even de wereld om mij heen 

vergeten. Praten over de toekomst en het verleden. 

Even net het gevoel dat we aan tafel de dag door-

nemen met elkaar. Samen zijn met een enorme 

afstand ertussen… het kan en doet mij goed.

Al dat wachten is het waard. Nog even volhouden 

en dan komt hij thuis. Thuis waar hij bij mij hoort. 

Dan komt weer de periode van wennen, daar kan ik 

wel tegen opzien. Nog niet aan denken. Eerst maar 

eens denken aan het moment dat ik hem weer echt 

kan omarmen. Nog even… en dan kan ik hem weer 

veilig in mijn armen sluiten. 

Vrouwvanmilitair:

veterAnen

»Het Veteranenloket is op  

11 juni officieel geopend. Voor 

wie direct hulp nodig heeft is het 

loket 7 dagen per week en 24 uur 

per dag bereikbaar op telefoon-

nummer 088-3340000. E-mail: 

info@veteranenloket.nl.  Zie ook 

www.veteranenloket.nl.
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AFMP/FNV 
UITZENDCERTIFICAAT

  

Vraag uw uitzendcerti fi caat aan. Hiermee heeft  u grati s 
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.
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D
D

Waar vraagt u uw certi fi caat aan?
• Surf naar www.afmp.nl en klik op Uitzend-  

certi fi caat;
• 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 uitzendcerti fi caat aanvragen!

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

U bent lid van de AFMP/FNV en wordt uitgezonden? 

Zeker op uitzending

110225 Advertentie AFMP Uitzendcertificaat ACE.indd   1 10-3-2011   12:54:16
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Waarnemend nationale 
ombudsman Frank van Dooren: 

 ‘Defensie 
moet klachten 
veteranen sneller 
behandelen’

veterAnen
TeKST FreD lArDenoye, FoTo: nATionAle oMBUDSMAn 

Sinds de Nationale ombudsman in juli vorig jaar als veteranen-
ombudsman aan de slag is gegaan, zijn er al 115 klachten bij hem 
ingediend. Het heeft geleid tot extra personele ondersteuning voor 
de afdeling die deze klachten in behandeling neemt. Waarnemend 
Nationaal ombudsman Frank van Dooren maakt zich zorgen over 
veteranen die ‘buiten beeld’ blijven. “Defensie zou eigenlijk door 
middel van huisbezoek poolshoogte moeten nemen.” 

 O
p 15 mei verscheen er een 

onderzoekrapport van 

de nationale ombuds-

man, sinds juli vorig jaar 

tevens veteranenombuds-

man, waarin hij constateerde dat het 

ministerie van Defensie traag gehan-

deld heeft bij de noodkreten van een 

Bosniëveteraan met een posttraumati-

sche stress stoornis (pTSS). Volgens de 

ombudsman heeft Defensie in dit geval 

haar bijzondere zorgplicht onvoldoende 

ingevuld.

De klacht was ingediend door de 

moeder van de veteraan. na zijn eerste 

keuring in 2008 heeft de bewuste 

Bosniëveteraan maar liefst vier jaar op 

behandeling moeten wachten en deed 

in de tussentijd ook nog een poging 

tot zelfdoding. ombudsman Frank 

van Dooren: “De klachtenbehandeling 

bij Defensie baart mij al langere tijd 

zorgen. De afgelopen jaren zijn er door 

de ombudsman meerdere rapporten 

uitgebracht waarin Defensie wordt aan-

gesproken op de traagheid waarmee zij 

klachten behandeld.” 

Keuringsprotocol PTSS
Van Dooren is waarnemend 

ombudsman geworden nadat Alex 

Brenninkmeijer de functie van ombuds-

man per 1 januari dit jaar verruilde voor 

het lidmaatschap van de europese 

rekenkamer. De Tweede Kamer is nog 

op zoek naar een opvolger. Van Dooren 

wordt op het gebied van veteranen-

zaken bijgestaan door Matthijs van 

der Hoeven, kwartiermaker veterane-

nombudsman en zelf veteraan. Sinds 

Brenninkmeijer op veteranendag 

vorig jaar uit onvrede over de trage 

voortgang rond de uitvoering van de 

Veteranenwet aankondigde dat hij als 

Veteranenombudsdman aan de slag 

ging, zijn er al ruim 115 klachten inge-

diend. Het heeft al geleid tot uitbreiding 

van de personele ondersteuning. “De 

toenemende naamsbekendheid én 

zichtbaarheid van de veteranenom-

budsman heeft daaraan bijgedragen”, 

meent Van Dooren.

Waarnemend 
Nationale ombuds-
man Frank van Doo-
ren: “De ombudsman 
is geen hulpverlener 
of belangenbehar-
tiger.” 
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een aantal klachten heeft te maken met 

het al lang slepende dossier van het in 

2007 ingevoerde keuringsprotocol voor 

veteranen met pTSS. Meer dan 300 

veteranen hebben inmiddels bezwaar 

aangetekend tegen de verlaging van 

hun militair invaliditeitspensioen (Mip) 

als gevolg van een herkeuring volgens 

dit protocol. Van Dooren: “nog steeds 

ontvang ik daarover klachten, zowel 

van de Bond van nederlandse Militaire 

oorlogs- en Dienstslachtoffers als van 

individuele veteranen.”

naar aanleiding hiervan drong de 

ombudsman eerder aan op een collec-

tieve behandeling van de bezwaarschrif-

ten, maar Defensie heeft dat voorstel 

afgewezen. Volgens Van Dooren heeft 

dat geleid tot een patstelling tussen 

Defensie en de BnMo, ondanks infor-

mele gesprekken die tussen de partijen 

hebben plaatsgevonden. ”Voor zover ik 

heb kunnen nagaan is het pTSS-protocol 

sinds 2007 niet meer gewijzigd. Gelet 

op alle lopende procedures en vragen 

rondom dit keuringsprotocol heb ik bij 

de minister erop aangedrongen om 

werk te maken van de evaluatie c.q. 

revisie van dit protocol. Hiermee zou ook 

de beschadigde vertrouwensrelatie tus-

sen de betrokken veteranen en Defensie 

enigszins hersteld kunnen worden.” 

in reactie hierop heeft het ministerie 

van Defensie laten weten dat er medio 

dit jaar een onderzoeksproject wordt 

aanbesteed dat gericht is op evaluatie 

en validatie van het pTSS-protocol. Van 

Dooren: “Voor mij is dat een bevestiging 

dat de minister de signalen rondom het 

pTSS-protocol serieus neemt.”  

