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Vakbonden (algemeen) 
De allereerste vakbond werd opgericht in België in 
1824 door typografen (zij konden immers lezen en 
schrijven) In 1866 werd de eerste Nederlandse 
vakbond opgericht, ook door typografen; de ATB (de 
Algemene Typografen Bond) Reden: drukkers van 
kranten hadden een lange traditie van onderlinge 
bijstand, de industrialisering en opkomst van het 
socialisme. De allereerste militaire vakbond werd 
opgericht op 22 januari 1887 “De Bond voor 
Nederlandse Marinematrozen”. De jongste vakbond is 
de Onafhankelijke Defensie Bond (ODB). 
 

Overzicht militaire vakorganisaties 
ACOM Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen 

AFMP Algemene Federatie van Militair Personeel 

BBTV Beroeps Bepaalde Tijd Vakbond 

FVNO Federatie van Nederlandse Officieren 

KVMO Koninklijke Vereniging van Marine Officieren 

MARVER Marechaussee Vereniging 

ODB Onafhankelijke Defensie Bond 

VBM Vereniging Belangenbehartiging Militairen 

NOV Nederlandse Officieren Vereniging 

VNR Vakbond Nationale Reserve 

 

Waarom een vakbond? 
1. Individuele belangenbehartiging 
2. Collectieve belangenbehartiging 
3. Ledenvoordeel 
4. Spec. producten (verzekeringen/ opleidingen) 
 

Individuele belangenbehartiging 
Als militair heeft u naast civielrecht, ook te maken met 
militair straf- en tuchtrecht. Dit gaat in vanaf de eerste 
dag dat u bij Defensie werkt. 
De ODB heeft gekozen voor een onafhankelijke 
oplossing via de huisadvocaat. 
Een ijzersterk concept! 
 

U kunt kiezen uit twee opties: 
 
Het basis lidmaatschap deze omvat: 
 

 kosteloze ondersteuning (zonder advocaat) bij alle 
geschillen tussen u en uw werkgever(tot ABG). 

 30% korting op juridische bijstand bij alle overige 
geschillen, ook voor uw partner en kinderen 
(inwonend). 

 

De kosten voor het basis lidmaatschap zijn € 5,00 per 
maand 
 
Het juridisch lidmaatschap omvat alle onderdelen van 
het basislidmaatschap plus kosteloze juridische bijstand 
(met advocaat) op de volgende rechtsgebieden: 
 

 Militair Bestuursrecht  

 Militair Strafrecht 
 Civiel  Bestuursrecht  

 Civiel  Strafrecht 
 

De kosten voor het juridisch lidmaatschap zijn €15,00 
per maand (10 euro naar ondersteuningsfonds ODB) 

 

Collectieve belangenbehartiging 
In het reguliere Georganiseerd Overleg Defensie heeft 
elke bond slechts 1 stem ongeacht het ledenaantal. De 
ODB zou slechts nummer zoveel in de rij zijn! Daarom 
volgen wij een geheel andere route zoals in het schema  
op de andere zijde is aangegeven. De ODB heeft 

gekozen om Tweede
 
Kamerleden of de vaste Kamer 

commissie voor Defensie aan te schrijven (lobby circuit) 
ongeacht welke politieke stroming zij  
vertegenwoordigen. De vakbond wil het controlerend 
orgaan van de Staat in haar keuze beïnvloeden en 
geeft zo problemen een kans die hopeloos binnen de 
Defensieorganisatie zijn vastgelopen. 
 

Ledenservice          (vergelijk  tussen vakorganisaties) 
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24/7 service - - - ja 

Militair Bestuursrecht ja ja ja ja 

Militair Strafrecht - ja* - ja 

Civiel Bestuursrecht - - - ja 

Civiel Strafrecht              - - - ja 

Arbeidsrecht - - - ja 

Echtscheiding - - - ja 

Letselschade (gratis) - - - ja 

Schuldhulpverlening - - - ja 

Schuldsanering - - - ja 

Budgetbeheer - - - ja 

Hulp fiscaal bezwaarschrift (gratis) - - ja ja 

Partner & kinderen zijn ook lid - - - ja 

Notaris samenlevingscontract - - ja ja 

Notaris estate-planning - - - ja 

Eigen seminars - - - ja 

Open Internet forum - - - ja 

Opzegtermijn van 1 mnd. - - - ja 

Vertrouwenspersoon - - - ja 

Kadervorming & training (opleiding) - ja ja ja 

Esso tankpas - ja - ja 

Voordeelsite - ja - ja 

Training & advies MC ja ja ja ja 

Belastingservice (gratis) ja ja ja ja 

Voordeelpas - ja - ja 

Job coaching - - - ja 

Pastoraal team ja - - - 

Verenigingsblad ja ja ja - 

* zoals in statuten bepaald. 
 

