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Het CAO-overleg is eindelijk weer van start gegaan. 

Onderhandelaar Niels van Woensel schetst de stand van zaken. 

Voor haar postactieve en elders actieve leden organiseert de 

KVMO op 6 september het Maritiem Evenement. Aanmelden kan 

nog tot 12 augustus, maar wees er snel bij want vol=vol! 

Verder een korte terugblik op de ALV van de KVMO en nieuws 

van OHRA. 

Dat, en meer in deze KVMO Nieuwsbrief.  

 

 

 

 CAO-overleg eindelijk van start 

 

De onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor 

defensiepersoneel kunnen beginnen. De ministerraad gaf daar 

vrijdag 1 juni 2018 groen licht voor. Defensie en de Centrales van 

Overheidspersoneel in de sector Defensie (hierna Centrales) hebben 

dit onderwerp eerder op 29 mei al besproken in een vergadering van 



het Sectoroverleg Defensie (SOD). 

 

Feitelijk was deze vergadering nog geschorst toen de berichtgeving over 

het mandaat uit de ministerraad kwam en is het wachten op een formele 

afronding van dit overleg. Zodra dit is gebeurd kunnen in een eerste 

formele vergadering van de werkgroep arbeidsvoorwaarden (WG AV) 

afspraken gemaakt worden over de planning van de onderhandelingen en 

de onderwerpen waarover gesproken gaat worden. 

 

Op 8 maart hadden de Centrales in een eerdere vergadering van het SOD 

al hun teleurstelling geuit dat Defensie, ondanks de afspraken uit het AV-

akkoord 2017-2018, nog niet bereid was om met de Centrales om de tafel 

te gaan en te onderhandelen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. 

Defensie gaf in deze vergadering te kennen niet te willen starten omdat ze 

nog met een tijdrovende interne afstemming over het nieuwe 

pensioenstelsel bezig was. Daarop hebben de Centrales zich 

genoodzaakt gezien het formele overleg van de diverse werkgroepen op 

te schorten. Dit om de minister in de gelegenheid te stellen alles in het 

werk te stellen om zo snel mogelijk een mandaat te krijgen om wel tot een 

compleet arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen komen. Op vrijdag 1 juni 

jl. kwam dan eindelijk het verlossende woord dat Defensie de 

onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden kan beginnen. 

 

GOV|MHB 

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt 1 oktober a.s. af. Het 

streven is het huidige akkoord tijdig op te laten volgen door een nieuw 

akkoord. Om dit mogelijk te maken zullen Defensie en de Centrales nog 

voor het zomerreces tot een arbeidsvoorwaardenresultaat moeten komen. 

Na de zomer zal het resultaat dan aan de respectievelijke achterbannen 

voorgelegd kunnen worden voor een ledenraadpleging om voor 1 oktober 

a.s. overeenstemming te kunnen bereiken. De tijd begint dus echt te 

dringen en de onderhandelaars zullen alles op alles moeten zetten om 

nog op tijd tot een resultaat te komen. 

 

De GOV|MHB wil tijdens dit traject van onderhandelingen 

overeenstemming bereiken over een breed pakket aan 

arbeidsvoorwaarden. Bij de onderhandelingen zal in ieder geval 

gesproken worden over een nieuw pensioenstelsel voor militairen zoals 

overeengekomen in het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord. De 

onderwerpen die verder nog besproken worden, zijn: het nieuwe 



 

pensioenstelsel voor militairen samenhangend met het loongebouw, een 

substantiële loonontwikkeling en aanvullende maatregelen in het kader 

van het werven en behouden van personeel. Wij houden u op de hoogte 

van de ontwikkelingen. 

 
 

 

 
 

Maritiem Evenement 2018 

  

Dit jaar vindt het evenement plaats in Rotterdam op donderdag 6 

september. De dag begint met een ontvangst in de Johan de Witt 

zaal van de Van Ghentkazerne. Hierna zal het gezelschap per bus 

naar de opstapplaats van de rondvaartboot De Smaragd gaan. De 

rondvaart vindt plaats in de haven van Rotterdam. Er is een lunch 

aan boord. Bijzonder is dat de haven die dag volledig in het teken 

van de Wereldhavendagen zal staan. 

