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Vakbonden (algemeen) 
“De Bond voor Nederlandse Marine Matrozen” word als 
allereerste militaire vakbond  opgericht op 22 januari 
1887. De jongste vakbond (2005) is de Onafhankelijke 
Defensie Bond (ODB). 
 

Overzicht militaire vakorganisaties 
ACOM Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen 

AFMP Algemene Federatie van Militair Personeel 

KVMO Koninklijke Vereniging van Marine Officieren 

MARVER Marechaussee Vereniging 

NOV Nederlandse Officieren Vereniging 

ODB Onafhankelijke Defensie Bond 

VBM/BBTV Vereniging Belangenbehartiging Militairen 

 

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. 
 
Collectieve belangenbehartiging 
De ODB is aangesloten bij de CMHF sector defensie en 
de Vakcentrale VCP, de ODB is daardoor ook  
vertegenwoordigd in de SER en StaR.  De ODB heeft 
daarnaast bewust gekozen om van niemand afhankelijk 
te zijn. De bond richt zich namelijk bewust op Tweede 

Kamerleden of commissieleden voor Defensie (lobby 
circuit), ongeacht welke politieke stroming zij 
vertegenwoordigen. De vakbond wil het controlerend 
orgaan van de Staat in haar keuze beïnvloeden en op 
deze wijze kansloze zaken, die hopeloos binnen de 
Defensieorganisatie zijn vastgelopen of zelfs worden 
vermeden, vlot te trekken. 
 
Overzicht opzegtermijnen 
Eerste 12 maanden verplicht lidmaatschap voor elke 
vakbond daarna: 

ACOM 
3 maanden voor de datum dat u lid werd, indien te 
laat dan wordt het stilzwijgend verlengt met 12 
maanden  

AFMP 2 maanden 

MARVER 2 maanden 

ODB 1 maand 

VBM/BBTV 
voor 1 december anders wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend verlengd met 12 maanden 

 

Lid worden? Een slimme keuze! 

 
Ledenvoordeel       (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 

Eigen seminars - - - ja 

Open Internet forum - - - ja 

Opzegtermijn van 1 mnd. - - - ja 

Vertrouwenspersoon - - - ja 

Kadervorming & training (opleiding) - ja ja ja 

Voordeelsite - ja - ja 

Uitzendcertificaat Ja ja ja ja 

Training & advies MC ja ja ja ja 

Training & advies OR - - - ja 

Belastingservice (gratis) ja ja ja ja 

Voordeelpas - ja - ja 

SER - ja - ja 

StaR - ja - ja 

Verenigingsblad ja ja ja - 

* zoals in statuten bepaald. 
 

Partners van de ODB zijn: 
SZVK, Donor Vereniging Nederland, Historywalks,Unit13 outdoor 
adventures, Artian Productions, Nederlandse Vereniging Voor 
Slechthorenden, Univé, Noventas, Stichting Rolstoelcentrale 
Roosendaal, Ridder Letselschade, Vakcentrale VCP, Vakcentrale 
CMHF sector defensie, KVMO, NOV, KNVRO, MHB, CAOP. 
 

 
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 € 5,98 per 
maand 
 
Het aanvullend lidmaatschap omvat alle onderdelen 
van het basislidmaatschap plus kosteloze juridische 
bijstand (advocaat) op de volgende rechtsgebieden: 
 

 Militair Bestuursrecht  

 Militair Strafrecht 
 Civiel  Bestuursrecht  

 Civiel  Strafrecht 
 

De kosten voor het aanvullend lidmaatschap zijn 
€15,00 per maand (€ 9,02  naar Ondersteuningsfonds) 
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Vakbondscontributie militaire vakbonden 
(Peildatum  december  2015) 

 Contributie Voordeel 

Categorie AFMP ODB per mnd per jr 

matroos/soldaat 8,02 5,98 2,04 24,48 

korporaal/sergeant 10,31 5,98 4.33 51,96 

sergeant 1/sergeant-
majoor 

11,45 5,98 5.47 65,64 

adjudant/LTZ 2/  
kapitein 

13,75 5,98 7,77 93,24 

majoor en hoger 16,03 5,98 10,05 120,60 

Post-actieven 8,02 5,98 2,04 24,48 

Nabestaanden 5,73 5,98 -0,25      -3,00 

Categorie ACOM ODB per mnd per jr 

matr2/3, sld 1/2/3/,     
mar. 3/4 

9,44 5,98 3,46 41,52 

matr1, kpl/kpl1, sgt , 
wmr, mar. 1/2  

11,99 5,98 6,01 72,12 

sergeant 1/sergeant-
majoor, ow. 

14,19 5,98 8,21 98,52 

adjudant/LTZ 2/ 
kapitein 

16,62  
19,21 

5,98 
10,64 
13,23 

127,68 
158,76 

majoor/LTZ1 en hoger   21,97 5,98 15,99 191,88 

Post-actieven 
6,84 

17,55 
5,98 

0,86 
11,57 

10,32 
138,84 

Categorie VBM ODB per mnd per jr 

Leden jonger dan 23 jr 8,90 5,98 2,92 35,04 

Leden ouder dan 23 jr 9,54 5,98 3,56 42,72 

Post-actieven 6,47 5,98 0,49 5,88 

 
 
 
 
 

De ODB 
Wij zijn een internetbond. Wij hebben ervoor gekozen 
alles via internet te laten lopen. Het voordeel van deze 
aanpak zijn lage kosten en dat de ODB veel sneller kan 
reageren. Ons service pakket blijft groeien en de 
contributie is  nu, maar ook in de toekomst, uiterst 
aantrekkelijk.  
 
Contributie terug? 
Leden van de ODB ontvangen in de maand december 
zo'n 40% van hun contributie weer terug van de 
werkgever.(extra december bonus) 
 
Verzekeringen! 
De aanbiedingen via de ODB door Univé, Noventas zijn 
zeer voordelig maar 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.  
 
UNIEK! Als extra service bij een aanvullend 
lidmaatschap ontvangen ook uw partner en inwonende 
kinderen onze juridische hulp.   

UNIEK! 24 uur per dag zeven dagen in de week 
bereikbaar en gratis juridisch advies! 

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

UNIEK! Geen verschillen in contributiebedrag. 
Aan jou de keuze welk service pakket je wil kiezen. 

 

ODB   Zó spel je service! 
 

 

 


