
HET JAAR IN  
EEN NOTENDOP

2021 Vier keer informeerden wij 
jullie in ons bondsmagazine 

OpLinie over belangrijke arbeids-
voorwaardenonderwerpen en 

bondsnieuws. 

Werkende leden ontvingen in totaal 
10 keer de digitale nieuwsbrief 

werkenden, postactieve leden kregen 
19 keer de nieuwsbrief postactieven.

Ton van den Berg  
nam op 1 april de 

voorzittershamer over van  
Anne-Marie Snels

↓  ALLE HIGHLIGHTS → Wij beantwoordden gedurende 
het jaar talloze vragen van leden 
over hun rechten en plichten 
op vaccinatiegebied en over hun 
vergoeding bij een quarantaine.

→ Samen met de andere 
defensiebonden onderhandelden 
we in 2021 met Defensie over 
een nieuwe cao voor het 
defensiepersoneel …

→ Ook in 2021 spanden de 
begeleidingscommissies (BCO’s), 
waarvan de AFMP deel uitmaakt, 
zich in voor de rechtspositie 
van bij reorganisaties betrokken 
defensiepersoneel …

→ Wij luidden in 2021 veelvuldig 
de noodklok over het lot van 
Afghaanse tolken in hun 
geboorteland en spanden ons in om 
hen naar Nederland te krijgen.

→ Samen met het Netwerk 
Veteranen FNV stond de AFMP 
in 2021 borg voor erkenning, 
waardering en hulp voor alle 
veteranen bij Defensie …

→ Veel leden liepen in 2021 tijdens hun 
werk psychisch of fysiek letsel 
op. De AFMP vindt het belangrijk 
dat deze leden, die vaak op allerlei 
terreinen problemen ondervinden, 
optimaal worden geholpen …

→ Burgermedewerkers bij de 
DBBO, voor wie een verplicht 
leeftijdsontslag geldt, 
benaderden ons in 2021. Zij stelden 
ons vragen over de hoogte van de 
uitkering na ontslag die niet duidelijk 
is en over het verplichte karakter 
van dit ontslag …

Tientallen leden maakten in 
2021 gebruik van onze gratis 

belastingservice. Ook leden 
die problemen hebben met de 

Belastingdienst konden zoals altijd bij 
ons aankloppen …

→ De Militaire Luchtvaart 
Autoriteit draaide in juli het  
besluit terug om 20 vliegtuig-
techneuten op een Nederlandse 
vliegbasis hun Grand Fathers  
Rights te ontnemen …

→ Onder druk van de AFMP en een 
arbitrale uitspraak kon in 2021 
eindelijk het proces beginnen 
om een nieuwe uniforme 
employabilityorganisatie  
in het leven te roepen …

→ Wij maakten in november een 
einde aan de lange soap rond de 
uitvoering van de op artikel 38 
van het BARD gebaseerde feest-
dagencompensatie (FDC) …
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→ De AFMP startte een procedure 
tegen Defensie om ervoor te 
zorgen dat reservisten alsnog hun 
welverdiende vakantieopbouw 
tegemoet kunnen zien …

+

++

+

+

+

+ +



→ Samen met het Netwerk Veteranen FNV  
stond de AFMP in 2021 borg voor erkenning, 
waardering en hulp voor alle veteranen bij  
Defensie. Dit netwerk organiseert jaarlijks  
diverse activiteiten en heeft een eigen website: 
www.netwerkveteranenfnv.nl. 

← −
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→ Onder druk van de AFMP en een arbitrale uitspraak 
kon in 2021 eindelijk het proces beginnen om een 
nieuwe uniforme employabilityorganisatie 
in het leven te roepen vanaf 2023. Hierdoor 
kunnen defensiemedewerkers die niet onder een 
specifiek defensieonderdeel vallen straks bindende 
loopbaanafspraken maken.  

← −
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→ Wij maakten in november een einde aan de lange 
soap rond de uitvoering van de op artikel 38 van 
het BARD gebaseerde feestdagencompensatie 
(FDC) voor burgermedewerkers. Nadat wij ons 
hierover talloze malen bij Defensie beklaagden, 
kregen we die maand het positieve nieuws dat 
het DCHR de gerechtvaardigde toekenning van dit 
verlof over eerder gemaakte werkuren over 2021 
had bijgeschreven. 

