Afdeling VBM VDP
Vergaderverslag nr. 021118A
Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM)
Afdeling VBM Volkel De Peel (VDP) gehouden op d.d. 1 november 2018
in het scoutinggebouw van de De Pionier - Hulsheuvel 15 - 5405 PR Uden
Aanwezig:
Naam
H.R. Andersen
B. de Hen
J.J.H. van Hulsen

Functie
Voorzitter (Vz)
Plv. Vz / Secretaris
Vice Voorzitter VBM

Namens / Bijzonderheden
VBM VDP afdelingsbestuur
VBM VDP afdelingsbestuur
VBM Algemeen bestuur

Agenda:
1. Opening Voorzitter afdelingsvergadering VBM VDP;
2. Mededelingen Voorzitter, afgevaardigde VBM Dagelijks bestuur en leden
afdeling;
3. Vaststellen (concept) AGENDA afdeling VBM VDP d.d. 011118;
4. Behandeling van het concept vergaderverslag afdeling VBM VDP & actie- en
besluitenlijst nr.130418A van de afdelingsvergadering gehouden op 120418;
5. Behandeling concept AGENDA voor de 101e VBM Algemene Vergadering (AV)
d.d. 231118 Du Moulinkazerne te Soesterberg en behandeling van het concept
vergaderverslag & de actielijst 100e VBM AV d.d. 250518;
6. Afvaardiging afdeling VBM VDP naar de 101e VBM AV Du Moulinkazerne - Het
Zeisterspoor 19, 3769 AP Soesterberg op 23 november 2018 te Soesterberg d.d.
231118;
7. Mandaat afdeling VBM VDP voor de 101e VBM AV d.d. 231118;
8. Wat verder ter tafel komt tijdens deze VBM VDP afdelingsvergadering;
9. Rondvraag;
10. Sluiting voorzitter afdelingsvergadering VBM VDP.
Bijlage:
Actielijst behorende bij het vergaderverslag nr. 021118A v.d. afdeling VBM VDP.
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1. Opening voorzitter afdelingsvergadering VBM VDP
1.1. De Voorzitter van de afdeling VBM VDP, de heer H.R. Andersen, opent op
donderdagavond 1 november 2018 omstreeks 20:33 uur de afdelingsvergadering
en heet de aanwezigen welkom. Hij spreekt een speciaal en bijzonder
welkomstwoord uit voor de aanwezigheid van de heer J.J.H. van Hulsen namens
het Dagelijks Bestuur (DB) van de VBM.
2. Mededelingen voorzitter, afgevaardigde VBM Dagelijks Bestuur (DB) en
leden afdeling
2.1. De Voorzitter zegt dat de agenda op deze avond grotendeels weer overeenkomt
en mede in het teken staat met die van de komende 101e VBM Algemene
Vergadering (AV) op vrijdag 23 november 2018 in de Du Moulinkazerne in
Soesterberg .
2.2. De secretaris de heer B. de Hen zal weer zorgdragen voor het schrijven en de
mailverzending
van
het
(concept)
vergaderverslag
van
deze
afdelingsvergadering.
2.3. De overige aanwezigen hebben geen mededelingen.
3. Vaststellen (concept) AGENDA afdelingsvergadering VBM VDP d.d. 011118
3.1. De Voorzitter neemt puntsgewijze de concept AGENDA door.
3.1.1. De aanwezigen stellen gezamenlijk de AGENDA van deze vergadering vast.
4. Behandeling van het concept vergaderverslag afdeling VBM VDP & de
actielijst nr. 130418A van de afdelingsvergadering gehouden op 12 april
2018
4.1. De secretaris de heer B. de Hen neemt met de aanwezigen bladzijde gewijze
het concept vergaderverslag door.
4.1.1. De aanwezigen gaan accoord met de verslaglegging van de vergadering nr.
130418A en stellen het daarmee vast.
4.2. Behandeling actie- en besluitenlijst behorende bij het vergaderverslag nr.
130418A, hierover worden geen vragen gesteld, de inhoudt spreekt voor zich.
Actie- / Besluitenlijst behorende bij het vergaderverslag v.d. afdeling VBM VDP
nr. 130418A
Verslag / (agenda) punt
130418A - 2.2.

