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Lid worden, zijn en blijven…
de voordelen van het lidmaatschap:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

1.	De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele
belangenbehartiging en rechtshulp.
2.	Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
- pensioenen,
- sociale zekerheid en
- ziektekosten.
3.	Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies
of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden.
4.	Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het verantwoordings
orgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid van het pensioenfonds.
5.	Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de fiscus.
6.	Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur. Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis.
7.	De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.
Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt, reikt ACOM
een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke Bijstand.
Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé specialist
op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of het nu gaat om uw
legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u een compleet servicepakket
met zeer scherpe premies en uitstekende voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en
andere financiële zaken bent u bij Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres!
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ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van Delissen
Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in militaire strafzaken,
zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken van huurrecht, bouwrecht en
burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies. Als verdere bijstand nodig is, dan
hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook welkom als u in aanmerking komt voor
‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel. 070-3115411, www.delissenmartens.nl
DFD: De Financiële Dienstverleners; dé specialist voor militair en burgermedewerker.
Uw risico is onze uitdaging! De uitzendingen naar Afghanistan of de West, de GVA, de
eerste autoverzekering, of de hypotheek (óók de BBT-er). U verzekert ze allemaal bij
DFD. Nu en in de toekomst.
Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en
de vakbonden voor Defensiepersoneel.
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De doelstelling van
Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met
een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Zorgzaam is er voor iedereen die een (arbeids)
relatie heeft of heeft gehad met Defensie. Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base Support kunnen
een zorgverzekering bij Zorgzaam afsluiten.
Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf maanden,
welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar hoeft dus niet
samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt
telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Opzegging van het lidmaatschap
dient schriftelijk (dus niet per e-mail) plaats te vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie
maanden voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.

UW VOORZITTER
Er is al weer een maand voorbij en in die tijd was er
geen moment dat Defensie niet op de een of
andere manier in het nieuws was. Veelal was dat
slecht of minder goed nieuws maar er waren ook
wel wat zaken waardoor Defensie positief in het
nieuws kwam.
Ik ga al die zaken natuurlijk niet opsommen maar
wil wel twee zaken aanhalen in dit voorwoord.
Zaken die mij in deze lange lijst aan mediamomenten, overigens om volstrekt andere redenen, zijn
opgevallen en bijgebleven.
In de lijst met positievere elementen zou ik de uitrol
van de F-35 in Amerika en de training van militairen
met de MQ-9 Reaper willen benoemen. Deze F-35
is de eerste dit jaar van een batch van 8 toestellen
en daarnaast krijgt de Luchtmacht de beschikking
over 4 MQ-9 Reaper’s. De door Defensie bestelde
(4) MQ-9 Reaper’s zullen naar verwachting volgend
jaar geleverd worden en beide vliegtuigtypes zijn
een voorbeeld van de vernieuwing die Defensie
voor ogen heeft.
In dit geval twee zaken betreffende de Luchtmacht,
maar uiteraard zijn er meer voorbeelden. Ruime
aandacht van ons allen gaat uit naar de situatie
rondom de arbeidsvoorwaarden maar laten we ook
vooral niet vergeten dat ook op het gebied van
infrastructuur, materieel en materiaal Defensie al
jarenlang geteisterd is door de sloopkogel.
We moeten dus aanzienlijk investeren in het
werven en behouden van personeel, maar ook
blijven investeren in infrastructuur, materieel en
materiaal. Niet alleen omdat het personeel van
Defensie recht heeft op het best beschikbare
materiaal maar ook omdat we als Defensie altijd
het verschil willen en moeten blijven maken. En
daarvoor is het best beschikbare materieel en
materiaal benodigd. Maar, en dat benadruk ik hier
dan ook nog maar eens, ook een defensieorganisatie die voldoende gevuld is met professioneel, goed
opgeleid en optimaal getraind personeel.
Aan de andere kant van het nieuwsspectrum
hebben we de discussie rondom de ‘burn pits’.
Volgens de media zijn er honderden militairen die
zich bij een jurist hebben gemeld met gezondheidsproblemen die wellicht veroorzaakt zouden kunnen
zijn door burn pits. Ook in de Verengde Staten is
veel aandacht voor gezondheidsproblemen die
veroorzaakt (zouden kunnen) zijn door burn pits.
Of gezondheidsklachten daadwerkelijk veroorzaakt
zijn door de ‘rook’ van de burnpits zal nog moeten
worden vastgesteld. Een eerste indruk was toen
(en is nog steeds) dat de rook die van burn pits
afkwam nu niet bepaald overkwam als waterdamp.
De gepubliceerde foto’s en filmfragmenten daarvan
kennen we vermoedelijk allemaal wel.
In de vergadering van het Sector Overleg Defensie
heb ik aan de staatssecretaris gevraagd om ons
een brief te sturen met de stand van zaken
aangaande de burn pits. Maar ik heb ook aangeboden om met Defensie "mee te gaan denken" in dit
dossier.
Als militairen daadwerkelijk gezondheidsklachten
hebben die veroorzaakt zijn door burn pits moet
daar snel maar bovenal zorgvuldig een regeling voor
komen. Ik wil iedereen dan ook oproepen om, ook
als men zich al heeft aangemeld bij een meldpunt
buiten Defensie, zich op te geven bij het meldpunt
van Defensie maar ook bij
uw bond. Indien u in het
bezit bent van beeld- of
filmmateriaal zouden we
dat uiteraard ook graag van
u willen ontvangen.
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Defensie wil alle
belangenbehartigers voor
veteranen bundelen in
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Medezeggenschap:
Rechten van zwangere
medewerkers en ouders
bij Defensie.

Srebrenica een
onuitwisbare vlek op
de harde schijf van
Dutchtbat III-veteraan
Wim Sanders.
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NIEUWS

Meldpunt voor gezondheidsklachten door burn pits
Defensie heeft op 4 februari jl. een meldpunt ingesteld voor actief
dienende en oud-Defensiemedewerkers die kunnen aangeven dat zij
mogelijk ziek zijn geworden door blootstelling aan giftige rookgassen
en andere uitstoot van burn pits1. Meld u aan maar geef dit vooral ook
door aan de ACOM.
Defensie wil graag inzicht krijgen in de omvang
en aard van de gezondheidsklachten onder de
betrokken voormalige en actief dienende
Defensiemedewerkers.

Medisch beroepsgeheim

Wellicht heeft u uw gezondheidsklachten in het
verleden al bij uw huisarts of militaire arts
gemeld. Indien hier sprake van is, maken deze
gegevens deel uit van uw medisch dossier en
vallen ze uiteraard onder het medisch beroepsgeheim. Het ministerie kan en mag ze dus niet
opvragen zonder uw toestemming.
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Defensie roept dan ook iedereen op om zich
aan te melden in geval van gezondheidsklachten die mogelijk verband houden met de
blootstelling aan de rookgassen van afvalverbrandingskuilen. De ACOM ondersteunt deze
oproep en ziet graag dat leden zich behalve bij
het meldpunt ook melden bij de bond. Daarnaast zijn wij ook geïnteresseerd in alle
(concrete) informatie en/of beeldmateriaal
betreffende burn pits.

