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→ In zijn ruim 31 jaar als advocaat schat hij tussen de vijf- en
zesduizend zaken voor militairen
te hebben gedaan. Onlangs nam
hij afscheid als advocaat.

DEFENSIEBONDEN
WIJZEN HET
AVW-RESULTAAT AF

→ Geen van de Defensiebonden
is akkoord gegaan met het
arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie en
daarmee is het resultaat van tafel.
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DEFENSIEBONDEN
WIJZEN HET
AVW-RESULTAAT AF!
In het Sectoroverleg Defensie (SOD)
van donderdag 4 oktober hebben de
onderhandelaars van de Defensiebonden aan
de minister laten weten dat hun leden niet
instemmen met het AVW-resultaat. Daarmee
is het resultaat van tafel en wordt het geen
akkoord.
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D

e uitslag van de ledenraadpleging van de MARVER, AFMP en
FNV Overheid was heel duidelijk.
Een overgrote meerderheid wijst
dit resultaat af. Ook de andere militaire vakbonden hebben de minister laten weten dat

een meerderheid van hun leden dit resultaat
afwijst.
De onderhandelaars hebben aan de minister
de boodschap overgebracht dat er veel meer
geld bij moet. Ook moeten er onduidelijkheden met betrekking tot de nieuwe militaire

pensioenregeling, zoals over de verzachtende maatregelen en het nieuwe loongebouw,
worden weggenomen voordat er de kans
bestaat dat de leden ‘ja’ zullen zeggen tegen
een resultaat. De minister liet in haar reactie
weten dat het signaal van de leden duide-

WERK EN INKOMEN

JA 34,1%

NEE 63,5%

2,4% onthield
zich van stemming
lijk is en dat zij zich gaat herbezinnen. De
MARVER zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk
tijdens het SOD van 13 november 2018, de
balans opmaken wat de herbezinning van de
minister heeft opgeleverd. Deze boodschap
heeft de onderhandelaar tijdens het SOD
aan de minister overgebracht. Dat betekent
voor de MARVER dat er voldoende extra geld
bij moet komen om verder te kunnen gaan
onderhandelen over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Intussen beginnen wij vast met
het voorbereiden van de vakbondsacties die
onvermijdelijk zullen worden afgekondigd
als de herbezinning van de minister onvoldoende oplevert.

AVW- resultaat. Daarbij is er weinig verschil
tussen het stemgedrag van de militairen en
de burgermedewerkers.

Ledenraadpleging MARVER

Loonontwikkeling en toelages

De MARVER zit samen met de AFMP en
FNV Overheid in de centrale ACOP (sector
defensie). De centrale onderhandelt met de
minister over de arbeidsvoorwaarden. De
ACOP-bonden hebben het AVW-resultaat
2018-2020 neutraal voorgelegd aan hun
leden. Bij een achterbanraadpleging is
het binnen de MARVER gebruikelijk dat de
kaderleden in het land de gevoelens van de
leden over een AVW-resultaat ophalen. Dat
traject wordt ondersteund met een enquête
waarbij ieder lid de gelegenheid krijgt zijn of
haar stem direct uit te brengen.

Er blijkt onder de leden veel ongenoegen te
zijn over de loonontwikkeling en de toelages. De beperkte verhoging van de TOD is
veel MARVER-leden een doorn in het oog. De
verhogingen zijn volstrekt onvoldoende om
een bij deze tijd passende TOD te bereiken en
daarnaast zijn er bedenkingen bij de berekening van de TOD achteraf. Ook veel MARVERleden en burgers zijn ontevreden over de
TOD. Burgers hebben op zich een betere TOD,
maar zij zijn bang dat de TOD zoals voorgesteld voor militairen op enig moment ook
voor hen zal gaan gelden.
De oefentoelage heeft eveneens veel negatieve reacties opgeroepen. In het bijzonder
wordt daarbij de koppeling gelegd met het
tijdens een oefening moeten werken in het
weekend, zonder dat daar naast de oefentoelage een vergoeding van uren tegenover
staat.

Ruime meerderheid
Uit de enquête onder de leden van de drie
bonden bleek dat ongeveer 25% van de
leden een stem heeft uitgebracht. 63,5%
van deze leden zei ‘nee’ tegen het AVWresultaat. 34,1% zei ‘ja’ en 2,4% van de leden
onthield zich van stemming. Dit is de gezamenlijke uitkomst van zowel de actieve militairen (FPS 1, 2 en 3) en burgermedewerkers
als de post-actieve militairen, inclusief de
gepensioneerden. Wanneer we alleen kijken
naar de actieve militairen en burgermedewerkers zegt zelfs ruim 75% ‘nee’ tegen het

Groot gevoel van wantrouwen
Er zat wel verschil in de redenen die mensen
gaven voor hun nee-stem. De belangrijkste
reden is een groot gevoel van wantrouwen en onderwaardering. Dit richt zich op
Defensie als werkgever, maar ook op de
politiek. Dat gevoel is duidelijk versterkt
doordat het AVW-resultaat in de verste
verte niet voldoet aan de hoge verwachtingen die de minister begin dit jaar in haar
Defensienota heeft gewekt.

Pensioenregeling
De nieuwe pensioenregeling werd vooral
negatief beoordeeld door leden die een loopbaan met nog stevige salarisstappen voor
zich zien. Dit deel van onze leden blijkt vooral
problemen te hebben met de onduidelijk-

heid en onzekerheid over de verzachtende
maatregelen die pas in de toekomst getroffen worden. Zij verwachten dat voor hen het
pensioenperspectief mogelijk verslechtert.
45% van de leden is negatief over de nieuwe
pensioenregeling en 35% is er matig over
te spreken. Vrij veel leden hebben ons ook
gemeld dat ze de gevolgen van de invoering
van een middelloonregeling niet goed kunnen overzien door het ontbreken van een
nieuw loongebouw. Hier is wederom duidelijk dat er een groot wantrouwen onder
onze leden heerst. De boodschap dat de
nieuwe pensioenregeling voor het grootste
deel van de mensen gaat betekenen dat zij
meer pensioen opbouwen en daar minder
voor hoeven te betalen is dan ook met
wantrouwen ontvangen. Het gevoel leeft
dat het personeel hiervoor later wel weer de
rekening gepresenteerd zal krijgen.

Ruim 75%
van de actieven
zegt ‘NEE’
Uiterlijk 13 november
De opdracht voor de minister is helder. Er
moet meer geld bij en er moeten duidelijke afspraken liggen voordat het defensiepersoneel akkoord zal gaan met een
AVW-resultaat. De minister heeft wat de
MARVER betreft uiterlijk tot 13 november
om dit voor elkaar te krijgen. Ondertussen
bereiden wij ons voor op actie!.
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WAT BETEKENT PRINSJESDAG
2018 VOOR JOUW PORTEMONNEE?
De opeenstapeling van cijfers tijdens Prinsjesdag kan
nogal overweldigend zijn. Daarom vind je hier een
overzicht van de belangrijkste cijfers en wat deze voor
jouw portemonnee betekenen.

INKOMEN

↘

Het aantal belastingschijven wordt
vanaf 2019 verminderd van vier naar
twee. Uiteindelijk komt er een eerste schijf tot
een inkomen van € 68.507. Daarover betaal je
37 procent belasting. Bij een hoger inkomen
betaal je over het meerdere 49,50 procent
belasting.

↘

Door een stapsgewijze verhoging van de
arbeidskorting gaan mensen die per jaar
tussen de 20.000 en 60.000 euro verdienen
minder belasting betalen. Voorbeeld: verdient
iemand € 35.000, dan houdt hij in 2019 netto
€ 85 meer over, oplopend tot € 525 in 2021.

6

BELASTINGEN

↘

Een belangrijke verandering
is de verhoging van het lage
btw-tarief van 6 naar 9 procent.
Dat maakt de boodschappen, een
kappersbezoek en een treinrit
duurder. Volgens het kabinet
leidt de BTW-verhoging voor een
gemiddeld huishouden tot € 300
per jaar aan extra kosten.

WERK EN INKOMEN

Het aantal
belastingschijven
gaat van vier
naar twee

KINDEREN

↘

Het aantal dagen kraamverlof voor
vaders en partners wordt waarschijnlijk vanaf 2019 verlengd. Zij krijgen dan vijf
in plaats van twee dagen verlof. Over het
wetsvoorstel moet echter nog gestemd
worden, dus het is nog niet definitief.

↘

De kinderbijslag gaat omhoog. Ouders
die twee kinderen van de basisschoolleeftijd hebben, ontvangen volgend jaar
€ 150 meer. Daarnaast stijgen ook de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden
budget.

ZORG

↘

De basisverzekering wordt volgens het
kabinet € 124 duurder. Dit staat echter
nog niet vast; de zorgverzekeraars bepalen
of en hoeveel de premies verhoogd worden.
Dit moeten zij uiterlijk in november bekendmaken. Om deze verhoging op te vangen,
stijgt voor veel mensen ook de zorgtoeslag.
Alleenstaanden kunnen in 2019 maximaal
€ 1.233 aan zorgtoeslag ontvangen (€ 94
meer dan dit jaar). Voor grotere huishoudens stijgt de zorgtoeslag met maximaal
€ 281 euro naar € 2.402.
→
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MARVER-reactie op Defensiebegroting:

INVESTEER IN MENSEN
De overheid toont zich al jaren een karige werkgever waar het gaat om de
loonontwikkeling en Ook bij Defensie zijn de gevolgen daarvan te zien: groot wantrouwen
onder het personeel, forse uitstroom, duizenden vacatures en een veel te hoge werkdruk.
Dat heeft onder andere tot gevolg dat missies nog maar beperkt kunnen worden
uitgevoerd en hele bataljons worden stilgelegd. Je kunt je afvragen in hoeverre Defensie
haar grondwettelijke taak nog goed kan uitvoeren.

D

e MARVER maakt zich hierover
grote zorgen. Als er niet snel
flink wordt geïnvesteerd in het
Defensiepersoneel hebben we
op termijn wel het noodzakelijke materieel,
maar geen mensen meer om dat materieel
te bedienen. Het mag niet blijven bij de
mooie woorden in de Defensienota, die
zegt dat het personeel ‘voorop staat’. Het
mag niet blijven bij de toezeggingen in het
regeerakkoord die vooral gericht zijn op
investeringen in materieel. Dat is met deze
Defensiebegroting helaas wél het geval,
dat vinden wij ronduit teleurstellend.
Onze oproep aan dit kabinet: investeer óók
in het Defensiepersoneel. Het personeel is
immers het belangrijkste kapitaal van de
Defensieorganisatie, zij waarborgen onze
veiligheid.

Investeer in herstel van
vertrouwen
8

Vervolgens zeggen wij tegen dit kabinet:
investeer ook in herstel van vertrouwen.

Vertrouwen en loyaliteit waren altijd een
groot goed binnen de Defensieorganisatie.
Zij zijn de basisvoorwaarden om als
Defensieorganisatie goed te kunnen
functioneren.De top van Defensie en de
politiek hebben jarenlang loyaliteit van de
medewerkers gevraagd, maar daar is en
wordt nauwelijks iets tegenover gesteld.
Dat heeft zijn prijs. Extra investeringen
in herstel van vertrouwen met specifieke
aandacht voor het inkomen, de werkdruk,
personeelszorg, opleidingen, employability,
doorstroommogelijkheden en een veilige
werkomgeving zijn dus hoogst noodzakelijk.
Die aandacht zien wij helaas onvoldoende
terug in de Defensiebegroting. De middelen die nu beschikbaar zijn gaan het tij niet
keren.