Actienemer(s)
Actie
Besluit
Vergaderverslag 130418A maken & Dhr. B. de Hen
verzenden
Per e-mail verzonden op 130418
Uitgevoerd
Onderwerp(en)
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Verslag / (agenda) punt
130418A - 5.2.
130418A – 6.1. & 6.1.1.
130418A – 7.1.1.

Actienemer(s)
Onderwerp(en)
Actie
Besluit
Accordering concept AGENDA voor Besluit
de VBM AV 100e op 250518
Opgave afvaardiging afdeling VBM Dhr. B. de Hen
VDP 100e AV 250518
Per e-mail verzonden op 130418
Uitgevoerd
Mandaat afdeling VBM VDP voor
Besluit
e
de 100 AV 250518

5. Behandeling concept AGENDA voor de 101e VBM Algemene Vergadering
(AV) d.d. 231118 Du Moulinkazerne Soesterberg en de behandeling van het
concept vergaderverslag & actielijst VBM 100e AV d.d. 250518
5.1. De Voorzitter behandelt puntsgewijze de (concept) AGENDA. Daarbij geeft de
heer J.J.H. van Hulsen (VBM DB) enige voor- en toelichting.
5.1.1. Voorstel wijziging Artikel 28 Huishoudelijkreglement.
5.1.2. In het kort wordt ook nog ingegaan op het voorstel STEMMING artikel 28 VBM
Huishoudelijkreglement (HHR). Eventueel wordt dit voorstel vooruitgeschoven
(maar dan wel voor de laatste keer) naar de 103e AV, zoals besproken op het
Informeel Voorzitters Overleg (IVO) gehouden op 12 oktober 2018.
5.1.3. Voorstel wijziging Artikel 53 Huishoudelijkreglement.
5.1.3.1.





Het algemeen bestuur overwegende dat:

Artikel 53 van het HHR bepaalt onder meer dat de bewaartermijn van de
(elektronische) stemkaart en bestanden wordt gesteld op één (1) jaar, waarna
vernietiging zal plaatsvinden;
Niet precies gedefinieerd is vanaf welk moment de bewaartermijn van één jaar
ingaat;
Voorgaande keren vernietiging heeft plaatsgevonden één jaar nadat de uitslag
officieel (in de desbetreffende van het Sector Overleg Defensie (SOD)
vergadering) bekend is gesteld.

5.1.3.2.

Stelt dan ook voor:

