VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 18 juni 2015.
Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: R. van der Pol. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman. (afwezig)
D. Warnars. (verhinderd)
B. van Uggelen. (overwerk)
Aanwezig: 7 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen en postbehandeling in/uit
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering (14-04-2015)
Terugkoppeling 94e AV
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
Voorzitter vraagt de vergadering om een ogenblik stilte ter overweging en bezinning, waarbij tevens zij die ons zijn
ontvallen worden herdacht.

2. Vaststellen agenda.
Voorzitter deelt mee dat er bij de secretaris geen extra agendapunten zijn ingebracht en vraagt de vergadering of er
nog “last-minute” onderwerpen ter agendering zijn.
Vanuit de vergadering worden geen aanvullende agendapunten ingebracht.
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen en postbehandeling.
Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Tuin, Piersma, Warnars, Hummel en Van Uggelen.
Voorzitter deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 14 april 2015 bij de
presentielijst op tafel ligt, tevens liggen daar stukken betreffende de gewijzigde belastingplannen van het kabinet en
beleidsprogramma 2015 VBM.
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Voorzitter vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Voorzitter meldt het navolgende;
 De perikelen rond de VGB (Verklaring van Geen Bezwaar) worden nu opgepakt. Bij het CAOP in Den Haag is
een hoorzitting geweest betreffende het GVB-beleid. Kort gezegd betreft dit het Defensiebeleid dat kaders geeft
voor militairen die een relatie aangaan of onderhouden met een partner uit één van de risicolanden. Pas na het
aangaan van een relatie kan de militair zekerheid krijgen of het land van herkomst van de partner op de lijst van
risico landen staat vermeld, in dat geval kan de militair geen vertrouwensfunctie (meer) vervullen. De centrale
vraag is of dat dit beleid van Defensie als billijk kan worden aangemerkt?
 Tevens wordt de recente uitspraak van de Raad van Staten inzake het VGB-dossier kort toegelicht.
 Koos IJzendoorn attendeert de vergadering op een bijeenkomst van bestuurders van verenigingen, van oud
militairen met Defensie (CZSK (SBN Bekkering)). Bij het CZSK wil men meer de binding met post-actieve
defensie medewerkers, ondanks hun leeftijd zou men deze ervaring graag inschakelen om een bijdrage te leveren
voor CZSK. Vanwege het privacy beleid is het echter moeilijk om mensen te benaderen.
Voorzitter geeft het woord aan de secretaris, de heer W.J. Sanders, voor de behandeling van de post.
Ingekomen- en uitgegane correspondentie.
Secretaris deelt mee dat de volgende post is ontvangen:
1. Verslagen Post Actieven;
2. Verslag AB vergadering;
3. Scriptie VGB beleid;
4. Beleidsplan 2015-2019.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan:
1. Mailverkeer met de VBM Den Haag;
2. Uitnodiging voor de afdelingsvergadering.

4. Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 14-04-2015.
Voorzitter vraagt de vergadering om redactionele op- of aanmerkingen schriftelijk te doen toekomen aan de
secretaris, dhr. W.J. Sanders.
Voorzitter neemt het verslag inhoudelijk per pagina door.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen inhoudelijke op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de heer W.J. Sanders vastgesteld.
Behandeling van de actiepunten.
Actiepunt 13.006. AOW gat en ABP pensioen.
Geert Klinkhamer meldt dat de College Rechten van de Mens een brief naar de kamer heeft gestuurd waarin zij
melding maakt dat de Minister van Defensie ten onrechte de problemen met het AOW-gat onderdeel maakt van CAO
onderhandelingen. De minister vind dat zij dit wel mag. De vergadering hoopt dat dit college nu eens zelf naar de
rechter stapt. Het afdelingsbestuur hoopt hier op 19 juni wat meer te horen.
Actiepunt wordt aangehouden.
Actiepunt 15.001 Aanmelding afvaardiging naar de 94e AV.
Deze kan worden afgedaan.
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5. Terugkoppeling 94e AV.
Voorzitter geeft aan dat dit voldoende in de Trivizier uitgediept is. Ook op de website heeft de redactie het e.e.a.
vermeld. De vergadering is blij dat er nu (eindelijk) een uitgebreide terugkoppeling is gegeven in de Trivizier.
De problemen die de afdeling heeft met de invulling van de AV komen ruimschoots aan bod. De vergadering wil
toch meer inhoud op deze dag zien.
Voorzitter meldt dat de problemen met de vulling en kennisniveau van de medezeggenschap bij de CZSK door de
Algemeen voorzitter zijn opgepakt en onder de aandacht van de politiek is gebracht.
Voorzitter geeft aan dat hij nadenkt om dit onderwerp in een column in de Trivizier nader toe te lichten.

