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→ Alle antwoorden op de meest 

gestelde vragen binnen handbereik.
→ De belangrijkste bijeenkomsten 

overzichtelijk in de agenda.
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 ↘ Bedenk de nieuwe naam voor 
het ledenmagazine van de MARVER. 
Als we jouw suggestie uiteinde-
lijk gebruiken krijg je van ons een 
cadeaubon naar keuze ter waarde van 
100 euro! Zijn er meerdere uitgekozen 

inzendingen, dan verloten we de bon 
onder deze mensen.
Stuur je suggestie vóór 3 september naar 
redactie@marechausseevereniging.nl en 
misschien prijkt jouw bedachte naam na 
de zomer wel op dit magazine!

tijd voor een

Dit is een blad voor leden van de Marechausseevereniging. Voor jou 
dus! Daarom vragen we je ook om de perfecte naam te bedenken 
voor dit ledenmagazine. Een naam die onze waarden uitstraalt: 
een daadkrachtige vereniging die sterk is in aantal, vereniging en 
professionals en klaarstaat voor jou.
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 EN VERDER…
 04  Bondig – Werk en inkomen

 09 Blog – Sven Schuitema

 19 Bondig – Rechtshulp

 20 Bondig vereniging

 24 Verslag 118e AV

 27 Maak kennis met de nieuwe HB-leden

 31  Puzzel

 32 Contact met de MARVER

 34 Ledenvoordeel FNV

 36 Lid in beeld

12 

VGB-BELEID VOLGENS 
HET BOEKJE
→ Wat doe je als je VGB wordt afge-
nomen omdat je partner voor de 
overheid in het buitenland werkzaam 
is (geweest)? De MARVER stond een 
lid bij, en met succes!

10 

EINDLOON VS 
MIDDELLOON
→ Is een middelloon pensioen-
regeling nu zoveel slechter dan 
een eindloonregeling? Niet als je 
aan de juiste knoppen draait! 

INHOUD

4 

REORGANISATIES 
KMAR IN 
AFRONDENDE FASE
→ De reorganisaties bij de KMar 
zijn bijna rond. Wat houdt dit in? 
En wat doe je als je het niet eens 
bent met je plaatsing?

→ Na jaren van onderzoek is er eindelijk een regeling 
voor slachtoffers van chroom-6. Op een bijeenkomst 
voor getroffen leden gaf AFMP tekst en uitleg. 

14
CHROOM-6 
SCHADEREGELING
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BONDIG WERK EN INKOMEN

Onlangs heeft de MARVER laten weten 
dat de bonden en de werkgever op 7 juni 

gestart zijn met de besprekingen voor een 
nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het 
huidige akkoord loopt namelijk af op 1 okto-
ber 2018 en voor die tijd willen we graag een 
nieuw resultaat aan jullie kunnen voorleg-
gen waarmee jullie akkoord kunnen gaan. 
Op het moment dat dit blad naar de drukker 
ging was er helaas nog geen arbeidsvoor-
waarden resultaat bereikt.

Wij krijgen van veel leden vragen over de 
voortgang en waarover door de bonden en 
de werkgever gesproken wordt. Begrijpelijk, 
maar omdat er vertrouwelijkheid is afge-
sproken over zowel het proces als de inhoud 
van de lopende onderhandelingen is de 
MARVER niet vrij om jullie daar uitgebreid 
over te informeren. 

We kunnen jullie overigens wel iets vertellen 
over welke onderwerpen er besproken wor-
den. Een deel van de onderwerpen is name-
lijk bekend en is een vervolg van het eerdere 
CAO-akkoord van eind 2017. In dat akkoord is 
afgesproken om te onderhandelen over een 

nieuwe Defensie specifieke pensioenrege-
ling voor militairen. En daar hoort gelijktijdig 
ook een discussie over de invoering van een 
nieuw loongebouw en een vereenvoudigd 
model van toelagen bij, omdat dit een grote 
samenhang met elkaar heeft. Uiteraard 
zullen we het ook hebben over loonontwik-
keling. Een goede CAO kan natuurlijk niet 
zonder een fatsoenlijke loonsverhoging. En 
de toon hiervoor is recent bij het Rijk en het 
onderwijs wel gezet! 
Verder heeft de Minister begin dit jaar een 
defensienota uitgebracht waarmee ze 
ongetwijfeld de nodige verwachtingen bij 
jullie heeft gewekt. Natuurlijk zullen wij de 
werkgever erop aanspreken dat die ver-
wachtingen ingevuld worden.

De MARVER wil graag een resultaat berei-
ken dat eraan bijdraagt dat Defensie een 
aantrekkelijke werkgever kan zijn. Een 
werkgever waar mensen graag willen komen 
werken en graag willen blijven werken. Dat 
is hard nodig want niet alleen de defensie-
organisatie is de afgelopen decennia ernstig 
verwaarloosd. Dat geldt nog veel meer voor 
het defensiepersoneel!

AOW-HIAAT 
OPLOSSING
 ↘We krijgen naast vragen over de 

onderhandelingen ook veel vragen 
over de oplossing van het AOW-hiaat. De 
minister heeft in haar Defensienota toege-
zegd deze voor 100% te repareren. Om dat af 
te ronden dient nader overleg met de bon-
den plaats te vinden. De eerder afgespro-
ken voorlopige voorziening moet namelijk 
omgezet worden naar een definitieve rege-
ling. De bonden hebben de minister al enige 
tijd geleden een brief gestuurd en gevraagd 
dat overleg met de bonden te starten. 
De minister heeft toegezegd dat te doen, 
maar het uitblijven van een mandaat om 
te starten met de CAO-onderhandelingen 
hebben de mogelijkheden om daar overleg 
over te voeren beperkt. Wij verwachten dan 
ook dat dit op zijn vroegst pas in het najaar 
kan gaan plaatsvinden. Jullie zullen dus 
misschien nog even geduld moeten hebben, 
maar die 100% reparatie is door de Minister 
toegezegd en de MARVER zal de Minister 
daaraan houden! 

CAO-ONDERHANDELINGEN: 

HOE STAAT HET ERMEE?

4
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BONDIG WERK EN INKOMEN

DWANGSOM 
IN 2017 DOOR WERKGEVER 
UITBETAALD

Heb je in 2017 een dwangsom van de werkgever 
ontvangen? Vraag de MARVER dan om bezwaar 

te maken tegen de aanslag inkomstenbelasting 
2017. Dat moet gebeuren binnen zes weken na 
verzending van het aanslagbiljet. Het kan dus kort 
dag zijn.
Eerder berichtten wij over de uitspraak van het hof 
Amsterdam in een – onder meer – door de MARVER 
aangespannen proefproces over de vraag of over 
de dwangsom loonbelasting verschuldigd is. Nadat 
eerder de rechtbank van oordeel was dat er wel 
loonbelasting mag worden geheven, heeft het hof 
te kennen gegeven dat dit niet is toegestaan. De 
Belastingdienst is in cassatie gegaan tegen de uit-
spraak van het hof, waardoor er nog geen uitsluit-
sel is. In afwachting van het arrest en ter veiligstel-
ling van je rechten raden we je – als de dwangsom 
in 2017 is betaald – aan om met hulp van de MARVER 
bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenbe-
lasting 2017. De MARVER heeft daarover afspraken 
met de Belastingdienst gemaakt, die erop neerko-
men dat de bezwaarschriften worden aangehouden 
tot het moment waarop de Hoge Raad duidelijkheid 
heeft geschapen.

Is of wordt de dwangsom in 
2018 uitbetaald dan is het 

niet nodig nu bezwaar 
te maken en kun je 
de ontwikkelingen 
afwachten. Uiterlijk 
in april 2019 komen 
we met een advies 
hoe in deze situatie te 
handelen. ←

MARVER 
BLIJFT ACTIEF 
ALS ABP-CONTROLEUR

De bonden van FNV Veiligheid – de 
MARVER, AFMP, NPB en de NBB– leveren 

de komende jaren twee leden voor het ABP 
Verantwoordingsorgaan (VO), dat namens 
de deelnemers het beleid van het pensioen-
fonds controleert. Dat is de uitkomst van de 
VO-verkiezingen die in april zijn gehouden 
onder alle ABP-deelnemers.

De leden van het ABP Verantwoordingsorgaan 
controleren het ABP-bestuur en geven advies 
over het te voeren beleid op het gebied van 
bijvoorbeeld de communicatie, beleggingen 
en de premie. Het VO bestaat uit vertegen-
woordigers van actieve deelnemers, gepensio-
neerden en werkgevers. Namens de werkende 
deelnemers is dit keer FNVV-kandidaat Richard 
Bronswijk gekozen en namens de gepensi-
oneerde deelnemers FNVV-kandidaat Bert 
Weeren.

Albert Springer leidde namens FNV Veiligheid 
de campagne voor de FNVV-kandidaten en is 
blij met het resultaat. ‘Met twee zetels in het 
VO kunnen we de belangen van onze leden 
goed behartigen. Dank aan iedereen die op 
onze kandidaten heeft gestemd. We wensen 
Richard en Bert veel succes de komende jaren 
en bedanken onze afzwaaiende VO-leden Peter 
Rutten en Jeroen Maat voor hun grote inzet op 
pensioengebied de afgelopen vier jaar.’ ←
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kent drie fases, de BCO 1, 2 en 3. Tijdens deze 
bijeenkomsten hebben wij als MARVER een 
belangrijke rol. Alle documenten die samen 
het definitieve reorganisatieplan vormen, 
op basis waarvan het personeelsvullings-
plan is gemaakt, komen dan op tafel. 

Rol bonden
Om een veelvoorkomend misverstand uit 
de weg te ruimen: de vakbonden gaan niet 

 D 
e MARVER is sterk betrok-
ken bij de controle op de 
uitvoering van een reor-
ganisatie. Dat moment 

breekt aan zodra het voorlopig personeels-
vullingsplan klaar is. Dit plan bespreken we 
in een Begeleidingscommissie Personele 
Implementatie (BCO), samen met de andere 
centrales van overheidspersoneel en ver-
tegenwoordigers van de KMar. Dit traject 

over het vaststellen van de functiecodes 
(zie kader). Dat hebben de medezeggen-
schapscommissies eerder al gedaan, samen 
met het projectteam van Defensie. Ook 
hoe die nieuwe organisatie er uit gaat zien 
is niet iets waar de vakbonden een rol in 
hebben. De bonden praten in het gehele 
reorganisatietraject vooral over de alge-
mene en individuele personele aspecten. 
En dat laatste gebeurd pas als het voor-

WERK EN INKOMEN

Het overleg over de reorganisatieplannen voor het LTC stap 3, staf CKMar en 
OTCKMar is kort geleden afgerond en deze plannen hebben een definitieve status 
gekregen. Dat betekent dat deze reorganisaties nu in de fase zijn gekomen dat wordt 
overgegaan tot vulling van de nieuwe organisaties. Dat gebeurd door middel van een 
personeelsvullingsplan dat met de bonden wordt besproken. In dit artikel leggen we uit 
wat dit voor de mensen die betrokken zijn bij deze reorganisaties gaat betekenen.

REORGANISATIES IN
 AFRONDENDE FASE

Vullen van de nieuwe organisatie:
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lopig personeelsvullingsplan (PVP) er ligt. 
In de BCO kijken we dan kritisch naar dat 
plan en hakken we knopen door. Namens 
de KMar schuiven de projectleider en/of 
de HDE aan en de uitvoerende P&O func-
tionarissen. Gezamenlijk bekijken we of 
het voorlopig personeelsvullingsplan op 
een juiste wijze tot stand is gekomen. Wij 
toetsen dit aan de hand van de regelgeving, 
de Uitvoeringsregeling Reorganisaties 
Defensie (URD) en de wetgeving (BARD en 
AMAR).

Controle
Het is goed dat we als bonden in dit stadium 
een stevige vinger in de pap hebben. Tijdens 
een BCO zien we regelmatig dat er toch iets 
over het hoofd is gezien of dat de regelge-
ving op een verkeerde manier is toegepast. 
Ook zien we vaak dat er op verschillende 

WERK EN INKOMEN

manieren wordt voorgesorteerd op de 
uitvoering, waardoor er geen gelijke kansen 
worden gegund aan al het personeel. Wij 
zorgen er in de BCO dan voor dat dit wordt 
hersteld. 

Natuurlijk hebben we ook best begrip voor 
de situatie waarmee de organisatie soms 
te maken heeft. En zeker in het geval van 
deze reorganisaties bij de KMar die erg lang 
op een afronding hebben moeten wachten. 
Personeelsfunctionarissen hebben vaak 
ongelooflijk veel werk aan de personeels-
vullingsplannen. Aan de andere kant mogen 
wij verwachten dat de werkgever er alles 
aan doet om tot solide plannen te komen. 
Dat is niet altijd het geval. Soms is het een 
kwestie van onzorgvuldigheid of blijkt dat 
afspraken die met de Minister onvoldoende 
geland zijn bij de defensieonderdelen. Maar 

ook de veelvuldige functiewisselingen 
helpen er niet altijd aan mee om binnen de 
organisatie de kennis over reorganisatiepro-
cessen op peil te houden.