De laatste zin van artikel 53 van het HHR als volgt aan te passen:
“De bewaartermijn van de (elektronische) stemkaart en bestanden wordt
gesteld op één (1) jaar na de officiële bekendmaking van de uitslag van het
referendum, waarna vernietiging zal plaatsvinden.”
5.1.3.3.
De VBM afdeling VKL DP besluit accoord te gaan met aanpassing van
het artikel 53 HHR.
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5.2. Verkiezing leden Algemeen Bestuur.
5.2.1. De VBM afdeling VKL DP steunt de kandidaatstelling.
5.3. De afdelingsvergadering VBM VDP gaat accoord met de (concept) AGENDA
voor de 101e VBM AV d.d. 231118 Du Moulinkazerne te Soesterberg en het
vaststellen van het concept vergaderverslag & de daarbij behorende actielijst van
de 100e VBM AV d.d. 250518.
5.3.1. Ook het verslag van de VBM Bijzondere Algemene Vergadering (BAV)
gehouden op 1 oktober 2018 te Den Haag wordt vastgesteld.
6. Afvaardiging VBM afdeling VDP naar de 101e VBM AV Du Moulinkazerne Het Zeisterspoor 19, 3769 AP Soesterberg op 23 november 2018
6.1. De afdeling VBM VDP zal op vrijdag 23 november 2018 tijdens de 101e VBM AV
worden vertegenwoordigd door de heren H.R. Andersen en B. de Hen.
6.1.1. De secretaris de heer B. de Hen zorgt voor de aanmelding van beide heren.
7. Mandaat afdeling VBM VDP voor de 101e VBM AV 231118
7.1. De Voorzitter vraagt de vergadering welke afdelingsleden van de VBM afdeling
VDP een mandaat krijgen om tijdens de 101e VBM AV op 231118 in de Du
Moulinkazerne te Soesterberg handelend te kunnen/mogen optreden.
7.1.1. De secretaris leest de namen voor van de afvaardiging namens de VBM
afdeling VDP naar de 101e VBM AV op 231118 met een algemeen mandaat.
Dit zijn de heren H.R. Andersen en B. de Hen. Waarvan acte!
8. Wat verder ter tafel komt tijdens de afdelingsvergadering VBM VDP
8.1. Arbeidsvoorwaardenoverleg defensiepersoneel.
8.1.1. Het overleg over de arbeidsvoorwaarden van het defensiepersoneel verloopt
moeizaam. De leden van de VBM hebben het onderhandelingsresultaat
afgewezen. Ook de leden van andere centrales hebben een negatief advies
uitgebracht. Volgens de leden van de VBM is te weinig inhoudelijke aandacht
voor het defensiepersoneel.
Duidelijk was en is dat de teleurstelling gigantisch is over het
personeelsbeleid, de politieke en ambtelijke leiding, de tekorten, de
incidenten, het ontbreken van echt perspectief, het ontbreken van een
concrete
en
spoedige
invulling
van
ontstane
verwachtingen,
pensioenafspraken, etc. etc. Daarbij is teleurstelling een zachte omschrijving
van wat zeer velen hebben verwoord. Ontevredenheid en wantrouwen voeren
de boventoon; is zelfs aanwezig bij medewerkers die wel voor het resultaat
waren.
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De staatssecretaris van Defensie Barbara Visser herkende veel van het
verwoorde. Ook zij of haar vertegenwoordigers ontvingen tijdens de
informatiebijeenkomsten met het personeel, chatgesprekken dezelfde
signalen.
Toch had zij de hoop dat het defensiepersoneel de eerste verbeterstappen in
het resultaat zou zien. De unanieme afwijzing van de centrales noopte haar tot
herbezinning.
De militaire vakbonden hebben Defensie gevraagd het overleg over de
arbeidsvoorwaarden zo snel mogelijk weer te hervatten en dat is natuurlijk in
ieders belang! Gepland is een arbeidsvoorwaarden bijeenkomst met Defensie
op 13 november 2018.
8.2. Afhandeling betalingen Defensie AOW-gat (ex) defensie personeel.
8.2.1. De afhandeling door Defensie van het zogenaamde AOW-gat verdient geen
schoonheidsprijs. Jarenlang is onderhandeld en uiteindelijk vergoedt defensie
tot 100%. Alleen is het onduidelijk hoe de uit te keren bedragen (o.a. de
rentevergoeding) tot stand zijn gekomen. Het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP), de uitvoerster van de pensioenbetalingen voor o.a. het
postactieve defensiepersoneel, geeft geen uitsluitsel hoe de bedragen op de
loonstrook tot stand zijn gekomen. Middels de artikelen in de VBM Trivizier en
op de website van de VBM is uitgebreid beschreven hoe de vork in de steel
zit.
8.2.1.1.
Voor drie leden is een juridische (bezwaar)procedure gestart omdat niet
duidelijk is of de door het ABP berekende wettelijke rente AOW-compensatie
over de 90% juist is en tevens omdat gesteld wordt dat er over de nabetaling
tot 100% compensatie geen rente verschuldigd zou zijn.
8.2.1.2.
Op de website van de VBM is een (concept) bezwaarschrift geplaatst,
zodat eenieder voor wie dat van toepassing is en dit ook daadwerkelijk wil een
bezwaarschrift kan indienen.
8.2.1.3.
Zij die bezwaar maken en zeker op tijd willen zijn, geven we mee: de
bezwaartermijn bedraagt 6 weken gerekend vanaf de datering van de brief.
8.2.1.4.