Niet nóg meer flexibilisering
Wat we wel zien is dat dit kabinet en de
Defensietop blijkbaar nóg meer flexibilisering op personeelsgebied willen, onder
andere in de vorm van meer tijdelijke

contracten. Laten wij daar helder in zijn: nóg
meer flexibilisering is wat ons betreft géén
oplossing. Wij zijn voorstander van vaste
‘eerlijke’ banen die mensen zekerheid en
perspectief bieden. Die voorkomen dat er
in de toekomst nog meer kennis en ervaring
verloren gaat. Juist nu het economisch goed
gaat zou dit kabinet extra moeten investeren en Defensiemedewerkers mee moeten
laten profiteren!
Wat betreft de Koninklijke Marechaussee
ziet de MARVER dat reeds toegezegde 417
extra functies in 2019 inderdaad toegevoegd worden aan de organisatie. Goed dat
er geïnvesteerd wordt, maar er blijft zorg
over de te hoge uitstroom en de druk op de
ondersteuning en stafcapaciteit die met elke
operationele uitbreiding groter wordt.
In het voorwoord bij de Miljoenennota
meldt minister van Financiën Wopke
Hoekstra over de economische toestand
van het land: ‘We zijn er nog niet’. De
MARVER zegt: wat Defensie betreft zijn we
er nog lang niet. ←

BLOG SVEN SCHUITEMA

EEN CLUB
WAAR IK TROTS
OP BEN

“

Het zijn drukke maanden.
Vooral rond de arbeidsvoorwaarden is veel beweging. Er
lijkt ook eindelijk veel energie
los te komen. Mensen pikken
het niet meer. Het resultaat
werd dan ook door een ruime
meerderheid afgewezen. De
woede is duidelijk merkbaar. Op de werkgever Defensie, maar ook op ‘de bonden’. Soms
opbouwende en ook terechte woede, maar
vaak ook ongerichte woede. Zonder argumenten of niet-valide argumenten.
Het is in elk geval duidelijk dat men steeds
minder goed door heeft wat de vakbond dan
is. Welke invloed je zelf kan uitoefenen. Dat er
tientallen van je eigen collega’s vaak in eigen
tijd bezig zijn met richting te geven aan die vakbond. Het hele jaar door en dus niet alleen rond
een arbeidsvoorwaardenresultaat. Zij cijferen
een deel van zichzelf weg voor het collectief. Bij
de MARVER zijn dat kaderleden, contactpersonen en bestuursleden. Een club mensen waar ik
erg trots op ben. Het zijn ook de mensen waar
ik voor ga staan als er geroepen wordt dat de
bonden ‘toch niets doen’ of ‘er alleen voor hun
eigen belang zitten’. Welk belang? Dat ze weer
een avond niet thuis zijn in verband met een
vergadering van de ‘de bond’? Nee, deze vrijwilligers verdienen onze steun. Van deze mensen
kun je er geen genoeg van hebben. Meld je dus
vooral aan!

Gelukkig vindt het overgrote deel van onze
leden dat we het prima doen. Zij laten het
vakbondswerk over aan de vrijwilligers en het
bestuur. In goed vertrouwen. Een aantal van
hen al sinds hele lange tijd. Ik kijk er dan ook
naar uit om de leden die al 50, 60 en zelfs 70
jaar lid zijn van onze vereniging op 31 oktober
aanstaande, tijdens de najaarsvergadering van
de fractie NAD, de draagspeld en oorkonde voor
langdurig lidmaatschap te mogen overhandigen. Wetende dat de vereniging in deze lange
tijd hen niet altijd tevreden heeft weten te
stellen, maar dankbaar voor het vertrouwen
dat deze leden al soms meer dan 70 jaar hebben in al die vrijwilligers en bestuurders. Het
vertrouwen dat we ondanks de
teleurstellingen altijd blijven
vechten voor de positie van
(oud-)marechaussees!
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CHROOM-6

Op veel plekken binnen Defensie
wordt helaas nog steeds gewerkt
met chroom-6. Als het aan de
MARVER ligt wordt deze gevaarlijke
stof zo snel mogelijk uitgebannen,
behalve waar dat nu echt nog
niet kan, zoals in de verflaag van
vliegtuigen en helikopters. Werken
met chroom-6 kan gevaarlijk zijn
voor je gezondheid. Hieronder
vind je belangrijke weetjes over
chroom-6.

WERKEN MET CHROOM-6
wat betekent dat voor jou?
W

eet ook dat de MARVER vindt dat
Defensie haar werknemers niet
aan onnodige risico’s mag blootstellen. De
gezondheid en veiligheid van mensen gaat
wat ons betreft boven alles.

Hoe gevaarlijk is
chroom-6?
Chroom-6 vormt op zichzelf geen gezondheidsrisico. Dat wordt het pas als er
werkzaamheden op worden uitgevoerd –
slijpen, verhitten, zagen, het schuren van
een verflaag – zonder dat er beschermende
maatregelen zijn getroffen.

Waar komt chroom-6 bij
Defensie voor?
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Chroom-6 komt op dit moment nog op
veel te veel plekken binnen Defensie voor.
Bijvoorbeeld in schepen, vliegtuigen, munitie, gasmaskers en gebouwen. Als het aan
de MARVER ligt wordt er zo snel mogelijk
tot vervanging van materialen overgegaan.
Dat is noodzakelijk maar lukt helaas niet 'van
vandaag op morgen’.

Wat moet ik doen als ik
met chroom-6 in
aanraking ben gekomen?
Ook de afgelopen jaren is er binnen Defensie
een aantal keren geconstateerd dat er
tijdens het werk chroom-6 is vrijgekomen.
Een aantal mensen heeft ook een gezondheidsonderzoek gehad, er zijn bijvoorbeeld
urinemonsters afgenomen. Als het goed is
zijn die gegevens opgeslagen in Peoplesoft.
Check zelf ook of dat gebeurd is! De werkgever moet je ook doorverwezen hebben naar
het informatie- en meldpunt chroom-6 (zie:
hoe krijg ik meer informatie?). Als dat niet
gebeurd is, meld je dan alsnog.

Voorkomen is beter dan
genezen
Sinds 1 maart 2017 is er een nieuwe wettelijke grenswaarde chroom-6 vastgesteld.
Daar heeft óók Defensie zich aan te houden.
Met materialen die niet aan de grenswaarde
voldoen mag je niet werken.
Die grenswaarde ‘garandeert’ dat je veilig

werkt als je werkt met materiaal waar
chroom-6 in zit én de verplichte beschermingsmiddelen gebruikt. Die grenswaarde
kan Defensie meten. Daarvoor zijn onder
andere detectiepennen aangeschaft en
mensen opgeleid. Meten is dus heel belangrijk vóórdat je met handelingen begint. En
uiteraard moet je ook de beschermingsmiddelen gebruiken.

Hoe krijg ik meer
informatie?
Vakbonden en werkgever hebben een informatie- en meldpunt ingericht bij het CAOP.
Dat is een onafhankelijk informatiepunt. Zij
geven je informatie over allerlei zaken.
Medewerkers van het ondersteuningsteam
staan voor je klaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Ze zijn telefonisch bereikbaar via het nummer 070-376

CHROOM-6

De gezondheid
en veiligheid
gaat boven alles
delen en andere beschermende maatregelen. Ook wordt er volop getest en onderzoek
gedaan. Er worden problemen geconstateerd, conclusies getrokken en maatregelen
voorgesteld. Knelpunt is wél dat het wat
ons betreft véél te lang duurt voordat er
maatregelen worden genomen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de vervanging van de filterbussen in gasmaskers en de spuitcabines
op een aantal luchtmachtlocaties.

Wat kan de MARVER voor
je betekenen?

5 476. Ook kunt je contact opnemen via de
e-mail: infoc6&carc@caop.nl of een brief
sturen naar:
CAOP/Ondersteuningsteam C6&CARC
Postbus 556
2501 CN Den Haag

Wat doe ik als ik ziek
word?
Het informatie- en meldpunt registreert
meldingen over het werken met chroom-6
bij Defensie. Dit is al veel gebeurd en kan nog
steeds.
Je kunt je laten registeren als je:
→ Denkt ziek te zijn geworden door het
werken met chroom-6 of als je hier zorgen
over hebt.
→ Nabestaande bent van iemand die vermoedelijk ziek is geworden en is overleden
als gevolg van het werken met chroom-6.
→ Dit geldt voor zowel huidig als voormalig
Defensiepersoneel, voor personen die
voor Defensie hebben gewerkt, als uitzendkracht, ZZP-er of werknemer van een

ander bedrijf. Meld je dan op het adres wat
hiernaast staat.
Meld je als MARVER-lid vervolgens óók bij
de MARVER (zie: wat kan de MARVER voor je
betekenen?).

Vindt er binnen Defensie
nog onderzoek plaats?
Ja, naar aanleiding van de problemen op de
POMS-sites heeft er al onderzoek plaatsgevonden. Ook andere krijgsmachtonderdelen
worden nog onderzocht. Dat onderzoek
gebeurt door het RIVM en wordt begeleid
door een onafhankelijke commissie waarin
ook de MARVER is vertegenwoordigd.

Doet Defensie genoeg om
de problemen op te
lossen?
Het besef van de risico’s van het werken
met chroom-6 binnen (de top van) Defensie
is toegenomen. Er zijn flinke stappen gezet.
Defensie heeft bijvoorbeeld het interne
toezicht verbeterd. Er zijn een interne veiligheidsorganisatie en een externe toezichthouder ingesteld.
Er zijn ook maatregelen genomen op het
gebied van voorlichting, beschermingsmid-

Denk je dat er sprake is van een misstand
die binnen de defensieorganisatie niet goed
wordt opgepakt? Meld het dan bij ons via
info@marechausseevereniging.nl.Wij trekken dan aan de bel bij de top van Defensie.
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met jouw
informatie om.
Denk je dat je ziek bent geworden door het
werken met chroom-6? Meld je dan niet
alleen bij het informatie- en meldpunt van
het CAOP maar óók bij de MARVER via ibb@
marechausseevereniging.nl. Wij helpen je
dan bij de schadeclaim als je onder de regeling valt die vakbonden en werkgever hebben afgesproken.

Wat kan de
medezeggenschap
betekenen?
De medezeggenschap (MC) heeft een
belangrijke rol. Wat ons betreft komt daar
het onderwerp ‘gevaarlijke stoffen’ standaard op de agenda. Houd de vinger aan de
pols over de voortgang van maatregelen.
Laat je informeren over calamiteiten. Vraag
de onderzoeksgegevens op. Check of er
voldoende beschermingsmiddelen zijn,
of personeel goed voorgelicht wordt en
de werkgever haar verantwoordelijkheid
neemt! ←
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PENSIOEN

FNV VERVOLGT
PENSIOENOFFENSIEF
De FNV, de grootste vakorganisatie van Nederland, heeft na
de zomer zijn pensioenoffensief tegen het kabinet Rutte III
hervat, uiteraard met steun van de MARVER. Op zaterdag 8
september riepen op het Beursplein in Amsterdam 3.000
demonstranten luidkeels om verbetering van het huidige
pensioenstelsel.

I

n het weekend voor de demonstratie
waren voorzitter Han Busker en vicevoorzitter Tuur Elzinga prominent in de
media verschenen. In interviews maakten
ze minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid nog maar eens duidelijk
hoe de FNV aankijkt tegen het nagestreefde
pensioenakkoord tussen het kabinet, de
werkgevers en de vakbonden. Een akkoord
waarover achter gesloten deuren nu al acht
maanden wordt onderhandeld.

Harde eisen
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Tuur Elzinga: ‘De FNV knokt voor een goed
pensioen voor iedereen. Een goed pensioen

betekent dat je op tijd moet kunnen stoppen
met werken en dan moet kunnen rekenen
op een fatsoenlijk inkomen, voor iedereen,
óók flex en ZZP. Wij zullen dan ook pas een
akkoord kunnen sluiten als het kabinet zich
bereid toont de volgende maatregelen uit te
voeren:
1 Het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66
jaar en het schrappen van de fiscale boete
op eerder stoppen;
2 Het regelen van automatische inflatiecorrectie (indexatie) voor elke
pensioengeneratie;
3 Het organiseren van een vorm van collectieve pensioenopbouw voor flex en zpp.’