Dakloze veteranen 
Andere klachten betreffen onder meer 

de ‘regeling ereschuld’, het gebrek aan 

nazorg en langlopende kwesties als 

de niet betaalde soldij van militairen 

van het voormalige Knil in de Tweede 

Wereldoorlog. Daar waar voorheen 

vooral libanon- en Bosniëveteranen de 

weg naar hem wisten te vinden, doen 

de laatste maanden ook steeds meer 

Afghanistanveteranen een beroep op de 

dat dit soort klachten in de toekomst tot 

het verleden gaan behoren, maar ben 

hier nog niet helemaal van overtuigd. 

Uiteindelijk zijn het dezelfde organi-

saties die het werk blijven doen zoals 

voorheen. De mate van samenwerking 

tussen deze organisaties zal het succes 

bepalen. Goede nazorg kan alleen als in 

de keten alles haarfijn loopt, met zicht 

op de veteraan van begin tot eind.”

Volgens Van Dooren is de uitdaging 

voor Defensie om zicht te krijgen op 

veteranen die hulp behoeven. “Van 

de 20.000 nederlandse veteranen 

die uitgezonden zijn naar Afghanistan 

zijn er inmiddels ruim 6000 de dienst 

uit. op de actief dienende veteranen 

heeft Defensie goed zicht, zo schat 

ik in. leidinggevenden en directe col-

lega’s zien en spreken deze veteranen 

dagelijks. Anders is het met de groep 

veteranen die Defensie verlaat na een of 

meerdere uitzendingen.” 

Dat een veteraan en zijn of haar 

relatie een half jaar na uitzending een 

vragenlijst toegestuurd krijgt, is volgens 

Van Dooren niet voldoende. “Als ik in 

de krant lees dat slechts de helft van 

de veteranen deze vragenlijst ingevuld 

terugstuurt, dan vind ik dat uiterst 

zorgelijk. er wordt vervolgens nog wel 

een schriftelijke herinnering verstuurd 

naar het huisadres, maar daar blijft het 

bij. Hierdoor is er een behoorlijke groep 

veteranen die buiten beeld blijft. ik zou 

willen dat Defensie vervolgens doorpakt 

door middel van een huisbezoek, om 

het gesprek aan te gaan bij de vetera-

nen thuis en om daadwerkelijk pools-

hoogte te nemen. ik besef tegelijkertijd 

ook dat er een verantwoordelijkheid bij 

de veteraan zelf ligt. Het blijft een lastige 

paradox.” 

veteranenombudsman, signaleert  

Van Dooren.

Al in februari jl. meldde zijn medewer-

ker Matthijs van der Hoeven tijdens 

een hoorzitting in de Tweede Kamer 

dat er door de ombudsman ook een 

bemiddelende rol werd gespeeld voor 

dakloze veteranen, die kennelijk niet de 

weg weten te vinden naar het Centraal 

Aanmeldpunt voor veteranen. “Het 

gaat hier om veteranen die compleet 

vastgelopen zijn in het systeem van 

de overheid en zichzelf eigenlijk niet 

of moeilijk kunnen redden. net als 

andere burgers kloppen zij dan aan bij 

de nationale ombudsman omdat wij 

vaak een laatste strohalm zijn en omdat 

wij zeer laagdrempelig zijn. Deze vaak 

psychisch beschadigde veteranen zijn 

in situaties terechtgekomen dat zij er 

met de instanties zelf niet uitkomen. 

Het gaat meestal om een combinatie 

van problemen, zoals verslavings- en 

relatieproblemen en schulden.”  

Het betreft vaak de zogeheten ‘zorg-

mijders’ die bewust bepaalde instanties 

uit de weg gaan, maar het kan volgens 

Van Dooren ook te maken hebben met 

onwetendheid. “regelmatig blijkt uit 

navraag dat iemand niet bekend is bij 

het Veteraneninstituut en dan verwijs 

ik ze door. Het is goed om te weten dat 

de ombudsman geen hulpverlener of 

belangenbehartiger is. ik vermoed dat 

deze groep veteranen in het verleden 

instanties voor veteranen meed en 

daardoor nauwelijks zichtbaar was. 

immers, hun problemen spelen zich 

af in de maatschappij, vaak buiten 

het gezichtsveld van Defensie of het 

Veteraneninstituut.” 

Veteranenloket
op 11 juni heeft minister van Defensie 

Jeanine Hennis-plasschaert het 

Veteranenloket geopend. Het is 24 uur 

per dag en zeven dagen in de week 

het meldpunt voor veteranen die een 

zorgvraag hebben. een goede zaak, 

vindt Van Dooren, maar de tijd zal 

leren of daarmee alle problemen op dit 

gebied opgelost zijn. “ik hoop uiteraard 

“
wIj zIjn Vaak De 
laatste strohalM’
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 EnormE 
 toEnamE 
 psyChisChE 
 klaChtEn BritsE 
 vEtEranEn 
h  Het aantal Britse 
Afghanistanveteranen dat 
om hulp heeft gevraagd voor 
psychische klachten is in 2013 
met meer dan 50 procent 
gestegen. Dat meldt Combat 
Stress, een zorginstelling die 
veteranen gespecialiseerde 
hulp aanbiedt. Bij deze orga-
nisatie hebben zich vorig jaar 
358 Afghanistanveteranen met 
een hulpvraag gemeld. In 2012 
waren dat er nog 228 en Combat 
Stress verwacht dat het aantal 
de komende jaren nog zal toe-
nemen. De Britse regering heeft 
naar eigen zeggen 7,4 miljoen 
pond (ongeveer 9 miljoen euro) 
uitgetrokken voor veteranen die 
met psychische problemen uit 
Afghanistan zijn teruggekeerd. 
Combat Stress heeft in totaal 
meer dan 5400 veteranen in het 
cliëntenbestand, meer dan ooit 
tevoren. fl