Meldpunt bij CAOP

Het meldpunt is in opdracht van de minister
van Defensie ingesteld en ondergebracht bij het
Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheids-

personeel (CAOP) dat onafhankelijk is en
losstaat van het ministerie.
Hoewel Defensie in dezen bepaald heeft met
het CAOP in zee te gaan, staat de ACOM
achter deze keuze. We hebben goede ervaringen met het CAOP en vertrouwen erop dat de
vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
Onlangs hebben wij de minister van Defensie
opgeroepen ons schriftelijk te laten weten wat
de stand van zaken is aangaande het ‘dossier
Burn pits’. We hebben ook aangegeven in het
vervolgtraject te willen participeren.
Over de eventuele vervolgstappen in dit dossier
zullen wij u nader informeren zodra er meer
bekend is.
Voor meer informatie over burn pits en een
eventuele melding kunt u contact opnemen
met het meldpunt via:
• E-mailadres:
Defensiemeldpuntburnpits@caop.nl
•T
 elefoonnummer: 06 –58076647
Het meldpunt is bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
U kunt zich, zoals gebruikelijk, daarnaast
ook via info@acom.nl melden.

1 Verbrandingskuilen in oorlogs- en missiegebieden voor (militair) afval en afgedankte spullen.

Defensie wil alle
veteranenorganisaties bundelen
Defensie werkt aan een nieuwe koepelorganisatie waarin alle afzonderlijke veteraneninstellingen worden samengebundeld. Minister van Defensie Bijleveld gaf op 6 februari jl. het sein voor de aftrap van het project
dat moet resulteren in één ongedeeld veteranenbeleid. De minister sprak
van “een feestelijk moment (-) Ik kijk er naar uit samen met u een nieuwe
organisatie te ontwikkelen”.
Defensie wil dat er straks landelijk 1 loket is
voor alle veteranen. De beoogde nieuwe
inrichting van de organisatie moet duidelijkheid
scheppen voor de veteranen en de organisaties die hun belangen behartigen. Minister
Bijleveld vindt het van belang er steeds op
gespitst te zijn de zorg voor veteranen te
optimaliseren. Met de nieuwe opzet is de
veteraan straks nog beter af, is de overtuiging
van de minister van Defensie.

Geen bezuinigingsoperatie

Achter het nieuwe veteranenloket gaan de
volgende belangenbehartigers hun krachten
bundelen:
• het Veteraneninstituut;

• de Nederlandse Veteranendag;
• de Basis;
•	het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen;
• de zorgcoördinatie ABP;
• en de coördinatie van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform.
De herinrichting houdt ook het her-kanaliseren
van de subsidie die het ministerie verstrekt aan
de bestaande veteranenorganisaties en
instellingen. Maar er is nadrukkelijk geen
sprake van een bezuiniging, benadrukt
Defensie. Behoud van werk is een prioriteit. En
de winst als gevolg van de efficiency komt ten
goede aan de veteraan door nieuwe initiatieven
en het (ver)leggen van accenten.

NIEUWS

Regioraadsvergadering
Regio West organiseert op 27 februari a.s. haar
regioraadsvergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in
officiersgebouw ‘de Zeehaeven’, de Nieuwe Haven (Marine
Haven) te Den Helder. Aanvang: 10.45 uur.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Actualiteiten
4. Seniorendagen 2019
5. Brainstorm sessie over de (toekomst) Regio West/ACOM:
- o.a. goede/minder goede zaken, verbeteringen/veranderingen.
Mogelijk gevolgd door besluitvormend gedeelte.
6. Sluiting, waarna de lunch in het restaurant.

Reünie

21-42-22 INCO (QPO 21-22)
Voor de 13e keer belegt Infanterie Compagnie (INCO)
een reünie. Dit keer op 27 maart a.s. op de Van
Ghentkazerne te Rotterdam.
Geïnteresseerden kunnen zich, zo veel mogelijk per e-mail, aan melden
via: akker166@zonnet.nl. Zijn je gegevens bij ons bekend, dan krijg je
automatisch een inschrijfformulier toegezonden. Aan het programma
wordt nog gewerkt.
Meer info: Gerrit van den Akker (06-16534172, akker166@zonnet.nl),
Victor van Lijf (06-44394092, janvic20@hotmail.com) en Joep Caminada
(06-24796096, joep.caminada@hetnet.nl).

Reünie 1(NL) VN
Support Command
Met een grootse reünie wordt op zaterdag 18 mei
2019 op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe
aandacht besteed aan 1 (NL) VN Support Command
dat 25 jaar geleden operationeel was in het
voormalige Joegoslavië.
1 (NL) VN Support Command maakte deel uit van de DUTCHBAT/
UNPROFOR-missie en had als taak het Infanteriebataljon in Srebrenica
in Noord-Bosnië te bevoorraden.
Deze reünie is bestemd voor alle mensen die werkzaam zijn geweest
voor of bij het Support Command in Lukavac 1994/1995 tijdens hun
uitzending. Vanaf de verkenningsparty in november/december 1993 tot
de verhuizing naar Šantiči/ Busovača en de overgang naar 1 (NL/BE) VN
LogTbat in april 1995.

Betaaldata
Maand

Februari
Maart

Salaris Defensie* Pensioen ABP
22 februari
22 maart

21 februari
21 maart

AOW**

21 februari
21 maart

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de
rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.
** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