Pas als alle tekortkomingen zijn besproken 
en waar nodig herstelt, kunnen we in de 
BCO een positief advies geven over een 
PVP. De KMar kan dan de brieven gaan ver-
sturen naar de medewerkers. Daarin staat 
welke functiecode een medewerker heeft 
en het voornemen van de werkgever om 
de medewerker wel of niet te plaatsen in 
de nieuwe organisatie. Hierbij wordt aan 
de medewerker de mogelijkheid geboden 
om dit voornemen te laten heroverwe-
gen. Dit geeft mensen de mogelijkheid 
om bedenkingen uit te spreken over een 
plaatsing of niet plaatsing in de nieuwe 
organisatie. 

GEEN ROL MARVER BIJ FUNCTIECODES 
 ↘Hoewel Defensie en de medezeggen-

schapscommissies leidend zijn als het 
om de functiecodes gaat, houden wij met de 
andere vakbonden wat dat betreft wel een 
oogje in het zeil. Tijdens de vergaderingen 
van de BCO vervullen we als vakbond vooral 
de rol van kwaliteitsbewaker. Dat doen 
we dus achteraf, op basis van de functie-
vergelijkingstabel die is vastgesteld door 
de medezeggenschapscommissies - (TR)
MC’s - en de projectleider. Zo bekijken we 
of een functionaris met een code 1-functie 
ook daadwerkelijk terugkomt in de nieuwe 
organisatie. Bij code 2-functies (dezelfde 
functie komt terug maar in een kleiner 
aantal) kijken we of er bij de burgers artikel 
116 BARD (waarin onder andere de ontslag-
volgorde wordt geregeld) op de juiste wijze 
is toegepast. Bij militairen controleren we 
of er op een juiste wijze tot een plaatsings-
volgorde is gekomen. Ook controleren we 
altijd even of code 3-functies (nieuwe func-
ties in de organisatie) niet vooruitlopend al 
gevuld zijn. Voorafgaand aan het definitief 
reorganisatieplan kunnen wel mensen 

op zogenoemde ‘sleutelfuncties’, TTW 
geplaatst worden, maar definitieve vulling 
kan pas plaatsvinden als de vacatures na 
afronding van de BCO 2 zijn opengesteld en 
de sollicitatieprocedures zijn afgerond. 
We zitten tijdens de BCO dus niet te hak-
ketakken over de functiecode zelf, tenzij er 
bijzonderheden met een functiecode zijn. 
Soms moeten we echter toch vaststellen 
dat er in de functievergelijking iets niet 
goed is gegaan. Zo zien we bijvoorbeeld nog 
wel eens dat dezelfde functies verschil-
lende codes hebben gekregen. Maar ook dat 
er burgermedewerkers op militaire functies 
worden geplaatst of andersom. In dat 
soort gevallen kunnen we nog wel eens een 
noodverband aanleggen. Dat betekent dat 
we dan aan de personele kant op zoek gaan 
naar een maatwerk oplossing. Waar het 
ons vooral om gaat is de rechtspositie van 
degenen die door de reorganisatie worden 
geraakt. Dat kunnen we toetsen omdat we 
op grond van de regelgeving weten wat 
Defensie zou moeten doen voor iemand die 
een bepaalde transitiecode heeft gekregen.
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er in de BCO 2 door de werkgever en de 
bonden naar een oplossing gezocht. Als er 
uiteindelijk over het eventueel aangepaste 
personeelsvullingsplan een positief advies 
van de bonden volgt, ontvang je een brief 
waarmee de wel of niet plaatsing definitief 
is geworden. Dit is een besluit waartegen 
je nog een formeel bezwaar kunt maken. 
Ons advies is echter om dat vooral niet af 
te wachten, maar gebruik te maken van de 
mogelijkheid van de heroverweging! In de 
brief staat waar je deze heen kunt sturen. 
Stuur echter ook een kopie naar de MARVER 
(info@marechausseevereniging.nl) zodat 
wij in de BCO hier de controle op kunnen 
houden.  ←

deze keer een langere termijn afgesproken 
met de KMar. Houdt die termijn, die ook in de 
brief die je krijgt zal zijn opgenomen, echter 
wel goed in de gaten.
 
De vorm van een heroverweging is vrij 
en de bedenking kan over van alles gaan. 
Bijvoorbeeld over de standplaats van de aan 
jou toegewezen functie of de transitiecode 
van je functie maar ook andere persoonlijke 
bedenkingen. Ook omdat je misschien van 
mening bent dat je de werkzaamheden van 
een functie die in de nieuwe organisatie 
terugkomt al langere tijd vooruitlopend 
op de reorganisatie hebt uitgevoerd en 
je daarom recht meent te hebben op die 
functie. Deze heroverweging (en die van je 
collega’s) worden door de vakbonden en 
Defensie in de BCO 2 besproken. Wanneer er 
een fout is gemaakt of je argumenten in de 
heroverweging dat rechtvaardigen wordt 

BELANGRIJK: 
Brief over je plaatsing
De BCO 1 voor de reorganisaties van het LTC 
stap 3, Staf CKMar en OTCKMar hebben op 
4 juli jongstleden plaatsgevonden. Omdat 
de personeelsvullingsplannen nog niet 
helemaal in orde waren, worden die nog 
aangepast. Nadat er door de bonden een 
positief advies gegeven is op die aangepaste 
plannen zullen de brieven verstuurd 
worden. Wij hopen dat dit nog voor het 
zomerreces gaat lukken.

De MARVER doet een dringende oproep aan 
iedereen die zo’n brief ontvangt: kijk goed of 
de inhoud voor jouw brief juist is. Klopt het 
niet, vraag dan meteen een heroverweging 
aan. Houd daarbij rekening met de termijn 
waarbinnen je de heroverweging kunt 
indienen: die is normaal genomen 14 dagen. 
Vanwege de vakantieperiode hebben we 

→ AFRONDENDE FASE 
De reorganisatie LTC is bijna afgerond 
en binnenkort ontvang je dus een 
plaatsingsbrief in de bus. Kijk goed 
of de inhoud voor jouw brief juist is. 
Klopt het niet, vraag dan meteen een 
heroverweging aan.

WERK EN INKOMEN

“Kijk goed of de inhoud voor jouw 
plaatsingsbrief juist is”



 “
Ik zag laatst een cartoon van 
een schreeuwende manager 
die aan de mensen aan een 
vergadertafel vraagt: “Ik 
vraag niet of het mag, ik vraag 
of ik er gezeik meekrijg!”. Dit 
typeert precies de houding 
van Defensie op dit moment. 

Overleg is pas nodig als er gezeik komt.
Dit zag je bijvoorbeeld bij de pilot ‘adaptief 
aan de grens’. Een onderwerp wat ontzettend 
veel verdeeldheid veroorzaakt bij onze leden. 
Hoezeer bepaalde functionarissen binnen de 
KMar het ook proberen te ‘framen’ en expres 
onze boodschap verdraaien. Onze kritiek is niet 
gericht op de mensen die dit project tot een 
succes proberen te maken of op de burgers die 
via dit project hun steentje willen bijdragen aan 
de veiligheid van ons land en Europa. Door mid-
del van overleg willen wij juist voorkomen dat 
er ‘gezeik’ van komt. Gelukkig ligt dit project nu 
op het niveau waar dit thuishoort: bij de minis-
ter en de vakbonden. 
Maar vergis je niet, er zijn mensen met een 
andere agenda dan de onze. Mensen die zeg-
gen dat de vakbond geen bestaansrecht meer 
heeft. Dat vakbonden niet meer nodig zijn. 
Mensen aan werkgeverzijde die belang hebben 
bij zo min mogelijk inspraak van de mensen die 
het werk moeten doen. Van jullie. Tegen deze 
mensen zeg ik dat de werkgever het bestaans-
recht van de vakbond zelf in de hand heeft. 
Als de werkgever het personeel de komende 
decennia structureel en zonder uitzondering 
fatsoenlijk behandelt, behoorlijk beloont en 
integer tegemoet treedt, dan zijn wij niet meer 
nodig.

Als ik echter terugkijk naar de afgelopen 10 
jaar heb ik daar weinig hoop op. De koopkracht 
is gedaald door niet meegroeiende arbeids-
voorwaarden en mensen een fooi krijgen voor 
hun werk tijdens nacht en ontij. Het aantal 
rechtszaken die met succes gevoerd zijn tegen 
deze werkgever is enorm. Niet actief dienenden 
worden financieel gepakt. Loyaliteit werkt nog 
maar één kant op. Ik kan niet anders conclude-
ren dan dat de werkgever tegenspraak nodig 
heeft en voorlopig nog wel nodig zal hebben.
Dus helaas voor hen met die andere agenda. 
We zullen er nog wel even zijn. We groeien 
nog steeds en we krijgen ook steeds meer 
betrokken leden. De MARVER is klaar voor de 
toekomst. We zullen er blijven staan en zullen 
doorgaan met het behartigen van de belangen 
van de mensen die onze samen-
leving dienen en gediend hebben. 
Omdat juist deze mensen, onze 
leden, dit keihard verdienen.

”

BLOG SVEN SCHUITEMA
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WIJ ZULLEN ER 
NOG WEL EVEN ZIJN

* Uit mijn toespraak 
tijdens de jaarlijkse 

Algemene 
Vergadering



Eindloon vs middelloon
Bijna alle pensioenregelingen in Nederland zijn middelloonregelingen. Er zijn er nog slechts enkele eindloonregelingen zoals 
bij militairen. Door strenger wordende (belasting)regels is die eindloonregeling steeds moeilijker uitvoerbaar. Wat ook 
gevolgen heeft voor de hoogte van je pensioen. Veel (oud-)militairen bouwen over een steeds kleiner deel pensioen op. 
Dat moet veranderen. In het laatste AVW-akkoord is dan ook afgesproken dat er een nieuw militair pensioenstelsel gaat 
komen. De onderhandelingen hierover lopen nog dus wij weten nog niet hoe het er exact uit komt te zien. Het vertrekpunt 
is een middelloonregeling. Velen denken dat een dit een verslechtering zal zijn. In deze infographic laten we zien dat als je 
aan de juiste ‘knoppen’ draait dit zeker niet het geval hoeft te zijn.

Franchise 

Het salarisdeel waarover je geen
pensioen opbouwt, dit wordt
(deels) opgevangen door je AOW.

Eindloonregeling Bij eindloon wordt je pensioen bepaald
op basis van je laatstverdiende salaris.
Bij een loonsverhoging wordt er niet
alleen pensioen opgebouwd over dat
hogere loon, maar wordt ook de 
pensioenopbouw van de voorgaande 
jaren opgehoogd naar het nieuwe loon. 
Dat noemen we backservice en daar-
voor wordt extra pensioenpremie 
betaald door de werknemer.
NB: Er zijn aan de eindloonregeling 
noodgedwongen al veel aanpassingen 
geweest. Waardoor in de praktijk eigen-
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Eindloon vs middelloon
Bijna alle pensioenregelingen in Nederland zijn middelloonregelingen. Er zijn er nog slechts enkele eindloonregelingen zoals 
bij militairen. Door strenger wordende (belasting)regels is die eindloonregeling steeds moeilijker uitvoerbaar. Wat ook 
gevolgen heeft voor de hoogte van je pensioen. Veel (oud-)militairen bouwen over een steeds kleiner deel pensioen op. 
Dat moet veranderen. In het laatste AVW-akkoord is dan ook afgesproken dat er een nieuw militair pensioenstelsel gaat 
komen. De onderhandelingen hierover lopen nog dus wij weten nog niet hoe het er exact uit komt te zien. Het vertrekpunt 
is een middelloonregeling. Velen denken dat een dit een verslechtering zal zijn. In deze infographic laten we zien dat als je 
aan de juiste ‘knoppen’ draait dit zeker niet het geval hoeft te zijn.
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DOSSIER X

VGB-BELEID 
VOLGENS HET 
BOEKJE
Een partner die gewerkt heeft in crisislanden kan 
voor een adjudant van de marechaussee problemen 
opleveren bij het verkrijgen van een Verklaring van 
geen bezwaar (VGB) voor een vertrouwensfunctie. 
Vaak omdat bij de veiligheidsdiensten in die landen 
geen gegevens opgevraagd kunnen worden. De 
Minister kan van dit beleid afwijken en andere 
bronnen benutten, maar dat doet ze niet 
gauw. Dat blijkt wel uit de driejarige 
rechtszaak die wij voor een 
marechaussee en zijn 
partner voerden.

DOOR JOCHEM SAJTOS

 De partner van de adjudant had ruim 
vijf jaar werkzaamheden verricht 
voor de Verenigde Naties (VN). Eerst 

in de Democratische Republiek Congo en 
vervolgens in Zuid-Soedan. Haar werk was 
gericht geweest op het eigen beleid van 
de VN en het geven van interne trainingen. 
Vanwege de ervaring die ze daarbij had 
opgedaan zorg en mensenrechten in 
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crisislanden was ze voor het ministerie van 
Defensie een interessante kandidaat voor 
een functie als reservist. Aangezien het om 
een veiligheidsfunctie ging, moest ze dan 
wel een VGB aanvragen. 

Voorgeschiedenis
De Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (MIVD) verrichtte het 
daarvoor wettelijk vereiste onderzoek. Op 
basis van de uitkomsten besloot de minister 
van Defensie de partner van de adjudant 
geen VGB te verstrekken. Ten eerste 
omdat de MIVD geen gegevens over de 
partner tijdens haar werk in het buitenland 
kon vergaren. Er bestond namelijk 
geen samenwerkingsverband met de 
veiligheidsdiensten van de Democratische 
Republiek Congo en Zuid-Soedan. Ten 
tweede omdat ze een te lange periode in 
deze aandachtsgebieden van de MIVD was 
geweest. Saillant detail was natuurlijk 

dat het Ministerie haar juist voor de 
kennis van de VN en ervaring 

in conflictlanden graag 
binnenhaalde. 

