VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING
DEN HELDER
Datum: 14 april 2015.
Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder.
Bestuur: G. Klinkhamer. (voorzitter)
W.J. Sanders. (secretaris)
M. Huijsman.
D. Warnars.
R. van der Pol.
Aanwezig: 13 leden.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda












1.

Opening
Vaststellen agenda
Mededelingen en postbehandeling in/uit
Vaststellen verslag laatst gehouden afdelingsvergadering (09-12-2014)
Stukken 94e AV
(Her)verkiezing bestuursleden
(aftredend: dhr. G. Klinkhamer, niet herkiesbaar; dhr. W.J. Sanders, herkiesbaar;
dhr. B. van Uggelen, verkiesbaar)
Verkiezing afvaardiging naar de 94e AV te Den Haag op 29 mei 2015
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting

Opening.
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.
Het DB-lid dhr. J. van Hulsen en AB-lid dhr. Richard Herben worden in het bijzonder welkom geheten.
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.
Voorzitter vraagt de vergadering of er nog “last-minute” onderwerpen ter agendering zijn.
Vanuit de vergadering komen er geen verdere aanvullende agendapunten.
De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen en postbehandeling.
Voorzitter deelt de vergadering mee dat er in het gehele gebouw een rookverbod geldt.
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Er is bericht van verhindering is ontvangen van de heren: Knol, Piersma en van Rooijen .
Voorzitter deelt de vergadering mee dat het verslag van de afdelingsvergadering van 9 december 2014 bij de
presentielijst op tafel ligt, tevens liggen daar stukken betreffende de 94e AV.
Voorzitter vraagt hen die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog in de pauze te doen.
Voorzitter meldt het navolgende;
 Op 20 januari 2015 er in de Dukdalf in Den Helder een bijeenkomst is georganiseerd voor de gepensioneerden,
door het DB met medewerking van de afdeling Den Helder, dit onder aanwezigheid van de Algemeen voorzitter
Jean Debie. Tevens was hierbij de vertegenwoordiger van onze vereniging in het ABP bestuur aanwezig, dhr. Jack
Kragt. Voor inhoudelijke informatie verwijst de Voorzitter naar het verslag op de website. Voor mensen die nog
met pensioen gaan komt er later in het jaar een bijeenkomst.
 De afdelingsvergadering van 17 januari kon i.v.m. familieomstandigheden van de Vz. geen doorgang vinden. In
die vergadering zou een terugkoppeling worden gegeven van de 93 e AV. Inmiddels is hierover uitgebreid
gepubliceerd in de Trivizier, daarom wordt een nadere toelichting nu achterwege gelaten.
 De PA landdag wordt in den vervolge regionaal georganiseerd. Dus dichterbij. Onder meer de leeftijd van de
leden ligt aan dit besluit ten grondslag.
 Op 25 maart is er in de Witte Raaf een goed bezochte voorlichtingsbijeenkomst geweest over de
arbeidsvoorwaarden.
 De gang van zaken rond de problematiek van het Chroom 6 dossier Defensie.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen aanvullingen op de mededelingen.
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:

 verslagen Post Actieven;
 informatie bijeenkomst Chroom 6 CZSK;
 voorlichting ABP op 20 januari;
 AB verslagen;
 correspondentie AOW-gat;
 stukken coulance regeling Chroom 6;
 deelakkoord CAO;
 stukken dubbeltelling diensttijd;
 uitnodiging nieuwe opzet LOM;
 correspondentie rechtspositie aanwezigheidsdiensten;
 verslag Informeel Voorzitters Overleg;
 uitnodiging kranslegging 4 mei;
 correspondentie MCDHC;
 uitnodiging uitreiking 50 jr. speld VBM 6 juni;
 veteranennota 2014-2015.
Secretaris deelt mee dat er is uitgegaan:
a. mailverkeer met de VBM Den Haag;
b. voorlichting ABP;
c. voorlichting Chroom 6;
d. presentatie Pensioenbijeenkomst;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

4.

jaarverslag afdeling Den Helder;
convocatie afdelingsvergadering;
stukken 94e AV;
opgave LOM dag;
opgave kranslegging 4 mei;
mailverkeer MCDHC.