6. Wat verder ter tafel komt.
Voorzitter vraagt aandacht van de leden voor het beleidsprogramma wat er nu ligt naar aanleiding van het
Beleidsplan 2015-2019. Voorzitter geeft aan dat het Beleidsprogramma niet voldoende concreet is. Er staan zaken in
die niet uit het beleidsplan komen, maar gewoon in de Trivizier vermeld kunnen worden. Tijdens het komende IVO
zal hij hier opmerkingen over maken en aandringen op een meer concreet Beleidsplan.


Status in het Chroom 6 dossier Defensie. Chroom-6 komt bij de Marine meer voor dan gedacht. Zo blijken ook
frames van apparatuur behandeld te zijn met Chroom-6. Daar kan je dus niet zomaar in boren en aan schuren. Al
het behandelde aluminium is hierop van toepassing. De VBM heeft hier een verantwoordelijkheid in naar zijn
leden in de medezeggenschap.
 De kennis en kunde van de medezeggenschap wordt uitgebreid besproken en we zullen in Den Haag hier meer
aandacht bij de VBM voor vragen.
 De reorganisatie bij de nieuwe Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARKAZ) te Vlissingen is zeer
complex. Er zijn diverse belanghebbenden van de diverse krijgsmachtonderdelen die vertegenwoordigd moeten
worden. De afdeling voorziet grote problemen op het gebied van woon-werkverkeer en zal in het IVO hier
aandacht voor vragen.
 Bij de DMI (Marinebedrijf) zijn veel lege militaire functies, hierdoor komt de bedrijfsvoering ernstig in de
problemen. Het personeel vraagt om deze tijdelijk te mogen invullen met burgerpersoneel. Men zou deze
kruislings voor bijvoorbeeld een periode van 3 jaar moeten kunnen vullen.
 Bij de reorganisatie van de medische dienst voorziet men problemen met de bedrijfskundigheid van de militaire
bedrijfsartsen. Zij kunnen geen langdurige ervaring met het bedrijf opbouwen (maximaal 3 jaar). Hierdoor gaat
bij de DMI 30 jaar ervaring verloren.
 Reiskosten Marinebedrijf.
Alle aanvullende regelingen voor de overgang naar CZSK zijn geschrapt, daar had men niets mee en alles wat
met vorige HDE was afgesproken had men niets mee te maken.
Voorzitter zal dit meenemen naar het IVO en er later op terugkomen.

Geert Klinkhamer vindt dat de participatie van de militairen nog te vaag is en onvoldoende voor het voetlicht komt.
Zij kunnen hier niet aan meedoen zoals de rest van de Nederlandse werknemers. Zoals vaderschapsverlof,
calamiteitenverlof.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen.

7.

Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8.

Sluiting
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De Voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid, inbreng en lovende woorden.
De volgende vergadering is gepland op 13 oktober aanstaande.
De secretaris zal hier tijdig de uitnodigingen voor rondzenden.
Houdt u ook de website van de afdeling Den Helder in de gaten.
De Voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

R. van der Pol
Voorzitter

W.J. Sanders
Secretaris
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ACTIEPUNTENLIJST.
ACTIEPUNT
ACTIENEMER
2013
13.006

Secretaris en
dhr. Klinkhamer.

AB/ IVO

2015
15.001

secretaris

OMSCHRIJVING

START
DATUM

AOW gat en ABP pensioen.
Dhr. Klinkhamer vraagt aandacht voor de problematiek
rond het uitkeren en korten van de militaire pensioenen.
Hij zal de secretaris de tekst van zijn betoog aanleveren
zodat er een brief naar het AB gestuurd kan worden.
Vragen op papier zetten.
Bestuur zal dit aankaarten tijdens IVO.
Aangekaart dat de afdeling op tijd gehoord wil worden
over mogelijke oplossingen.
De Commissie voor de rechten van de mens zal 27
november met een uitspraak komen over de positie van
de AOW-gerechtigden inzake leeftijdsdiscriminatie en
daaruit volgend AOW-gat.
De uitspraak is weer uitgesteld.
De VBM heeft met succes enkele zaken betreffende het
AOW-gat kunnen afsluiten voor zijn leden. Het college
rechten van de Mens heeft op grond van discriminatie de
staat der Nederlanden in het ongelijk gesteld.
In het deelakkoord zitten oplossingen voor een
gedeeltelijke compensatie voor het AOW en Pensioengat.
Het college heeft de 2e kamer en het kabinet gewezen op
de discriminatie van het defensiepersoneel hierin. Ook
het betrekken van de oplossing hiervan in de CAO
onderhandelingen is een verkeerde weg.
Loopt nog.

16-04-13

Aanmelden afvaardiging afdeling Den Helder voor de 94e
AV.
Afgedaan.

14-04-15

EINDE

12-12-13
18-02-14
08-04-14
13-11-14

09-12-14
14-04-15

18-06-15

15.0002

5 van 5
Verslag afdelingsvergadering VBM Den Helder dd. 18/06/2015 Versie 2

18-06-15