Terwijl dit de 
reden 

voor 

weigering 
van de de VGB van 

de partner was. 

De weigering om zijn partner een VGB 
te verstrekken had ook directe gevolgen 
voor de adjudant. Vanwege zijn veranderde 
thuissituatie had hij namelijk een nieuw 
veiligheidsonderzoek aangevraagd. De 
uitkomsten van dat onderzoek zorgden 
ervoor dat zijn VGB werd ingetrokken en hij 
uit zijn functie werd ontheven. Aangezien er 
geen functies op een lager veiligheidsniveau 
beschikbaar waren – functies waarvoor 
geen VGB vereist is – kwam hij 
noodgedwongen thuis te zitten. 

Juridische actie
Zijn partner besloot een juridische 
procedure tegen de afwijzing van haar VGB 
te starten, gezien de grote gevolgen voor 
de adjudant en de situatie dat strikt naar 
de letter van het beleid werd gekeken en 
niet naar de bijzondere omstandigheden. 
Ze kreeg daarbij de steun van de vakbond. 
Helaas lukte het niet om de minister 
via een bezwarenprocedure tot een 
ander standpunt te brengen, ondanks 
toewijzing van het bezwaar door de 
bezwarencommissie aan de partner. Na het 
aanspannen van een beroepsprocedure 
werd de bewindsvrouw in eerste instantie 
in het gelijk gesteld door de rechtbank Den 
Haag. Het was dan ook noodzakelijk om de 
stap te zetten naar de hoogste rechter op 
dit gebied, de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Vanaf de weigering 
van de VGB tot aan de behandeling van het 
hoger beroep al met al een procedure van 
een kleine drie jaar!

Veiligheidsrisico?
Tijdens de behandeling van het hoger beroep 
werd nogmaals naar voren gebracht dat 
Nederland de VN beschouwt als een zeer 
betrouwbare partner en ook actief gebruik 
maakt van haar kennis en kunde. Zelfs de 
MIVD werkt actief samen met de VN. Zij had 
daar navraag kunnen doen naar de handel 
en wandel van de partner en ook bij de 
(Nederlandse) diplomaten kunnen informe-
ren naar haar betrouwbaarheid. Het is dan 
ook bijzonder dat de minister de partner van 
de adjudant van begin af aan als een potenti-
eel veiligheidsrisico zag. 

Opmerkelijk genoeg is ze een jaar later voor 
het ministerie van Buitenlandse Zaken bij 
de VN in Mali precies dezelfde functie gaan 
vervullen als ze voor de VN deed in Zuid-

Soedan. Het enige verschil was degene door 
wie zij betaald werd. Hier blijkt maar weer 
uit dat de Nederlandse Staat veel vertrou-
wen in haar stelde. Voor de minister was 
het echter nog altijd onvoldoende om een 
uitzondering te maken.

Ingrijpende gevolgen
Uiteindelijk heeft de hoogste rechter die uit-
zondering wel gemaakt. Hij vond een afwij-
king van het beleid in dit geval gerechtvaar-
digd, omdat de omstandigheden zo bijzonder 
waren en de gevolgen voor de partner en 
de adjudant zo ingrijpend. Pas op basis van 
de door hem gegeven aanwijzing bleek 
de minister bereid om van het beleid af te 
wijken. De aangespannen procedure moest 
tot het bittere eind worden uitgevochten, 
voordat de minister bereid was om serieus 
te bezien of het algemeen belang eigenlijk 
wel gebaat was bij het genomen besluit. 

Pas na ruim drie jaar kreeg de partner van 
de adjudant, na nieuw uitgebreid onderzoek 
van de MIVD, alsnog een VGB. Hierdoor heeft 
ook de adjudant nu weer een VGB kunnen 
aanvragen en gekregen om een functie 
op een hoger veiligheidsniveau te kunnen 
bekleden en het werk op te pakken dat hij al 
die jaren vóór de hele kwestie heeft gedaan. 

Al met al is hij echter wel een aantal jaren 
belemmerd in zijn carrière en het is de vraag 

DOSSIER X

Stevig vasthouden aan zo 
min mogelijk uitzonderingen 
op de regel

→ Het VGB-beleid is niet in alle geval-
len sluitend. Een goede reden voor 
het niet verstrekken van een VGB is 
soms ver te zoeken. In uitzonderings-
gevallen kan de Minister afwijken van 
het beleid. De MARVER kan jou in die 
gevallen bijstaan.
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INTERVIEW

Bijeenkomst over 
chroom-6 en 
de collectieve 
schaderegeling

TEKST FRED LARDENOYE

14

Ondanks de excuses van staatssecretaris van Defensie 
Barbara Visser en het feit dat er mede dankzij de bonden een 
collectieve regeling is voor (oud)Defensiepersoneel blijft 
er kritiek klinken op de wijze waarop wordt omgegaan met 
de gevolgen van het gebruik van het kankerverwekkende 
chroom-6. Op een informatieve bijeenkomst voor getroffen 
leden op 17 juni gaf AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels tekst 
en uitleg. “De regeling is geen statisch document en er wordt 
meer onderzoek gedaan.”

 ‘HET IS 
LAAGDREMPELIG             
         EN ER WORDT  
             SNEL UITGEKEERD’
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XXXINTERVIEW

  Anne-Marie Snels 
begrijpt dat de emoties hoog opliepen op de 
bijeenkomsten die werden georganiseerd 
voor oud-POMS personeel n.a.v. het uitko-
men van het RIVM rapport en de collectieve 
regeling voor slachtoffers van het werken 
met chroom-6 die samen met de bonden is 
afgesproken. “Maar het beeld dat vervolgens 
naar buiten kwam doet niet helemaal recht 
aan de werkelijkheid. Zo gaf een letselscha-
de advocaat toe dat het eigenlijk een nette 
regeling is. En het is wereldwijd uitzonderlijk 
dat er zo’n collectieve regeling is.”

15
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heel kritisch geweest op RIVM-rapporten, 
dat heeft men zich blijkbaar aangetrokken. 
Wim van Veelen, FNV-expert en lid van de 
klankbordgroep, zei ook: ‘Ik heb nog nooit 
zo’n zorgvuldig onderzoek gezien’.”
Snels wijst ook op de Paritaire Commissie, 
die het onderzoek begeleidde. Deze werd 
geleid door oud-Vervoersbond FNV voorzit-
ter Ruud Vreeman, die ook aanwezig is op de 
bijeenkomst. Hij wijst op de aanbevelingen 
van de Paritaire Commissie: een schaderege-
ling, een goed systeem van nazorg en het 
arbeidsomstandighedenbeleid bij Defensie 
moet op een hoger niveau komen. Vreeman 
licht ook toe waarom het rapport drie jaar 
op zich heeft laten wachten. “Het is een 
veelomvattend onderzoek geworden dat 
bestaat uit 10 deelonderzoeken. Door die 
degelijke aanpak, maar ook de bewaking van 
de onafhankelijkheid heeft het allemaal lan-
ger geduurd dan ik vooraf had ingeschat.”
   
Coulanceregeling
Snels legt vervolgens uit dat het belangrijk 
is dat er coulanceregeling kwam. “We 
hebben een ‘quickscan’ laten maken van 
ziektes die mogelijk met chroom-6 in 
verband konden worden gebracht. Die 
coulanceregeling was belangrijk, we wisten 
ook niet hoe het verder zou gaan lopen en 
of er een collectieve regeling zou komen. 
Het mooie van de coulanceregeling is dat 
iedereen die daaronder valt, de uitkering 
niet hoeft terug te betalen als ze nu niet 
vallen onder de collectieve regeling. Op de 
ziektelijst van de collectieve regeling zijn er 
enkele ziektes ‘afgevallen’ ten opzicht van 
de coulanceregeling. Dat is jammer, maar 
deze lijst is wel gedegen internationaal 

Ook op de bijeenkomst op 17 juni lopen de 
emoties af en toe op, maar wat opvalt is 
dat de kalmte nog het meest overheerst. 
Er is vooral voldoening over het feit dat nu 
eindelijk erkend wordt dat er door werk-
gever Defensie grote fouten zijn gemaakt. 
Misschien nog wel het beste verwoord door 
een van de aanwezige oud-personeelsleden 
van een van de POMS: “We kunnen wel blij-
ven hangen en alle energie steken in onvrede 
over de hoogte van de bedragen of het 
aanwijzen van daders. Ik denk dat we beter 
af zijn als er een goede medische nazorg van 
Defensie krijgen. Ik schijt gewoon bagger, ik 
heb daar elke dag gewerkt en heb gewoon 
angst bij elk kuchje, bij elk pijntje dat ik voel. 
Het is belangrijk dat Defensie mij elk jaar 
checkt met een totale bodyscan, zodat ze er 
op tijd bij zijn. Wat heb ik aan een ton als ik 
morgen kanker heb!”

Onderzoek
Het onderzoek van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) beves-
tigt wat velen al vreesden. Niet alleen is er 
op onverantwoorde wijze omgegaan met 
chroom-6, Defensie wist al vanaf 1973 dat 
er met verfmaterialen gewerkt werd waar 
dit soort stoffen inzaten. En dat was dus ook 
bekend op de Prepositioned Organizational 
Materiel Storage (POMS)-locaties waar van 
1984 tot 2006 door Nederlandse personeel 
aan Amerikaanse materiaal onderhoud 
gepleegd werd waarbij chroom-6 vrijkwam. 
“Het preventie- en zorgbeleid was ontoerei-
kend”, concludeert het RIVM.
Volgens Snels is het een goed onderzoek met 
duidelijke conclusies, ook over de aansprake-
lijkheid van Defensie. “Ik ben in het verleden 

INTERVIEW

Van 1984 tot 1991 
werkte Jurrie 
Moesker bij Defensie. 
Het laatste jaar zat 
hij in de ziektewet 
en bleek dat hij de 
longziekte COPD had. 
Een verband met zijn 
werk op de POMS in 
Ter Apel werd destijds 
nog niet gelegd. 
Dat gebeurde pas 
recent en Moesker 
kwam ook gelijk in 
aanmerking voor de 
coulanceregeling. 
“Voor anderen komt 
het te laat, tachtig 
van mijn collega’s zijn 
al overleden.”

DRIE MANIEREN WAAROP  
CHROOM-6 IN HET LICHAAM KOMT
 ↘Chroom-6 kan op drie manieren het lichaam binnenkomen. Via de longen 

(door inademing), via de huid (door aanraking) en via de maag (na inslik-
ken). Bij de medewerkers op de POMS-locaties is chroom-6 vooral via inade-
ming in het lichaam gekomen. Blootstelling via de huid of via de maag is echter 
niet uit te sluiten gezien de aard van het werk, het eten en drinken op de werk-
plek en het inslikken van deeltjes die eerst zijn ingeademd.

Jurrie Moesker 
werkte op de 
POMS in Ter Apel 
en heeft COPD

→
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DE CONTROLEARTS 
liet me maar aansjokken, totdat er de diag-
nose COPD uitkwam,” aldus oud-dienst-
plichtig militair Jurrie Mosker (54). Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is 
een verzamelnaam voor longziektes als 
longemfyseem en chronische bronchitis. 
“Ik heb gevraagd om een andere functie 
bij Defensie. Maar die konden ze me niet 
aanbieden en toen kreeg ik eervol ontslag.” 
Hij voelde dat het niet in orde was, maar 
zijn personeelschef zei dat hij maar beter 
buiten Defensie werk kon zoeken. Dat hij 
vervolgens kwaad was over de manier 
waarop hij afgedankt werd, kon niet op 
instemming rekenen van zijn oom die ook 
in de krijgsmacht werkte. “Ik wist toen al 
dat mijn longziekte te maken had met mijn 
werk. Maar probeer dat maar eens hard te 
maken tegen de Rijksoverheid. Individueel 
lukt het je nooit om Defensie aan te 
pakken.”

COPD
Na zijn diensttijd begon Moesker in 1984 
als burger op de Amerikaanse POMS-
locatie site in Ter Apel bij de zogeheten 

‘movement’ sectie. “Wij moesten alle voer-
tuigen in de spuiterij brengen. Daar werd in 
het begin open en bloot geschuurd aan het 
materieel, zonder enige bescherming. En 
wij reden daar voortdurend doorheen. Toen 
kwamen we al met chroom-6 in aanraking.”
Moesker kan zich ook niet herinneren dat er 
in de periode dat hij in de loodsen werkte 
iets veranderd is of dat er beschermende 
maatregelen werden genomen. “Later werd 
ik warehousemanager, toen was ik ook 
vaak in die ruimte. Je werd gewoon dom 
gehouden.” Eind jaren tachtig begon hij 
klachten te krijgen. “Ik ging regelmatig naar 
de militaire arts, maar hij kon niks vinden. 
Ik ben ook herhaaldelijk in het ziekenhuis 
geweest, daar werden testen gedaan. Dat 
heeft nog een hoop geld gekost, want som-
mige medicijnen werden niet vergoed door 
de particuliere verzekering die we toen nog 
bij Defensie hadden.”