Sociaal verantwoord
Wie zijn of haar hele leven heeft gewerkt,
moet op tijd kunnen stoppen met een
fatsoenlijk inkomen. Dat geldt wat de
FNV betreft zeker voor de mensen die het
zwaarste werk doen, zoals bouwvakkers,
brandweerlieden, politieagenten, defensiemedewerkers en mensen in de zorg. Door
de steeds (sneller) stijgende AOW-leeftijd
wordt dat steeds moeilijker. Daarom wil de
FNV dat de AOW-leeftijd voorlopig weer
wordt vastgezet op 66 jaar. Het huidige
tempo waarin de verhoging wordt doorgevoerd blijkt nu al menselijk en maatschappelijk onhoudbaar. Bovendien moet het weer
mogelijk (= betaalbaar) worden om in CAO’s
afspraken te maken over eerder stoppen
dan op de AOW-leeftijd. De overheid heeft
op dat gebied de afgelopen vijftien jaar een
veel te rigide (fiscaal) ontmoedigingsbeleid
doorgevoerd.

PENSIOEN

De FNV gaat voor een
automatische inflatie indexatie
voor elke generatie

Koopkrachtbehoud
Het ABP-pensioen is al tien jaar niet verhoogd en dus flink in koopkracht achteruitgegaan. De prijzen zijn in die tijd immers
wel gestegen. Dat geldt voor de pensioenen
veel meer gepensioneerden en werkenden
in Nederland. Het uitblijven van de inflatiecorrectie (indexatie) komt niet door slecht
beleid van de pensioenfondsen. Ze is het
gevolg van de strenge rekenregels die de
overheid heeft opgelegd. In een nieuw stelsel moet dat veranderen.

Toekomstbestendig
De solidariteit die het Nederlandse pensioenstelsel kenmerkt moet worden geactualiseerd door een verandering van de spelregels op de arbeidsmarkt. Iedereen moet
kunnen meedoen met onze collectieve pensioenpotten, ook de flexwerkers en zzp’ers.
Dat vergroot ook de gezamenlijke inleg. In de
huidige situatie besparen werkgevers door
flex en ZZP-constructies 6 miljard euro per
jaar op pensioenkosten. De FNV noemt dat
pensioenroof.

Minister Koolmees heeft inmiddels laten
weten niet bereid te zijn de AOW-leeftijd te
bevriezen op 66 jaar. Op 26 september meldde de Volkskrant uit betrouwbare bron te
hebben vernomen dat hij de vakbonden wel
zou hebben aangeboden de AOW-leeftijd
niet al vanaf 2021 op 67 jaar te zetten, maar
vier jaar later. De minister heeft dat bericht
sindsdien echter ontkend noch bevestigd.
Zijn mantra was de afgelopen maanden dat
je een broedende kip niet moet storen en
daar houdt hij ook nu aan vast.

Geen pensioenpotjes
Werkgevers en werknemers zijn het volgens
ingewijden vergaand eens over hoe het
nieuwe pensioenstelsel eruit moet komen te
zien. Uit een eerder uitgelekt concept bleek
dat de pensioenpremies in een gezamenlijke

pot blijven gaan en er geen persoonlijke
pensioenpotjes komen, zoals D66 en VVD
graag hadden gezien. Wel wordt afgestapt
van de zogeheten doorsneepremie, waarbij
premiebetalers op jonge leeftijd eigenlijk te
veel en op oudere leeftijd te weinig betalen. Daardoor wordt de pensioenopbouw
individueler en makkelijker mee te nemen
naar een ander fonds. Zo krijgen de liberale
partijen toch een beetje hun zin.
Mocht Koolmees inderdaad besluiten om de
AOW-leeftijd langzamer naar 67 jaar op te
trekken, dan is dat vanwege het verwachte
begrotingsoverschot niet meteen een
probleem voor de schatkist. De vraag is of
hij de FNV met deze concessie over de streep
trekt. Mensen die nu 60 of jonger zijn en in
een zwaar beroep werken schieten met deze
vertraging namelijk geen bal op. ←

PENSIOENMISVERSTANDEN
INDEXATIE IS ALLEEN BELANGRIJK VOOR OUDEREN.
Niet waar: het al of niet toepassen van inflatiecorrectie raakt alle pensioenen. Ook
de pensioenen in opbouw van mensen die nog werken! Die merken de gevolgen
alleen pas later.

INDEXATIE IS ONMOGELIJK, WANT DAN RAAKT DE
PENSIOENPOT LEEG.
Niet waar: die conclusie is gebaseerd op veel te strenge rekenregels. De keuze
daarvoor is een politiek besluit. Een onnodig besluit wat de FNV betreft. Nederland
heeft inmiddels 1.300 miljard aan pensioenkapitaal bij elkaar gespaard. We hebben
de grootste pensioenvermogens ter wereld als percentage van onze economie.
Desondanks dwingt de politiek ons een enorme buffer aan te houden en dus op die
grote vermogens te blijven zitten. Ook met minder strenge regels kunnen jongeren
rekenen op een volwaardig pensioen.
13

RECHTSHULP BONDIG

VAKANTIEVERLOF

BIJ ZIEKTE EN ONTSLAG
Bij onze afdeling IBB komen
de laatste tijd regelmatig
vragen binnen over hoe
het zit met vakantiedagen
meenemen, uitbetalen
en opbouwen. In ons
vorige blad hebben wij
je uitgelegd hoe het zit
met het meenemen van
vakantiedagen. Als vervolg
hierop willen wij je ook
uitleggen hoe het met je
vakantiedagen zit bij ontslag
of ziekte. Kijk hieronder voor
een Q&A.

WAT GEBEURT
ER MET NIETOPGENOMEN
VAKANTIEDAGEN
ALS IK MET
ONTSLAG GA?
Als je bij je ontslag nog vakantiedagen
over hebt, dan worden deze aan je uitbetaald. Hiervoor geldt wel een maximum
van twee keer het aantal vakantiedagen
per jaar. Heb je nog vakantiedagen over
die ouder zijn dan twee jaar? Dan zal je die
voor je ontslag moeten opnemen anders
vervallen deze. Des te meer reden om een
eventueel verlofstuwmeer dus vroegtijdig
af te bouwen.
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HOEVEEL KRIJG
IK BIJ ONTSLAG
BETAALD VOOR
NIET-OPGENOMEN
VAKANTIEDAGEN?
Vroeger betaalde Defensie voor ieder
overgebleven vakantieuur alleen
het uurloon. Vanaf 1 januari 2016 is dit
verhoogd met het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en (voor militairen) de VEB.
Recent is echter uit jurisprudentie van het
Europese Hof van Justitie en de Centrale
Raad van Beroep gebleken dat dit misschien onvoldoende is. Waarschijnlijk
moeten ook andere structurele toelagen
(zoals de TOD) en het werkgeversdeel van
de pensioenpremie over de niet-genoten
vakantiedagen vergoed worden. De
MARVER wil hierover een proefprocedure
gaan voeren en roept leden die uit dienst
gaan op om de loonstrook waarop de uitbetaling van vakantie zichtbaar is binnen
de bezwaartermijn van zes weken aan ons
voor te leggen. Je kunt de loonstrook sturen naar ibb@marechausseevereniging.nl.

IK BEN ZIEK.
BOUW IK NU WEL
VAKANTIEDAGEN
OP?
Ja, tijdens ziekte loopt je opbouw van
vakantiedagen gewoon door. Ook als
je langdurig ziek bent.

?
VEELGESTELDE VRAGEN
BIJ ONZE AFDELING IB

IK BEN IN
HET KADER
VAN MIJN REINTEGRATIE WEER
GEDEELTELIJK
AAN HET WERK.
MOET IK NU WEL
VAKANTIEDAGEN
OPNEMEN ALS IK
MET VAKANTIE GA?
Zolang je 100% ziekgemeld staat,
worden er geen vakantiedagen
afgeboekt. Ook niet als je af en toe weer
(passend) werk verricht. Pas als je weer
gedeeltelijk hersteld bent gemeld, wordt
dat anders. Voor de dagen/uren die je dan
weer aan het werk bent, moet je verlof
aanvragen zodra je met vakantie gaat.
Voor het deel dat je nog ziekgemeld staat,
hoeft dat niet. Ook in dit geval moet je je
vakantie wel afstemmen met je leidinggevende of casemanager.

→ Heb je toch nog vragen hierover?
Stel ze aan onze IBB-afdeling via de
MARVER-app en je krijgt binnen twee
werkdagen een antwoord!

AOW-GAT

ALS IK
TIJDENS EEN
ZIEKTEPERIODE
OP VAKANTIE
GA, MOET IK DAN
VAKANTIEDAGEN
OPNEMEN?
Zolang je volledig ziek bent, hoef je
geen vakantiedagen op te nemen. Als
je niet in staat bent om je werk te verrichten gaat men er namelijk van uit dat
je ook niet (volledig) kan genieten van je
vakantie. Wel moet je je vakantie van te
voren afstemmen met je leidinggevende
of je casemanager bij DCR. Je vakantie
mag immers geen gevaar vormen voor je
re-integratie.

GELDEN DEZE
VRAGEN EN
ANTWOORDEN
ALLEEN VOOR
MILITAIREN OF OOK
VOOR BURGERMEDEWERKERS
VAN DEFENSIE?
Alle hier genoemde verlofafspraken
gelden zowel voor militairen als ook
voor burgerpersoneel. Ze zijn nog niet
officieel verwerkt in het BARD en AMAR,
maar Defensie handelt er al wel naar.
Mocht je twijfels hebben of dit alles bij
jou wel goed wordt uitgevoerd, neem dan
contact met ons op via ibb@marechausseevereniging.nl of 085 – 89 00 430.

EINDELIJK
UITBETALING
100% AOW-GAT
Defensie gaat eindelijk over tot uitbetaling van de
100%-compensatie van het AOW-gat. Zo liet de
hoofddirecteur personeel (HDP) op 7 september 2018
weten in een brief. Eerder dit jaar werd bekend dat
Defensie, na een jarenlange strijd, het AOW-gat volledig
ging compenseren. De vraag was alleen wanneer dit zou
gebeuren. Daar is nu duidelijkheid over.

Vanaf september volledige
compensatie
Word je in of na september 2018 65
jaar? Dan ontvang je aansluitend aan
je UGM- of wachtgelduitkering direct
100% compensatie voor je AOW-gat.
Je ontvangt hierover tijdig een toekenningsbrief van het ABP met daarin
een toelichting op deze compensatie.

Nabetaling laatste 10%
Heb je momenteel al een AOW-gat
of ben je al gepensioneerd? Dan
heb je tijdens je AOW-gat te weinig
compensatie ontvangen. Je hebt
daarom recht op een nabetaling van
10% compensatie. Je krijgt hierover
een brief van het ABP. Is deze 10%
eenvoudig te berekenen, dan ontvang
je de nabetaling in december 2018.
Zijn er uitgebreidere (handmatige)
berekeningen nodig? Dan ontvang je
de nabetaling uiterlijk in het eerste
kwartaal van 2019.

Wettelijke rente
In september 2018 heeft het ABP ook
nog de wettelijke rente nabetaald aan
iedereen die daar recht op had. Dit
betreft de allereerste groep die met
het AOW-gat werd geconfronteerd.
Zij hebben in eerste instantie een te
lage AOW-compensatie ontvangen.

Eind 2017/begin 2018 is aan hen een
nabetaling verricht tot 90% van het
AOW-gat. Over die nabetaling bestaat
een recht op wettelijke rente. Dit
geldt niet voor de nabetaling van 10%
die de komende maanden wordt uitgekeerd. Aangezien deze laatste 10%
onverschuldigd wordt betaald, hoeft
Defensie daarover geen wettelijke
rente te vergoeden.

Einde dossier
Zodra alle nabetalingen afgerond zijn,
komt er een einde aan het langslepende dossier ‘AOW-gat’. Vijf jaar lang
heeft de MARVER samen met andere
partijen gestreden voor het volledig compenseren van het AOW-gat.
Uiteindelijk heeft de rechter hen
daarin gelijk gegeven en na verdere
druk via de politiek en acties ging de
werkgever overstag.