Ter informatie:

Voor verdere informatie en vragen over het AOW-gat kunt u kijken op een
internetpagina van de website van het ministerie van Defensie
www.defensie.nl/aow-gat en de vragen per email aan: AOWgat@mindef.nl
Wie nog vragen heeft over de toekenningsbrief kan bellen met 045 5798066
(helpdesk van het ABP).
8.3. Problematiek Chroom-6.
8.3.1. Opnieuw is een discussie en ophef ontstaan over het ongewenste gebruik van
de stof Chroom-6 bij Defensie. O.a. in de nieuwe verf, granaten en filterbussen
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bij de gasmaskers is deze stof aangetroffen. Defensie heeft besloten de
huidige filterbussen bij de gasmaskers niet meer te gebruiken. Het nu
uitgezonden defensiepersoneel zal worden (is) voorzien van deugdelijke
filterbussen.
In het jaar 2019 wordt het voltallige defensiepersoneel voorzien van nieuwe
gasmaskers met daarbij (veilige) nieuwe filterbussen.
8.4. Kleding tekorten defensiepersoneel.
8.4.1. Ook op het gebied van de militaire (werk)kleding en uitrusting zijn er veel
aandachtspunten.
8.4.1.1.
Voldoende (koude) kleding voor de oefening in Noorwegen, deugdelijke
scherfvesten (uitzending) en kennelijk ook de gevechtslaarzen voor het
actieve defensiepersoneel staan hoog op het lijstje van de tekorten bij
Defensie.
8.4.1.2.
Schrijnend is dat bij de bestelling van de gevechtslaarzen brieven door
Defensie aan het personeel zijn verzonden, dat wegens de tekorten van
gevechtslaarzen ze particulier dienen te worden aangeschaft. Het uitgegeven
bedrag mag dan wel worden gedeclareerd.
8.4.1.3.
In een reactie zei Defensie dat het nogal meevalt met de verstrekking
van gevechtslaarzen en zeker er geen sprake is van ernstige tekorten.
9. Rondvraag
9.1. Gelet op de reeds behandelde onderwerpen, zie hiervoor o.a. het agendapunt 8
van dit vergaderverslag, wordt hier geen gebruik van gemaakt.
10. Sluiting Voorzitter afdelingsvergadering VBM VDP
10.1. De Voorzitter VBM VDP sluit het formele deel van deze afdelingsvergadering
omstreeks 21:40 uur en dankt de aanwezigen voor hun inzet en komst naar deze
afdelingsvergadering in Uden.
De secretaris afdelingsbestuur VBM VDP
w.g.
B. de Hen
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Bijlage:
Actie- / Besluitenlijst behorende bij het vergaderverslag v.d. afdeling VBM VDP
nr. 021118A
Verslag / (agenda) punt Onderwerp(en)
021118A - 2.2.
021118A - 5.3. & 5.3.1.

021118A – 6.1. & 6.1.1.

021118A – 7.1.1.
021118A – 6.1.3.3.

Vergaderverslag 021118A maken &
verzenden
Per e-mail verzonden op 021118
Accordering concept AGENDA van
de 101e VBM AV 231118, vaststellen
vergaderverslag & actielijst 100e VBM
AV 250518 en het vergaderverslag
VBM BAV 010118
Opgave afvaardiging afdeling VBM
VDP naar de 101e VBM AV 231118
Du Moulinkazerne Soesterberg
Per e-mail verzonden op 021118
Mandaat afdeling VBM VDP voor de
101e VBM AV 231118
Accordering aanpassing artikel 53
HHR VBM
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Actienemer(s)
Actie
Besluit
Dhr. B. de Hen
Uitgevoerd
Besluit

Besluit
Dhr. B. de Hen
Uitgevoerd
Besluit
Besluit