Coulanceregeling
Ondanks zijn ziekte is Moesker aan het werk 
gebleven. Hij werkt nu als bedrijfsleider bij 
een garagebedrijf. “Mijn huidige werkge-
ver houdt gelukkig wel rekening met mijn 
longziekte.” Toen enkele jaren geleden de 

gevaren van chroom-6 in het nieuws kwa-
men, begon er ook bij Moesker een lichtje 
te branden. “Ik dacht: zei je wel, ik heb wel 
gelijk gehad het deugt helemaal niet! Ik heb 
me gelijk gemeld bij de bond en ook mijn 
huisarts ervan in kennis gesteld. Alles is 
genoteerd en ik kwam ook in aanmerking 
voor de coulanceregeling. Nu heb ik wel 
erkenning gekregen, maar je moet wel veel 
wegen bewandelen om je recht te halen.”
De vernietigende conclusies van het 
rapport vond hij schokkend. “Vooral het 
onrecht dat je is aangedaan. Dan denk ik: 
waarom staat daar de staatsecretaris van 
Defensie om spijt te betuigen. Excuses pri-
ma, maar dat had de minister moeten zijn. 
Alsof je als kapitein een sergeant stuurt om 
de kastanjes uit het vuur te halen.”
Moesker zelf is moe van het vechten voor 
erkenning, daarom is hij blij dat de AFMP de 
strijd heeft overgenomen. “Het RIVM heeft 
nu bewezen dat de schuld bij Defensie ligt, 
maar je moet er niet aan denken dat je dan 
nog een keer moet gaan aantonen dat je 
daar het slachtoffer van bent. Ik zit nu in die 
molen, maar dat geldt niet voor anderen. 
En tachtig van mijn oud-collega’s op de 
POMS-site zijn al overleden.” ←

Jurrie Moesker: 
moe van het 

vechten voor 
erkenning. Foto: 

Jan Peter Mulder

TEKST FRED LARDENOYE

 ‘INDIVIDUEEL LUKT HET JE NOOIT 
OM DEFENSIE AAN TE PAKKEN’

17
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camouflageverf CARC en naar het gebruik 
van chroomverf op andere Defensielocaties 
bij de verschillende krijgsmachtdelen.” 
Vooral dat laatste is op de bijeenkomst 
van 17 juni van belang, opvallend veel 
aanwezige militairen bleken op locaties 
van de luchtmacht, marine of landmacht 
gewerkt te hebben met chroom-6. Snels: 
“Het zou kunnen dat er in de toekomst nog 
andere ziekteklachten aan de lijst worden 
toegevoegd omdat wereldwijd onderzoek 
heeft aangetoond dat er een verband is 
tussen chroom-6 en andere ziekten. Want 
we hebben afgesproken dat de RIVM dit 
blijft monitoren.” ←

(en een functie) hebben die op de lijst 
staat, maar verder is een doktersverklaring 
voldoende en binnen acht weken wordt 
er uitgekeerd. Dat is bij een individuele 
schadeprocedure wel anders. Dan moet 
je de hele medische mallemolen weer in. 
Bovendien kun je individueel ook met hulp 
van de vakbond nog voor aanvullende 
schade gaan procederen tegen Defensie. 
Bijvoorbeeld als je loon hebt misgelopen 
door arbeidsongeschiktheid.” 

Verder onderzoek
Aan het eind van de bijeenkomst worden 
de aanwezigen door de afdeling Individuele 
Belangenbehartiging apart genomen om 
hun actuele situatie goed te registreren. 
Zo kunnen zij beter begeleid worden om 
te kijken of en hoe zij aanspraak kunnen 
maken op de collectieve regeling. Voor 
degenen die daar (nu) niet onder vallen, 
heeft Snels een geruststelling. “De lijst 
van functies die genoemd worden in de 
regeling is niet in beton gegoten. Het kan 
bijvoorbeeld ook zijn dat hun ziekteklachten 
het gevolg zijn van het werken met 
andere giftige stoffen. Het RIVM doet nog 
verder onderzoek naar het gebruik van 

getoetst. En vergeet niet: er zijn eigenlijk 
maar twee vaste aan chroom-6 gerelateerde 
ziektes. Alle andere aandoeningen kunnen 
ook andere oorzaken hebben.”

In de collectieve regeling worden een aantal 
functies genoemd en een lijst van ziektes 
opgesomd waarvoor schadevergoedin-
gen worden betaald, die kunnen oplopen 
tot 40.000 euro. Snels benadrukt dat het 
netto bedragen zijn die jaarlijks geïndexeerd 
worden. In bepaalde gevallen kunnen ook 
nabestaanden aanspraak maken op een 
schadevergoeding. Zoals bij elke collectieve 
regeling vallen er helaas altijd betrokkenen 
buiten de boot.

Laagdrempelig
Snels wijst er op er voor een collectieve 
regeling gekozen is om iedereen de ellende 
van een individueel schadetraject te 
besparen. “Die kan wel tien jaar duren 
en dan nog is het de vraag of het iets 
oplevert. Daar zit niemand op te wachten. 
Dus wij dachten: als we nu een goede 
basis voor iedereen leggen dan hebben we 
dat al binnen. Het is een laagdrempelige 
regeling. Mensen moeten wel een ziekte 

→ Er is nu een schaderegeling voor 
de slachtoffers van chroom-6. De 
regeling is echter geen statisch 
document en er wordt meer 
onderzoek gedaan. Deze regeling 
is een goede basis. Bovendien kun 
je individueel ook met hulp van de 
vakbond nog voor aanvullende schade 
gaan procederen tegen Defensie.” 

“Individuele claim 
met hulp MARVER
ook mogelijk”

INTERVIEW

Staatssecretaris 
van Defensie 

Barbara Visser: 
excuses 

aangeboden. Foto: 
ministerie van 

Defensie.
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RECHTSHULP BONDIG

Tot 2014 werd een deel van de niet-
opgenomen vakantiedagen overgeheveld 

naar het volgende jaar, maar daar is veran-
dering in gekomen. Sinds 2014 geldt er geen 
maximum meer en gaat al het verlof mee 
over naar het volgende jaar. Vakantiedagen 
die zijn opgebouwd tot 1 januari 2019 verval-
len na 5 jaar. Deze dagen moeten dus voor 1 
januari 2024 opgenomen zijn en je moet van de 
leiding medewerking krijgen om een eventu-
eel verlofstuwmeer af te bouwen. Voor verlof 
dat na 1 januari 2019 wordt opgebouwd geldt 
als regel dat het aan het eind van het vol-
gende kalenderjaar vervalt. Als het verlof niet 
opgenomen is wegens operationele omstan-
digheden of gewichtige persoonlijke omstan-
digheden of medische redenen wordt deze 
vervaldatum met een jaar uitgesteld. Deze 
afspraken gelden zowel voor burgers als voor 
militairen. Ze staan nog niet in het BARD en 
AMAR, maar als het goed is handelt Defensie 
er al wel naar. Gaat er iets mis met je vakan-
tiesaldo of zijn er verder nog vragen neem 
dan contact op met onze afdeling individuele 
belangenbehartiging (IB). Dat kan telefonisch, 
via de mail of de app van de MARVER!. ←

?

KOMEN MIJN 
VORIG JAAR NIET 

OPGENOMEN 
VAKANTIEDAGEN 

DIT JAAR TE 
VERVALLEN?

VEELGESTELDE VRAAG 
BIJ ONZE AFDELING IB

De heer Pennings is een gepensioneerde ex-militair die 
in Duitsland woont. Hij heeft daar een paar jaar een 

zogenaamde mini-job gehad. Mini-jobs zijn banen waarmee 
maximaal € 450 per maand wordt verdiend. Hoewel de heer 
Pennings vanuit Nederland AOW en pensioen ontvangt, ging 
het CAK (dat de buitenlandregeling voor ziektekosten uit-
voert) ervan uit dat de heer Pennings door zijn mini-job voor 
rekening van Duitsland voor ziektekosten verzekerd was 
en aan Nederland geen verdragsbijdrage verschuldigd was. 
Eind 2017 kwam het CAK op deze beslissing terug. De heer 
Pennings ontving een beslissing van het CAK, waarin hem 
werd verteld dat hij vanaf 1 januari 2017 de verdragsbijdrage 
moest gaan betalen en dat hij over de voorgaande jaren een 
navordering zou krijgen. Met hulp van een van onze juristen 
is de heer Pennings tegen deze beslissing opgekomen. Na 
bestudering van het dossier kwam de jurist tot de conclusie 
dat de heer Pennings inderdaad in Nederland verzekerd was 
gebleven en daardoor de verdragsbijdrage moest betalen. 
De jurist vond echter niet dat het CAK het recht had om de 
bijdrage met terugwerkende kracht in te vorderen. De heer 
Pennings had het CAK namelijk al die tijd volledig geïnfor-
meerd en mocht niet de dupe worden van een interne fout. 
Het CAK kwam gelukkig al gauw op de lijn met de boodschap 
dat van terugvordering werd afgezien. Een snelle oplossing 
en een tevreden lid. ←

MINI-JOB IN HET 
BUITENLAND? 
LET OP JE BIJDRAGE 
ZIEKTEKOSTEN!
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 In de leeftijd van bijna 80 jaar 
is op 10 april overleden, Jenny 
Kroon-Wijnbergen. Zij was de 
echtgenote van aoo b.d. Peter 
Kroon, als laatste werkzaam 
bij de Afdeling Verkeer van het 
District GOF. Peter was jarenlang 
mantelzorger van zijn vrouw 
en heeft haar thuis lange tijd 
met liefde kunnen verzorgen. 
Op maandag 16 april is afscheid 
van haar genomen. Haar lichaam 
werd op een lijkkoets, getrokken 
door twee Friese paarden, naar de 
kerk en begraafplaats gebracht. 
Peter, zijn kinderen en kleinkinde-
ren volgden in twee koetsen. Dit 
gaf een mooi beeld in het buurt-
schap Beemte in de nabijheid van 
Apeldoorn. De MARVER heeft een 
bloemengroet gebracht en werd 
bij de uitvaart vertegenwoordigd 
door Geert Fransen. Wij wensen 
Peter en zijn gezin sterke toe voor 
de toekomst.

 Op 12 april overleed op bijna 
93-jarige leeftijd te Nunspeet, 
Cornelia Rosina (Corrie) 
Radstaake – Zijlstra. Zij was 
sinds 9 juni 2016 de weduwe 
van Jan Radstaake, erelid van de 
Marechausseevereniging. Jan 
bekleedde diverse bestuursfunc-
ties bij onze vereniging. Ongeveer 
een half jaar woonde Corrie in 
het verpleegtehuis ‘Het Koodal’, 
waar zij met veel plezier verbleef. 
Corrie stond daar bekend om haar 
pianospel en werd de pianiste 
van Het Koodal genoemd. Het 
afscheid van Corrie vond plaats 
op 18 april bij het uitvaartcen-
trum in Nunspeet. Prachtig werd 
er gesproken door haar kinderen 
Ineke, Willem en Roelof. Enkele 
oud-collega’s van Jan waren ook 
bij de plechtigheid aanwezig. Na 
een gezamenlijke broodmaal-

tijd werd Corrie door de familie 
begeleid naar Lelystad, waar de 
crematie plaatsvond. Namens de 
Marechausseevereniging waren 
Alie en Henk Oosting aanwezig, 
die voor een prachtig bloemstuk 
namens de vereniging hadden 
gezorgd.
Correspondentieadres: Willem 

Radstaake, Lijsterbeslaan 14, 

3843 JJ Harderwijk

 Op 23 april 2018 overleed 
op 89-jarige leeftijd te Zwolle, 
Geertje (Greetje) Moorlag-
Broesder. Zij was sinds 29 april 
1983 de weduwe van aoo Engel 
Moorlag, destijds commandant 
van de brigade Zwolle. Greetje 
heeft langdurig in een prach-
tig appartement in ‘t Harde 
gewoond, waar ze zeer geluk-
kig was. Vier weken geleden 
verhuisde ze naar een verzor-
gingstehuis in ‘t Harde. Sinds 
een week verbleef ze in een 
revalidatiecentrum in Zwolle, 
waar ze is overleden. De begra-
fenis vond plaats op 30 april 
in ‘t Harde, te midden van een 
vijftigtal familie en vrienden. De 
Marechausseevereniging werd 
vertegenwoordigd door Alie en 
Henk Oosting.  
Correspondentieadres: Kern-

hoopweg 33, 8084 VJ  ‘t Harde

 Op 3 mei is Jaap Huijzers op 
de leeftijd van 90 jaar over-
leden. Tijdens de dankdienst 
voor Jaap hebben zijn zoons en 
kleinkinderen verteld over zijn 
leven. Daaruit bleek zijn enorme 
betrokkenheid bij zijn gezin, zijn 
familie, buren en kennissen. Ook 
bleek dat Jaap een man was die 
openstond voor andere cultu-
ren. Hij was sportief, creatief 

en humoristisch. Om voor zijn 
familie wat extra’s te kunnen 
doen heeft Jaap naast zijn werk 
bij de marechaussee, jaren een 
rijschool gerund en zijn kinderen 
en vrouw daar leren rijden. Toen 
er kleinkinderen kwamen hebben 
Jaap en Annie opgepast. Uit de 
verhalen tijdens het afscheid 
bleek hij een enorme verbon-
denheid met zijn kinderen en 
kleinkinderen te hebben. Jaap 
heeft zijn werkzame leven bij de 
marechaussee doorgebracht. Hij 
is begonnen in Den Haag, later 
heeft hij in Rotterdam gewerkt 
en is daarna naar de Koning 
Willem III -kazerne in Apeldoorn 
gegaan. Hij heeft zijn loopbaan in 
Breda beëindigd, waar hij lange 
tijd commandant van het pant-
serwagenpeloton was. Hij was 
onder andere betrokken bij de 
bewaking op Schiphol in verband 
met EL AL en de treinkaping bij 
De Punt. Toen hij met FLO ging is 
hij met Annie in Oud-Beijerland 
gaan wonen. Voordat hij bij de 
marechaussee kwam heeft hij op 
17-jarige leeftijd als oorlogsvrij-
williger in Indië gediend. Blijkens 
de verhalen heeft die periode een 
grote invloed op zijn leven gehad. 
Kort voor het overlijden is hun 
65-jarig huwelijk gevierd. Daar 
heeft Jaap een indrukwekkende 
en aangrijpende speech voor 
Annie gehouden. Op 9 mei is in 
Oud-Beijerland in het bijzijn van 
allen die hem lief waren de dank-
dienst voor zijn leven gehouden. 
De MARVER werd vertegenwoor-
digd door de FSZ-medewerker in 
Zuid-Holland H.W.F. Hendriks die 
als laatste groet van de vereni-
ging voor een bloemstuk met 
blauwe linten heeft gezorgd.
Correspondentieadres: Den 