Waarom?
De MARVER is blij dat de defensiemedewerkers eindelijk krijgen waar
ze recht op hebben. De vraag blijft
waarom de werkgever hiervoor 5 jaar,
meerdere rechterlijke uitspraken en
vele politieke discussies nodig had. Dit
heeft enorm veel tijd, geld en energie
gekost. Laten we hopen dat de werkgever hier lering uit trekt. ←
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Advocaat en
reserveofficier Henk van
der Meijden neemt na
31 jaar afscheid

‘IK BEN EEN ECHT

MENSEN-MENS’
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In zijn ruim 31 jaar
omspannende carrière als
advocaat schat Henk van
der Meijden dat hij tussen
de vijf- en zesduizend
zaken voor militairen heeft
gedaan. Daaronder enkele
baanbrekende voor met
name leden van de AFMP en
de MARVER. Hoewel hij ook
zeer nauw betrokken was
bij de totstandkoming van
de Veteranenwet, noemt
hij dat niet zijn ‘finest
hour’. “Dat zijn eigenlijk
alle uren die ik doorbracht
met militairen voor wie ik
zichtbaar iets heb kunnen
betekenen.”

Henk van der Meijden

(67) begint te glunderen als hij terugdenkt
aan zijn begintijd als advocaat eind jaren
tachtig toen hij ook voor de AFMP werkzaam was, toen nog samen met wijlen
advocaat Ton Kok. “We hadden elke vrijdagmiddag spreekuur in het hoofdkantoor in
Amersfoort. Van heel veel mensen daar heb
ik genoten, maar het meeste van Co Kamp
van de Afdeling Individuele Hulpverlening.
Dat was ongelooflijk plezierig.” Van der
Meijden zou in de loop der jaren enkele
spectaculaire zaken doen. Zoals de verdediging van drie luchtmachtofficieren die
door de toenmalige bevelhebber van de
KLu, generaal Ben Droste, verantwoordelijk
werden gesteld voor de Herculesramp in
juli 1996. Daarbij kwamen 34 militairen om
het leven. “Die zaak heeft jaren voortgesleept. De kosten liepen op tot meer dan 1
miljoen gulden. Met de vrijspraak werd een
groot deel hiervan gelukkig gedekt. Op een
gegeven moment bedacht ik tot mijn schrik
dat als ik onder een auto terecht zou komen
er zoveel cruciale kennis verloren ging dat ik
advocaat Mark Boekhorst erbij heb gehaald.
De continuïteit werd daarmee verzekerd.”

PTSS
Aanvankelijk leek Van der Meijden een carrière als beroepsofficier in de krijgsmacht
tegemoet te gaan. Maar toen hij tijdens zijn
KMA-opleiding met rechten in aanraking
kwam, koos hij ‘met pijn in het hart’ voor
een carrière als advocaat. Die ambivalentie
heeft hij altijd gehouden, maar inmiddels
opgeklommen tot de rang van reservekolonel kijkt hij daar zonder spijt op terug.
“Integendeel, ik vind dat ik dat goed gedaan
hebt. Het ‘militair zijn’ krijg je mee tijdens
de opleiding en daarmee wordt een zekere
loyaliteit gekweekt. Dat past bij zoals ik
in elkaar zit. Toen ik advocaat werd, kreeg
ik het belang van de cliënt en dat moest je
afwegen tegen het belang van Defensie.
Daar probeerde ik als volgt mee om te gaan:
dat van cliënt stond voorop, maar ik probeerde het belang van Defensie niet teveel
te schaden.” Zo koos Van der Meijden er vaak
voor om met Defensie een zaak aan te pakken voordat deze bekend werd. “Daarmee
was ik altijd een stap voor. Ik heb een goede
relatie gehad met de diverse Directeuren
Personeel. Een sms’je was vaak voldoende
om een reactie te krijgen en naar een oplossing te zoeken.”
Een voorbeeld van het zoeken naar een
andere oplossing is de zaak van een
Bosniëveteraan en AFMP-lid, die in augustus
1995 vanwege brandstichting in zijn eigen
huis tot TBR (de voorloper van TBS) veroordeeld dreigde te worden. Van der Meijden
vroeg met succes enkele weken uitstel aan
de rechter om een betere regeling te treffen
binnen de militaire organisatie. “De rechter
zei: ‘Wat ik nu doe is ongebruikelijk, maar
er is de Militaire Kamer veel aangelegen
als u ons ook daadwerkelijk zo’n oplossing
kan presenteren.’” Van der Meijden zocht
contact met militair psychiater Ferry Unck
en kreeg het voor elkaar dat betrokkene in
behandeling genomen werd voor PTSS. “Hij
werd slechts veroordeeld tot de lengte van
zijn voorarrest. Dat was eigenlijk voor het
eerst dat PTSS erkend werd als de oorzaak
van strafbare feiten.”

‘Het belang
van de
militair
staat voor mij
altijd voorop’

Ereschuld
Zo kreeg hij vaker zaken voor elkaar door zijn
korte lijntjes met de Defensieorganisatie,
waarbij hij meer dan eens een beroep deed
op jaargenoten van de KMA die inmiddels in
hoge functies actief waren. “Maar,” voegt hij
eraan toe, “als er een tegenstelling ontstond dan viel mijn loyaliteit weg en stond
het belang van de cliënt echt helemaal
voorop. Dan gingen we de harde kant op.”
Dat speelde bijvoorbeeld bij de zaak van
een door de gevreesde schildersziekte OPS
getroffen marineman, die baanbrekend was.
“Defensie had aanvankelijk het standpunt
dat er helemaal geen schade was, maar de
rechtbank stelde een immateriële schade
vast van zo’n 70.000 euro. Het hoogste ambtenarenorgaan de Centrale Raad van Beroep
bepaalde uiteindelijk dat als er sprake is
van een bijzondere invaliditeitsverhoging
er geen aanspraak gemaakt kan worden
op smartengeld.” De uitspraak speelde een
cruciale rol bij het vaststellen van de nieuwe
schaderegeling die sinds 2007 geldt voor
militairen die blijvend letsel hebben opgelopen en waarbij sprake is van dienstverband.
Defensie wilde bij de totstandkoming van
die wetgeving de bijzondere invaliditeitsverhoging aanmerken als inkomen, maar
dat was niet conform de uitspraak van de
Raad. “Die had immers aangegeven dat het
een compensatie is voor smartengeld en
dat levert een veel groter bedrag op dan
een eenmalige uitkering. Ik heb geadviseerd daar niet mee akkoord te gaan. En ook
om de ingangsdatum zover mogelijk naar
achteren te zetten, zodat zoveel mogelijk
getroffen militairen er gebruik van konden
→
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maken.” Dat laatste leidde tot de zogeheten
Ereschuldregeling, die mede door bemiddeling van de Nationale ombudsman tot stand
zou komen en waardoor veel veteranen met
een militair invaliditeitspensioen financieel
gecompenseerd werden voor de schade die
ze geleden hadden. Ook bij de totstandkoming daarvan was Van der Meijden nauw
betrokken. “Daarbij bleef het mogelijk om
alsnog te procederen als men vond dat de
regeling onvoldoende compensatie bood en
dat is in een groot aantal gevallen ook met
succes gedaan. Het is goed om te zien dat
ook in de regeling voor de chroom 6-slachtoffers die mogelijkheid is opengelaten.”

Veteranenwet

18

Minstens even groot was Van der
Meijdens rol bij de totstandkoming van de
Veteranenwet en de daarbij behorende
uitvoeringsbesluiten. Daarvoor werd hij
niet voor niets bij zijn afscheid uitvoerig geprezen door oud-Tweede Kamerlid
Angelien Eijsink, de initiatiefneemster van
de wet, die in 2012 door de voltallige Tweede
Kamer werd aangenomen. “Dat er ook een
financiële voorziening is gekomen daar ben
ik wel tevreden over, want die heb ik nog
bedacht. Uiteindelijk is het 80 procent van
het laatstgenoten salaris geworden. Ik heb
begrepen dat die regeling best vaak wordt
toegepast.” Ook van de instelling van de
Veteranenombudsman zegt hij ‘erg genoten’ te hebben. “De IGK kon er niet voor in
aanmerking komen omdat hij verantwoording aan het ministerie schuldig is. Dus we
kwamen uit bij de Nationale ombudsman.
En nog voordat de wet werd ingevoerd, de
uitvoeringsbepalingen waren er nog niet,

‘Er zou een
opvanghuis
moeten komen
voor militairen
met PTSS’
riep de Ombudman zich op Veteranendag
uit tot Veteranenombudsman. Dat vond ik
schitterend!” Hij prijst de rol van Eijsink, die
overal bij betrokken was en naar alle partijen
toe heel zorgvuldig optrad. “We hebben een
hele mooie wet neergelegd. Ook veel onderzoek gedaan naar vergelijkbare wetgeving
in andere landen. De wet zit goed in elkaar
en erkenning staat centraal, evenals de bijzondere zorgplicht die Defensie heeft naar
veteranen toe.”

Don Quichote
De foto waarop hij samen met de
Defensiewoordvoerders in de regeringsbankjes van de Tweede Kamer zit op de dag
dat de wet werd aangenomen, hangt op zijn
werkkamer. Maar gevraagd naar het mooiste
moment in zijn carrière komt een bescheiden
antwoord. “Dat zijn eigenlijk alle uren die ik
doorbracht met militairen, en dan met name
veteranen, voor wie ik iets heb kunnen regelen. Altijd vanuit: wie is die persoon en hoe
ga ik met zijn zaak om?” Om daaraan toe te
voegen: “In dat opzicht ben ik een echt ‘mensen-mens’.” Zo komt hij nog elk jaar samen
met oud AFMP-voorzitter Bauke Snoep en
de drie militairen van de Herculesramp. “Dat

zijn genoeglijke bijeenkomsten bij een van de
drie in de buurt. Van collega-advocaat Mark
Boekhorst kreeg ik bij mijn afscheid nog
een fraai schilderij van Don Quichote. Want
hij vond het echt een Don Quichote-zaak,”
zegt Van der Meijden lachend. Hoewel hij
met volle teugen geniet van de vrijheid als
‘pensionado’, lanceerde hij in zijn afscheidsspeech nog wel twee voorstellen. De eerste
is het oprichten van een soort uitzendbureau
voor getraumatiseerde veteranen. “Het gaat
erom dat veteranen die een uitkering krijgen
in de gelegenheid worden gesteld om onder
de mensen te komen. En hoe kan dat? Door
te werken. Je hebt af en toe in Checkpoint
wat vacatures staan, maar dat is een particulier initiatief van een ondernemer. Zoiets
mag ook van Defensie zelf uitgaan, opdat
mensen die 100 procent arbeidsongeschikt
zijn toch in het traject komen.” Het tweede
voorstel is een ‘Bronbeek’ voor veteranen
met PTSS. “Ik weet dat er in Nederland ongelooflijk veel mensen, met name met PTSS,
een heel grimmig en grillig bestaan leiden.
Er zijn er die alleen nog maar terug te vinden
zijn in de bossen. Een aantal is behoorlijk aan
de drank of drugs, hun financiële situatie
is vaak hopeloos. De partners zeggen na 20
jaar ellende: ik stop met jou. Dan staan ze op
straat. Het zijn vaak communicerende vaten,
dus als het op één vlak slecht gaat, gaat het
ook slecht op andere. Er zou een opvanghuis
voor ze moeten zijn, waar alle faciliteiten
aanwezig zijn om er iets aan te kunnen doen.
Want instellingen waar ze nu terechtkomen,
sturen hen na enige tijd weer op straat. Je
moet ze ergens opvangen waar direct met
de behandeling begonnen wordt, dan komt
de rest vanzelf. Daar geloof ik heilig in.” ←

XXX

Doe jezelf en je collega’s
een plezier en werf
een MARVER-lid! Voor
ieder lid ontvang je een
waardebon. Daarmee
spaar je voor mooie
cadeaus tot wel 400
euro! Maar ook je collega’s
worden er beter van.