Stoorzender
In het eerste nummer van het jaar schreef een collegacolumnist in een magazine van een organisatie, die
zich voordoet als behartiger van de belangen van werknemers bij Defensie: “ Het jaar 2019 is nog geen drie
weken oud en ik heb me al vier keer fiks geërgerd aan
de negatieve berichtgeving in de media over Defensie”.
Shoot the messenger heet dat volgens mij, en daar
waag ik me niet aan. Edoch, ook ik heb me al minstens 4 keer geërgerd, maar dan wel aan Defensie, en
wel de zogenaamde ‘ toppers’ van die organisatie.
Op 1
Hoe kunnen de ‘toppers’ ermee instemmen, dat allerlei ‘toys’ per krijgsmachtdeel zo ver uiteenlopen. Of dat
nu telefoons of bindingspremies zijn; is er dan geen
enkele topper, die de defensieorganisatie een gebalanceerd beleid weet op te leggen?
Op 2
Waarom leveren OPCO-commandanten alleen juichsignalen af, als er weer nieuw materieel in hun organisatie wordt gedropt? Waarom wordt er geen enkele
aandacht gegeven aan de personele component van
dit soort reorganisaties? Heren Kramer, Luyt, en ….
vertel in Uw communicatie ook eens de waarheid,
namelijk dat U niet alle schepen, vliegtuigen en voertuigen tegelijkertijd zou kunnen bemensen.
Op 3
De CDS dacht wel een gemakkelijke oplossing te
kunnen lanceren voor het personeelstekort: Met
dienstplichtigen zou het allemaal gefixt kunnen
worden. Ik twijfelde al eerder aan de realiteitszin van
deze ‘Bob de Bouwer’, maar dit slaat wel echt alles.
Wie zouden dan wel de reddende engelen voor
dit door amateurs gerunde bedrijf moeten zijn?
Op welk niveau zouden deze ‘helden’ wel beloond
kunnen worden? En al diegenen die niet zouden
hoeven ‘in te vallen’ zouden rustig door kunnen gaan
met leven, loopbaan etcetera? Het ontbreekt er nog
maar aan dat door hem gedacht wordt aan het opdiepen van de slavernij uit de geschiedenisboekjes …..
Op 4
De Defensie-hype van Kramer en Bijleveld rond korporaal Anna toen maar weer duidelijk werd, dat een goed
resultaat vele vaders/moeders heeft, die een succes
kapen. Het verstandelijk niveau van een minister zou
haar toch moeten vertellen, dat een truttige foto van
een mislukte taart op Twitter weer aan de wortels van
haar geloofwaardigheid vreet.
Dan toch een positieve noot. Het doet me deugd, dat
de verzuring tussen werkgever en werknemers, en
ontegenzeggelijk ook binnen de twee kampen, voor
het moment geneutraliseerd lijkt.
Hopelijk kan de werkgever een verbetering in financiële en beleidsmatige ruimte ter tafel brengen, en kunnen de onderhandelaars na alle positieve,
zure, kwetsende, maar vooral
ook de opbouwende reacties
op het eerdere onderhandelaarsresultaat het
proces afsluiten tot
tevredenheid van een
ruime meerderheid
van het personeel.
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N AT R E S

Deelname aan hoorzittingen van
Defensie bij het ABP weer begonnen
De ACOM is weer begonnen aan het deelnemen bij de hoorzittingen
Defensie bij het ABP. De periode voor onze bond loopt van januari t/m
juni. Eigenlijk is de ACOM aangewezen voor het bijwonen van de
hoorzittingen van april t/m juni, maar wij nemen al jaren waar voor één
van onze collega-vakbonden.

De afspraak van waarneming is in goed
overleg tussen ons en de collega-vakbond
gemaakt en een en ander gaat prima. De
collega’s krijgen van januari t/m maart een
verslag van elke hoorzitting die bijgewoond is
door ons.

momenteel niet in het gebouw van het APG
vanwege renovatiewerkzaamheden. Bij alle
hoorzittingen is een verzekerings- c.q.
bezwaararts aanwezig die geacht wordt de
medische kant van het dossier te kunnen
belichten en toelichten.

Doel van de hoorzitting is dat u mondeling
nog eens uw schriftelijk bezwaar kunt
toelichten met alle relevante en eventueel
nieuwe details. Wellicht kunnen deze details
toch een andere kijk op uw bezwaar bewerkstelligen.

De hoorzittingen waar geen medische
aspecten aan de orde komen worden
gehouden in het gebouw APG te Heerlen. Te
denken valt in dit verband aan hoorzittingen
aangaande Chroom-6, waar of de functie of
de locatie van werkzaamheden ter discussie
staat.

Verslagen hoorzittingen
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Van elke hoorzitting wordt dus een verslag
gemaakt door de vertegenwoordiger van de
ACOM die de hoorzittingen bijwoont. Dit
verslag, met afschrift aan het dagelijks
bestuur van onze bond, geeft een goed beeld
wat er zich allemaal afspeelt op hoorzittingen.
Het ABP is op grond van het AMAR art 147
bevoegd om uitspraken te doen in al die
gevallen welke de positie van de militair raken
op het gebied van toekennen pensioenen c.q.
het voorzieningenstelsel.
Hierna kan eventueel besloten worden door
de ACOM of er nog actie in individuele
gevallen noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat de client geïnformeerd wordt
over andere mogelijkheden die zijn zaak
betreffen buiten datgene wat mogelijk is
vanwege het ABP. Wij kunnen de client ook
wijzen op de mogelijkheden in de burgermaatschappij alsook op mogelijkheden die de
regelgeving van Defensie nog biedt

Indienen rekest

Denk in het kader van de mogelijkheden
binnen Defensie bijvoorbeeld aan het indienen van een rekest via het AMAR artikel 115.
Dit artikel wordt ook wel genoemd: het
poetsdoek- of het kapstokartikel. Het artikel
geeft aan wat te doen in gevallen dat je in
aanmerking wilt komen voor een vergoeding
en er is geen elke andere mogelijkheid om dit
aan te vragen c.q. in je bezit te krijgen.
De hoorzittingen vinden plaats in Amsterdam;

Bij afwezigheid beleidsmedewerker

Wees niet bevreesd dat indien de vaste
vertegenwoordiger van de ACOM verhinderd
is, om welke reden dan ook, er geen vervanging plaatsvindt. In die zelden voorkomende
gevallen neemt een collega de hoorzittingen
voor haar rekening. Deze collega beschikt
over alle verslagen van de hoorzittingen en
wordt structureel geïnformeerd over de
details van de hoorzittingen.
De overlegvertegenwoordiger van de ACOM
krijgt, aan de hand van de verslagen een goed
beeld van wat er zich allemaal afspeelt tijdens
hoorzittingen. Gewapend met die kennis en
informatie kan hij in het ‘Haagse overleg’ zijn
bevindingen delen naar aanleiding van
eventuele actiepunten.

Hulp en bijstand

Nogmaals, zoals reeds eerder ook aangegeven in een eerdere editie van ACOM Journaal:
Vraag de ACOM om advies indien u zelf te
maken krijgt met een hoorzitting. Of geef te
kennen dat u bij de hoorzitting vergezeld wilt
worden door een van onze terzake kundige
medewerkers. Ook hier geldt onverkort het
motto: Twee weten meer dan één.
Tijdens zo’n hoorzitting bent u wellicht
gespannen en dan is het altijd goed om na
afloop ook nog eens van gedachten te
wisselen en gevoelens te uiten met
diegene(n) die u begeleid hebben. Uw
begeleider (s) zien/horen en beleven bepaalde
zaken weer anders dan u, zeker als bij u de
emotie opspeelt.
Het motto is: Laat u helpen. U verdient het!