Vaststellen verslag afdelingsvergadering d.d. 09-12-2014.
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.
Dhr. J. van Hulsen merkt op dat op blz. 3, bij agendapunt 6 (Wat verder ter tafel komt) de afkorting SELDA
gewijzigd moet worden in ZELDA.
Vanuit de vergadering zijn er verder geen inhoudelijke op- of aanmerkingen.
Het verslag wordt onder dankzegging aan de opsteller, de secretaris, de heer W.J. Sanders, vastgesteld.
Behandeling van de actiepunten.
Actiepunt 13.006. AOW gat en ABP pensioen.
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.
De VBM heeft zoals eerder vermeld op 20 januari voor de gepensioneerden een voorlichtingsmiddag gehouden in de
Dukdalf op Willemsoord. De opkomst was overweldigend.
Op 25 maart heeft de onderhandelaar van de VBM, dhr. J. van Hulsen, in de Witte Raaf, een goede uitleg van de
resultaten die (inmiddels) tot het deelakkoord met de bonden en Defensie hebben geleid. Ook hier bleek de zaal te
klein voor alle belangstellenden.
In het deelakkoord zitten oplossingen voor een gedeeltelijke compensatie voor het AOW- en Pensioengat.
Actiepunt wordt aangehouden.

5.

Stukken 94e AV.
Voorzitter behandelt de stukken van de 94e AV pagina voor pagina.
Agendapunt 6. Vaststellen van de jaarstukken 2014.
Dhr. van Hulsen geeft uitleg bij de diverse onderdelen van dit agendapunt. De vragen van de leden worden
voldoende en afdoende beantwoord.
Blz. 27, de afdeling Den Haag heeft hier opmerkingen over, die zij tijdens de 94e AV wil uiten.
Het lijkt hier alsof het een selecte groep is, maar de intentie is dat er van elke afdeling iemand is die hierin
participeert en dat hoeft niet elke keer dezelfde persoon te zijn. Helaas zijn er afdelingen die hierin ontbreken. Ook
hoeven het geen afdelingsbestuurders te zijn om hierin hun mening te kunnen geven.
Dhr. Winkel vraagt naar wat er besloten is over een plafond voor het structuurfonds.
Voorzitter legt uit dat het AB/DB besloten heeft dit nog niet in te stellen.

6.

(Her)verkiezing bestuursleden.
Aftredend: dhr. Geert Klinkhamer en niet verkiesbaar en dhr. W.J. Sanders en dhr. Bas van Uggelen beide
verkiesbaar. Op uitnodiging van de Vz. stelt dhr. van Uggelen zich aan de vergadering voor. Hij is Productie
manager bij onderzeeboten bij de DMI (Marinebedrijf), lid van de GMC.
Vz. vraagt of de vergadering deze beide kandidaten bij acclamatie kan (her)verkiezen in het afdelingsbestuur van de
afdeling Den Helder.
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De vergadering gaat akkoord.
De Voorzitter licht toe dat het bestuur dhr. Roberto van der Pol als voorzitter heeft gekozen.
Het afdelingsbestuur gaat er dan als volgt uitzien;
Roberto van der Pol
voorzitter
Wil Sanders
secretaris
Dennis Warnars
vice voorzitter
Martin Huijsman
lid
Bas van Uggelen
lid
Het afdelingsbestuur laat zich bijstaan door de heren Koos IJzendoorn, Adri Pot en Geert Klinkhamer.
De aftredend voorzitter houdt een afscheidsspeech, hier volgt de tekst;
“Eén jaar geleden werd mij gevraagd om de afdeling Den Helder nieuw elan te geven en meer leven in te blazen.
Men vroeg dit op basis van vroeger opgedane ervaringen met mij.
Volgens mijn omgeving en medebestuurders is dit gelukt door:
a. organisatorisch aanwezig te zijn op de werkvloer;
b. de medezeggenschap actief te ondersteunen en zo nodig hulp te halen waar nodig;
c. het mede organiseren van kennisvergroting voor de MC's;
d. als afdeling open deuren te creëren bij de Admiraliteit, Directie Personeel en afdelingshoofden en
commandanten:
e. de MC-organisatie geïnventariseerd, gelabeld en de e-mailadressen van hun leden verzameld en gebundeld i.v.m.
de noodzakelijke contacten en voorlichting vanuit de VBM;
f. vertrouwen verdiend en verkregen van het DB/AB van de VBM, om plaatsvervangend op te treden bij publieke
zaken en officiële gelegenheden;
g. het organiseren van diverse bijeenkomsten t.b.v. onze leden en niet leden en daarmee de samenhang bevorderd
van onze leden en interesse van niet leden. Tevens de beschikbaarheid van het afdelingsbestuur vergroot voor onze
achterban, door spreekuren te initiëren;
h. het AB op professionele wijze voorzien van kritiek en commentaar aangaande haar beleid;
i. ons als afdelingsbestuur in Den Helder breed maatschappelijk ingezet waardoor de afdeling bekend is bij de
achterban en regionale pers;
j. als laatste een bestuur achterlatend welke aan alle huidige gewenste eisen voldoet qua kennis en qua volume door
een grote mate van actief dienenden.
Hiermee moet je de toekomst, binnen de beperkte mogelijkheden van een afdeling, met vertrouwen tegemoet kunnen
zien”.
Voorzitter nodigt dhr. van Uggelen uit om plaats te nemen achter de bestuurstafel.
Dhr. van Hulsen vraagt het woord van de vergadering en bedankt Geert Klinkhamer voor zijn inbreng in de
afdeling Den Helder en de VBM in het algemeen. Namens Den Haag overhandigt hij een kleine attentie als blijk van
waardering.
Vz. vraagt of hij deze vergadering als voorzitter mag afmaken en de vergadering stemt hier in toe.