GA JIJ VOOR
EEN TABLET OF
WAARDEBON
VAN WEL
400 EURO?

SPAAR VOOR CADEAU’S TOT WEL 400 EURO!

WERF EEN MARVER-LID

1

Je collega heeft dan ook alle voordelen van het MARVERlidmaatschap. De beste juridische steun,en wat geen
andere vakbond heeft: contactpersonen die je in persoon met
raad en daad bijstaan! En natuurlijk veel interessant ledenvoordeel, zoals een gratis collectieve ongevallenverzekering en leuke
kortingen via Ledenvoordeel FNV!

2
3

De Marechausseevereniging wordt er nog groter van.
Dat helpt in het overleg met de werkgever, want we
hebben dan nóg meer invloed.

Voor ieder geworven lid ontvang jij een waardebon.
Eén waardebon kun je inwisselen voor een MARVERpen t.w.v. vijf euro. Tien waardebonnen zijn goed voor bijvoorbeeld een smartwatch of een VVV-cadeaukaart t.w.v. 100 euro.
Met 25 waardebonnen krijg je een tablet of een vakantie of
meubelbon t.w.v. 400 euro!

ZO GEPIEPT!

Een collega MARVER-lid maken is
zó gebeurd. Je kunt de QR-code
scannen en dan kom je meteen
op het inschrijf-formulier. Of
ga naar onze website www.
marver.nl. Je kunt daar je eigen
naam + lidmaatschaps-nummer
invullen. Natuurlijk is het papieren
inschrijfformulier ook goed.

DOSSIER X
DOOR CINDY VAN KINS, ADVOCAAT

DEFENSIE FRUSTREERT
OPLEIDINGSAANVRAGEN
Over de mogelijkheid om in werktijd een opleiding te volgen en de kosten daarvan volledig
vergoed te krijgen bestond lange tijd onduidelijkheid. Tot de Centrale Raad van Beroep
(CRvB) hierover in een reeks van uitspraken in 2013 helderheid bood in het voordeel van de
medewerker die studiefaciliteiten had aangevraagd. Inmiddels voert de werkgever weer een
praktijk waarin het verkrijgen van studiefaciliteiten knap lastig is.

T
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ot 1 februari 2011 bevatte het
Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) het criterium dat
het toekennen van de studiefaciliteiten ‘in
het belang van de dienst’ moest zijn. Dat gaf
de werkgever veel vrijheid om aanvragen
goed te keuren of af te wijzen. Op aandringen
van de bonden is die vrijheid begin 2011 aan
banden gelegd door in het AMAR een nieuw
artikel 16 over dit onderwerp op te nemen,

waarin de verwijzing naar het dienstbelang
ontbreekt. Sindsdien is de werkgever min of
meer verplicht tijd en geld te investeren in
medewerkers die door studie hun loopbaanmogelijkheden willen verbreden.

Voortzetting praktijk van
afwijzingen
Ondanks dat de werkgever met het nieuwe
artikel 16 AMAR nog nauwelijks ruimte heeft

opleidingsaanvragen af te wijzen, zet de
werkgever de oude praktijk voort.
Zo wees hij de aanvraag van een lid af
voor een opleiding gericht op persoonlijke ontwikkeling die hem verderop in zijn
loopbaan geschikt zou maken voor een
aantal andere functies binnen Defensie. De
werkgever negeerde daarbij het oordeel van
de loopbaanbegeleider in het Persoonlijk
Ontwikkelplan (POP) dat het succesvol
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afronden van de studie sowieso zou bijdragen aan het verbreden van de loopbaankansen van deze medewerker, hoewel nog
niet vast te stellen was wat hij er binnen
Defensie precies mee kon gaan doen. Voor de
afwijzing voerde de werkgever uitsluitend
als grond aan dat het opleidingsbudget van
Defensie niet toereikend was om aan alle
aanvragen te kunnen voldoen.

Rechtszaken tegen afwijzingen
Tijdens de bezwarenprocedure die we
destijds tegen deze afwijzing hadden
ingesteld besloot de werkgever opnieuw de
aangevraagde studiefaciliteiten niet toe te
kennen. Als reden gaf de werkgever op dat
de medewerker de opleiding niet nodig had
om zijn huidige functie te kunnen vervullen
en dat onduidelijk was of hij in de toekomst
in aanmerking zou komen voor een functie
waarvoor de aangevraagde opleiding vereist
was. Daar waren op dat moment geen plannen voor, aldus de werkgever, die tot slot
meldde dat hij ook de ‘precaire financiële
situatie’ van de krijgsmacht had laten meewegen. Namens de gedupeerde medewerker
startte de MARVER vervolgens een rechtszaak, die bij de Centrale Raad van Beroep
– de hoogste rechter in ambtenarenzaken –
positief uitpakte voor de medewerker.
Ook in een reeks van soortgelijke rechtszaken zijn de door de werkgever opgevoerde
argumenten om de gevraagde studiefaciliteiten af te wijzen succesvol door ons
bestreden. De Centrale Raad van Beroep
maakte duidelijk dat het argument van de
werkgever dat de studie is gericht op een
mogelijke functie in een ander loopbaanpad of op een functie met een hogere rang,
geen grond voor een afwijzing oplevert.
De bestemming van de medewerker kan
niet bepalend zijn bij de beoordeling van
een opleidingsverzoek, aldus de Raad. De
conclusie van deze uitspraken is dat de
werkgever een verzoek op basis van artikel
16 AMAR alleen mag afwijzen als hij, aan de
hand van zorgvuldig onderzoek, overtuigend
kan aantonen dat de opleiding niet tot een
verbreding van iemands loopbaanmogelijkheden binnen Defensie kan leiden.

Advies loopbaanbegeleider
Als de medewerker kan aantonen dat hij zich
met de gewenste opleiding geschikt kan
maken voor functies, ligt het voor de
hand om een verzoek om studiefaciliteiten op grond van artikel 16
AMAR in te dienen.

De praktijk
lijkt erop gericht
om aanvragers
te ontmoedigen

Zo’n aanvraag moet vergezeld gaan
van een advies (positief of negatief)
van de loopbaanbegeleider. De CRvB
heeft geoordeeld dat, als de loopbaanbegeleider positief heeft geadviseerd over
de gewenste opleiding, de werkgever dan
moet motiveren waarom hij van dat advies
afwijkt.
Behalve het voorschrift dat de opleidingsaanvraag vergezeld gaat van een advies van
de loopbaanbegeleider, gelden er geen voorwaarden voor het kunnen indienen van een
opleidingsaanvraag.

Huidige praktijk
We constateren dat de huidige praktijk erop
lijkt te zijn gericht medewerkers ervan te
weerhouden een opleidingsaanvraag op
grond van artikel 16 AMAR in te dienen. De
werkgever lijkt een ontmoedigingsbeleid te
voeren doordat hij het advies van de loopbaanbegeleider heeft ingebed in een tijdrovend traject tot het al dan niet vaststellen
van een POP. Het verzamelen van diverse
akkoordverklaringen in een POP neemt
zoveel tijd in beslag, dat de medewerker
vaak besluit om de opleiding dan maar zelf
te betalen.
Ook komen we in meerdere POP’s de opmerking tegen dat de medewerker altijd nog
een verzoek om vergoeding kan indienen als
achteraf blijkt dat de opleiding die hij is gaan
volgen een functie-eis is van zijn volgende
functie.
Met deze gang van zaken voorkomt de werkgever dat de medewerker tijdig een opleidingsaanvraag indient waarover de werkgever een - voor bezwaar vatbaar - besluit zal
moeten nemen dat in lijn moet zijn met de
uitspraken van de Raad.

Opleidingsaanvraag indienen
Laat je hierdoor niet ontmoedigen! Als je in
het kader van je persoonlijke ontwikkeling
een opleiding wilt volgen waarmee je jezelf
geschikt kan maken voor andere functies,
dien dan voor de start van de door jou
gewenste opleiding een opleidingsaanvraag
op grond van artikel 16 van het AMAR in.
Zorg er dan wel voor dat je over een advies
van jouw loopbaanbegeleider beschikt en
dat bijvoegt!
Defensie zal hierop binnen 8 weken een
besluit moeten nemen waartegen dan
bezwaar gemaakt kan worden. Voor juridische bijstand of advies hierover, kan je
contact opnemen met de MARVER, afdeling
IBB. Dit kan via de MARVER-app of via ibb@
marechausseevereniging.nl. ←

→ In werktijd een opleiding volgen
en deze volledig vergoed krijgen?
Hierover bestond lange tijd onduidelijke tot de CRvB hier in 2013 een einde
aan maakte. Inmiddels blijkt in de
praktijk dat de werkgever aanvragers
van een opleiding frustreert om hen
te ontmoedigen een opleidingsverzoek in te dienen.
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DFD is klaar voor
uw toekomst!

XXX

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

Het DFD-abonnement biedt u de zekerheid van:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Foto: Ministerie van Defensie

✔
✔

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

DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.
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T (040) 20 73 100

E dfd@dfd.nl

I www.dfd.nl

- ADVERTORIAL -
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Zorgzaam breidt de doelgroep uit!
Zorg is onze missie en daarom heeft
Zorgzaam haar doelgroep uitgebreid.
Zorgzaam is er voor iedereen die een relatie
met Defensie heeft of heeft gehad (inclusief partner) tot en met de derde graad naar
beneden. Dit betekent dat het achterkleinkind van opa of oma (die bij Defensie heeft
gewerkt) zich kan verzekeren bij Zorgzaam.
Wilt u weten wat exact de veranderingen
zijn? Kijk dan op zorgzaam.nl
Zorgzaam biedt een aantrekkelijke zorgverzekering. De belangrijkste voordelen van
verzekeren bij Zorgzaam zijn:
• In het bestuur van Zorgzaam participeren
vertegenwoordigers van de vakbonden
voor defensiepersoneel, die de belangen
voor de verzekerden behartigen

•

•
•

•

•

Jaarlijks wordt onderhandeld over een
scherpe premie en de verzekeringsvoorwaarden
200% dekking bij plaatsing met uw
partner in het buitenland
Automatische premiebetaling via het
NSK voor gezinsleden van de defensie
medewerker
Alle LZV (Landelijk Zorgsysteem voor
Veteranen) instellingen zijn gecontracteerd door Zorgzaam
Preferente geneesmiddelen komen niet
ten laste van uw wettelijk verplicht
eigen risico

Basisverzekering
De inhoud van de basisverzekering is wettelijk vastgelegd en zorgt ervoor dat u bent

ZORG IS ONZE MISSIE

verzekerd voor medische noodzakelijke zorg
zoals geneeskundige, verpleegkundige en
farmaceutische zorg.

De aanvullende verzekeringen
van Zorgzaam
Zorgzaam biedt naast vijf uitgebreide
aanvullende verzekeringen (ster 1 t/m 5) de
Zorgzaam Comfortverzekering aan. Kijk op
zorgzaam.nl/zorgverzekering en kies het
pakket dat het beste bij u past.
Dankzij de combinatie van de Zorgzaam
basisverzekering, de uitgebreide aanvullende verzekeringen en de Zorgzaam
Comfortverzekering, is er altijd een verzekeringspakket dat op uw specifieke zorgbehoeften aansluit.
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DE HOOGSTE BERG VAN AFRIKA
DAAGT JOU UIT
De Kilimanjaro
Het dak van Afrika
Een onvergetelijke uitdaging

De Kilimanjaro. Het dak van Afrika. Het
beklimmen van deze berg is een ervaring
die je bijblijft. Voor altijd. Je loopt op weg
naar de 5900 meter hoge top door vijf
klimaatzones, van de Afrikaanse bushes en
regenwouden tot vulkanische vlaktes en
ijzige gletsjers.
Om de Kilimanjaro te overmeesteren moet
je tot het uiterste gaan. De expeditie test
jouw limieten op zowel fysiek als mentaal
gebied. Maar de beloning op de top is er dan
ook naar. Vol verwondering en voldoening
geniet jij van het onvergetelijke uitzicht.
Deze uitdaging ga je niet alleen aan. Samen
met jouw mede klimmers en expeditieleider
bereiden jullie je voor op het succes.
De mooiste tocht uit je leven doe je ook niet
alleen voor jezelf…
…met jouw expeditie steun je duizenden
kinderen in oorlogsgebieden. Ze krijgen
met jouw support een veilige omgeving,
educatie en psychosociale hulp. Samen met
War Child help je hen en hun gemeenschap
aan een betere toekomst.