Partners van de ODB zijn: 
Notariaat Cobussen, Donor Vereniging Nederland, Kleinhout 
assurantiën, Dahab.nl duikvakanties, Historywalks, HealthCity, Unit13 
outdoor adventures, Vobis, Copernicus, Stichting Zorgzaam, 
SEOtoprank, Kiefte, Screen Check Europe, Esso card, Nederlandse 
Vereniging Voor Slechthorenden, Meester Reenders, Univé, Stichting 
Rolstoelcentrale Roosendaal, Ridder Letselschade. 
 

Lid worden? Een slimme keuze! 
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Vakbondscontributie militaire vakbonden 
(Peildatum  maart  2012) 

 Contributie Voordeel 

Categorie AFMP ODB per mnd per jr 

Matroos/Soldaat 7,96 5,00 2,96 35,52 

Korporaal/Sergeant 10,23 5,00 5,23 62,76 

Sergeant 1/Sergeant-
majoor 

11,36 5,00 6,36 76,32 

Adjudant/LTZ 2/  
Kapitein 

13,64 5,00 8,64 103,68 

Majoor en hoger 15,91 5,00 10,91 130,92 

Post-Actieven 7,96 5,00 2,96 35,52 

Nabestaanden 5,68 5,00 0,68        8,16 

Categorie ACOM ODB per mnd per jr 

MATR 2/3, SLD 1/2/3/, 
MAR 3/4 

8,81 5,00 3,81 45,72 

KPL/KPL1/SGT/WMR, 
MAR 1/2, MATR1 

11,18 5,00 6,18 74,16 

Sergeant 1/Sergeant-
majoor/OW 

13,24 5,00 8,24 98,88 

Adjudant/LTZ 2/ 
Kapitein 

15,50  
17,92 

5,00 
10,50 
12,92 

126,00 
155,04 

Majoor/LTZ1 en hoger   20,50 5,00 15,50 186,00 

Post-Actieven 
6,39 

16,38 
5,00 

1,39 
11,38 

16,68 
136,56 

Categorie VBM ODB per mnd per jr 

Leden jonger dan 23 jr 8,57 5,00 3,57 42,84 

Leden ouder dan 23 jr 9,18 5,00 4,18 50.16 

Post-Actieven 6,23 5,00 1,23 14.76 

 
 
 

De ODB 
De ODB werd opgericht op 2 juni 2005 op de vliegbasis 
Soesterberg en is ingeschreven KvK 20120473 te 
Alkmaar. Wij hebben gekozen om alles via internet te 
doen. Het voordeel hiervan is dat de ODB lage 
overheadkosten heeft en de bond veel taken kan 
uitbesteden. Ons service pakket kan blijven groeien en 
de contributie blijft  nu, maar ook in de toekomst, 
aantrekkelijk.  

 
Een eerlijk advies 
De ODB geeft militairen bij opkomst het advies om 
alleen een WA verzekering af te sluiten en daarna elk 
product goed tegen het licht te houden of u dat wel 
nodig heeft. Wordt u wel uitgezonden en, zo ja, naar 
welk gebied, met deze zaken dient u pas op dat 
moment rekening te houden. 
Waak ervoor dat u niet teveel of te duur afsluit. Wacht 
een paar dagen met ondertekenen, en vergelijk andere 
aanbieders. Bezitters van polissen wordt geadviseerd 
hun verzekeringspakket actueel te houden. 
 

ODB.   Zó spel je service! 
 

UNIEK! Als extra service ontvangen ook uw partner en 
inwonende kinderen onze juridische hulp.   

UNIEK! Extra service: Juridische Ondersteuning,  
24 uur per dag zeven dagen in de week bereikbaar! 

UNIEK! Na uw diensttijd hoeft u niet van vakbond te 
wisselen, indien u in loondienst gaat werken, zzp’er 
wordt of als  ondernemer aan de slag gaat, de ODB 
blijft u bijstand en hulp verlenen. 

UNIEK! Geen colportage aan de deur bij ODB leden.  

 

24 uur per dag, 7 dagen per week 
 gratis juridisch ondersteuning 

  

 