ALGEMEEN

Klimaat en krijgsmacht
De Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) bij de krijgsmacht organiseren op donderdag
21 maart a.s. een symposium over “klimaatverandering in relatie tot vrede en veiligheid”. In samenwerking met vredesorganisatie PAX wil men vragen hierover “met
elkaar verkennen en verdiepen”.
De GV’ers beschouwen de mondiale
omslag in het klimaat als “een van de
grootste uitdagingen van deze tijd”,
waar iedereen de gevolgen van
ondervindt. Het debat over de
oorzaken en de (mogelijke) gevolgen
wordt op vele terreinen gevoerd:
wetenschappelijk, politiek en maatschappelijk. Maar zeker ook binnen de
kerken en de krijgsmacht.

Klimaatverandering en conflict

Van belang voor Defensie is de vraag in
hoeverre klimaatverandering de
oorzaak is van conflicten. “Klimaatverandering draagt bij aan oorlog en
migratie en is een voedingsbodem
voor terrorisme”, was twee jaar
geleden de overtuiging van de
toenmalige Commandant der Strijdkrachten, generaal b.d. Middendorp.

De CDS die in december 2016 in Den
Haag sprak op een conferentie over
klimaatverandering, zag een verband
tussen de effecten van de opwarming
van de aarde en de mondiale veiligheid.
“Klimaatverandering is als een
sluipende ramp die nu al bijdraagt aan
onrust en geweld in de wereld. Als
daar niets tegen wordt gedaan,
ondermijnt het de veiligheid verder. (-)
Klimaatverandering vormt een
bedreiging voor de hele wereld. Voor
mij maakt het duidelijk dat onze
strategische belangen nauw verbonden zijn met hoe we omgaan met het
klimaat en met energie”, meende de
vorige CDS.

Actueel vraagstuk

Het symposium ‘Klimaat & Krijgsmacht’ wordt georganiseerd op de
Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn.
Deskundigen uit krijgsmacht, wetenschap en kerken zullen hun licht laten
schijnen over dit actuele vraagstuk.
Maar er zal ook ruimte zijn voor debat
en vragen. Sprekers zijn onder anderen
commodore Elanor BoekholtO’Sullivan, commandant Defensie
Cyber Commando, Mgr. Gerard de
Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch
en ds. Karin van den Broeke, lid
Uitvoerend Comité van de Wereldraad
van Kerken en voorzitter Nederlands
Bijbelgenootschap. Dagvoorzitter is
prof. dr. Fred van Iersel.
Aanmelden/vragen of contact
Geestelijke.Verzorging.Apeldoorn@mindef.nl
www.dgv.nl, www.paxvoorvrede.nl
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ACTUEEL
D i t v o o r j a a r e i g e n o n d e r z o e k o m b u d s m a n n a a r ‘ b r e d e M I P- p r o b l e m a t i e k ’

Veteranenombudsman eist oplossing
voor lange wachttijden bij uitvoering MIP
Veteranenombudsman, Reinier van Zutphen, heeft de minister van
Defensie “met klem” gevraagd om een spoedige oplossing voor
“de onaanvaardbaar lange wachttijden bij de uitvoering van het militair
invaliditeitspensioen (MIP)”.
“Burgers die een beroep doen op een wettelijke inkomensvoorziening dienen binnen een
redelijke termijn uitsluitsel te krijgen of hun
aanvraag gehonoreerd wordt”, aldus de
Veteranenombudsman. Hij beklemtoont onder
meer dat veteranen die een MIP aanvragen
“meestal te maken hebben met ernstige
problematiek (zoals PTSS klachten). Juist voor
deze groep is het dan ook van groot belang dat
hun aanvraag met voortvarendheid wordt
behandeld.”

Tweede ‘zorgenbrief’ ombudsman
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Van Zutphen uit zijn zorgen in zijn “tweede
zorgenbrief” aan minister Bijleveld. Op een
eerdere zorgenbrief reageerde de Defensieminister door onder meer te wijzen op een tekort
aan keuringsartsen. Maar volgens de Veteranenombudsman is het artsentekort onderdeel
van “een breder en structureler probleem”. Hij
schetst “de ernst van de problematiek” aan de
hand van twee voorbeelden.
Het eerste betreft een MIP-verzoek dat op
5 juni 2018 is ingediend. De dag daarop krijgt
de afdeling Sociaal Medisch Onderzoek (SMO)
van het ABP, opdracht om een verzekeringsgeneeskundige beoordeling uit te voeren. Maar
tot en met 16 januari jl., de datum waarop Van

Zutphen zijn tweede zorgenbrief op het
ministerie laat bestellen, had SMO nog geen
actie ondernomen.
De aanvrager is al ruim een half jaar in het
ongewisse over zijn verzoek. “Nadat de keuring
achter de rug is volgt wellicht nog een verdere
(medische) beoordeling die ook weer de nodige
tijd in beslag zal nemen”, concludeert de
ombudsman.

Capaciteitsproblemen ABP/SMO geen
excuus

Dezelfde ervaring heeft een andere veteraan
die zijn MIP-verzoek op 22 mei 2018 indiende
en voor wie op 24 mei het verzekeringsgeneeskundig onderzoek is aangevraagd.
“Capaciteitsproblemen bij het ABP/SMO
mogen naar mijn mening geen reden zijn om
aanvragen van militairen te laten liggen”, aldus
de ombudsman stellig. De minister moet dan
ook, herhaalt Van Zutphen, snel een oplossing
aandragen “die recht doet aan de zorg die
noodzakelijk is.” De Veteranenombudsman
verwacht binnen vier weken een reactie van de
bewindsvrouw.
Hij kondigt bovendien aan in het eerste
kwartaal van dit jaar een onderzoek in te stellen
naar “deze brede MIP-problematiek”.

Nederlandse militairen mededragers
Mariabeeld bij processie Lourdes
Nederland levert, op verzoek van de Amerikaanse delegatie, enkele
militairen aan voor het dragen van het Mariabeeld in de processie in
Lourdes. Daar vindt dit jaar van 17 tot en met 19 mei de 61ste editie plaats
van de Internationale Militaire Lourdesbedevaart. Het mogen meedragen
van het beeld tijdens de lichtprocessie wordt beschouwd als een grote eer.
Aalmoezenier Tim van Kesteren: “Wij zijn
verrast en verheugd dat de Amerikanen ons
willen laten delen in dit privilege. Tijdens de
internationale voorbereidingsconferentie,
waar ik zelf bij aanwezig was, heeft de
Amerikaanse generaal die hun delegatie
leidde Canada en Nederland uitgenodigd om
dragers te leveren. Natuurlijk hebben we
meteen enthousiast ‘ja’ gezegd.”
Sinds 1957 reizen militairen vanuit de gehele
wereld één keer per jaar massaal naar
Lourdes. Ook dit jaar zullen er naar verwachting zo’n 13.000 militaire pelgrims afreizen

naar het heiligdom aan de voet van de
Pyreneeën. De omvang van de Nederlandse
delegatie bedraagt ongeveer 200 tot 300
personen. Tot 1 maart 2019 kunnen Nederlandse militairen zich inschrijven voor deelname aan de reis naar Zuid-Frankrijk. Deelname staat open voor zowel militairen in
actieve dienst als oudgedienden. Zij mogen
allemaal een introduce(e) meenemen.
Het militaire bedevaartprogramma staat in het
teken van verbroedering tussen alle volkeren.
Dit jaar is het officiële thema: ‘Zoek de vrede
en streef die na’ (Psalm 34, vers 15).