Ga jij de Kili-Challenge aan?
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GA JIJ DE
KILI-CHALLENGE
AAN?
In januari 2019 organiseert War Child voor
de 5e keer de KIL-challenge. Hierbij staat het
avontuur van de beklimming van de hoogste berg
van Afrika centraal: de Kilimanjaro. Met dit project
daagt War Child je uit het dak van Afrika te beklimmen én zelf 2400 euro aan fondsen te werven. Al
meer dan 300 helden beklommen voor War Child
de Kilimanjaro. Moe maar super voldaan hebben
de klimmers hun doel bereikt en zagen ze de zon
opkomen vanaf het dak van Afrika. De reis duurt 10
dagen waarvan je er 7 op de berg doorbrengt. Wil jij
War Child helpen voor duizenden oorlogskinderen
een betere toekomst op te bouwen? Schrijf je dan in
voor de Kili-Challenge via www.warchild.nl/kilichallenge. Je kunt je aanmelden als solist of stel
een team samen en beklim met vrienden, familie of
collega’s de Kilimanjaro voor War Child.
De MARVER steunt dit initiatief van harte en alle
MARVER-leden die hieraan mee willen doen. Ben
jij MARVER-lid en heb jij je opgegeven voor de Kilichallenge? Meld je dan ook bij de MARVER via info@
marechausseevereniging.nl. Wij helpen je graag om
jouw doel te bereiken!

LANGDURIG
LIDMAATSCHAP
IN HET
ZONNETJE

FSZ-LEDENBEZOEKER

JAN JANSEN

FELICITEERT ERELID

JAN JANSEN

Het Fonds Sociale Zorg (FSZ) verleent
sociale zorg en (financiële) bijstand aan
leden van de MARVER of hun nabestaanden.
De ledenbezoekers van het FSZ leggen dan
ook doorlopend bezoekjes af bij leden die
hier behoefte aan hebben. Zo werd onlangs
door de ledenbezoeker Jan Jansen een
bezoek gebracht aan ons erelid Jan Jansen
om hem te feliciteren met zijn 84e verjaardag. Jan, nogmaals van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze prachtige
leeftijd.

De MARVER is een vereniging met een lange geschiedenis. We bestaan
ondertussen al ruim 110 jaar. Er zijn ook leden die het grootste gedeelte
van deze tijd al lid zijn van de vereniging. Dankzij hun loyaliteit kunnen wij ons
werk doen. Daarom reiken wij voor leden die 50, 60 of zelfs 70 jaar lid zijn van de
MARVER een kleine blijk van waardering uit.
Door een kleine inhaalslag worden de leden die hiervoor in aanmerkingen komen
geëerd met een speld en oorkonde. Bovendien heeft het Hoofdbestuur in overleg
met het Fonds Sociale Zorg (FSZ) besloten om per jubilaris ook een coin en een set
manchetknopen uit te reiken. Alle leden die dit betreft zijn reeds benaderd en hen
wordt de waardering opgestuurd, danwel uitgereikt op de volgende vergadering
van de fractie Niet Actief Dienenden (NAD).
De Marechausseevereniging dankt alle jubilarissen voor hun jarenlange lidmaatschap en steun aan de vereniging. Wij hopen in de komende jaren nog veel jubilarissen blij te maken met dit blijk van waardering.
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IN MEMORIAM
Op 12 juni 2018 is op 88-jarige
leeftijd overleden mevrouw
Jeltje de Jager – Klijnsma,
Weduwe van Douwe de Jager.
Mevrouw de Jager stelde ons
bezoek altijd erg op prijs. Zij was
nog altijd heel betrokken bij de
Koninklijke Marechaussee. Op
16 juni vond de afscheidsdienst
plaats in het Crematorium te
Hoorn. Namens de MARVER hebben de FSZ-ledenbezoekers Hans
en Tine Veen de familie gecondoleerd. Wij wensen de kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe
met dit verlies.
Correspondentieadres:
Tineke de Jager, Jacques
Bloemhof 41, 1628 VN Hoorn

Op 20 juni 2018 is op 84-jarige
leeftijd te ‘t Harde overleden: Janny van de Poll-van
der Velde. Zij was sinds 1996
de weduwe van aoo b.d. KMar
Harry Huisman, destijds dienende bij de staf 101 bat KMar.
Op 14 maart 2002 is Janny weer
gelukkig getrouwd met Gerrit
van de Poll. De begrafenis vond
plaats op 25 juni onder zeer grote
belangstelling. Prachtig werd
er gesproken door haar dochter
Evelyne, die op duidelijke wijze
de levensloop van haar moeder
verwoordde. Ook twee kleindochters haalden herinneringen
op aan logeerpartijen bij oma. De
Marechausseevereniging werd
vertegenwoordigd Alie en Henk
Oosting.
Wij wensen Gerrit en de verdere
familie veel sterkte toe met dit
smartelijke verlies.
Correspondentieadres:
Admiraal Helfrichweg 42, 8084
VH ‘t Harde
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Na een lange periode van
afnemende gezondheid is op 6
juli 2018 in de leeftijd van 93 jaar
te Deventer overleden aoo b.d.
Jacobus Cornelis Rinck (Koos),
weduwnaar van Hannie Buikema.
Koos zijn lijfspreuk was: “je moet
het zelf leuk maken”. Hij stond
bekend om zijn bijzondere vorm
van humor, echter niet altijd door
eenieder begrepen. Wie hem
langer kende kon er van genieten. Aanvankelijk had hij zich
aangemeld als OVW-er, maar om
onbekende redenen ging dit niet
door waarna hij zich bij de KMar
aanmeldde. Hij diende hoofdzakelijk in de noordelijke provincies zoals Delfzijl, Leeuwarden
en Nieuwe Schans. Zijn laatste
functie was brigadecommandant Schalkhaar. Koos was vele
jaren actief bij de MARVER, eerst
als voorzitter van de afdeling
Overijssel, later bij de fractie
NAD. Na zijn FLO was hij lange
tijd werkzaam als inspecteur
van de dierenbescherming. Bij de
crematieplechtigheid op 13 juli
te Diepenveen waren meerdere
oud-brigadegenoten aanwezig.
De MARVER werd vertegenwoordigd door FSZ-medewerkers
Anne Marie en Gerrit Germes.
Correspondentieadres:
Van Ravesteynpad 6, 7425 AE
Deventer

Op vrijdag 20 juli 2018
overleed op 93-jarige leeftijd
te Steenwijk Klasina (Zus) van
Kuiken – Elmers. Zij was sinds
1990 weduwe van de aoo KMar
b.d. Harmen (Harrie) van Kuiken.
De vele FSZ-bezoekjes aan haar
deden haar goed. Ze vond het
heerlijk om over die goede ouwe
tijd te praten. Ze keek ernaar uit
en het was altijd gezellig. Haar

afscheidsplechtigheid vond
plaats in het crematorium de
Reestborgh te Meppel. et was
een sobere plechtigheid. Een
zwager en de drie kleinkinderen
memoreerden et leven van Zus
van Kuiken die haar twee zoons
Simon en Piet al had verloren. Bij
de plechtigheid waren namens
het FSZ Ab en Joke Blaauw
aanwezig.
Correspondentieadres:
De Tol 115, 7321 KJ Apeldoorn

Op vrijdag 21 juli 2018
overleed op 87-jarige leeftijd onze oud-collega Dirk
Verschoor te IJmuiden. Dirk is
werkzaam geweest op diverse
standplaatsen. Hij is een aantal
jaren instructeur geweest op
de ‘Radioschool’ op het opleidingscentrum in Apeldoorn.
Vervolgens is hij als hoofd
administratie geplaatst op de
brigades Amsterdam-Haven en
IJmuiden. Hij voelde zich bij de
KMar als een vis in het water. Dirk
was een gestructureerd mens.
Hij hield van orde, duidelijkheid
en structuur. Naast zijn werkzaamheden bij de KMar droeg
hij ook zijn steentje bij aan de
maatschappij. Hij was sociaal,
behulpzaam, zuinig voor zichzelf
en gul voor anderen. Dirk was
ouderling en zat in het college
van beheer bij de protestantse
kerk in IJmuiden. Ook verzorgde hij het kerkblad en was
behulpzaam bij het ophalen
van oudere kerkgangers. Op 27
juli vond onder belangstelling
van een aantal oud-collega’s de
afscheidsplechtigheid plaats in
de Protestantse Ichthuskerk te
IJmuiden. Dirk had zijn uitvaartdienst zelf voorbereid. Door ds.
Jeannet van Doorn werd zijn

levensloop gememoreerd. De
begrafenis heeft in familiekring
plaatsgevonden. De MARVER
werd vertegenwoordigd door de
FSZ-medewerkers Tine en Hans
Veen. Wij wensen zijn echtgenote
Adrie, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit verlies.
Correspondentieadres:
Scheiberglaan 214, 1974SG
IJmuiden

Op 20 augustus 2018 is in
de leeftijd van 58 jaar plotseling overleden Annet Hendriks
echtgenote van aoo b.d. Wim
Bernhards. Op 27 augustus is in
crematorium Almelo onder grote
belangstelling afscheid van haar
genomen, waarbij oud-collega’s
van Wim aanwezig waren. Grote
waardering was er van de aanwezigen, voor de emotionele wijze
waarop Wim en dochter Kelly
de levensloop van Annet weergaven, waarbij vooral de moeilijke perioden een belangrijke
rol speelden. Wij wensen Wim,
kinderen en kleinkinderen heel
veel sterkte om dit grote verlies
te kunnen verwerken. De MARVER
werd vertegenwoordigd door de
FSZ-medewerkers Anne Marie en
Gerrit Germes.
Correspondentieadres:
Laan ‘40 ‘45 154, 7671 MS
Vriezenveen

Op 23 augustus 2018 is Uke
Hiemstra de Graaf, na een kortstondig ziekbed, op 81-jarige
leeftijd te Zutphen overleden. Zij
was de echtgenote van Kapitein
b.d. Izaak Hiemstra. Mevrouw
Hiemstra was al jarenlang hulpbehoevend en werd gedurende
die tijd liefdevol verzorgd door
haar man. De afscheidsdienst en
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begrafenis hebben op 28 augustus plaatsgevonden. Het FSZ
werd vertegenwoordigd door
Jan Jansen. Wij wensen haar
echtgenoot Izaak, de kinderen,
achterkleinkinderen en de overige familieleden veel sterkte toe
met het verlies van echtgenote,
(schoon-) moeder en oma.
Correspondentieadres:
Laakse Plein 2, 7207 NJ Zutphen

Op 1 september 2018
overleed te Roosendaal op
76-jarige leeftijd M.A.C. (Ria)
Janssen-Domen weduwe van
Kees Janssen, oud aoo der KMar.
Ongeveer twee jaar geleden
verhuisden Ria en Kees van
hun toenmalige eengezinswoning naar hun appartement
in Roosendaal. Nog maar net
gewend aan de voordelen van
de nieuwe woonomgeving,
overleed Kees aldaar in november 2017. In augustus werd Ria
onverwacht opgenomen in het
plaatselijk ziekenhuis en na
een ziekbed van enkele weken
overleed zij in het bijzijn van
haar kinderen op haar huisadres.
Ria was een gastvrije vrouw die
altijd zeer betrokken was bij het
wel en wee van oud-collega’s
van het Wapen. Op 6 september
2018 vond in besloten familiekring de crematie plaats in
het crematorium Zegestede
te Roosendaal. Wij wensen de
kinderen en kleinkinderen alle
sterkte toe met dit verlies.
Correspondentieadres:
Gerard Janssen, Moutberg 58,
4708 ND Roosendaal