 vEtEranEndag 
 koninklijkE 
 landmaCht En 
 UniFil-rEüniE 
h  Op 15 oktober vindt in 
Soesterberg de veteranendag 
van de Koninklijke Landmacht 
(KL) plaats. Het wordt een bij-
zondere dag in verband met 
het feit dat de landmacht dit 
jaar 200 jaar het predicaat 
‘koninklijk’ viert. Nog geen week 
later, op 18 oktober om precies 
te zijn, organiseert de UNIFIL-
vereniging op dezelfde locatie 
een grote UNIFIL-reünie. Elke vijf 
jaar viert de vereniging met een 
reünie de aanwijzing van het 
44e Pantserinfanteriebataljon 
Johan Willem Friso voor uit-
zending naar Libanon, dit jaar 
precies 35 jaar geleden. De 
locatie voor beide dagen is 
het terrein van de voormalige 
vliegbasis Soesterberg. Daar 
wordt het Nationaal Militair 
Museum gebouwd, dat op 3 
oktober wordt geopend. U kunt 
het museum tijdens deze dagen 
bezoeken. 
Veteranen van de landmacht 
ontvangen bij het juninummer 
van het veteranenmagazine 
Checkpoint een uitnodiging met 
meer informatie over de vetera-
nendag van de KL. Meer infor-
matie over de UNIFIL-reünie, 
waaronder de aanmeldingspro-
cedure, vindt u op www.unifil-
vereniging.nl. fl

veterAnenberichten
TeKST  FreD lArDenoye

Documentaire ‘Getekend’ 

»Op 15 mei is de documentaire Getekend: Veteranen in therapie 

in het Heerenstraattheater in Wageningen in première gegaan. 

Documentairemaker en journalist Coen Verbraak mocht een jaar lang cli-

enten en zorgprofessionals volgen binnen het Landelijk Zorgsysteem voor 

Veteranen (LZV). Het is voor het eerst dat een onafhankelijk journalist toegang 

kreeg tot de praktijk van de professionele veteranenzorg in Nederland. 

De ruim anderhalf uur durende documentaire volgt enkele Libanon-, Bosnië- 

en Afghanistanveteranen met een posttraumatische stress stoornis (PTSS) die 

in Centrum ’45 onder meer een groepstherapie volgen.  

Deze aangrijpende film is op 29 juni in het Oorlogsverzetsmuseum in 

Rotterdam en het Nationaal Monument Kamp Vugt. Na de zomervakantie 

wordt de documentaire door de NCRV in twee delen op tv uitgezonden. Kijk 

voor meer informatie op  www.getekend-film.nl   fl     

Veteranendag Taptoe 
op 25 september

»Van donderdag 25 tot en met zondag 28 sep-

tember 2014 vindt in AHOY Rotterdam de 60e 

editie van de Nationale Taptoe plaats. Het vfonds biedt 

in samenwerking met het ministerie van Defensie, 

ook dit jaar weer een arrangement aan voor vetera-

nen en dienstslachtoffers. Dit jaar vindt dat plaats op 

donderdagmiddag 25 september. Vanaf 10.00 zijn 

veteranen welkom in AHOY voor een Meet & Greet en 

krijgen zij een Indisch buffet aangeboden. Om 14.00 

uur begint de voorstelling met een officieel woord van 

welkom door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, 

tevens Inspecteur der Veteranen generaal-majoor Bart 

Hoitink. Tijdens de Taptoe spelen dit jaar onder meer 

de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen uit België, 

de Band of the Royal Oman Police en de The Royal 

Armoured Corps Band uit het Verenigd Koninkrijk. De 

Nationale Taptoe schenkt altijd aandacht aan hen die 

zich hebben ingezet voor vrede en vrijheid. Op deze 

60e editie zal trompettist Eric Vloeimans hieraan een 

sfeervolle bijdrage leveren. 

In de juni-editie van het veteranenmagazine 

Checkpoint staat een advertentie met de aanmeldings-

procedure. Meer info kunt u vinden opde website 

www.nationaletaptoe.nl  fl

FoTo: zUiDenWinD FilMproDUCTieS

Een fragment uit 
‘Getekend.’
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»De veteranenmotorrun, die sinds 

2010 wordt gehouden, begint net 

als voorgaande jaren op de vrijdag voor 

de nederlandse Veteranendag vanuit 

vier locaties in het noorden, zuiden, 

oosten en westen van nederland. De 

routes lopen langs veteranenontmoe-

tingscentra en monumenten, waar 

rustmomenten zijn ingepland. op de 

nederlandse Veteranendag zelf rijden 

de ruim tweehonderd motoren samen 

naar het Malieveld, waar ze precies om 

12.00 uur aankomen. een kleine groep 

van 25 motoren voegt zich een uur later 

in het defilé. 

Vorig jaar was er de nodige onvrede 

over enkele controlemomenten van de 

groep door de politie en de Koninklijke 

Marechaussee. Veteranen voelden zich 

onder meer door de foto’s die van de 

deelnemende motorrijders werden 

gemaakt, gecriminaliseerd en niet 

welkom op veteranendag. De com-

motie leidde door bemiddeling van de 

inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 

tot een bijeenkomst tussen de organi-

serende motorvereniging van vetera-

nen met de politie en de Koninklijke 

Marechaussee. De gesprekken moeten 

ervoor zorgen dat de motorrijdende 

veteranen zich dit jaar weer welkom 

voelen.

Veteranenverhalen
Vanwege de tiende nederlandse 

Veteranendag is er een verhalenwed-

strijd georganiseerd die moet leiden 

tot een boekwerk met de titel Tien 

bijzondere Veteranenverhalen. een jury 

onder voorzitterschap van voormalig 

Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet, 

zelf dochter van een indiëveteraan, 

heeft uit meer dan honderd ingezonden 

verhalen een selectie gemaakt. Daarbij 

is rekening gehouden met een balans 

tussen alle oorlogs- en vredesoperaties 

vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en 

met de missie in Afghanistan. De geko-

zen verhalen zijn geredigeerd, waarbij 

de eigenheid van de verhalen intact 

is gebleven. Tijdens de nederlandse 

Veteranendag is het boekje in een 

beperkte oplage beschikbaar; daarna 

is het boek te bestellen bij het Comité 

nederlandse Veteranendag.