Doolaardstraat 44, 3261PK 

Oud-Beijerland

 Op 19 mei, hebben we afscheid 
genomen van Jos Kam. Hij werd 
86 jaar. Jos werd in  Rotterdam 
geboren en op jonge leeftijd 
verhuisde hij naar Venlo. Na zijn 
Marechaussee opleiding kwam hij 
in Zuid-Limburg terecht en in 1963 
trouwde hij met Lintel Baltus. 
Uit hun huwelijk werd zoon Hans 
geboren. We hebben Jos leren 
kennen als een rustig, geduldig, 
meegaand en vriendelijk lachend 
persoon, die graag op de achter-
grond bleef. Tijdens zijn diensttijd 
bij de KMar was Jos hoofdza-
kelijk belast met de bewaking 
van Kasteel Puth te Voerendaal, 
alwaar de Generaal van Afcent 
was gehuisvest. Na 35 trouwe 
dienstjaren ging Jos met FLO. 
Jos was ook een verzamelaar van 
Märklin treinen, die hij in een klein 
winkeltje in Aken kocht en waar-
aan hij thuis, vaak samen met een 
andere collega, urenlang plezier 
kon beleven. Na zijn vroegtijdig 
pensioen huurde Jos een volks-
tuintje en trots kwam hij met de 
zelf verbouwde verse groenten 
naar huis. Medio 2000 kreeg Jos 
Parkinson en deze ziekte beperkte 
hem in zijn dagelijks functioneren. 
Hij werd afhankelijk van rollator 
en rolstoel, maar Lintel verzorgde 
hem liefdevol. Nadat zij in 2015 
kwam te overlijden, verhuisde 
Jos naar ter Eyck op Heerlerheide. 
In maart 2018 verslechterde zijn 
gezondheid en vanaf 1 mei 2018 
verbleef Jos in Verzorgingstehuis 
Schuttershof in Brunssum. Hier 
heeft hij nog een paar prettige 
dagen mogen beleven, maar op 
12 mei is Jos rustig ingeslapen. 
Op 19 mei hebben de ledenbezoe-
kers van het FSZ, Fien en Jacques 
Cabollet, Jos uitgeleide gedaan 
in uitvaartcentrum Voerendaal. 
Wij wensen de familie heel veel 
sterkte en hopen, dat zij troost en 

IN MEMORIAM 

BONDIG VERENIGING
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steun mogen vinden in de talrijke 
mooie herinneringen.

  Op 29 mei is op 89-jarige 
leeftijd in het UMC in Utrecht 
overleden, Harmina (Mien) 
Dijkhuis – de Vries, weduwe 
van aoo Pieter Dijkhuis van de 

recherchegroep 104 Esk KMar. 
Zoon Jaap en een vriend van 
de familie hebben tijdens het 
afscheid gesproken over ‘moe-
der Mien’. Zij was een vrouw die 
in hart en nieren een Groningse 
was met haar credo ‘Nait Soezen 
maor deurbroezen’. Schoonzoon 
Ed heeft het lied: “ik lees jouw 

DATUM AANVANG PLAATS LOCATIE ADRES

do 27 sept 10.00 u Assen De Maasstee Maasstraat 25
do 27 sept 14.00 u Emmen FNV Vakbondshuis Emmen Bukakkers 12
vr 28 sept 10.00 u Rosmalen Perron 3 Hoff van Hollantlaan 1
vr 28 sept 13.30 u Tilburg MFA Het Spoor Schaepmanstraat 36
do 4 okt 10.00 u Hoofddorp De Boerderij, zaal 2 Lutulistraat 139
do 4 okt 14.30 u Den Helder de MOOC Spoorstraat 56
vr 5 okt 14.00 u Volkel Gemeenschapshuis de Schakel Reestraat 49
do 11 okt 10.00 u Wezep Dorpshuis Mariënrade 3
do 11 okt 14.00 u Apeldoorn Wijkontmoetingscentr. ‘De Stolp’ Violierenplein 101
vr 12 okt 10.00 u Dordrecht Cultureel Centrum ‘Sterrenburg’ Dalmeyerplein 10
vr 12 okt 13.30 u Den Haag Studenthotel Hoefkade 150
di 16 okt 13.30 u Eindhoven Zalencentrum ‘Ambassadeur’ L. Napoleonplein 21
do 18 okt 10.00 u Harderwijk Zalencentrum ‘De Kiekmure’ Tesselschadelaan 1
do 18 okt 14.00 u Amersfoort Restaurant ‘De Amershof’ Snouckaertlaan 11
vr 19 okt 10.00 u Weert Dienstencentrum de Roos Beekstraat 54
do 25 okt 10.00 u Leeuwarden De Fontein Goudenregenstraat 77
do 25 okt 14.00 u Steenwijk Verenigingsgebouw ‘De Klincke’ Kerkstraat 16
vr 26 okt 10.00 u Utrecht FNV-gebouw Hertogswetering 159
vr 26 okt 10.00 u Utrecht FNV-gebouw Hertogswetering 159
vr 2 nov 10.00 u Ede de Velder Munnickhof 17
vr 2 nov 13.30 u Breda Café ‘De Toerist’ Teteringsedijk 145
vr 2 nov 13.30 u Breda Café ‘De Toerist’ Teteringsedijk 145
vr 2 nov 14.00 u Enschede Sportclub Enschede Weggelhorstweg 30
do 8 nov 11.00 u Zeven-Brauel Gasthof ‘Zur Linde’ Wallweg 2
vr 9 nov 11.00 u Blomberg Café ‘Bei Heini’ Neue Torstrasse 38
wo 14 nov 14.00 u Schaarsbergen PMT ‘De Landing’ Deelenseweg 28
do 15 nov 10.30 u Nijmegen Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.29) Meijhorst 7039
vr 16 nov 10.30 u Heerlen Café d’r Klinge Pancratiusplein 47
vr 16 nov 14.00 u Venlo Hotel ‘Wilhelmina’ Kaldenkerkerweg 1
vr 23 nov 10.00 u Bergen op Zoom Paviljoen ‘Rozenoord’ Beukenlaan 14
vr 23 nov 10.00 u Bergen op Zoom Paviljoen ‘Rozenoord’ Beukenlaan 14
vr 23 nov 13.30 u Goes Wijkgebouw de Spinne (zaalnr. 78-80) Joseph Lunslaan 7

naam in de sterren”, ten gehore 
gebracht. De begrafenisplech-
tigheid heeft plaats gevonden 
op 4 juni in het uitvaartcentrum 
te Nunspeet-West, in aanwe-
zigheid van familie, vrienden, 
bekenden, oud-collega’s, de 
vertegenwoordiger van de 
Bond van Wapenbroeders en de 

ledenbezoeker van het Fonds 
Sociale Zorg, Ciska van Liempt. 
Wij wensen de familie veel 
sterkte toe met het overlijden 
van (schoon)moeder en oma.  
Correspondentieadres: Duinweg 

1, 8071 XS Nunspeet

Gerard Boeijen, fractiesecretaris

NAD-BIJEENKOMSTEN
De Marechausseevereniging houdt maandelijks meerdere informatieve en gezellige bijeenkomsten voor haar 
niet actief dienende (NAD) leden. Voor de komende maanden is de planning als volgt.
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De Marechausseevereniging 
feliciteert de volgende leden die 
in de maanden mei, juni en juli 
2018 maar liefst 50 jaar lid van 
de vereniging waren.

Dhr. D.G.L. van der Sluis Posterholt

Dhr. J.B.T. Angenent Doesburg

Dhr. R. Begeman Exloo

Dhr. J. Tilstra Harlingen

50 jaar lid!
De Marechausseevereniging 
feliciteert de volgende leden 
dat in de maanden mei, juni en 
juli maar liefst 60 jaar lid van de 
vereniging waren. 

60 jaar lid! 

Dhr. J.H. van den Berg ‘s-Gravenhage

Dhr. J. Jansen Tiel

Dhr. J.A. van Straten Nunspeet

Dhr. H. de Roo Winschoten

Paraat in een nieuw tenue

T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

Ons nieuwe logo toont wat we voor u doen. 
Wij bieden zekerheid en maatwerk, zodat 
uw verzekeringen en hypotheek altijd op 
orde zijn. Als (ex-) marechaussee mag u - 
samen met uw thuisfront - altijd rekenen op 
onafhankelijk advies, 24/7 bereikbaarheid en 
specialistische kennis. 

DFD biedt u de zekerheid van:

✔ Maatwerk verzekeringen 
en hypotheken

✔ Onafhankelijk advies bij u thuis; 
ook ’s avonds en in het weekend

✔ Provisieloze verzekeringen
✔ Abonnement; 

fi nanciële helderheid
✔ Eén aanspreekpunt, 

24/7 bereikbaar
✔ Snelle en klantvriendelijke 

schadeafwikkeling
✔ Zekerheid en gemak; u en 

uw thuis front hebben er geen 
omkijken naar
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Dhr. W. Renkema Hardenberg