Op 8 september is
Opperwachtmeester b.d.
Herman Veldman plotseling

overleden. Herman heeft zich
altijd met veel plezier ingezet
voor de werkzaamheden bij
de KMar. Na de opheffing van
de brigade Ede heeft hij letterlijk als laatste de deur op
slot gedaan. Hierna werd hij
geplaatst op het OTC KMar te
Apeldoorn waar hij tot aan zijn
FLO heeft gewerkt. Herman was
een man van weinig woorden
maar hij genoot met volle teugen van zijn gezin en vooral zijn
kleinkinderen. Herman mocht
slechts 63 jaar worden. Op 14
september is Herman, na een
druk bezochte afscheidsdienst,
begraven op de algemene
begraafplaats te Westervoort.
Namens het FSZ waren Corry en
Gerrit den Braven bij de uitvaartdienst aanwezig.
Correspondentieadres:
Stormvogelstraat 6, 6921 WV
Duiven

Op 9 september 2018 is na
een periode van afnemende
gezondheid, op 84-jarige leeftijd
in zijn woonplaats Nunspeet
overleden aoo b.d. Martien
Antonius Gremmen die tot zijn
FLO werkzaam was bij de brigade Ermelo. De afscheidsviering werd geleid door de pastor
die tevens een zwager van
Martien is. Dochter Andolize en
kleinzoon Joost hebben tijdens
het afscheid gesproken over hun
vader en opa. Een man met vaste
gewoontes, liefdevol, plichtsgetrouw en veel toewijding en
die ervan overtuigd was dat het
leven niet ophoud na de dood.
Een man die zei: “het is goed
geweest, ik kan rustig gaan.”
Dochter Andolize heeft op de
dwarsfluit het ‘Ave Maria’ van
Schubert ten gehore gebracht.

50 jaar lid!

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. A. Huijbregts

Dhr. D. s Gravemade

Groninge Saramacca

Amersfoort

Dhr. H.J.M. Govers

Dhr. A.J.M. Joosten

Amsterdam

Panningen

Dhr. A.J. van Mourik

Dhr. J.G.M. Ballast

Halfweg NH

Gennep

Dhr. W.G.M. le Rutte

Dhr. J.C. Plooij

Nootdorp

Apeldoorn

Dhr. F.M. Smit

Dhr. R. Hetterscheid

Gouda

Apeldoorn

Dhr. P.J.T. de Ridder

Dhr. B.O. Datema

Zoersel

Coevorden

Dhr. J. de Vlaming

Dhr. U. de Boer

Oud-Beijerland

Elspeet

De afscheidsviering van Martien
vond plaats – in aanwezigheid
van familie, vrienden, bekenden, oud-collega’s en Ciska van
Liempt-Nijland de ledenbezoeker van het Fonds Sociale Zorg –
op 14 september in het crematorium Kranenburg te Zwolle.
Op verzoek van Martien heeft de
ledenbezoeker FSZ in plaats van
bloemen, een gift voor Hospice
de Regenboog in Nunspeet,
aan de familie overhandigd. Wij
wensen de familie veel sterkte
toe bij het dragen van dit verlies.
Correspondentieadres:
Meidoornerf 23, 8071 AL
Nunspeet
GERARD BOEIJEN
FRACTIESECRETARIS

RECTIFICATIE

↘

In het eerste
verenigingsblad van
dit jaar is in het artikel
‘Op pad met het Fonds
Sociale Zorg’ op pagina
23 een fout gepubliceerd.
Hier staat dat Babs de
tweede vrouw is van Jan
en dat zijn vorige vrouw
was overleden. Door een
misverstand is dit in het
artikel terecht gekomen.
Jan was nooit eerder
getrouwd en Jan en Babs
zijn inmiddels zelfs al
zestig jaar getrouwd. Onze
excuses aan Jan en Babs
voor dit misverstand.
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↘

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!

Dhr. H.P. Heidema Ermelo

Dhr. J. Louwerse Oldenzaal

Dhr. R.P.J. Corba Arnhem

Dhr. L.R.J. de Ridder Prinsenbeek

Dhr. H.T. van Stokkem Venray

Dhr. J. van Kuik Valkenswaard

Dhr. L.H.F. Ruppert Almere

Dhr. J. Jansen Tiel

Dhr. I. Hiemstra Zutphen

Dhr. J.J.F. Willems Zevenaar

Dhr. K. Baas Apeldoorn

Dhr. A.M. Peters Nijmegen

Dhr. N. Eickhoff Utrecht

Dhr. J. Wassink ‘s-Gravenhage

Dhr. W.M.C. van Broeckhuijsen

Mevr. Y.A.M.J. van Loon-Rijk Oss

DONATEURS, BEDANKT!

‘s-Gravenhage

Dhr. L.J. Smits Drunen

Dhr. M.G. Mostert Almere

Dhr. R.W.L. Hulsebosch De Zilk

Dhr. F.E. Driessens Ijzendijke

Dhr. G. Verhulst Arnhem

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.

Dhr. H. Lok Otterlo

Dhr. N.S. Snoep Weert

Dhr. J.B.M. Nijhuis Arnhem

Dhr. J.M. Elbers Goirle

Dhr. G.J.M. Grunder Oldenzaal

Dhr. M.J. van Dusschoten Apeldoorn

Dhr. C. Andeweg Rijen

Dhr. H. Dikkers Almere

Dhr. F. Aalbers Ermelo

Dhr. D.C. Buijense Capelle aan den

Dhr. J.J.A. van de Ven Tilburg

IJssel

Gerrit Sels,
coördinator verjaardagsactie
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Dhr. C. van Luik Zevenaar

Dhr. A. Krakeel Gorinchem

Dhr. H.C. Jansen Bennekom

Dhr. T.H. Esmeijer Bathmen

Mevr. J.M.G. Heijden-Verhoeven

Dhr. H.G.W. Tummers Maria Hoop

Dhr. J. de Velde Genemuiden

Dhr. J.A. Scheepmaker Brielle

Budel

Dhr. H. Lunshof Assen

Dhr. J.M. van Dijk Utrecht

Dhr. K. van der Molen Soest

Dhr. R. Kloosterman Roden

Dhr. J. Keen Coevorden

Dhr. Th.H. Wielens Haaksbergen

Dhr. K. Zweep Almelo

Mevr. J. Dijkgraaf-Willemsen

Mevr. J. Poll-van der Velde

Dhr. Z. Stoel Apeldoorn

Dhr. L. Molenaar Vlist

Oldenzaal

‘t Harde

Dhr. H.G. Westland Oosterbeek

Dhr. C.H.G. Vranken Venlo

Dhr. J. Honing Hoorn NH

Dhr. L.H. Bakhuis Monnickendam

Dhr. T.J. Kooij Zeewolde

Dhr. G.C. Broek Broek op Langedijk

Dhr. W. van der Graaf Apeldoorn

Dhr. A.G.P. Wouters Wijchen

Dhr. G. Kiers Steenwijk

Dhr. K. Dunnink Elburg

Mevr. L.A. Smits-Groenendijk

Dhr. E.J. Elbers / Reside Apeldoorn

Dhr. M.S. Vos Zevenaar

Dhr. C. Ribbens Herten

Haastrecht

Dhr. G.J.W. Nijhuis Harderwijk

Dhr. L. Bregman Gouda

Dhr. J. Sinnema Amotsbruk

Dhr. P. Uitterdijk Eindhoven

Dhr. H.J. Elbers Grubbenvorst

Dhr. T.G. Willemsen Herveld

Dhr. J.R. Koelemaij Purmerend

Dhr. J.J.M. van Luijck Tilburg

Dhr. H. van der Haar Putten

Dhr. A. Sietsma Velserbroek

Dhr. A. de Jong Assen

Dhr. W.G.M. Koolhof Luttenberg

Dhr. W.M. Schouten Apeldoorn

Dhr. B. Groeneveld Hoek v Holland

Dhr. J. Groenewold Emmen

Dhr. J.J. Visser Leeuwarden

Dhr. J.P. Cabollet Brunssum

Dhr. A.M. de Ruiter Denekamp

Dhr. J.L. Gouverneur

Mevr. E.H. Simonetti-Ganzeboom

Dhr. D. van Dragt ‘t Harde

Mevr. C. Kreffer-Driedijk Oldenzaal

Heerhugowaard

Roosendaal

Dhr. J.A. Cooijmans Hulst

Dhr. W.D. Dijkman Middelburg

Dhr. H.G.J. Polman Zevenaar

Dhr. J.M.L. van Eeghem

Dhr. R. Potze Alkmaar

Dhr. I. Hofman Barendrecht

Dhr. G.J. Koekkoek Dieren

‘s-Gravenzande

Dhr. H. van den Berg Apeldoorn

Dhr. J.H.C.C. Neijenhuijzen Diemen

Dhr. G.J. Kroeze Achterveld

Mevr. I.A.M.P. Melignano-van

Dhr. W. ten Kleij Makkinga

Dhr. G. van der Schaaf Rheden

Dhr. J.P.B. Goffin Brunssum

Loosen 270 Vila Real de Santo An

Dhr. E.E. van der Molen Soest

Dhr. H.J. Oosting Elburg

Dhr. C.L. Vogelaar Zwijndrecht

Dhr. G.J. Radstaat Harskamp

Dhr. R.C. den Besten

Dhr. R. Haanappel Doesburg

Dhr. W.A. Dekker Hengelo OV

Dhr. W. Valkema Oldenzaal

Kiel-Windeweer

Dhr. E.A. Koridon Apeldoorn

Dhr. F.M. Martens Blokzijl

Dhr. J.A.G. van Doren Terneuzen

Dhr. L. Speijers Almere

Mevr. J. Vochteloo-Verbeek

Mevr. A.M. van Bodegom-Hendriks

Dhr. L.F. Nijhoff Arnemuiden

Dhr. J. Visser Apeldoorn

Apeldoorn

Brunssum

Dhr. A. Zomer Almelo

Dhr. J. Buseman Heiligerlee

Dhr. C. Spaans Barsingerhorn

Mevr. P.L. Hoogsteder Voorthuizen

Dhr. J.T. Kraaijeveld Etten-Leur

Dhr. J.H.G. Engelen Venlo

Mevr. H.I. van Wijk-Koebisch

Dhr. W.J. Linders Deventer

Dhr. J.F. Peters Arnhem

Mevr. J. Tjalsma-van den

Leerdam

Dhr. K. Reitsema Drachten

Dhr. R.J.G. Mensink Meerssen

Apeldoorn

Dhr. K. Schipper Winschoten

Dhr. D. s Gravemade Amersfoort

Dhr. P. van de West Arnhem

Dhr. G. Speijers Purmerend

Dhr. A.O. Germes Enschede

Dhr. P.F. van Wijngaarden Baarland

Dhr. H. de Roo Winschoten

Dhr. W. Clemens Ugchelen

Dhr. W.P.A. Biermans Ede GLD

Dhr. S.W. van Vliet Lisse

Dhr. M.H.J. Hettinga Zevenaar

Dhr. J. Schulte Geesbrug

Dhr. W.A. Werker Tilburg

Dhr. W. Jongh Rijen

Dhr. G.J. Bijsterbosch Emsbüren

Dhr. A. Jansen Heteren

Dhr. A.G.J. van Dijken Opheusden

Mevr. R.H.A. van de Wakker v.d.