  

Na de rondvaart keert men per bus terug naar de Van Ghentkazerne. 

In de Johan de Witt zaal zijn dan enkele presentaties, onder andere 

van de commandant van de kazerne. De dag wordt afgesloten met 

een borrel en aansluitend het gezamenlijk buffet (optioneel). 

Lees verder>> 

  

Of meld u gelijk aan via onderstaande button. 

 

Aanmelden ME KVMO  

 

 

https://www.kvmo.nl/activiteiten/item/776-maritiem-evenement-2018.html
https://www.kvmo.nl/component/rsform/form/15-kvmo-maritiem-evenement-2016-copy-copy.html


 

KVMO 104e Algemene Ledenvergadering  

Op donderdag 14 juni jl. heeft de 104e Algemene Ledenvergadering van 

de KVMO plaats gevonden. Dit jaar was de thuisbasis van de 

Nederlandse marine, De Nieuwe Haven in Den Helder, de locatie voor de 

vergadering. Tijdens het huishoudelijk gedeelte van de dag werd onder 

meer decharge verleend door de Algemene Ledenvergadering aan het 

bestuur voor het Financieel Jaarverslag 2017. Daarnaast stemden de 

leden in met het benoemen van mr. O.W. Borgeld als erelid van de 

KVMO. 

 

Het programma werd voortgezet met een symposium met als thema: 

“Kustwateren – Groeiend economisch belang vraagt om strategische 

aanpak”. De sprekers van het symposium, waren alle drie afkomstig van 

de Nederlandse Kustwacht en werden aangevoerd door de Directeur, KTZ 

Ronald Blok. 

Het werd een interessant symposium. De sprekers van de Kustwacht 

gaven een goed inzicht in het toenemende economisch belang van onze 

Noordzee. Voorzitter Marc de Natris gaf na afloop aan: “Ik denk dat weinig 

Nederlanders zich realiseren wat er de komende jaren met onze Noordzee 

gaat gebeuren.” Er zijn veel ontwikkelingen te verwachten op de Noordzee 

de komende tijd. Zowel de Nederlandse Kustwacht als de Koninklijke 



 

Marine gaan hier een belangrijke rol in krijgen. 

Het onderwerp Kustwateren bleek een boeiend thema, waar ook tijdens 

de borrel na afloop nog veel over werd gesproken. De 104e Algemene 

Ledenvergadering bleek weer een geslaagde dag. 

 

Lees de weblog 'De Noordzee en economische belangen die 

beschermd moeten worden' van voorzitter KVMO  

 

 

 

9 juli 2018  

Lezing: Noodhulp na orkaan Irma 

  

Op maandag 9 juli 2018 verzorgen KLTZ André van der Kamp en 

LTKOLMARNS de Vries een presentatie over hun ervaringen bij het 

leveren van noodhulp op de Bovenwindse Eilanden en Dominica. Dit 

naar aanleiding van de orkanen Irma, José en Maria afgelopen 

september. Met name de orkaan Irma heeft een grote ravage 

aangericht op Sint Maarten. 

https://www.kvmo.nl/nieuws/weblog-voorzitter/item/829-de-noordzee-en-economische-belangen-die-beschermd-moeten-worden.html
https://www.kvmo.nl/nieuws/weblog-voorzitter/item/829-de-noordzee-en-economische-belangen-die-beschermd-moeten-worden.html


 

 

KLTZ van der Kamp is CDT van Zr. Ms. Zeeland en LTKOLMARNS 

de Vries is commandant van de 2e Marine Combat Group van het 

Korps Mariniers. Beide eenheden zijn ingezet bij de hulpverlening op 

de Bovenwindse eilanden. 

  

De sprekers gaan met deze presentatie in op de joint defensie 

inspanning op de getroffen eilanden, de rol van de Zeeland en het 

Korps Mariniers in deze en hun ervaringen in het verlenen van 

noodhulp en alles wat daarbij in de praktijk komt kijken. Deze lezing 

is een unieke kans om direct uit eerste hand te horen waar een 

commandant tijdens een dergelijke operatie mee te maken krijgt, 

en ook te leren van de opgedane ervaringen. Zij gaan mede in op 

de samenwerking op de eilanden met nationale overheden, NGO’s 

en andere hulpverleners en overige internationale (militaire) 

assistentie. 