MERKSTENEN

Omgang
Mijn zoon nodigde mij laatst uit om samen naar het Rijksmuseum van
Oudheden in Leiden te gaan. Er liep een tentoonstelling over de goden van
Egypte. Het zou een trip worden langs memory lane. Wij waren daar zo’n
14 jaar geleden voor het laatst (en voor het eerst) samen geweest.
De grote kerel van nu was toen een kleine
jongen met een tomeloze interesse in het
Oude Egypte. Ik herinnerde hem hieraan en
hoe hij toen van de ene vitrine met mummies
en beeldjes naar de andere holde en alles in
zich opnam. We dronken koffie naast de tempel
van Taffeh. Het was het eerste waar hij naar
vroeg op de heenweg in de trein. Of de tempel
er nog zou staan. Deze was gebouwd in
opdracht van Keizer Augustus en gewijd aan de
godin Isis. Later heeft hij gediend als christelijke
kerk. Het tempeltje zou onder water verdwijnen
door de bouw van de Assoeandam in de Nijl.
Het is steen voor steen uit elkaar gehaald,
getransporteerd en in de entreezaal van het
museum weer opgebouwd. Dit maakte voor de
kleine jongen toen een onvoorstelbare indruk.
Ook de grote kerel die nu naast mij zat keek
telkens in verwondering om of het tempeltje er
echt stond.
Na de koffie zochten we samen de vaste
collectie nog eens op en vergaapten we ons
aan de daarin tentoongestelde mummies.
Vooral de mummies van dieren en kleine
kinderen trokken onze aandacht opnieuw. Niet
altijd ging men met eerbied om met gemummificeerde stoffelijke resten. Vanaf de vijftiende
eeuw werden Egyptische mummies per ton
naar Europa verscheept en vermalen tot
'medicijn': Mumia vera aegyptiaca werd
toegediend als panacee en zou werkzaam zijn
tegen tal van kwalen.
Hoewel niet iedereen overtuigd was van de
geneeskrachtige werking van gemalen mummie was het poeder zo populair dat er zelfs
vraag naar 'verse' mummies ontstond. Mumia
werd tot het begin van de 20e eeuw aangeboden als medicijn. Pas in het midden van de 19e
eeuw werd gepleit voor een zorgvuldiger
behandeling van mummies. Vanaf toen maken
ze deel uit van museumcollecties.
Het deed mij denken aan de fascinatie voor
relikwieën. In Christendom, Boeddhisme en
Islam kunnen relikwieën restanten zijn van
personen die een voorbeeld zijn voor de
gelovigen. Maar ook voorwerpen waar mensen
kracht aan ontlenen, worden soms eeuwenlang
bewaard. Nog in december hoorde ik in het
radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd
vertellen over relikwieverering in de middeleeuwen. Over het stelen van relikwieën, pelgrimages en voorlopers van het massatoerisme.
Mensen bleken bereid te zijn om grote
afstanden te reizen om relikwieën te bezoeken.
Ja, zelfs was er sprake van dat mensen gerust

een vinger van een skelet of een hap uit het
heilig kruishout dorsten te bijten om mee te
nemen. Relikwieën oefenden zo’n grote
aantrekkingskracht op mensen dat het begeerlijke voorwerpen werden. Een relikwie in je stad
bracht geld in het laatje, trok pelgrims en
vergrootte de prestige van een stad of een
kerk.
Bij de mummie van een kind vertelde ik mijn
zoon hetgeen ik had gehoord op de radio. Dat
de enorme vraag naar relikwieën handelaren
ertoe deed overgaan om bijvoorbeeld overleden
pasgeborenen te prepareren, zoals mummies,
en hen w verwondingen toe te brengen. Deze
stoffelijke resten konden dan doorgaan voor
slachtoffertjes van de kindermoord in Bethlehem. Christenen herdenken deze gebeurtenis
op 28 december.
Relikwieën zijn er in alle soorten en maten en
dichterbij dan we vaak denken. Momenteel is er
een tentoonstelling over in het Catharijneconvent in Utrecht. Ikzelf heb meerdere relikwieën
bezocht en gezien: Het graf van Petrus in de
Sint Pieter in Rome, de heilige rok in de Dom
van Trier, het heilig kruishout in de Santa Croce
in Gerusalemme in Rome, de rustplaats van
San Pedro Claver in Cartagena waar diens
stoffelijke resten sinds 1654 liggen opgebaard,
om er maar eens een paar te noemen.
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Dicht bij huis, in 1345, op 15 maart, zette het
toedienen van de laatste sacramenten aan een
doodzieke man in een huis aan de Kalverstraat
in Amsterdam gebeurtenissen in gang die tot
de dag van vandaag gevolgen hebben. Na het
nuttigen van het viaticum braakte de zieke het
uit. Het braaksel werd in het haardvuur
geworpen, doch de hostie bleef ongeschonden,
deze verbrandde niet. Tot drie keer aan toe
bracht de priester de hostie tevergeefs over
naar de Oude- of Sint Nicolaaskerk. Telkens
keerde op miraculeuze wijze de hostie terug in
het huis aan de Kalverstraat. Op de plaats van
het wonder werd een kapel gebouwd: De
Mirakelkapel ter Heilige Stede. De hostie werd
de relikwie van de stad waar mensen uit heel
de wereld op af kwamen. Sindsdien is Amsterdam een toeristische bestemming.
De hostie is reeds eeuwen geleden verloren
gegaan. Daarvan getuigt een lege nis in de
muur aan de Kalverstraat. Van de kapel rest nog
een kolom aan het Rokin. Jaarlijks wordt het
Mirakel herdacht met een nachtelijke stille tocht
door middeleeuws Amsterdam. Deze Stille
Omgang wordt over een maand gehouden in
de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart.

Thom van der Woude
Aalmoezenier

MEDEZEGGENSCHAP
Arbeidstijden, verlof en arbeids

Rechten van zwangere medewerkers
Binnen Nederland zijn wetten en artikelen in wetten gemaakt die
zwangere werknemers en het kind beschermen en ook de partner van de
zwangere rechten verlenen. Zo zijn er specifieke artikelen
in de arbeidstijdenwet, in het Arbeidsomstandighedenbesluit
en de wet Arbeid en zorg.

te kunnen bewaren. De werkneemster mag
tot ¼ van haar tijd besteden aan kolven totdat
het kind 9 maanden is.