Mevr. B.E. Veldhuis-Lensink Arnhem

Dhr. J.D. van der Noord Groningen

Dhr. J. Helms Zoetermeer

Coterlet Hedel
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Dhr. G.J. Kers ‘s-Gravenzande

Mevr. C. Mantel-van der Veer

Dhr. T.W. Veldman Amstelveen

Dhr. H.J. Slagboom Streefkerk

Dhr. E. Blaauwendraat Soesterberg

Ter Apel

Dhr. S.W.E. Mestriner Brunssum

Dhr. A. van Trigt Leens

Dhr. F.H.C. Meijer Harderwijk

Dhr. R. Sikkes Franeker

Dhr. H.A. Hartman Roosendaal

Mevr. W. Hissink-Jolink Twello

Dhr. H. de Haan Oberkirch-Odsbach

Mevr. A. Terpstra-Korthof Joure

Dhr. G.H. de Ruiter Apeldoorn

Mevr. G.K. van Dam Andijk

Dhr. C.A. den Hollander Roosendaal

Dhr. H.A.W. ten Dam Vierhouten

Dhr. H.C.M. Cuijpers Sittard

Dhr. P.A. Van Gool Gouda

Dhr. N.G.J. Hanenburg Zeddam

Dhr. A. de Graaf Arnhem

Dhr. M.A. Gremmen Nunspeet

Dhr. E. Maring Ter Apel

Dhr. B.J. Redmond Duiven

Mevr. M.H.J. Doves-Claessen

Dhr. H.C.W. Jussen Tilburg

Dhr. F.D. Meijer Dronten

Dhr. A.M. Bosters Goes

Eindhoven

Dhr. J.G.M. Boots Alkmaar

Dhr. E. Willemsen Alkmaar

Dhr. P.J. Betjes Assendelft

Dhr. H. Smedema Soest

Dhr. L.W. Brummans Nijmegen

Dhr. J. Meijering Westerbork

Dhr. A.H. Blankert Haarlem

Dhr. W.H. van Hell Emmen

Dhr. M. van Kuiken Hoogeveen

Dhr. R.P. van Driel Almere

Dhr. E.K. Boesveld Doesburg

Dhr. W.M. van Eekeren

Mevr. I. van Dalen-van der Harst

Dhr. F. Mossel Dronten

Dhr. M. van Cranebroek Spijkenisse

‘s-Gravenhage

Breda

Dhr. J. Schonewille Apeldoorn

Dhr. M. Ningbers Nijensleek

Dhr. P. de Graaf Apeldoorn

Dhr. G. Adams Borne

Dhr. G.G.H. Doeze Jager Biervliet

Dhr. M.C.J.M. Mols Beemte

Dhr. J. Schouten Harderwijk

Dhr. L. van Oostenbruggen

Dhr. P.W.M. Aalbers Zoetermeer

Broekland

Mevr. G. Oostenrijk-van

Hoofddorp

Dhr. E.C.J. Brekelmans Berghem

Dhr. H. Kruiswijk Apeldoorn

Huffelen Denekamp

Dhr. L. Moorlag Eindhoven

Dhr. L.H.G.M. Graven Apeldoorn

Dhr. G.J. van Malssen Herkenbosch

Dhr. C.H. Arends Goirle

Dhr. H.J. Hoen Oirsbeek

Dhr. B. van Kwawegen Ridderkerk

Dhr. A. Mijling Vaals

Dhr. A.J. van Mourik Halfweg NH

Dhr. J.J. de Groot Utrecht

Mevr. W.J. van Heusden-Bruil

Dhr. J. Bennink Zutphen

Dhr. H. Stegman Apeldoorn

Dhr. J.E.M. Lam Arnhem

Zwolle

Mevr. B.O. Grootveld-Vos Soest

Dhr. H.A. Hoogstraten Groesbeek

Dhr. P.M.D. Dam ‘T harde

Mevr. M.C. Heijnen-Maters Lelystad

Dhr. J.C. Venus Breda

Dhr. W.C.A. Rasing Gendt

Dhr. H. Brands Arnhem

Dhr. E. van Luik Apeldoorn

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.
DATUM

AANVANG

PLAATS

LOCATIE

ADRES

do 18 okt
do 18 okt
vr 19 okt
do 25 okt
do 25 okt
vr 26 okt
vr 26 okt
vr 2 nov
vr 2 nov
vr 2 nov
vr 2 nov
do 8 nov
vr 9 nov
wo 14 nov
do 15 nov
vr 16 nov
vr 16 nov
vr 23 nov
vr 23 nov
vr 23 nov

10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
14.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur

Harderwijk
Amersfoort
Weert
Leeuwarden
Steenwijk
Utrecht
Utrecht
Ede
Breda
Breda
Enschede
Zeven-Brauel
Blomberg
Schaarsbergen
Nijmegen
Heerlen
Venlo
Bergen op Zoom
Bergen op Zoom
Goes

Zalencentrum ‘De Kiekmure’
Restaurant ‘De Amershof’
Dienstencentrum de Roos
De Fontein
Verenigingsgebouw ‘De Klincke’
FNV-gebouw
FNV-gebouw
de Velder
Café ‘De Toerist’
Café ‘De Toerist’
Sportclub Enschede
Gasthof ‘Zur Linde’
Café ‘Bei Heini’
PMT ‘De Landing’
Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.29)
Café d’r Klinge
Hotel ‘Wilhelmina’
Paviljoen ‘Rozenoord’
Paviljoen ‘Rozenoord’
Wijkgebouw de Spinne (zaalnr. 78-80)

Tesselschadelaan 1
Snouckaertlaan 11
Beekstraat 54
Goudenregenstraat 77
Kerkstraat 16
Hertogswetering 159
Hertogswetering 159
Munnickhof 17
Teteringsedijk 145
Teteringsedijk 145
Weggelhorstweg 30
Wallweg 2
Neue Torstrasse 38
Deelenseweg 28
Meijhorst 7039
Pancratiusplein 47
Kaldenkerkerweg 1
Beukenlaan 14
Beukenlaan 14
Joseph Lunslaan 7
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BINNENKORT MET FLO?
KOM NAAR DE NIEUWE UGM-VOORLICHTINGEN
Voor militairen die binnen nu en 1 jaar met
functioneel leeftijdsontslag (FLO) gaan
organiseert de MARVER een dag waarop
jij en je partner voorlichtingen ontvangen
over allerlei aspecten van de UGM-periode,
waarin u na het FLO terecht komt.
Tot voor kort waren we in staat om je op
basis van uw geboortedatum tijdig uit te
nodigen voor deze voorlichtingsdag. Echter
door het intreden van de nieuwe diensteinderegeling is dit niet altijd meer mogelijk.
De FLO-datum maakt namelijk geen deel uit
van de gegevens in onze ledenadministratie.
Om te voorkomen dat je veel te vroeg of
te laat wordt uitgenodigd, is besloten om
deze dag als cursus aan te bieden op onze
website en binnen de app. Hierop kun je dan
zelf het juiste moment bepalen waarop je de

voorlichting wilt volgen. Met deze methode
willen wij in 2019 gaan starten. Jaarlijks
zullen er vier UGM-voorlichtingen worden
ingepland.

Wanneer is het juiste moment om je in te
schrijven voor de voorlichting?
Het beste moment om de voorlichting bij
te wonen is ongeveer 6-8 maanden voor de
FLO-datum. Hierdoor is er nog tijd om zaken
die tijdens de voorlichting worden verteld,
en die door Defensie nog moeten worden
uitgevoerd, te regelen.

Welke onderwerpen worden in de
voorlichtingen behandeld?
Tijdens de voorlichting zullen de volgende
onderwerpen aan de orde komen.

• UGM en de rol van het ABP
• Nabestaandenzorg bij overlijden voor de
pensioenleeftijd
• De Algemene Nabestaandenwet (ANW)
• Het pensioen op de computer
• Tips voordat je de dienst verlaat
• De zorgverzekeringswet en de
zorgverzekering
• Belastingeffecten bij bijbaan
• Verenigingsactiviteiten tijdens je UGM/
Pensioen
De UGM-voorlichtingen van de MARVER
staan hoog aangeschreven en zijn eigenlijk
een must voor iedereen die in het jaar van
zijn/haar FLO zit. Ook je partner is van harte
welkom op deze bijeenkomsten. Laat deze
kans op waardevolle informatie niet lopen. ←

Uw hypotheek, onze zorg!
DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied van
verzekeringen en onafhankelijk hypotheekadvies
voor (ex-)marechaussees en hun gezinsleden. U wilt
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw mogelijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt,
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning.
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op voor meer informatie.
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T

(040) 20 73 100

E

dfd@dfd.nl

I

www.dfd.nl

DFD biedt u zorgeloos
woongenot en voordeel door:
✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor

✔

✔

✔
✔

marechaussees met een FPS
fase-1 en -2 contract;
Echt onafhankelijk en
persoonlijk advies door
de DFD-regioadviseur;
Duidelijkheid en transparantie,
u weet hoeveel en waarvoor
u betaalt;
Maximale zekerheid,
ook voor de toekomst;
De optimale hypotheek
met de scherpste tarieven.
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CONTACTPERSONEN
FRACTIES

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

Fractie OTCKMar
Hans Koopman
pj.koopman@chello.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

Fractie NAD
Gerard Boeijen
boeijengerard@hotmail.com
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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

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
Interventie nummer 4: 15.11.2018. Blad bij de
leden: december 2018.
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Op 2 oktober liep ook de MARVER mee met
de demonstratie van de FNV en publieke
sector in actie. Samen met 3.000 andere
medewerkers uit het publieke domein.

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON
Uitgave van FNV Veiligheid onder verantwoordelijkheid van de Marechausseevereniging
De Marechausseevereniging is toegelaten als
collectief lid van de Algemene Federatie van
Militair Personeel (/FNV)
De inhoud van Interventie 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 ingezonden artikelen te weigeren of te redigeren.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 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
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DAAROM
XXX
DOOR KAYA BEKTAS

ADRI SPAANS &
ALFONS SPEKLÉ
LID SINDS 2017

↘

Adri Spaans & Alfons Speklé zijn toezichthouders op
het bureau examinering op het OTCKMar.

Wat houdt jullie werk in?
Wij zijn vorig jaar als vaste toezichthouders begonnen op het bureau examinering (BEX). Eén van onze
belangrijkste werkzaamheden is toezicht houden bij alle
theorie-examens, maar we doen ook veel administratieve werkzaamheden en ondersteunen de examensamenstellers op onze afdeling.

Wat is jullie geschiedenis bij de KMar?
Wij hebben geen defensieachtergrond en zijn beiden
afkomstig uit de commerciële burgermaatschappij. Wij
kenden de KMar enkel van de luchthaven en de grens,
daarom vinden we het zo bijzonder dat we er nu onderdeel van zijn en dat we ons er al zo snel thuis voelden.

Wat vind je het leukst aan het werk?
Voor de studenten is de stressfactor vaak hoog. Wij proberen zoveel mogelijk rust te creëren door bijvoorbeeld
te zorgen dat alles ter plekke zo goed mogelijk geregeld
is en de studenten op hun gemak te stellen. Mooi aan
het werk is het contact met de studenten, we zien ze
groeien en kunnen deel uitmaken van hun ontwikkeling.

Hoe kwam je in aanraking met MARVER?
Daar was geen ontkomen aan. Onze collega Hans
Koopman bracht ons al in contact met de vereniging.
Toen sectorhoofd John van Wanrooij vervolgens
langskwam op de afdeling en vertelde over de MARVER
hebben wij ons direct ingeschreven. Met het werk wat
we hiervoor deden, kwam het ook wel eens voor dat je
een beroep moest doen op rechtsbijstand, nu weten we
dat er een hele vereniging achter ons staat.

Wat voor leden zijn jullie?
Wij lezen het verenigingsblad en vinden het er goed
uitzien. Hoe langer je werkzaam bent en hoe meer je
in het blad leest, hoe meer inzicht je krijgt in wat de
organisatie inhoudt. Het is prettig om te weten dat de
vereniging zich inzet voor zowel grote vraagstukken als
de belangen van individuele leden.

Wat vinden jullie van de MARVER?
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Eerst waren we verbaasd dat de MARVER bestaat, want
er is toch al een Defensiebond? Maar de MARVER is specifiek voor de KMar en dat vinden wij erg bijzonder. Het
is fijn om te weten dat de zij achter je staan en de belangen van de leden op zich nemen. Dit is een vereniging
waar je op terug kan vallen als je problemen krijgt. ←

“We zien de
studenten groeien en
we zijn deel van hun
ontwikkeling”