Defilé en muziekprogramma
De viering van veteranendag in 

Den Haag begint zoals elk jaar met 

een besloten bijeenkomst in de 

ridderzaal in aanwezigheid van 

koning Willem-Alexander, premier 

rutte en minister van Defensie 

Hennis-plasschaert. Daarna vindt de 

al even traditionele uitreiking plaats 

van de Herinneringsmedaille voor 

Vredesoperaties op het Binnenhof. 

om 13.00 uur is de start van het 

Veteranendefilé met dit jaar voor het 

eerste een detachement van ongeveer 

25 veteranen die werkzaam zijn bij de 

Dienst Justitiële inrichtingen. ze worden 

in het defilé begeleid door een van de 

bekende witte busjes, die bij deze orga-

nisatie horen. 

op het Malieveld verzorgt het orkest 

van de Koninklijke luchtmacht een 

optreden met veel nummers uit de 

Veteranen top 50, zoals Brothers in 

Arms van Dire Straits, one van U2 en 

Crazy van Seal. Het orkets wordt bijge-

staan door soliste Vera de Bree en zan-

ger rolf Koster en een vrouwelijk trio dat 

de backing vocals verzorgt. overigens 

is deze show voor en na veteranendag 

ook te zien op enkele lokale vetera-

nendagen. op het Malieveld geven net 

als vorig jaar de Booming pianos een 

optreden, zij treden ook regelmatig op 

in uitzendgebieden. Uiteraard is ook de 

AFMp met een stand aanwezig op het 

Malieveld. Meer info op de website www.

veteranendag.nl. fl

Zaterdag 28 juni wordt de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag voor de 
tiende keer georganiseerd. Om die reden worden er ook speciale extra’s 
georganiseerd, zoals de uitgave Tien bijzondere Veteranenverhalen. 
Voor de rest bestaat de viering van de Veteranendag uit de vertrouwde 
ingrediënten. Daaronder ook de jaarlijkse veteranenmotorrun, die vorig 
jaar tot enige commotie leidde.

Motorrijdende 
veteranen welkom

Vertrouwde ingrediënten op  
10e nederlandse Veteranendag

Motorrijders rijden 
langs koning Willem-
Alexander tijdens het 

defilé in 2013. 
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16 T/M 20 SEPTEMBER 2014
JAARBEURS UTRECHT
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TOEGANG
GRATIS

BESTEL NU UW GRATIS KAARTEN OP=OP

OGEN EN OREN TEKORT
Informatie, inspiratie en ideeën in 6 hallen met 600 
stands. Compleet en overzichtelijk in 6 thema’s. 
Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, Maatschappij, Mooi 
& Fit en Welzijn. Met presentaties en workshops. 
Podia en terrassen met muziek, theater, dans en 
show. Aansluitend ‘Musicalsterren in Concert’. 
50PlusBeurs verveelt nooit: ogen en oren tekort!

AANSLUITEND CONCERT
Geniet ná de beurs van het concert met (musical) 
hits en evergreens. Van Sonneveld en Miss 
Saigon tot Grease en Hazes. Van The Carpenters 
tot Eurovisie Songfestival. Gastoptreden van 
Heidi & Die Heino’s. Tony Neef en Mariska van 
Kolck verrassen. De combinatie ‘Beurs & Concert’ 
verzekert u van ‘n bijzondere dag uit. Kom ook!

Liever met de bus? Beurs + Vervoer: € 19,95; Beurs + Concert + Vervoer: € 34,95
Bestel Bus-Combi via www.effeweg.nl/50plusbeurs of 0529 46 96 67

‘S WERELDS GROOTSTE
Beleef de 50PlusBeurs helemaal. Geniet van gratis 
vlaai. Pak de gratis beurstas vol hebbedingetjes. 
Win een elektrische fi ets, avontuurlijke vakantie of 
iPad. Niemand verlaat de 50PlusBeurs met lege 
handen. Beurs van 10.00 tot 17.30 uur. Concert 
van 17.30 tot 19.30 uur (zaterdag 15.15 - 17.15)  
Actueel programma op www.50plusbeurs.nl

50PlusBeurs: GRATIS*! Beurs & Concert: € 20,-*    *Bestelkosten € 2,50

Bestel uw (gratis) kaarten vóór 30 augustus via 026 377 97 36
of via www.PlusTicket.nl (Klik op ons logo in de linker balk)

Houd uw lidnummer gereed!

TONY NEEF MARISKA VAN KOLCK
in Concert

TONY NEEF MARISKA VAN KOLCK
in Concert

TONY NEEF MARISKA VAN KOLCK
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ming aanwezig is, is dat op basis van 

deze uitspraak van de raad niet meer 

toegestaan. Gezien de uitleg van de 

raad menen wij dat ook in het geval dat 

er wel een kantine is, maar deze wordt 

beheerd door een commerciële cate-

raar, de maaltijdkosten zouden moeten 

worden vergoed. ook in dat geval heeft 

de overheid immers niets van doen met 

de verstrekking van de maaltijd.

 

Mocht je zelf tegen een zelfde afwijzing 

van verblijfkostenvergoeding aanlopen 

neem dan contact op met onze afde-

ling individuele Belangenbehartiging. 

Wellicht dat wij ook in jouw geval alsnog 

een vergoeding kunnen afdwingen. 

was. De Centrale raad van Beroep geeft 

echter een andere uitleg aan artikel 

13 BDD. Alleen wanneer de maaltijd 

daadwerkelijk verstrekt wordt door 

de overheid hoeft er niet vergoed te 

worden. in dit geval was de opleiding 

wel gesubsidieerd, maar was er in de 

school alleen een snoepautomaat 

aanwezig. een fatsoenlijke lunch of diner 

was alleen bij de plaatselijke horeca 

verkrijgbaar. Deze maaltijden waren dus 

op geen enkele manier verstrekt door 

de overheid. De raad was het dan ook 

geheel met de jurist van de AFMp eens 

en heeft bepaald dat Defensie alsnog de 

maaltijdkosten van ons lid moet betalen.

 

Commerciële cateraar
inmiddels hebben we begrepen dat 

Defensie artikel 13 BDD regelmatig 

gebruikt om een verblijfkostenvergoe-

ding af te wijzen. in het geval dat er 

geen kantine op de plaats van bestem-

 I
n artikel 13 van het Besluit 

Dienstreizen Defensie (BDD) 

staat namelijk dat je geen 

recht hebt op een verblijf-

kostenvergoeding als je op 

je plaats van bestemming 

gebruik kan maken van 

maaltijden of logies van 

overheidswege. Vrij vertaald 

krijg je bijvoorbeeld een 

lunch tijdens een school-

dag niet vergoed als deze lunch wordt 

verzorgd door de overheid, bijvoorbeeld 

in een kantine van Defensie. 