Rondom bevalling

De zwangere mag niet werken vanaf 4 weken
voor de geschatte bevallingsdatum tot
6 weken na de bevalling. De medewerkster
heeft in totaal recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof bij elkaar. Op te
nemen tot maximaal 6 en minimaal 4 weken
voor de uitgerekende bevallingsdatum en
minimaal 10 weken na de bevalling.
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De bijzondere regels treden in werking op het
moment dat de medewerkster de commandant meldt dat zij zwanger is.
De commandant mag een bewijs van
zwangerschap vragen: Een schriftelijke
verklaring van een geneeskundige of verloskundige.

Verplichte voorlichting werkgever
over gevaren

De werkgever moet binnen twee weken
na de melding de zwangere medewerker
voorlichten over de gevaren voor haar en haar
(ongeboren) kind tijdens de zwangerschap en
daarna tijdens de periode van het geven van
borstvoeding. Gedacht kan worden aan
gevaarlijke stoffen, zwaar tillen en dragen,
lang staan, trillingen, stress enz. Daarbij moet
worden aangegeven wat de werkgever eraan
heeft gedaan/gaat doen om de risico’s voor de
zwangere en haar kind uit te sluiten.
Het werk en de werktijden van de zwangere
zullen zo aangepast moeten worden dat zij
geen schadelijke invloed hebben op de
zwangere en haar ongeboren kind.

De werkneemster heeft recht op

De zwangere werknemer heeft recht op extra
pauze per dag tot maximaal 1/8 van haar
werktijd. De zwangere werknemer is vrijgesteld van overwerk en nachtdiensten en mag
in werktijd naar zwangerschapsonderzoeken
tot aan de bevalling. Na de bevalling heeft de
werknemer recht op het kolven op het werk
om borstvoeding te geven. De medewerker
mag een aparte kamer vragen waar zij alleen
en ongestoord kan kolven, bovendien moet er
een koelkast beschikbaar zijn om het gekolfde

Specifiek voor de
vrouwelijke militair

Voor een zwangere militair gelden de bovengenoemde rechten zeker ook. De vrouwelijke
militair heeft vanaf de melding van haar
zwangerschap aan haar commandant recht op
een veilige werkomgeving, veilige werkzaamheden en geen nachtdiensten. Dit recht gaat
door totdat het kind 6 maanden is, of wanneer de militair het kind borstvoeding geeft
tot 9 maanden na de bevalling.
Varen, vliegen en oefenen en zaken die
daarmee verband houden zijn binnen de
periode wel toegestaan maar moeten wel
voldoen aan de regels voor gewone situaties.
Dat betekent dat het werk veilig moet zijn, dat
niet meer dan 10 uur gewerkt mag worden,
maximaal 50 uur gemiddeld per week in een
periode van 4 weken en maximaal 45 uur
gemiddeld per week in 13 weken. Daarbij
moet er sprake zijn van een regelmatig
arbeidstijdenpatroon en hoeft niet in nachtdiensten gewerkt te worden. Als die vereisten
naast de feitelijke activiteiten als varen,
vliegen en oefenen worden gezet, kan
geconcludeerd worden dat de zwangere
medewerker feitelijk vanaf het bekend stellen
van haar zwangerschap tot 6 maanden na
haar bevalling niet zal varen, vliegen of
oefenen.
Als de vrouwelijke militair dan ook haar kind
borstvoeding geeft, heeft zij recht op het
kolven in werktijd totdat het kind 9 maanden
oud is. Dat betekent dat er in het geval dat de
medewerkster borstvoeding geeft totdat het
kind 9 maanden is, feitelijk geen sprake kan
zijn van varen, vliegen of oefenen. Tenzij het
vliegen, varen en/of oefenen de borstvoeding

MEDEZEGGENSCHAP
o m s t a n d i g h e d e n b i j : z wa n g e r s ch a p , b eva l l i n g , l a c t a t i e e n a d o p t i e k i n d e r e n

en ouders bij Defensie
niet vermindert en het kolven tijdens de
activiteit gedaan kan worden in een daarvoor
geschikte ruimte tot ¼ van de werktijd van
maximaal 10 uur.

Ouderschapsverlof deels betaald

Verder hebben beide ouders van het kind
recht op ouderschapsverlof totdat het kind
8 jaar is. Het ouderschapsverlof bedraagt 26
keer het aantal uren per week dat de ouder
werkt. Het geldt voor elk kind (ook bij
meerlingen voor elk kind) en mag gelijktijdig
worden opgenomen. Ouderschapsverlof mag
ook opgenomen worden voor een pleeg-,
stief- en/of adoptiekind. Het kind moet dan
wel bij de ouder wonen. De werknemer stelt
de inroostering van het ouderschapsverlof aan
de werkgever voor. Deze gaat met het
voorstel van de werknemer akkoord. Alleen bij
zwaarwegend dienst- of bedrijfsbelang kan de
werkgever aan de werknemer vragen de
ouderschapsuren anders in te roosteren.

De Arbeidstijdenwet, Arbeidsomstandighedenwet, BARD en AMAR zijn hier duidelijk
genoeg over.
En toch krijgen wij nog vragen van vrouwelijke
militairen die na hun bevallingsverlof weer aan
het werk zijn gegaan of zij wel bij een
oefening ingedeeld mogen worden die plaats
zal vinden nog voordat het kind 6 maanden is.
Buitengewoon vervelend en dus ook onjuist.
Let op afspraak is ook dat de vrouwelijke
militair is vrijgesteld van uitzending vanaf de
zwangerschap tot het kind 5 jaar is. Is de
mannelijke militair de enige ouder en verzorger van het kind, dan is hij vrijgesteld van
uitzending totdat het kind 5 jaar is.

Op zich is ouderschapsverlof onbezoldigd,
tenzij werkgevers en werknemers daar
andere afspraken over hebben gemaakt. Dit is
het geval bij Defensie.
Defensie betaalt 75% van het loon door
tijdens de eerste 13 x werkuren per week
ouderschapsuren. De overige 13x het aantal
werkuren per week ouderschapsverlof is
onbezoldigd.

Verlof voor de partner na de
bevalling

De partner van een vrouw die een kindje
heeft gekregen, heeft na de bevalling recht op
betaald geboorteverlof voor de duur van een
week. Dit verlof mag in de eerste 4 weken na
de bevalling worden opgenomen.
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Ouderschapsverlof en uitzending

Verlof voor de ouders bij adoptie en
pleegzorg

Vanaf 1 januari 2019 geldt dat ouders die
kinderen adopteren of opnemen als pleegkind
zes weken onbetaald verlof kunnen aanvragen
(dat was voorheen 4 weken). Voor dit verlof
kan bij de overheid een uitkering worden
aangevraagd. Defensie doet de aanvraag voor
de uitkering voor u. Neem contact met de
ACOM op als u hier meer over wilt weten.