Dhr. A.J.M. Timmermans Boxtel

Dhr. G.J.C. Reloe Eindhoven

Dhr. G. Kijl Oldenzaal

Dhr. H. Zijlstra Deventer

Dhr. A.G. Maas Losser

Dhr. H. Klompmaker Amersfoort

Dhr. M. Abels Eindhoven

Dhr. K. Tigchelaar Stiens

Dhr. A.M.M. van der Heijd Budel

Dhr. R.M.M. Vloet Schijndel

Dhr. F.A. Mol Goirle

Dhr. J. Altena Apeldoorn

Dhr. L.J.G.M. van Erp Landgraaf

Dhr. G.H. van de Belt Harderwijk

Dhr. H.C. de Jong Zaandam

Dhr. P. van Garderen Apeldoorn

Dhr. M.G.R. Melissen Kerkrade

Dhr. W. van de Veldt Spaarndam

Dhr. K. Timmerman Havelte

Dhr. W.J.M. van de Schoot Boxtel

Dhr. H.M. Weijermans Warsaw

Dhr. J.B.M. Tugulu Heerlen

Dhr. G. Beelen Didam

Dhr. J.D. Schreiber Dokkum

Dhr. J.H.M. Linckens Merkelbeek

Dhr. G.J. Fiks Bierum

Dhr. P.H.A.M. Tubbing Oldenzaal

Dhr. K. Leeraar Zwolle

Mevr. M. van de Velden-va Ugchelen

Lichting 73-1 Apeldoorn

Dhr. L.C. van Velzen Vlissingen

Mevr. J. Pennings-Teuniss Malden

Dhr. H. Damkot Didam

Dhr. D.W. Dijkstra Houten

Dhr. N. Hartog Heemskerk

Dhr. P. van den Berg Vaassen

Mevr. A. Heijmann-Hoeben Brunssum

Mevr. M.A. Viergever-Gill Leidschendam

Mevr. B.J. van den Kerkho Amstelveen

Dhr. D. van den Bosch Zwolle

Dhr. F.J. Derks Oldenzaal

Mevr. A. van Dijk-Noorlag Arnhem

Dhr. H.G. van Tricht Rijnsburg

Dhr. A. Hamerslag Silvolde

Dhr. J.C. van den Broek Alphen a/d Rijn

Dhr. F.G. Althof Hengelo Ov

Mevr. M.T.J. Geels-van Ma Arnhem

Dhr. J. Baarda Leeuwarden

Dhr. S. Niemeijer Assen

Dhr. M. Meijers Uithoorn

Dhr. M. Boom Hoofddorp

Dhr. S.K. de Boer Hoorn Nh

Dhr. K.P. van der Veen Apeldoorn

Dhr. H. Turksema Coevorden

Dhr. D. Verschoor IJmuiden

Dhr. H.C. Slingschroder Purmerend

Dhr. J. Hoving Groningen

Dhr. J. Bosma Rotterdam

Dhr. M.A.J.W. 
Assmann ’s-Hertogenbosch

Dhr. J.A. Mol Katwijk Zh

Dhr. J.J. Reinders Assen

Mevr. J.J.T. Everkes-Verm Venlo

Dhr. C. Diekman Doetinchem

Dhr. L. Kootstra Nunspeet

Dhr. G. Koele Nunspeet

Dhr. P. Pietjouw Hamont-Achel

Dhr. H.G. ten Voorde Hengelo Ov

Dhr. P.A. Schreuders Rhenen

Mevr. J. Manes-Roelofsen Baarn

Dhr. J.A. Hanssen Kerkrade

Mevr. A. van der Meer-Ton Bolsward

Dhr. J.N. Ooijevaar Ermelo

Dhr. H. Kars Zwolle

Dhr. M.C.F.W. van Heessel Venlo

Dhr. P.A. Boone Middelburg

Dhr. L.H. Coppen Bergen

Dhr. P.A. Triezenberg Zuidlaren

Mevr. A. Tegel-Severein Apeldoorn

Dhr. H.H. Knorth Arnhem

Dhr. J.G.H.P. Belderink Oldenzaal

Mevr. J.J. van Wijlick-Kl Arnhem

Dhr. G.W. Schoone Lisse

Dhr. W.F. Elsink Nieuwegein

Dhr. A. Lunenborg Nunspeet

Dhr. A.M. Zuijdendorp Denekamp

Dhr. A.H. de Wit Winsum Gn

Dhr. G. Bussing Emst

Dhr. C.W.M. van Eekelen Boxtel

Dhr. J.A.M. Pot Stiens

Dhr. J.M. Kurver Hoofddorp

Dhr. D.F. de Kok Drunen

Dhr. J.H. Schoemaker Arnhem

Dhr. G. Beekhuizen Heteren

Mevr. A. Kuijper-Jensch Vaals

VERJAARDAGSACTIE FSZ

Mevr. F.H. Hofs-Dibbets Arnhem

Dhr. A.J. Mikuska Brunssum

Mevr. M. Pastoor-Damen Beuningen Gld

Dhr. H.G. van der Spoel Assen

Dhr. A.L. Borst Wageningen

Dhr. H. Bosma Venlo

Dhr. C.F.C. Poelma Apeldoorn

Dhr. T. Winters Hoek Van Holland

Dhr. J. Boele Zoetermeer

Dhr. G.C.J. Klomp Soest

Dhr. A.P.D.M. van Zanten Waddinxveen

Dhr. R. Schimmel Coevorden

Dhr. G. van Essen Soesterberg

Dhr. L.J.A. Hoesen Gennep

Dhr. R.H.J. Zijlstra Almere

Dhr. A.R. de Boer Zaandam

Dhr. H. Smith Losser

Dhr. D. Noort Nijkerk

Dhr. C. Stahmer Geldrop

Mevr. E. Meinema-Wouda Bennekom

Dhr. R.G.J.M. Vonk Venray

Mevr. G.A. van Beishuizen Amersfoort

Dhr. H. de Keizer Beilen

Dhr. J. Drost Apeldoorn

Dhr. A.R. Andre Wijk Bij Duurstede

Dhr. G. Doosjen Roosendaal

Dhr. A.J.M. van Leeuwen Reeuwijk

Dhr. G.J.W.M. Ruesen Schalkhaar

Dhr. H. Hoogvliet Zevenaar

Dhr. J.J.M. Simons Geldermalsen

Dhr. H. Dik Oldenzaal

Dhr. L. Vrieling Harderwijk

Dhr. T. Klei Assen

Dhr. M.G. Leusink Groesbeek

Dhr. G.A.H.M. Boons Roosendaal

Dhr. H. Westerveld Lobith

Dhr. J.G.M. Timmerhuis Almelo

Dhr. W.J. Nieman Eelderwolde

Dhr. L.C.H. Moest Roermond

Mevr. J.C. Jannes-Hoekman Apeldoorn

Dhr. W. Piersma Heemskerk

Dhr. H.J.M. Govers Amsterdam

Dhr. A. Poortman Norg

Dhr. W.G. Hins Elst Gld

 ↘ Tussen de deadline voor het inleveren van 
de kopij en de datum van het verschijnen 

van dit blad zit bijna een maand. Daardoor kan 
het zijn dat je naam ondanks een recente gift 
of donatie nog niet op deze pagina staat. Die 
komt dan in het overzicht in het volgende blad. 
Hartelijk bedankt voor je bijdrage! 

De KMar lichting 73-1 heeft een reünie 
gehouden. Het bedrag wat er na de reünie nog 
in de kas zat (ruim 170 euro) hebben zij als gift 
overgemaakt naar de verjaardagsactie van het 
FSZ.  Het FSZ dankt hen daar hartelijk voor.

Gerrit Sels, 
coördinator verjaardagsactie

Mevr. S. Mulder-Dijkstra Winterswijk

Dhr. A.M.G. Faessen Baarlo Lb

Dhr. R.J. van Dooren Velp Gld

Dhr. J. Triel Bergen Op Zoom

Mevr. H.H.A. Flikkema-Her Winschoten

Dhr. P.H.G.J. Stevelink Hengelo Ov

Dhr. T.B. van Keimpema Stavoren

Dhr. P.J.T. de Ridder Zoersel

Dhr. H.R. Franken Hoek Van Holland

Dhr. G.A.H. Monninkhoff Enschede

Mevr. C.W. van der Lelij- Zevenaar

Dhr. J.J. Dubbelhuis Aalden

Dhr. J.P. Suurlant Rilland

Dhr. F. Kuiper Delfzijl

Dhr. E.J. de Bruijn Utrecht

Dhr. J.G. Daams Leusden

Mevr. W.J. Weinands-Koopm Duiven

Mevr. A. Arnoldus-van der Sellingen

Mevr. S.J. Stadhouders-Bi Breda

Dhr. R.E. ten Brink Koog aan de Zaan

Mevr. A. Boven-Dresselhui Apeldoorn

Dhr. P.J. Heijmans Waalre

Dhr. S. de Wilde Krimpen a/d IJssel

Dhr. W.G.M. le Rutte Nootdorp

Dhr. J.H. Lieverdink Grave

Dhr. L.W.E.P. Seegers Stokkum

Dhr. R.H.J. de Winter Malden

Dhr. M. van den Berg Almere

Dhr. P.J. Simpelaar Apeldoorn

Dhr. P.C.M. Louwe Zoetermeer

Dhr. G.W. Wolters Apeldoorn

Dhr. J.A. van Straten Nunspeet

Dhr. M. van der Meulen Steenwijk

Dhr. G.H.M. Haverkotte Oldenzaal

Mevr. D. Dijkhuis-Wielink Coevorden

Dhr. H. Dijkstra Zevenaar

Dhr. J.G. Martens Breda

Dhr. G. Netjes Almere

Dhr. J.P.A.M. Hahne Lichtenvoorde

Dhr. A. van Doorn Apeldoorn

Dhr. D.T. Wiegman Gieten

Dhr. H.J. Middag Emmen

Dhr. A.G. Verbocht Barneveld

Dhr. S. Tijsma Nunspeet

DONATEURS, BEDANKT!
Van onderstaande donateurs heeft het Fonds Sociale Zorg 
de afgelopen maanden een gift of donatie ontvangen naar 
aanleiding van onze felicitatie-actie op hun verjaardag.
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grote stappen die gezet zijn in de (digitale) 
communicatie dragen daar ook aan bij. Er is 
een nieuwe interactieve app, het blad is ver-
nieuwd en we communiceren meer via soci-
ale media. “Toch kan niet alles digitaal”, gaat 
Schuitema verder. “Daarom ben ik ook blij 
dat het gelukt is om op bijna iedere werkplek 
binnen de Koninklijke Marechaussee een 
contactpersoon aanwezig te hebben. Onze 
voelsprieten reiken daardoor steeds verder 
in de KMar-organisatie. Door snel op de 
hoogte te zijn van ontwikkelingen binnen de 
Koninklijke Marechaussee zal het ons lukken 
om nog sneller te schakelen en de belangen 
van onze leden beter te behartigen”. 

Schuitema is zich ook bewust dat er men-
sen zijn met een andere agenda dan de 
onze. Mensen die zeggen dat de vakbond 
geen bestaansrecht meer heeft. “Tegen 

deze mensen zeg ik dat de werkgever het 
bestaansrecht van de vakbond zelf in de 
hand heeft. Als de werkgever het personeel 
de komende decennia structureel en zonder 
uitzondering fatsoenlijk behandeld, behoor-
lijk beloond en integer tegemoet treed, dan 
zijn wij niet meer nodig.”

Jaarverslag
In het vervolg van de AV werd het verslag 
van de vorige AV en het algemeen jaar-
verslag 2017 behandeld en zonder op- of 
aanmerkingen van de afgevaardigden 
vastgesteld.

Door de penningmeester, Roel Ridders, werd 
het financiële beleid van het bestuur toe-
gelicht. Ook dit jaar werd weer vastgesteld 
dat de vereniging het jaar met een positief 
resultaat heeft afgesloten, waarbij de kant-

 ↘  Helaas waren dit jaar niet alle fracties 
vertegenwoordigd. Vanwege ziekte 

en vakantie was de fractie Noordoost niet 
aanwezig. Het Hoofdbestuur was voltallig 
aanwezig om verantwoording af te leggen 
over het gevoerde (financiële) beleid over 
het jaar 2017.

Nieuwe energie
Na enkele formele en huishoudelijke agen-
dapunten nam voorzitter hoofdbestuur 
Sven Schuitema het woord. Hij begon met 
de vraag aan de vergadering om met hem 
een minuut stil te staan bij de leden van 
de vereniging die sinds de laatste AV zijn 
overleden.
Hierna ging hij in op zijn eerste periode als 
voorzitter van het HB. Een periode waarin, 
door de betrokkenheid van kaderleden, nieu-
we energie voelbaar is in de vereniging. De 

BONDIG VERENIGING

Op woensdagmiddag 20 juni 2018 werd de 118e Algemene Vergadering (AV) 
gehouden. Deze keer was gekozen voor de Henri Polakzaal (auditorium) van 
het FNV Centraal Vakbondshuis in Utrecht. Ook ditmaal was gekozen voor 
een sobere, strikt statutaire invulling van de AV.

NIEUWE 
ENERGIE 118E AVBIJ 

DE
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tekening geplaatst werd dat een groot deel 
van het positieve resultaat toe te schrijven 
valt aan de activiteiten van de vrijwilligers 
van het Fonds Sociale Zorg (FSZ). De verjaar-
dagsactie, Sint Nicolaas- en Kerstactie en de 
winkelverkopen zijn erg goed verlopen.

Aansluitend werd door Wim Groeneweg, 
voorzitter van de Financiële Commissie (FC), 
verslag gedaan van de bevindingen van de 
Commissie. Wim verklaarde dat, naar de 
mening van de FC, de boekhouding volledig 
en juist was uitgevoerd. De FC constateerde 
dat het financieel beleid van het hoofdbe-
stuur tot dit positieve resultaat heeft geleid.
De FC adviseerde de AV in te stemmen met 
de bestemming van het positieve resul-
taat en het resultaat toe te wijzen aan de 
respectievelijke bestemmingsreserves, zoals 
voorgesteld door de penningmeester.

Beleid hoofdbestuur
Zoals ook in de AV van 2017 hadden alle frac-
ties een mondelinge reactie op het beleid 
van het hoofdbestuur voorbereid. 

Door de fractie LBE werd verzocht om 

vooral de verbinding te blijven zoeken met 
CKMar en als vakbond kritisch te blijven in 
de richting van de politiek. De fractie West 
verzocht het HB zich te richten op het per-
soneel. Men heeft geconstateerd dat niet al 
het personeel op een formele arbeidsplaats 
geplaatst is. De werkzaamheden komen 
soms niet overeen met de arbeidsplaats, 
waardoor beoordelingen en/of  functio-
neringsgesprekken niet het juiste gewicht 
krijgen. Ook vroeg deze fractie aandacht 
voor het ontwikkelen van een ouderenbeleid 
door een nieuwe diensteinderegeling.

De vertegenwoordiger van de fractie 
Schiphol vroeg aandacht voor een duidelijke 
verbetering van loon en salaris naast een 
significante verbetering van de TOD. Ook 
vroeg hij aandacht voor de reiskostenver-
goeding. De fractie Schiphol pleit ervoor om 

álle afgelegde kilometers vergoed te krijgen! 
Ook een volwaardige eindejaarsuitkering en 
een bindingspremie voor iedereen maakte 
deel uit van zijn pleidooi. Tenslotte merkte 
Ton van Schaijk op dat de uitzendlijsten niet 
meer transparant zijn.

Namens de fractie LTC stelde Alexandra 
Schaap – Zoet dat het loopbaanbeleid van de 
onderofficieren vast dreigt te lopen. Ook het 
onderwerp ‘adaptief aan de grens’ kwam in 
haar speech duidelijk naar voren. Alexandra 
stelde ook dat nadienen een recht is, maar 
dat dit soms onnodige spanningen op de 
werkvloer met zich meebrengt.