 

Hbo-studie
een van onze leden liep tegen deze 

beperking aan toen hij zijn maaltijd-

kosten gemaakt tijdens zijn hbo-studie 

wilde declareren. Defensie weigerde 

de maaltijden te vergoeden omdat de 

betreffende hogeschool een door de 

overheid gesubsidieerde hogeschool 

Een defensiemedewerker die een opleiding volgt op kosten van Defensie heeft niet alleen recht op vergoeding 
van rechtstreekse scholingskosten zoals voor lesgeld en studieboeken. Ook de reis- en verblijfkosten die je voor 
je studie moet maken, kun je declareren op basis van het Besluit Dienstreizen Defensie. Alleen als de maaltijd 
daadwerkelijk verstrekt wordt door de overheid, hoeft Defensie geen vergoeding te betalen. Zo heeft de Centrale 
Raad van Beroep bepaald nadat de AFMP bezwaar maakte.

Vergoeding maaltijd
ook bij gesubsidieerde opleiding

Werk en inkoMen
TeKST JAqUeline VAn roSSUM

“
alleen als De oVerheID De 
MaaltIjD DaaDwerkelIjk 
Verstrekt hoeft zIj Deze 
nIet te VergoeDen
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»	 Vertrouwen onder druk

rapport Igk ‘Het is dan ook geen wonder dat 

het vertrouwen van het personeel in 2013 op 

een laag niveau stond. Het defensiepersoneel 

is zeer loyaal, werkt hard en heeft vaak meer-

dere uitzendingen achter de rug. Militairen en 

ook veel burgermedewerkers hebben geen 

moeite met deze opofferingen, maar verwach-

ten tegenover deze bijzondere inzet ook een 

bijzondere invulling van het werkgeverschap 

door Defensie. Het personeel van Defensie is 

nog steeds buitengewoon toegewijd. ‘

rapport afMp ‘Vertrouwen en loyaliteit 

waren altijd een groot goed binnen de 

Defensieorganisatie. Vertrouwen en loyaliteit 

zijn de belangrijkste basisvoorwaarden om als 

Defensie goed te kunnen functioneren. Maar 

jaren lang loyaliteit van de medewerkers vra-

gen en daar als organisatie en politiek nauwe-

lijks iets tegen over stellen, heeft wel zijn prijs 

en heeft het vertrouwen enorm geschaad.’

»	 Vertrouwen na reorganisaties

rapport Igk ‘en voordat doelen zijn bereikt 

of lessen zijn geleerd, is de volgende reorgani-

satie al weer in gang gezet. Dat leidt volgens 

het personeel tot een opportunistische can 

do houding, waarbij ernaar gestreefd wordt 

nog alle taken uit te voeren in een verder krim-

pende organisatie. Het steeds weer moeten 

bijstellen van doelen leidt tot een zekere scep-

sis. positieve en motiverende verhalen van de 

top worden wel gehoord. Maar men wacht 

eerst de resultaten in de praktijk af voordat 

men er waarde aan hecht.’

rapport afMp ‘Daarbij wordt de politiek 

door de respondenten verweten dat zij zich er 

onvoldoende van bewust zijn dat bezuinigen 

op Defensie altijd tot gevolg heeft dat er nave-

nant minder taken kunnen worden uitgevoerd. 

Doordat de politiek de ambities voortdurend 

op een te hoog niveau legt, zonder daarbij de 

bijbehorende financiële middelen te garande-

ren, worden tekorten op de exploitatie steeds 

opnieuw afgewenteld op het personeel.’

en gaat 
te paard

Afgelopen maand heeft 
de IGK zijn jaarrapport 
over 2013 aan de Minister 
aangeboden. De AFMP is 
verheugd dat ook de IGK in 
dit rapport de bevindingen 
van de AFMP ondersteunt 
zoals die reeds in oktober 
2013 zijn verwoord. 
Vergelijk onderstaande 
fragmenten uit het rapport 
van de IGK maar met onze 
eigen bevindingen. De 
vraag is: wat doet minister 
Hennis-Plasschaert ermee? 
Of zoals CDA-Kamerlid 
Knops het zei: “Ik vraag 
me af: is minister Hennis 
woordvoerder van het 
Ministerie van Financiën, 
of gaat ze voor de troepen 
staan?”

Vertrouwen 
komt te voet…

Werk en inkoMen
TeKST SKip SprinGer
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Zicht op perspectief
De bevindingen naar aanleiding van de 

enquête zijn op 30 oktober 2013 aan 

de minister aangeboden. ook de iGK 

onderkent als adviseur van de minister 

dat het vertrouwen sterk onder druk 

staat. De iGK zegt in zijn rapport: Dit 

jaarverslag draait om vertrouwen en 

perspectief. Het één kan niet zonder 

het ander. Alleen door vertrouwen te 

herwinnen, kan perspectief worden 

geboden. en zonder zicht op perspec-

tief zal er geen vertrouwen bestaan .  

Zichtbaar aan de slag
Minister Hennis kan in elk geval geen 

mooi weer meer blijven spelen. in de 

Tweede Kamer probeerde ze dat tijdens 

een debat op 27 mei jl. nog wel met 

nietszeggende antwoorden, maar D66 

en CDA staken daar een stokje voor. 

D66-Kamerlid Sjoerdsma: “erkent de 

minister de zorgen?” en CDA-Kamerlid 

Knops: “Defensie heeft de graat in de 

keel van de vakbonden nog niet weg-

genomen. ik vraag me af: is minister 

Hennis woordvoerder van het Ministerie 

van Financiën, of gaat ze voor de troe-

pen staan? Vind je het gek dat er zoveel 

onrust onder het personeel is?” Minister 

Hennis: “Het verbaast me: alsof ik het 

beeld schets dat de zon schijnt terwijl 

het buiten regent. natuurlijk, zo’n lange 

periode van reorganisaties hakt er diep 

in. Deze dip van vertrouwen, daar moe-

ten we met zijn allen aan werken. ik loop 

niet weg voor de kritiek van de iGK.” 

nu, bijna 8 maanden na de AFMp-

enquête, heeft Defensie weinig tot niets 

gedaan om dat vertrouwen te herwin-

nen. De WUl is nog steeds niet struc-

tureel hersteld, de arbeidsvoorwaarden 

staan sinds 1 maart 2013 in de koelkast, 

er is nog steeds een gat tussen einde 

UKW en aanvang AoW, enzovoorts 

enzovoorts. De AFMp hoopt dat, nu ook 

de iGK de noodklok luidt, Defensie nu 

écht zichtbaar aan de slag gaat. 