Wordt de militair op uitzending gestuurd
terwijl de periode van ouderschapsverlof nog
loopt, dan wordt het ouderschapsverlof
opgeschort. Na de uitzending gaat de militair
verder met zijn/haar ouderschapsverlof. Wordt
het kind tijdens de uitzending 8, dan loopt de
periode van ouderschapsverlof door na de 8e
verjaardag van het kind.

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie-

Eenheid

Verkiezingen

Opgeven voor

CLAS

OTCMan

18 – 22 februari

Gesloten

CZSK

Zr.Ms. Johan de Witt

13 februari

Gesloten

CZSK

SMVBO

25 maart

Gesloten

CZSK

KMTO

9 april

Gesloten

DMO

JIVC

1 – 5 april

Gesloten

DMO

Defensie Munitiebedrijf

15 mei

1 april

DOSCO

DCIOD

5 – 7 maart

Gesloten

DOSCO

Paresto

17 april

5 maart

onderdeel

Inloggen:
Gebruikersnaam: ACOM
Wachtwoord: ledenvoordeel

SOD

B o n d e n e n D e f e n s i e h e r va tt e n ove r l e g ove r a r b e i d s vo o r wa a r d e n

Dit jaar (tijdelijke) inhouding voorschot op
werknemersdeel pensioenpremie
Bij militairen wordt dit jaar een voorschot werknemersdeel pensioenpremie van 9,28%
ingehouden. Defensie en de bonden zijn dit op 11 januari jl. overeengekomen.
Dit premiepercentage is gelijk aan het premiepercentage dat bij militairen in 2018 is ingehouden. Deze overeenkomst geldt tot er tussen Defensie en de bonden een structurele
pensioenregeling specifiek voor militairen is vastgesteld.

Zoals u in de vorige editie van
ACOM Journaal heeft kunnen
lezen zijn Defensie en de vakbonden (sociale partners) het niet eens
over de pensioenregeling die per
2019 geldt. Door het ABP wordt
een tijdelijke basispensioenregeling voor militairen 2019 uitgevoerd. Voor deze regeling heeft het
pensioenfonds eind 2018 een
premie vastgesteld. Sociale
partners zijn van mening dat deze
tijdelijke basisregeling niet in het
belang is van militairen. Toch
moest er een afspraak worden
gemaakt over de verdeling van de
pensioenpremie die moet worden
betaald.

Voorschot premie-inhouding

Uitdrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat het om een ‘voorschot
premie-inhouding’ gaat. Zodra
Defensie en de bonden een
structurele Defensie-specifieke
pensioenregeling voor militairen
overeengekomen zijn, die de
instemming heeft van de leden
van de bonden, wordt door het
ABP een pensioenpremie voor
deze nieuwe regeling vastgesteld.
Vervolgens maken Defensie en de
bonden een afspraak over de
verdeling van deze premie tussen
werkgever en werknemer. Die
verdeling zal dan leiden tot een
‘verrekening’ met de reeds
ingehouden ‘voorschot-premie’.
Afgesproken is dat teveel betaalde
premie wordt terugbetaald aan de
betrokken militairen, maar dat
eventueel te weinig betaalde
premie niet hoeft te worden
bijbetaald.

SOD vergadering

Defensie heeft de bonden
vervolgens uitgenodigd voor een
Sector Overleg Defensie (SOD) om
te bespreken of de onderhandelingen kunnen worden hervat. In het
belang van het Defensiepersoneel
hebben de bonden daarop positief
gereageerd met als gevolg dat op
31 januari jl. een vergadering van
het SOD heeft plaatsgevonden.
Er waren, zoals bekend, nogal wat
redenen om het overleg op te
schorten. Zo’n zwaar middel, - het
opschorten van (al) het overleg in
onze sector -, zetten wij immers
niet lichtzinnig in. Ook andere
belangrijke zaken blijven daardoor
liggen, en dat is niet alleen
vervelend voor de werkgever, maar
kan ook hinderlijk zijn voor het
personeel.
Het was echter nodig omdat het
zeer regelmatig voorkwam dat
afspraken niet werden nagekomen
en Defensie zich niet hield aan
wet- en regelgeving. Dat is geen
basis voor een open en reëel
overleg. Daarnaast is het belangrijk
dat de sociale partners elkaar
respecteren en als gelijkwaardig
beschouwen.
Tijdens het SOD is dit door de
sociale partners uitvoerig met
elkaar besproken. Omdat op
voorspraak van de centrales van
overheidspersoneel het laatste
SOD was opgeschort, kregen zij bij
de opening van de vergadering als
eerste de gelegenheid om te
spreken.

Namens de centrales is
daarbij het volgende gezegd:

“De centrales constateren dat
sociale partners nog geen overeenstemming hebben bereikt over de
pensioenregeling voor militairen
voor 2019. De vorige SOD
vergadering is afgesloten met een
verschil van mening hierover
tussen sociale partners. De
centrales hebben besloten om de
discussie over dit verschil van
mening verder buiten het SOD
om te voeren. De centrales vinden
het daarom weinig constructief dat
verschil van inzicht in deze
vergadering van het SOD opnieuw
aan de orde te stellen. In het
belang van het Defensiepersoneel
vinden de centrales dat het van
groot belang is dat sociale partners
zo snel mogelijk komen tot een
breed gedragen arbeidsvoorwaardenresultaat, waarvan de pensioenregeling specifiek voor
militairen deel uitmaakt. Voor de
centrales is het daarvoor van
essentieel belang dat er meer
financiële en beleidsmatige ruimte
is om samen te kunnen komen tot
een verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat.”

In reactie hierop reageerde
de staatssecretaris als volgt:

“Dank voor uw reactie. Ik deel uw
constatering dat een verschil van
mening over de pensioenregeling
niet in de weg moet staan om over
de inhoud het gesprek met elkaar
over de arbeidsvoorwaarden te
hervatten. Hiervoor is nodig om
het met elkaar eerst te hebben
over het herstel van vertrouwen en
het nakomen van afspraken.
Daarover wil ik graag met u
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SOD
spreken. Voordat ik dat doe wil ik
ingaan op uw laatste opmerking,
namelijk dat het voor u van
essentieel belang is dat er meer
financiële en beleidsmatige ruimte
is om samen te kunnen komen tot
een verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat.

14

U verzocht in uw brief van 9 januari
om ‘te komen tot een serieuze
poging tot een verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat voor het
Defensiepersoneel’. Het is mijn
ambitie om te komen tot een
pakket van arbeidsvoorwaarden
inclusief een structurele afspraak
over een nieuwe pensioenregeling
voor militairen. Ik deel de urgentie
om tot een voor iedereen aanvaardbaar resultaat te komen. De
benodigde aanvullende financiële
en beleidsmatige ruimte daarvoor
is er. Ik heb de afgelopen tijd in
gesprekken met het personeel
heel veel wensen en goede ideeën
gehoord. Maar de realiteit is dat
we altijd prioriteiten moeten
stellen, daarmee vertel ik u niks
nieuws. Maar laten we gezamenlijk in kaart brengen wat we wel
willen en wel kunnen, zowel op de
korte als lange termijn.
In het vervolg van het SOD is
uitvoerig, scherp en openhartig
gesproken over het herstel van
vertrouwen, het respecteren van
het besluit georganiseerd overleg
en het nakomen van afspraken.
Tussen de sociale partners zijn
hierover duidelijke afspraken
gemaakt.”