Namens de vertegenwoordiger van de 
fractie Noordoost sprak Alexandra de ver-
gadering toe. Zij sprak onder meer over het 
thans geldende uitzendbeleid. Personeel 

 “Aandacht voor een verbetering 
van loon en een significante 

verbetering van de TOD”

BONDIG VERENIGING



26

wordt overal ingezet maar daar staat geen 
fatsoenlijke vergoeding tegenover. Het is 
gebleken dat niet op alle brigades dezelfde 
regels met betrekking tot bijvoorbeeld 
inzet van dienstvervoer of eigen vervoer 
gelden. Ook maakt men zich zorgen over de 
vergoeding dagelijks heen en weer reizen. 
Personeel ontvangt namelijk een vergoeding 
voor maximaal 80 kilometer. Het is gebleken 
dat heel veel collega’s verder dan die 80 
kilometer moeten reizen! 

Ed Weber van de fractie Zuid maakte mel-
ding van het feit dat de ICT-voorzieningen 
nog steeds ver onder de maat zijn. Zowel 
internet alsook intranet werken erg traag. 
Opstarten duurt veel te lang en daarbij zijn 
er ook nog veel te weinig werkplekken. Ed 
vreest dat hierdoor zelfs de veiligheid van 
het personeel in het geding komt. Ook is de 
fractie Zuid van mening dat er veel meer 
waardering dient te komen voor de mare-
chaussees en onderofficieren. Er draait 
namelijk veel om de carrière van de officie-
ren. Echter, heel veel en belangrijke taken 
worden uitgevoerd door marechaussees en 
onderofficieren!

Volgens de afgevaardigde van de fractie 
OTCKMar zorgt het FPS ervoor dat er sprake 
is van veel boventallige uitstroom van 
personeel. Ze is ook erg bezorgd over de 
kwaliteit en kwantiteit van het werk op het 
OTCKMar. Het OTCKMar is op dit moment 
niet ingericht voor de te leveren dien-

sten. Men moet leveren, maar het gaat erg 
wringen.
Daardoor is ook de veiligheid op en rond 
de kazerne in het geding. Er dreigt een 
heel groot tekort aan legering, voeding, 
medische hulp. Ook zijn er signalen dat 
de voortgezette opleidingen nagenoeg 
stil gelegd zijn doordat het opleiden van 
honderden nieuwe collega’s voorrang heeft. 
Ontwikkeling van het zittende personeel 
komt dus in het gedrang!

Tenslotte sprak Peter Rutte namens de 
fractie NAD. Peter stelde dat een goed pen-
sioen een geïndexeerd pensioen is. In 2007 
heeft de laatste indexatie plaatsgevonden 
en inmiddels is er een achterstand van 
14% opgelopen. Peter is tevreden met het 
gestelde in de Defensienota dat het AOW-
gat volledig gecompenseerd gaat worden. 
Het is nu alleen nog wachten op de daad-
werkelijke uitvoering.
Na een reactie van het HB werd aansluitend 
door de AV decharge verleend aan het HB 
voor het gevoerde –financiële- beleid.

Afscheid 
In de AV is één lid van het hoofdbestuur, 
David Goudswaard, herbenoemd voor een 
bestuursfunctie. Ellen Bonhof nam afscheid 
van het hoofdbestuur omdat zij, na suc-
cesvolle afronding haar studie, een baan 
buiten de organisatie van de Koninklijke 
Marechaussee aanvaard heeft. Theo Wielens 
heeft aangegeven dat hij zijn functie als 

lid van het hoofdbestuur liever niet meer 
wilde combineren met het voorzitterschap 
van het Fonds Sociale Zorg. Theo geeft de 
voorkeur zich te concentreren op zijn werk 
als voorzitter FSZ. Binnenkort zullen de 
statuten van de vereniging aangepast wor-
den om deze wens van Theo in vervulling 
te kunnen laten gaan. De MARVER bedankt 
Theo en Ellen voor hun jarenlange inzet in 
het hoofdbestuur. 

Welkom
Naar aanleiding van een oproep van het 
HB voor nieuwe kandidaten in het bestuur, 
hebben een aantal leden positief gerea-
geerd. Na een informatie- en selectieronde 
heeft het bestuur drie kandidaten met een 
bindend advies voorgedragen aan de AV. 
De afgevaardigden van de fracties rea-
geerden enthousiast en de drie kandidaten 
zijn unaniem aanvaard als lid van het HB. 
In de eerste bestuursvergadering na de AV 
zal het bestuur, dan aangevuld met Mark 
Meenhorst, Daniel van de Berg en Breunis 
van de Pol, de bestuursfuncties verdelen.

Het hoofdbestuur bestaat nu uit negen 
leden: Sven Schuitema, René Schilperoort, 
Roel Ridders, David Goudswaard, Ton de 
Zeeuw, Lex Brouwer, Breunis van de Pol, 
Mark Meenhorst en Daniel van de Berg.

Omdat er van de rondvraag geen gebruik 
werd gemaakt sloot de voorzitter om 16:20 
uur de vergadering. ←

BONDIG VERENIGING

 “De drie kandidaten zijn 
unaniem aanvaard als lid 
van het Hoofdbestuur”
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 ↘ Breunis begon zijn loopbaan bij de 
KMar al in 1976. "Ik heb een heel mooie 

carrière achter de rug; ik heb vele functies 
binnen verschillende taakgebieden gedaan 
en mocht uiteindelijk een paar jaar geleden 
als majoor de dienst verlaten." Breunis was 
onder meer verbindingsofficier en werkte 
in die hoedanigheid als ‘schakel’ tussen het 
land van plaatsing en Nederland. "Ik verte-
genwoordigde Nederland in die landen en 
zorgde voor de informatieuitwisseling tus-
sen de diverse politiediensten, op het gebied 
van, onder meer, migratieaangelegenheden, 

zware georganiseerde (grensoverschrijden-
de) criminaliteit en beveiliging burgerlucht-
vaart mede in relatie tot terrorisme." 
Begin jaren ’90 werd Breunis gekozen in het 
hoofdbestuur (HB) van de MARVER: "Ik ben 
eerst als commissaris werkzaam geweest 
en later als algemeen secretaris. Ik heb dat 
ongeveer drie jaar gedaan. Ik was als com-
missaris vanuit het HB onder meer belast 
met de portefeuille ‘medezeggenschap’ 
(MC). Binnen defensie was de MC net in 
opkomst en vanuit de vakbond werd nauw 
samengewerkt met de MC binnen de KMar. 

Na een onverwachte bestuurswisseling in 
1991 werd mij gevraagd of ik in het nieuwe 
HB algemeen secretaris wilde worden en heb 
daar toen mee ingestemd." 
Medio 1993 koos Breunis voor een terugkeer 
naar de organisatie KMar en kreeg hij een 
functie op Schiphol. Door zijn onregelmatige 
diensten en kleine kinderen in het gezin, 
was er geen tijd meer voor een ‘parttime’ 
bestuursfunctie.  
"Ik heb mij tijdens mijn werkzame leven altijd 
voorgenomen dat als ik de dienst zou verla-
ten, ik weer wat wilde gaan betekenen voor 
de MARVER. Die tijd is nu gekomen. Ik wil mij 
graag inzetten voor de leden en dit in samen-
werking binnen het HB en kaderleden van de 
MARVER; zaken aanpakken die voor de leden 
van belang zijn. Daar heb ik heel veel zin in!’  
Breunis zou zich, als dat mogelijk is, het liefst 
mede richten op ‘accenten’ die te maken heb-
ben met de aangesloten zusterorganisaties 
bij Euromil en Eurocop. Breunis: ‘Maar dat is 
iets wat we tijdens een bestuursvergadering 
zullen bespreken, daar komen we wel uit. 
Wat het ook mag worden, ik heb er zin in en 
sta erachter!” ←

 ‘Ik wil graag wat 
betekenen voor leden’
Breunis van de Pol (59) werkte jarenlang bij de KMar en ging 
in juni 2016, na bijna 40 dienstjaren, met FLO. Bij de KMar 
vervulde hij verschillende werkzaamheden op vele gebieden, 
de laatste 10 jaar vooral internationaal als liaison-officer in 
Polen, Spanje en Griekenland. 
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 ↘ “Ik was daar calamiteiten plotter. En 
omdat ik daarnaast een studie make-

laardij deed, had ik veel piketdiensten. 
Dat gaf mij tijd voor de studie en ik bracht 
daardoor veel tijd door in de commandoka-
mers die toen nog aan de meldkamer waren 
gelinkt. Dat vond ik ontzettend gaaf.” Na 
die vijf jaar liep zijn BBT-contract af en ging 
Meenhorst de makelaardij in. “Daar had ik 
van begin af aan een raar en onbestemd 
gevoel bij, dat ik niet kon plaatsen. Ik heb dat 
een tijd gehad, ben nog van baan veranderd 
en verdiende goed, maar in 2009 viel het 
kwartje. Ik hoorde op de radio dat er een 
vliegtuig neergestort was en dat deed m’n 
hart zó snel kloppen… Vrij snel daarna vond 
op 30 april de aanslag op het koninklijk huis 

in Apeldoorn plaats. Toen wist ik waar m’n 
gevoel vandaan kwam: ik wilde gewoon 
daar zijn waar het gebeurt.” In januari 2004 
ging hij terug in dienst en kwam weer bij 
de grensbewaking: plotten, uitzettingen 
en collega’s opleiden. “Voor mij één van de 
mooiste plekken waar je als wachtmeester 
bij de KMar kunt werken. Je kunt je ontwik-
kelen in je mensenkennis, jezelf kennen in de 
omgang met mensen. Na een uitzending in 
Zuid-Sudan kwam ik in Utrecht bij de recher-
che terecht. Daar zit ik in een team dat in een 
24-uurs ‘notice to move’ zit. Bij calamiteiten 
in het buitenland worden wij ingevlogen om 
te assisteren bij een ongeval. Zoals bijvoor-
beeld het mortierongeval in Mali waarbij we 
hebben geassisteerd. In de toekomst zou ik 

graag officier willen worden en conflict- en 
crisisbeheersing willen doen.” 
 
“In m’n vrije tijd heb ik altijd al vrijwilligers-
werk gedaan. Zo zat ik in het bestuur van de 
reddingsbrigade in Culemborg en was ik als 
deelnemer, leiding en bestuurslid verbonden 
aan de Stichting Vakantiekind. Nu ik weer 
wat meer tijd en ruimte heb, wil ik graag 
een bestuursfunctie bekleden. Toen ik de 
uitvraag van de MARVER zag, werd ik na 
een gesprek met de voorzitter erg enthou-
siast. Bij de Marechaussee spelen grote 
thema’s waar ik graag over mee wil praten. 
Bijvoorbeeld het oprichten van de HRB-
pelotons, dat net is afgerond, het adaptief 
aan de grens, de uitstroom van personeel, 
dat soort thema’s. Daar wil ik graag over 
meedenken en vanuit de werkvloer richting 
bestuur en andersom over informeren en 
uitleggen. Ik wil graag de schakel zijn tussen 
werkvloer en vereniging.” ←

Mark Meenhorst (35) woont in Utrecht en werkt sinds 2002 
bij de Marechaussee. Hij kwam toen op als beroeps bepaalde 
tijd, en werd op de grensbewaking op Schiphol geplaatst.

BONDIG VERENIGING

 ‘Ik wil graag de schakel zijn 
tussen werkvloer en vereniging’
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 ↘ Ik ben oktober 2013 opgekomen, 
januari 2015 rondde ik mijn opleiding 

af. "Ik vind grensbewaking zó’n essentieel 
onderdeel van onze staatsveiligheid dat ik 
daar heel graag een bijdrage aan wil leveren. 
Ik ben inmiddels praktijk leermeester en 
heb een aantal neventaken, waarmee ik wat 
meer bij kan dragen op een groter vlak. Zo 
begeleid ik een vrouw in het kader van de 
pilot ‘Adaptief aan de grens’, het nieuwe pro-
ject van de KMar, met burgermedewerkers." 

"Op een gegeven moment las ik de MARVER-
oproep, waarin ze contactpersonen zochten. 
Dat leek mij ook een hele leuke uitdaging. Ik 
vertegenwoordig graag mensen en beant-
woord graag vragen van collega’s. Op het 
gebied van rechtspositie, salaris of als er iets 
met verlof uitgezocht moet worden bijvoor-

beeld . Ik vind het interessant en m’n col-
lega’s weten me altijd wel te vinden. Toen de 
functie van contactpersoon vrijkwam dacht 
ik: ‘Dat sluit er mooi op aan.' Toen kwam 
de vacature voor het hoofdbestuur van de 
MARVER voorbij. Ik zag m’n kans schoon en 
heb mij aangemeld. Ik wil heel graag een 
vertegenwoordiger voor de leden zijn.’

"Ik wil me graag dienstbaar opstellen, van-
daar dat ik ook bij de KMar werk. Ik doneer 
ook plasma en bloed, zo’n 20 keer per jaar. 
Het geeft mij een goed gevoel om iets voor 
een ander te kunnen betekenen. De maat-
schappij zijn we allemaal samen, en daar 
moeten we allemaal aan bijdragen. Zaken 
als vrijwilligerswerk en verenigingen zijn 
essentieel voor de samenleving. Ik vind dat 
ik me daarvoor moet inzetten.’