7.

Verkiezing afgevaardigden naar de 94e AV te Den Haag (29-05-2015).
Vz. Vraagt welke leden naast de bestuursleden , van der Pol, Sanders, Huijsman en van Uggelen mee willen
gaan naar de AV. Vanuit de vergadering melden zich de heren, IJzendoorn, Klinkhamer, Hemelrijk en Pot.
Tevens heeft dhr. Piersma aangegeven ook graag mee te gaan als gast. Derhalve bestaat de afvaardiging uit Den
Helder uit 8 personen afgevaardigden en 1 gast.
Actiepunt; Secretaris zal zorg dragen voor aanmelding en verzoeken om BV aanvragen voor zij die dat nodig hebben.

8.

Wat verder ter tafel komt.
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Voorzitter is benieuwd naar de uitspraken over de onderhandelingen voor de CAO.
Dhr. van Hulsen geeft openheid van zaken. Helaas moet hij ook melden dat dhr. Jack Kragt zijn functie bij het
ABP ter beschikking heeft gesteld en de VBM naarstig op zoek is naar een persoon die over de juiste expertise
beschikt en kennis van zaken heeft.
Komende donderdag geven de voorzitters van de bonden aan de minister hun standpunten aan. Dan wordt duidelijk
of er wel of geen deelakkoord is. Hij schetst het waarschijnlijk te volgen scenario van voortgang van
onderhandelingen met Defensie.
Ook de indexatie van de pensioenen zal de komende jaren niet gebeuren, ondanks de mededelingen van de nieuwe
bestuursvoorzitter van het ABP op de radio gedaan.

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen meer.

9.

Rondvraag.
Roberto van der Pol vraagt dhr. van Hulsen of die een nadere toelichting kan geven over het met FLO/UGM
gaan en een nieuwe baan aangaan met pensioenopbouw via het ABP. Hoe zit het dan met de vaststelling van het
pensioen, wordt dat berekend conform het eindeloon stelsel of geldt dan het middelloon stelsel? De voorlichting
van Defensie roept nu vragen op.
Dhr. van Hulsen geeft aan dat er er dan 2 pensioenlijnen gelden, één als militair pensioen opbouw (eindloon) en
vervolg één als burger (middelloon).
De samenvoeging van deze 2 is nu onduidelijk en de defensie voorlichters vertellen niet het juiste verhaal.
Dhr. van Hulsen wil wel op de website en bladen uitleg geven hoe het wel zit, maar vindt dat de Defensie
voorlichters beter geïnformeerd moeten zijn en bij hun uitleg de juiste feiten moeten toelichten. Hij heeft hier een
brief van APG over dat vanaf 2001 dit zo is. Sinds defensie zelf deze voorlichting geeft is nu deze verwarring
ontstaan.
Dhr. UitdeBulten, heeft nog enige vragen over zijn AOW uitkering en het AOW-gat.
Vraagsteller krijgt persoonlijk uitgebreid antwoord op zijn vragen.
Roberto van der Pol neemt het woord en bedankt de scheidend voorzitter voor zijn inzet voor de afdeling Den
Helder. Hij heeft vanwege zijn functie niet de mogelijkheid om daar net zoveel tijd in te kunnen steken, maar
hoopt dat te compenseren door de kwaliteit hoog te houden.

10. Sluiting
De Voorzitter bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid, inbreng en lovende woorden.
De volgende vergadering zal op 16 juni zijn.
De secretaris zal hier tijdig de uitnodigingen voor rond zenden.
Houdt ook de website van de afdeling Den Helder in de gaten.
De Voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

G. Klinkhamer
Voorzitter

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

Secretaris en
dhr.
Klinkhamer.

AB/ IVO

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.

16-04-13

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

09-12-14
14-04-15

Loopt nog.
2015
15.001

secretaris

Aanmelden afvaardiging afdeling Den Helder voor de
94e AV

14-04-15
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EINDE