← −
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→ Samen met de andere defensiebonden 
onderhandelden we in 2021 met Defensie over 
een nieuwe cao voor het defensiepersoneel, 
maar helaas zonder resultaat. Ondanks het feit dat 
er geen onderhandelaarsresultaat werd bereikt, 
vroegen wij in een enquête naar jullie mening 
hierover. Jullie spraken je massaal uit tegen  
de cao 2021. 

← −
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→ Tientallen leden maakten in 2021 gebruik van 
onze gratis belastingservice. Ook leden die 
problemen hebben met de Belastingdienst konden 
zoals altijd bij ons aankloppen. Zo maakten onze 
juristen met succes bezwaar voor een lid dat 
vanwege een uitzending naar het buitenland 
werd geconfronteerd met een naheffing 
overdrachtsbelasting en een opgelegde boete.

← −
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→ Ook in 2021 spanden de begeleidingscommissies 
(BCO’s), waarvan de AFMP deel uitmaakt, zich in 
voor de rechtspositie van bij reorganisaties 
betrokken defensiepersoneel. Na de afronding van 
reorganisatietrajecten beoordeelt de BCO of de 
organisatie zorgvuldig was bij het opstellen van het 
personeelsvullingsplan (PVP). De betrokkenheid 
van de AFMP bij reorganisatietrajecten is voor de 
positie van individuele leden van groot belang. Als 
er fouten zijn gemaakt, dan wordt de organisatie 
namelijk terug naar de ‘tekentafel’ gestuurd. 
Daarom stopte de AFMP in 2021 veel tijd en energie 
in de BCO’s.

← −
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→ Burgermedewerkers bij de DBBO, voor wie een 
verplicht leeftijdsontslag geldt, benaderden 
ons in 2021. Zij stelden ons vragen over de hoogte 
van de uitkering na ontslag die niet duidelijk is en 
over het verplichte karakter van dit ontslag. Over 
de hoogte van de uitkering legde de AFMP contact 
met Defensie. Verder verleende de AFMP juridische 
ondersteuning aan leden die niet voortijdig met 
ontslag willen.

← −
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→ De AFMP startte een procedure tegen Defensie 
om ervoor te zorgen dat reservisten alsnog hun 
welverdiende vakantieopbouw tegemoet 
kunnen zien. Door hun bijzondere positie binnen 
het militaire ambtenarenrecht zouden zij volgens 
Defensie geen vakantie opbouwen over hun 
gewerkte uren. Volgens de AFMP is dit in strijd met 
het AMAR en de Europese vakantierichtlijn.

← −
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→ Veel leden liepen in 2021 tijdens hun werk 
psychisch of fysiek letsel op. De AFMP vindt 
het belangrijk dat deze leden, die vaak op allerlei 
terreinen problemen ondervinden, optimaal worden 
geholpen. In 2021 stelden we Defensie onder meer 
met succes aansprakelijk voor beenletsel als gevolg 
van een ongeval bij het abseilen van een gebouw en 
voor letsel na een aanvaring op het water. In beide 
gevallen kregen de leden al hun schade vergoed. 
De AFMP werkte hiervoor samen met enkele 
gerenommeerde letselschadekantoren. Ook op het 
gebied van gevaarlijke stoffen (PX 10 en chroom-6) 
zat de AFMP niet stil. We voerden proefprocedures 
over de vraag in welke gevallen Defensie een 
(schade)vergoeding moet betalen aan slachtoffers 
die met deze stoffen in aanraking zijn gekomen.

← −
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→ De Militaire Luchtvaart Autoriteit draaide in 
juli het besluit terug om 20 vliegtuigtechneuten 
op een Nederlandse vliegbasis hun Grand Fathers 
Rights te ontnemen door geen verlenging te 
verstrekken. Hierdoor zouden deze techneuten 
vanaf 2022 niet meer bevoegd zijn hun werk te 
doen. Mede door Ron Segers als sectorhoofd 
Luchtmacht van de AFMP, die hiertegen flink 
protesteerde, ging deze beslissing van de baan.

← −
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