‘De onderwerpen waar ik mij het liefst 
over zou buigen zijn zaken die effect heb-
ben op de jongere laag van de werkvloer. 
Pensioenen zijn belangrijk, de MARVER 
vertegenwoordigt een grote groep oude-
ren. Maar ik denk dat nu echt eens de focus 
moet liggen op de jongere werknemers. 
Het is moeilijk om jongeren aan te trek-
ken en vooral te behouden bij de KMar. En 
er moet op arbeidsvoorwaardelijk gebied 
veel veranderen. Bijvoorbeeld het salaris, 
de reiskostenvergoeding en de toelage voor 
de onregelmatige dienst, die moet écht 
omhoog om concurrerend te blijven met 
de arbeidsmarkt. Er moet kritisch gekeken 
worden naar de projecten die nu worden 
opgestart en waar veel weerstand tegen is. 
Zoals bijvoorbeeld ‘Adaptief aan de grens’. 
En we moeten vooruitkijken: zijn er andere 
projecten, zoals Frontex bijvoorbeeld, het 
Europese grensbewakingsagentschap. Zij 
gaan fors uitgebreid worden. Daar komen 
vraagstukken voor de vakbonden in te lig-
gen. Dat lijkt me een mooie focus.” ←

 ‘Vrijwilligerswerk en verenigingen 
zijn essentieel voor de samenleving’

29

Daniël van den Berg (26) woont in Huizen en is na zijn 
opleiding tot onderofficier op Schiphol gaan werken. Sinds 
zo’n drie jaar werkt hij op de Brigade Grensbewaking op 
Schiphol. In die rol is hij ook MARVER-contactpersoon. 
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XXXParaat in een 
nieuw tenue

Bij DFD bent u verzekerd van maatwerk.

T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

Ons nieuwe logo toont wat we voor u doen. 
Wij bieden zekerheid en maatwerk, zodat 
uw verzekeringen en hypotheek altijd op orde zijn. 
Als (ex-) marechaussee mag u - samen met uw 
thuisfront - altijd rekenen op onafhankelijk advies, 
24/7 bereikbaarheid en specialistische kennis. 

DFD biedt u de zekerheid van:

✔ Maatwerk verzekeringen en hypotheken
✔ Onafhankelijk advies bij u thuis; 

ook ’s avonds en in het weekend
✔ Provisieloze verzekeringen
✔ Abonnement; fi nanciële helderheid
✔ Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar
✔ Snelle en klantvriendelijke schadeafwikkeling
✔ Zekerheid en gemak; u en uw thuisfront 
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HORIZONTAAL 
1. Agrarisch beroep  6. Deel van de voet   
10. Poging tot kopen  13. Mestvocht   
14. Hoekschop  16. Broodsoort  18. Europese 
taal  20. Handelsplaats voor textiel   
22. Diffamatie  23. Buitengewoon opsporings-
ambtenaar  24. Gemeen  27. Rondedans  28. 
Afgevaardigde  29. Voor het gerecht  
roepen  31. Verdwenen  34. Deel van het oor   
35. Teelt  37. Achteruit  40. Klein kind   
42. Uit een nalatenschap verkrijgen  43. Etiket  
45. Olympische stad in 2016  46. Roofdier  
48. Aantal zetels van de ChristenUnie in de 
Tweede Kamer  49. Bezoek  51. Bijbels vaartuig  
52. Onooglijk  54. Bill ... , medeoprichter van 
Microsoft  55. Rondhout  57. Mislukkeling  59. 
Bloem  61. Tuinafscheiding  63. Troefkaart  65. 
Vakantie van een bestuurscollege   
67. Geraamte  69. Ingeschakeld  71. Zeestraat 
tussen Denemarken en Zweden  72. Plezier  
73. Europeaan  75. De dans ontspringen  
78. Houding, instelling  80. Gevel  81. Een 
Amerikaan als J.R. Ewing  83. Honingbij   
84. Franse hogesnelheidstrein  85. Gevoel   
86. Kunststof drankhouder

VERTICAAL
1. Universum  2. Boek om iets in op te zoeken  3. 
... Dost, voetballer van Sporting Lissabon   
4. Brandstof  5. Kunstenaar  6. Op deze manier  
7. Kunststof  8. Niet klaar  9. Water-doorlatend  
11. Moeilijke trap bij voetbal  
12. Projectieplaatje  14. ... Titulaer, vorig jaar 
overleden televisiepresentator  15. Opstan-
deling  17. Onzin  19. Bemanning  21. Teddyboy  
25. Vaartuig  26. ... Wilders, politicus  30. Mist  
32. In uiterlijk overeenkomen  33. Engelse kroeg  
36. Vent  38. Britse luchtmacht  
39. Zaak, kwestie  40. Niet ingeschakeld  
41. Handel in bepaalde drugs  44. Inhouds-maat  
45. Voetbalwedstrijd met verhoogde kans 
op ongeregeldheden  47. Tropische vogel  48. 
Schroef (Vlaams)  50. Monica ... , tennis-speel-
ster  53. Eerbewijs  56. Fortuin  
58. Ronald ... , Amerikaanse president  
60. Aantal zetels van de SGP in het Europees 
Parlement  61. Fel  62. Vreugde, wellust  
64. Op een gevorderd tijdstip  66. Voortdurend  
68. ... en de walvis, Bijbelverhaal  70. Volk, staat  
73. Zes als voorvoegsel  74. Oevergewas  76. 
Voordeel  77. In het gezelschap van   
79. Voormalige muziekzender  82. Apenstaart

BON-CADEAU!
Stuur uw oplossing van de puzzel vóór 06.09.2018 naar: 
Redactie MARVER, Postbus 9124, 3506 GC Utrecht; of stuur een 
e-mail naar: puzzel@marechausseevereniging.nl

Vergeet niet uw adres te vermelden, want onder de juiste 
inzendingen verloten wij een Boncadeau t.w.v. 25 euro! Uit 
de oplossingen uit het vorige nummer trokken wij de heer H. 
Zijlstra uit Deventer.
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CONTACTPERSONEN 
FRACTIES

Fractie Schiphol
Ton van Schajik
tg.v.schajik@mindef.nl

Fractie OTCKMar
Hans Koopman
pj.koopman@chello.nl

Fractie NAD
Gerard Boeijen
boeijengerard@hotmail.com

Fractie Noord-Oost
Johan Fernhout
johan.fernhout@gmail.com

Fractie Staf CKMar
Marco Cornet
marcocornet@casema.nl

Fractie Zuid
Ton Wuijts
AWM.Wuijts@mindef.nl

Fractie LBE
Alexandra Schaap – Zoet
dirkalex@ziggo.nl

Fractie West
Richard Sluik
richardsluik@versatel.nl

CONTACT
Algemene adresgegevens
Hertogswetering 159
3543 AS Utrecht
Postbus 9124
3506 GC Utrecht
085 - 8900 480
fax 085 - 8900 411
info@marechausseevereniging.nl
www.marechausseevereniging.nl
NL49INGB0000513044
open op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur

Afdeling Individuele 
Belangenbehartiging (IB)
U kunt bij onze IB-afdeling terecht met al uw 
juridisch en rechtspositionele vraagstukken.
085 - 8900 430
fax 085 - 8900 411
ibb@marechausseevereniging.nl

Ledenadministratie
De ledenadministratie helpt u met alle 
vragen over uw lidmaatschap, ledenbenefits 
en verzekeringen.
085 - 8900 410
la@marechausseevereniging.nl

Leden worden vriendelijk verzocht de 
afdeling ledenadministratie tijdig te 
informeren over: 
• Veranderingen in hun persoonsgegevens 

(naam, adres)
• Het verlaten van de dienst om elders te 

gaan werken
• Ambtsjubilea, leeftijdsontslag, opname in 

het ziekenhuis en uitzendingen
Adreswijzigingen kunnen per brief, e-mail 
(la@marechausseevereniging.nl), telefoon 
of via de website worden doorgegeven. 
Opzegging van het lidmaatschap kan door 
een brief te sturen naar postbus 9124, 
3506 GC Utrecht, t.a.v. Ledenadministratie. 
Opzeggingen kunnen ook per mail worden 
doorgegeven bij onze ledenadministratie. 

Sluitingsdatum kopij
Marechausseevereniging nummer 3: 
06.09.2018. Blad bij de leden: oktober 2018.
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COLOFON
Uitgave van FNV Veiligheid onder verantwoorde-
lijkheid van de Marechausseevereniging
De Marechausseevereniging is toegelaten als 
collectief lid van de Algemene Federatie van 
Militair Personeel (/FNV)

De inhoud van MARECHAUSSEEvereniging 
valt onder de verantwoordelijkheid van het 
Hoofdbestuur van de Marechausseevereniging, 
behoudens artikelen op naam en de inhoud van 
de opgenomen advertenties.
De redactie behoudt zich het recht voor om inge-
zonden artikelen te weigeren of te redigeren. 
Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-
men zonder voorafgaande toestemming van de 
redactie.

redactie Jos van Nieuwenhuizen, Johan van 
Essen, René Schilperoort, Sven Schuitema
Postbus 9124, 3506 GC Utrecht
085 - 8900 460
redactie@marechausseevereniging.nl 
ontwerp & vormgeving MW studio voor grafisch 
ontwerp, Amsterdam
oplage 6.500
verschijning Vier keer per jaar
website www.marechausseevereniging.nl
e-mail redactie@marechausseevereniging.nl
druk Senefelder Misset
advertenties 085 – 8900 460

FONDS SOCIALE ZORG (FSZ)
Voorzitter
Theo Wielens
053 - 572 10 60 
06 - 42 16 94 43
voorzitter@fondssocialezorg.nl

Secretaris
Hans Walvius
0577 - 41 16 42
06 - 10 76 93 00
secretaris@fondssocialezorg.nl

Penningmeester
Roel Ridders
055 - 366 68 37
06 - 31 94 81 62
rridders@fnvveiligheid.nl

Coördinator Zorg en Nazorg 
(ledenbezoekers)
Bert Tuenter
077 - 382 54 26
06 - 10 12 06 97
zorgennazorg@fondssocialezorg.nl

Coördinator verjaardagsactie
Gerrit Sels
0299 - 47 12 42   
06 - 22 44 49 26  
verjaardagsactie@fondssocialezorg.nl

Coördinator inkoop 
Andries van der Honing
0313 - 61 93 03
06 - 54 91 40 30
inkoop@fondssocialezorg.nl

Coördinator verkoop 
Gerrit Heimgartner
0342 - 49 10 57
06 - 21 86 06 97
winkel@fondssocialezorg.nl

Webwinkel
Wim Schouten
055 - 54 22 974
06 - 23 11 47 24
webwinkel@fondssocialezorg.nl

Op 20 juni werd alweer de  118e 
Algemene Vergadering van 

de MARVER gehouden op het 
hoofdkantoor in Utrecht.
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XXXDAAROM

 ↘ Orlando Ganga (57) is Coördinator bedrijfsbureau 
op het LTC Huis ter Heide. 

Wat houdt je werk in?
Ik houd mij bezig met het coördineren van het bedrijfs-
bureau en de frontoffice. Tevens heb ik als adjudant een 
nevenactiviteit waarbij ik, wanneer nodig, zorg voor het 
‘wel en wee’ van het personeel. 

Wat is je geschiedenis bij de KMar? 
Dat is wel een grappig verhaal. Ik ben namelijk oor-
spronkelijk overgestapt van de politie naar de KMar in 
1994. De generaal hoorde dat ik graag naar het buiten-
land wilde en vertelde hij mij dat dit mogelijk was. Toen 
ik op het opleidingscentrum kwam en zag wat de KMar 
allemaal doet, heb ik de overgestapt gemaakt. 

Wat vind je het leukst aan je werk? 
Ik zit voor het eerst in anderhalf jaar in de support 
omgeving. Voor mij is dat heel wat anders, omdat ik 
gewend ben om in operatie te zitten. Ik zit nu veel in 
overleg met kaderpartners en het leggen van deze 
contacten vind ik het leukst. Zelf heb ik een behoorlijk 
commerciële burgerachtergrond en daarom is het voor 
mij nu makkelijker omdat ik mijn werk niet met een mili-
taire, maar een commerciële kijk benader. 

Hoe kwam je in aanraking met MARVER?
Oorspronkelijk was ik politieman en zelfs de eerste 
politieman die uitgezonden werd. Ik heb specifiek 
gevraagd of ik uitgezonden kon worden en ben uiteinde-
lijk in 1994 uitgezonden naar Mostar in Bosnië. De reden 
daarvoor was dat ik destijds al werkzaam was bij bureau 
Warmoesstraat, het politiebureau op de meest crimine-
le plek in Amsterdam. Tijdens mijn politietijd zat ik bij de 
ACP. Zij wezen mij op MARVER omdat zij als politiebond 
mijn belangen bij Defensie niet meer konden behartigen. 

Wat voor lid ben je? 
De bladen en nieuwsberichten van de bond lees ik gere-
geld. Wanneer er bij mij een probleem zou ontstaan of 
als ik tegen iets aan zou lopen, dan weet ik de MARVER 
te vinden. Ook ben ik een paar keer bij de Algemene 
Vergadering geweest om te kijken hoe dat gaat.

Tot slot wat vind je van de MARVER?
De samenwerking met de andere bonden en het ont-
staan van FNV Veiligheid zie ik als positiefs. Het opent 
het blikveld van de MARVER. Dit zie ik als een verrijking. 
De MARVER draagt nu kennis van FNV Veiligheid en dat 
doet de bond in mijn ogen, alleen maar goed. 

ORLANDO GANGA
   LID SINDS 1996 ‘Ik benader mijn 

werk met een 
commerciële blik’