»	 Personeelsbeleid

rapport Igk ‘Het personeel ervaart dat 

behoud van kennis, ervaring en loopbaanper-

spectief onder druk staat door de verkleining 

van de bovenbouw van het functiehuis (via de 

numerus fixus), een te korte functieduur en 

het ontbreken van loopbaanpaden

voor specialisten. Het systeem waarbij de 

militair elke drie jaar via de vacaturebank zelf 

weer een andere functie moet vinden, vergt 

veel energie van de medewerker maar ook 

van de chefs.’

rapport afMp een van de vele citaten van 

respondenten: “De vele personeelswisselingen 

beïnvloeden continuïteit, kennisverlies en 

personele chaos op de werkvloer. Uithollen 

van de staande organisatie op personeels- en 

materieelgebied.” nog een citaat van een 

respondent: “3 jaar functie duur. Tekort om 

ervaring op te bouwen. Je collega wordt 

concurrent. ‘Goed’ voor de werksfeer en 

veiligheid.”

»	 Inzetbaarheid materieel

rapport Igk ‘een derde bron van onvrede 

is de inzetbaarheid van het materieel en de 

ondersteuning van de taakuitvoering. Het 

gaat hier om een samenloop van een aantal 

aspecten: een achterstand in de hoeveelheid 

reservedelen, de invoering van SAp, de groot-

schalige reorganisatie in het materieellogis-

tieke veld, het soms moeizame verwervings-

proces, de invoer van nieuwe systemen, maar 

ook het gebruik van verouderde voertuigen 

en iCT-middelen. Het personeel heeft moeite 

om te begrijpen dat Defensie enerzijds een 

hightech organisatie is met indrukwekkende 

wapensystemen die zich ook als zodanig pro-

fileert, terwijl de basale ondersteuning op de 

werkplek niet aan de verwachtingen voldoet.’

rapport afMp ‘een citaat van een respon-

dent: “over alle keuzes zou zoals gewoonlijk 

‘goed’ nagedacht zijn. Uiteindelijk blijkt het dan 

maar half te werken ach ja ..  ken Defensie.

nog een citaat van een respondent: “zo 

zonde.. daar waar we vroeger een krijgsmacht 

waren die tot ver over de grenzen geroemd 

werd en waar we als voorbeeld dienden, zijn 

we nu een lachertje! Welke beloften worden 

nog waar gemaakt. Het vertrouwen is totaal 

verloren... en dat na 35 jaar met trots gewerkt 

te hebben voor Defensie.” 

een citaat van een respondent: “De beschik-

baarheid van reserveonderdelen is schrijnend. 

en tevens de staat van ons materieel. er is 

meer kapot dan heel. Als wij met het materieel 

waarmee wij dagelijks werken op missie zou-

den gaan zouden we de poort niet uitgaan. 

Met andere woorden: ik zou niet met dit leger 

meer op uitzending gaan.”’

»	 Inbedding in de samenleving

rapport Igk ‘onafhankelijk van de keuze 

voor een personeelsmodel is duidelijk dat het 

bewustzijn van de samenleving over wat vrij-

heid en veiligheid vergen nog verder kan wor-

den ontwikkeld. Daarin hebben Defensie, haar 

personeel en de veteranen zelf ook een rol.’

rapport afMp ‘Herstel van het maatschap-

pelijk draagvlak; dat is een gezamenlijke 

opdracht  waar de Defensieleiding en de poli-

tiek voor zouden moeten staan.’
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coMputerhoek
TeKST WiM VAn Den BUrG

Prima 
password 
manager

»Hoeveel wacht-

woorden en gebrui-

kersnamen heb je in de 

loop der jaren al niet verzameld? Waarschijnlijk heel 

veel. Want als je de beveiliging serieus neemt voer 

je bij iedere website waar je je inschrijft een ander 

wachtwoord in. Zo niet, dan kun je echt in de proble-

men komen als dat ene wachtwoord in verkeerde 

handen komt. Met de gratis open source password-

manager KeePass kun je dit zonder veel inspanning 

voorkomen.

Als oplossing van dit probleem zijn er password 

managers bedacht. Dit zijn een soort kaartenbakjes 

waarin je al je wachtwoorden kunt bewaren. Het prin-

cipe van al die programma’s is hetzelfde. Ze bewaren 

de wachtwoorden en gebruikersnamen op een veilige 

versleutelde manier. Deze zijn alleen op te vragen via 

één wachtwoord dat toegang geeft tot de database. 

Je hoeft dus maar één wachtwoord te onthouden om 

toegang te krijgen tot alle inloggegevens, maar dit 

wachtwoord tik je nooit op internet in.

Het programma heeft een groot aantal pluspunten. 

Ten eerste goede beveiligingsvoorzieningen. Ook 

hier heb je één master password, maar daarnaast kun 

je nog extra beveiligingen inschakelen. Bijvoorbeeld 

met een key-file. Dat is een piepklein bestandje dat 

aanwezig moet zijn om het programma op te starten. 

Zet dit bijvoorbeeld op een usb-stick of geheugen-

kaart en je kunt het altijd bij je dragen. Iemand die de 

computer steelt of hackt beschikt echter niet over dit 

bestand en kan dus ook met het master password de 

database niet benaderen.  

Verder beschikt  KeePass over een uitgebreide gene-

rator die wachtwoorden voor je verzint, je kunt het 

wachtwoord eenvoudig naar het prikbord kopiëren. 

Het belangrijkste is dat de database dankzij diverse 

technieken bijzonder goed is beveiligd. 
Downloaden: http://keepass.info/download.html

nederlandse taalmodule: http://keepass.info/

translations.html  

 EEnvoUdig 
 BEstandEn  
 ovErzEttEn
h   IObit PCtransfer is handige 
gratis software waarmee je op 
een makkelijke manier gege-
vens en bestanden van een 
oude pc kunt overzetten naar 
een nieuwe computer. Heel han-
dig als je bijvoorbeeld je oude 
XP computer vervangt door een 
wat moderner exemplaar.  
Niet alleen documenten, foto’s, 
video’s en muziekbestanden kun 
je met IObit PCtransfer eenvou-
dig en snel overzetten, maar ook 
favorieten/bladwijzers, e-mails, 
Skype chats en instellingen van 
programma’s. Onder andere 
Internet Explorer (vanaf versie 
6), Chrome, Firefox, Opera en 
Outlook worden door PCtransfer 
ondersteund.
Het overzetten van de bestan-
den en data gebeurt op een vei-
lige versleutelde manier. Je kunt 
deze gratis software ook gebrui-
ken om backups te maken.  