  

Locatie: 

Koninklijke Militaire Academie te Breda 

  

Programma: 

18.00-18.30 uur - Inloop in de Indië/Pretzaal 

18.30-20.00 uur – Sprekers aan het woord 

20.00-21.30 uur -  Borrel 

  

Tenue: 

Militairen in Tenue 6 / DT1 

Overigen in net burger 

  

  

In verband met de beveiliging is aanmelden vooraf verplicht. U kunt 

dit doen bij de secretaris van de KVMO: secretaris@kvmo.nl, onder 

vermelding van “Lezing Orkaan Irma”. Aanmelden kan tot 4 juli 2018. 

  

   

 

mailto:secretaris@kvmo.nl


 

 

De Tacticus, de Strateeg en de Twitteraar 

drie autocraten en de internationale veiligheid 

 

**Uit het laatste Marineblad ** 

 

Na de val van de muur voorspelde Francis Fukuyama dat alle landen 

het model van de Westerse 

liberale democratie zouden overnemen. Anno 2018 is deze hoop lang 

vervlogen; inzet is nu behoud van de democratie in landen waar dit 

ooit vanzelfsprekend was. 

  

Lees het hele artikel van Sergei Boeke in het juninummer van het 

Marineblad 

 

https://gallery.mailchimp.com/31242576c37b8a24d9cef8cd4/files/e0716f7b-6b37-4190-87c4-2d2b15ac3d09/Sergei_Boeke.pdf
https://gallery.mailchimp.com/31242576c37b8a24d9cef8cd4/files/a4d7c369-6f62-4702-a06b-b212499fd031/Marineblad_juni_2018.pdf


 

 

Sluit nu een Doorlopende 

Reisverzekering af bij OHRA en 

ontvang een gratis digitaal fotoalbum 

via MyAlbum.com t.w.v. € 10,95 

  

Actieperiode: tot 01-08-2018 

  

Ga je een weekendje weg, met de auto 

naar Frankrijk of 3 weken backpacken in 

Laos en Cambodja? Waar je ook naartoe 

gaat je hoeft je geen zorgen te maken 

met de Doorlopende Reisverzekering van 

OHRA. Je ontvangt tijdelijk een digitaal 

fotoalbum t.w.v. € 10,95. Zo kun je ook 

nog nagenieten van je vakantie. 

  

Als lid van KVMO ontvang je 5% korting 

bovenop de toch al scherpe premie. 

  

Bereken snel je voordeel op 

www.ohracollectief.nl/kvmo 

  
 

 

https://www.ohracollectief.nl/cmhf514/189/


 

 

Agenda KVMO-activiteiten 
 
26 juni - Barbecue, afdeling Midden 
Kromhoutkazerne, Utrecht - 16.30 uur 
 
9 juli - Lezing Noodhulp na orkaan Irma 
KMA, Breda - 18.00 uur 
 
4 september - Borrel afdeling Midden 
Bruincafé PKC, Den Haag, 16.30 uur 
 
6 september - Maritiem Evenement 
Van Ghentkazerne, Rotterdam - 11.00 uur 
 
11 september - Bezoek Slakkenmuseum afdeling Zuid 
Kerkwerve 
 
20 september - Lezing en BBQ afdeling Noord 
Marineclub, Den Helder - 16.00 uur 
 
14 oktober - Mosselmaaltijd afdeling Zuid 
Merelhoeve, Nieuw- en St. Joosland - 13.00 uur 
 
6 november - Borrel afdeling Midden 
Bruincafé PKC, Den Haag, 16.30 uur 
 
12 november - KIM KVMO-concert 
Marineclub, Den Helder - 20.00 uur  

 

Bereikbaarheid KVMO tijdens zomerperiode 

In de maanden juli en augustus is de bezetting van het kantoor van de 

KVMO beperkt. Het secretariaat is bereikbaar via info@kvmo.nl 

 

 

www.kvmo.nl   |   info@kvmo.nl  |  070-3839504 
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https://www.facebook.com/koninklijkeverenigingvanmarineofficieren/
http://www.twitter.com/@voorzitter_kvmo