Downloaden: http://www.iobit.com/

pctransfer.php

 WEg 
 mEt adWarE
h   Je hebt het vast wel eens 
meegemaakt. Er staan ineens 
advertenties in je browser-
scherm die niet afkomstig zijn 
van de website die je bezoekt, 
en je standaard zoekmachine is 
ook ineens vervangen door een 
zoekmachine vol reclame. Er is 
dan op één of andere manier 
Adware op je PC terecht geko-
men. Meestal is dit het gevolg 
van het klikken op een verkeer-
de banner of van het installeren 
van gratis software waarin deze 
troep ‘gratis’ wordt meegele-
verd. Van Adware wil je zo snel 
mogelijk weer af, maar dat is 
lang niet altijd zo makkelijk.
AdwCleaner is gratis software 
die je van deze ellende kan 
verlossen. AdwCleaner bevat 
een scanner die je PC, inclu-
sief het register, doorzoekt 
op ongewenste Adware en 
deze vervolgens verwijderd. 
AdwCleaner is geschikt voor alle 
bekende browsers. Het gooit 
toolbars, hijackers, aangepaste 
startpagina’s, aangepaste zoek-
machines en andere Adware 
weg na toestemming van jou als 
gebruiker. Ook de toolbars van 
programma’s en websites als 
Zonealarm en Ask kunnen ver-
wijderd worden.
Niet alle Adware laat zich door 
AdwCleaner verwijderen, het 
blijft immers altijd een kat 
en muisspel tussen Adware-
verspreiders en -bestrijders, 
maar het komt een heel eind.

Downloaden: http://general-change

log-team.fr/en/tools/15-adwcleaner
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verenigingSnieuWS

Dhr. E. van de Water
elzendreef 39
2272 CG Voorburg
10 april 2014 (96)

Dhr. C.J.F. Jonkers
ouwe raedthuysplein 7
4631 Vx Hoogerheide
11 april 2014 (78)

Dhr. H. Jansen
ereprijs 26
8935 JH leeuwarden
15 april 2014 (84)

Dhr. T.H. Tan
Mimosaflat 12
4702 Br roosendaal
21 april 2014 (86)

Dhr. R.G.J. Bogers
rontgenhof 9
7909 AM Hoogeveen
23 april 2014 (58)

Mevr. K. Brugge-Leverman
Ds. S. Huismansstrjitte 23
9051 DT Stiens
3 mei 2014 (71)

Dhr. H.P.M. van Gennip
laagstraat 450
5654 pS eindhoven
13 mei 2014 (59)

Overleden

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

24 sept 14 Schaarsbergen zo-Veluwe 13.30 uur pMT ‘De landing’ Schaarsbergen Deelenseweg 28 026-4430487 Bert Weeren 

25 sept 14 Voorburg haaglanden 14.00 uur Hotel ‘Mövenpick’ Stationsplein 8 070-3373737 peter Verwoerd 

29 sept 14 Weert poort van limburg 10.00 uur Dienstencentrum ‘De roos’ Beekstraat 29 0495-520580 Bert Weeren 

29 sept 14 eindhoven De kempen 13.30 uur zalencentrum ‘Ambassadeur’ l.napoleonplein 21 040-2520673 Bert Weeren 

2 okt 14 Uden brabant noord-oost 14.00 uur Cafe Moeke  oude Udenseweg 10 0413 262102 Bert Weeren 

6 okt 14 Steenwijk steenwijk 14.00 uur Verenigingsgebouw ‘De Klincke’ Kerkstraat 16 0521-513429 Gerard Dillerop 

7 okt 14 Harderwijk no-Veluwe 14.00 uur zalencentrum ‘De Kiekemure’ Tesselschadelaan 1 0341-434749 Gerard Dillerop 

9 okt 14 Hilversum ’t gooi 13.30 uur ‘De Akker’ Melkpad 14 035-6212447 peter Verwoerd 

9 okt 14 rosmalen De Meijerij 10.00 uur perron 3, zaal Spoorboom Hoff van Hollantlaan 1 073-8507550 Bert Weeren 

9 okt 14 Tilburg hart van brabant 13.30 uur MFA Het Spoor Schaepmanstraat 36 013-5421664 Bert Weeren 

13 okt 14 lijnden kennemerland 13.30 uur Dorpshuis De Vluchthaven Schipholweg 649 023-5551692 peter Verwoerd 

13 okt 14 nijmegen rijk van nijmegen 13.30 uur Wijkcentrum Dukenburg zaal 003 Meijhorst 7039 024 3448963 Bert Weeren 

14 okt 14 enschede twente 14.00 uur zuidkamp, MFA Vliegbasis Twenthe 053-4808218 Gerard Dillerop 

PA-bijeenkomsten

»Wie op 20 en 21 juni Vliegbasis Gilze-

Rijen bezoekt, kan de Koninklijke 

Luchtmacht van binnenuit meemaken. 

Tijdens deze Luchtmachtdagen draait het 

vooral om steun vanuit de lucht. De vliegba-

sis is beide dagen van 8.00 tot 18.00 uur open 

voor het publiek. 

Het thema van vrijdag is werken bij de lucht-

macht en zaterdag de inzet van het lucht-

wapen. Op beide dagen worden bezoekers 

door zien, doen en beleven meegenomen in 

de wereld van de Koninklijke Luchtmacht. 

Bezoekers kunnen de stormbaan uitprobe-

ren of alles te weten komen over de missies in 

Mali, Afghanistan en Somalië.  Of binnenstap-

pen in de nagebouwde Forward Operating 

Base. En nog veel meer. Natuurlijk zijn er, 

zoals elk jaar, de spectaculaire vliegshow en 

de static show.

Net als tijdens de andere Luchtmachtdagen 

is de AFMP aanwezig met een eigen stand.  

Kom langs en neem een cadeau in ontvangst!

Zie voor tijden en dergelijke: www.defensie.

nl/onderwerpen/luchtmachtdagen

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

DFD is klaar voor uw toekomst!

DFD-abonnement
Helder, zeker en gemakkelijk
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 10-4-2014   9:58:18

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
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puzzel
Door Dirry KooMAnS

 
Boncadeau!
Stuur uw oplossing van de puzzel vóór 30.06.2014 naar: 

redactie oplinie, postbus 157, 3440 aD woerden 
of stuur een e-mail naar: puzzel@afmp.nl 

Vergeet niet uw adres te vermelden, want onder de juiste inzendingen verloten wij een 

Boncadeau t.w.v. 25 euro! Uit de oplossingen van de puzzel uit het vorige nummer trok-

ken wij dhr. Vonk uit Vaassen.

coluMn

De bankzitter

Onberekenbaar

 omsChrijving
1 zijn - besef - reusachtig

2 kadaver - grimas - waterdamp

3 tegenhouden - brompot - puntig

4 drinkgeld - soort hagedis - keus

5  naakt - zetel - pijnlijk gevolg

6 draaien - pakken - noppes

7  naaigerei - dagaanduiding - dorpsweide

8  helaas - menens - hoog gebouw

De letters in de dikomlijnde vakjes zijn de 

laatste letters van het voorgaande en eerste 

van het volgende woord. In de kolommen 

onder de pijltjes ontstaat een waarheid, de 

oplossing van deze puzzel.

Overlappper

1

2

3

4

5

6

7

8
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» In het nogal schamele, zelfs 

scharrige uithoekje van onze 

landspolitiek dat Defensie heet, 

beheerst een onderwerp mijn denkwe-

reld: Poetin. Al zo’n twintig jaar genie-

ten we van het vredesdividend. Een 

eufemisme voor rücksichtlos bezuini-

gen op Defensie, totdat de ooit parate 

verzekering voor onze Vrijheid in coma 

raakte en bijkans overleed. Ons kon 

niks meer gebeuren: eeuwige vrede 

was ons deel. En nou is daar in een bij-

na ontmanteld Rusland een hele rare, 

bijna enge man aan het roer versche-

nen: Poetin.  Wel een man die ‘de ziel 

van het Russische Volk’ tot in de fines-

ses doorheeft en daar vakkundig op 

inspeelt. Dat enkele miljoenen Russen 

en aanverwante volkeren in hem 

geloven: soit. Maar in mijn kleine denk-

raam ontstaat een spagaat. Ik begin 

zelfs dubbel te denken. Bij het zien en 

horen van de daden van Poetin denk 

ik alleen maar: getsie. Hij stort een heel, 

oorspronkelijk toch dapper en groot 

volk, regelrecht tot ver in de vorige 

eeuw terug. Dat ze dat daar pikken: soit. 

Landsaard, ziel van het Russische Volk, 

altijd in de hoek gezeten waar de klap-

pen vallen, enzovoort. Koude oorlog 

dreigt, en is zelfs al rudimentair aanwe-

zig. Je moet die Poetin verafschuwen. 

Tegelijkertijd merk ik, als sympathisant 

van een volwassen, vakkundig en slag-

vaardig  Nederlands Defensieapparaat 

dat het eigenlijk wel goed uitkomt dat 

er weer een boze, onberekenbare beer 

in het Oosten wakker geworden is. De 

waan van de dag moet zo zoetjesaan 

maar weer omslaan in een meer alerte 

houding. De tekenen wijzen erop. Op 

de rechterflank van ons politieke 

spectrum klinken geluiden. Die erop 

duiden dat Defensie weer wat meer 

mag kosten. Een begin van besef dat 

het in de wereld ineens nog steeds bui-

tengewoon gevaarlijk kan worden. Ik 

zit dus met een dubbel gevoel: Russisch 

ultranationalisme: jakkes. En daarte-

gen een dammetje opwerpen: ‘t is niet 

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

Marine
Lizet Wolters 
mobiel 06 - 53 51 00 73  
e-mail lwolters@afmp.nl

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

Postactief regio Noord/Oost
Gerard Dillerop
mobiel 06 – 41 55 85 54
e-mail dillerop@afmp.nl

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

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

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 5 – 2014 sluit op 30.06.2014 en 
verschijnt 24.07.2014

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 1933098
openingstijden maandag t/m vrijdag 
 van 8.30 tot 17.00 uur

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

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

opzegging van het lidmaatschap 
kan geschieden door middel van een 
brief gericht aan AFMP/FNV, t.a.v. 
Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 
AD Woerden, of per e-mail: la@afmp.
nl. Houd rekening met de opzegtermijn 
van 2 volle kalendermaanden. 
Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het 
lidmaatschap wordt dan beëindigd per 
1 april.

adreswijzigingen kunnen door-
gegeven worden via onze website 
www.afmp.nl of gezonden aan: 

AFMP/FNV
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 157
3440 AD Woerden

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

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

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

aangesloten bij
•	Algemene Centrale van 

Overheidspersoneel (ACOP)
•	Federatie Nederlandse 

Vakbeweging (FNV)
•	EUROMIL (Europese 

organisatie van militaire 
belangenverenigingen)

redactie
Alex Groothedde, Dick 
Harte, Fred Lardenoye, Jos 
van Nieuwenhuizen, René 
Schilperoort, Anne-Marie Snels
redactieadres
Postbus 157
3440 AD Woerden
telefoon 
0348 707 434
e-mail
redactie@afmp.nl

ontwerp & vormgeving
MW grafisch ontwerpers
Margo Witte

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

oplage 
20.700

internet
www.afmp.nl

email
info@afmp.nl

druk
Senefelder Misset

Colofon
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Buitenland plaatsing
Gaat u langer dan een half jaar aaneengesloten naar het 
buitenland? Bijvoorbeeld bij detachering of plaatsing, 
dan biedt onze reisverzekering de oplossing. U krijgt 
altijd een maatwerkproduct dat helemaal is afgestemd 
op uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Zodat 
u zowel privé als zakelijk goed verzekerd op reis kunt!

Meer informatie
Wilt u meer weten over de DFD MaatwerkPakket           
doorlopende reisverzekering? Bezoek dan onze site of 
neem telefonisch contact op met DFD De Financiële 
Dienstverleners.

Standaard werelddekking en 
annuleringsverzekering
De doorlopende reisverzekering uit het DFD 
MaatwerkPakket biedt standaard werelddekking en 
heeft een annuleringsverzekering. Hiermee bespaart 
u zich de ‘dure’ annuleringsverzekering bij het boeken 
van een vakantiereis.
 
Militaire ‘zakenreis’
Voor militairen is het belangrijk dat ook dienstreizen 
en uitzendingen verzekerd zijn. Bij de meeste 
verzekeringen zijn militaire ‘zakenreizen’ niet gedekt. 
Bij DFD wel. Daarnaast sluit de repatriëringsdekking 
naadloos aan op de voorzieningen van Defensie. 

Op uitzending of op vakantie naar Spanje...
De DFD doorlopende reisverzekering behoort tot uw standaarduitrusting!

Wat is uw volgende reisdoel?

Doorlopende reisverzekering

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