Dit alles bracht de centrales
tot de volgende conclusie:

“Bij ons is het vertrouwen zeker
nog niet volledig hersteld. Daarvoor zijn er te veel dingen gebeurd
en duurt het allemaal veel te lang.
Maar daar staat tegenover dat een
echte oplossing moet komen uit
een sterk verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat voor het
personeel van Defensie. In uw
laatste nationaal plan voor defensie
heeft u aangegeven hoe Nederland
denkt de uitgaven aan defensie tot
2024 te kunnen laten groeien en
daarbij heeft u een vijftal prioriteiten aangegeven. In deze top 5
kwam Defensiepersoneel niet
voor. Sterker nog u gaf aan dat
personeel aan bod gaat komen in
de herijkte Defensienota 2020. Dat
is volgens ons echt veel te laat.
Defensiepersoneel dient nu op 1
te staan, elke dag die wij nog
wachten schaadt het vertrouwen
van het personeel, vergroot de

uitstroom en dan lost het probleem nooit op. Defensie kan
alleen groeien als het vertrouwen
hersteld wordt en de negatieve
spiraal wordt omgebogen. Wij
moet daarvoor met z’n allen op dit
moment een sprong in het duister
maken. Een deel van de oplossing
kan zitten in een sterk verbeterd
arbeidsvoorwaardenresultaat.
Wij zijn, in belang van het personeel van Defensie in het algemeen
en onze leden in het bijzonder,
bereid om die sprong te maken en
om gezamenlijk snel tot een
arbeidsvoorwaardenresultaat te
komen. Er moet immers niet
alleen een sterk verbeterd
arbeidsvoorwaardenresultaat
komen maar dit moet er bovenal
snel zijn en dit moet duidelijk zijn
en geen open eindjes bevatten.
Dat ziet men terecht als blanco
cheques en dat gaat ons niet
helpen. De afspraken die wij met
elkaar vandaag hebben gemaakt
moeten echter wel onverkort
worden nagekomen.
En daarom is het voor ons
belangrijk om volgende week te
starten met de werkgroep
Arbeidsvoorwaarden, waar nadere
afspraken gemaakt worden over
het vervolg.”
In reactie hierop gaf de staatsecretaris aan blij te zijn dat de sociale
partners in het belang van het
personeel weer met elkaar om
tafel gaan. Er is veel werk met
elkaar te verzetten en de sociale
partners hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om te komen
tot nieuwe arbeidsvoorwaarden.
Ze benadrukte nogmaals dat niet
alles in één keer mogelijk is en er
prioriteiten gesteld moeten
worden om stappen te kunnen
zetten.
Momenteel worden er nadere
afspraken tussen de sociale
partners gemaakt over de wijze
waarop de overlegagenda de
komende tijd vorm gaat krijgen.
Voor de ACOM is het evident dat
het overleg om te komen tot
nieuwe verbeterde arbeidsvoorwaarden hierbij de hoogste
prioriteit geniet. Dat laat echter
onverlet dat ook andere zaken die
in het belang van personeel én
organisatie zijn (en wat ons betreft
uiteraard in die volgorde) besproken moeten kunnen worden.

Defensiepersoneel NU op 1!

De ACOM kan niet anders dan
constateren dat Defensie nog
steeds in een negatieve spiraal zit.

Elke dag vertrekken weer collega’s
die de UGM/FLO-leeftijd nog niet
bereikt hebben. De vulling van de
organisatie daalt. Een sterk
verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat voor het Defensiepersoneel
zou volgens ons kunnen bijdragen
aan het ombuigen van die negatieve spiraal!
In het laatste Nationaal plan voor
Defensie hebben de minister en
de staatssecretaris aangegeven
hoe Nederland denkt de Defensieuitgaven tot 2024 te kunnen laten
groeien. Maar in de top 5 van de
prioriteiten kwam het Defensiepersoneel niet voor. De centrales
willen niet wachten tot 2020, het
jaar waarin een ‘herijkte’ Defensienota op tafel moet liggen. Dat is
volgens ons echt veel te laat.
Defensie moet groeien en dat kan
alleen als we meer mensen
kunnen werven maar vooral meer
mensen kunnen behouden.
Defensiepersoneel dient NU
(eindelijk) op 1 te staan! Elke dag
die wij langer wachten schaadt het
vertrouwen van het personeel,
vergroot de uitstroom en daardoor
worden de problemen niet
opgelost.

Geen ‘open eindjes’

Er moet niet alleen een sterk
verbeterd arbeidsvoorwaardenresultaat komen, dat moet er
bovenal snel zijn, dat moet
duidelijk zijn en het mag geen
‘open eindjes’ bevatten. U, onze
achterban, hebt ons veelvuldig
gewezen op de ‘blanco cheques’
en vage elementen in het eerder
afgewezen resultaat. Dit hebben
wij goed in onze oren geknoopt.
U heeft ons ook duidelijk gemaakt
dat het eerder genoemde resultaat
op veel vlakken niet goed genoeg
was, hoewel daar ook wel eens
sterkere termen aan gekoppeld
zijn. Wij zullen ons dus inzetten
voor een beter resultaat. Dat zal
ook begrijpelijker moeten zijn en
goed uitlegbaar.
En wij geven het nog maar eens
aan: U heeft bij ons het laatste
woord, maar ook nu kunt u zich
laten horen. Als u dat wilt kunt u
uw inbreng mailen naar AVW@
ACOM.nl.

INTERVIEW

‘In flashbacks word ik onverhoeds terug
geramd naar de gebeurtenissen van 1995’
Wim Sanders (55), adjudant-onderofficier in actieve dienst bij het
Commando Landstrijdkrachten en lid van de ACOM, heeft PTSS.
Dat is hem niet aan te zien. Een ogenschijnlijk goedgemutste man, diep
uit Gelderland, bij de grens met Duitsland, stoer ogend maar dagelijks in
gevecht met “een vlek op (zijn) harde schijf”. Een niet te wissen
compartiment “dat Srebrenica heet”.

S r e b r e n i c a e e n o n u i t w i s b a r e v l e k o p d e h a r d e s ch i j f v a n W i m S a n d e r s
Opgeruimd is Sanders, naar eigen zeggen,
altijd geweest maar zijn blijmoedige aard
kreeg door zijn wederwaardigheden in Bosnië
een lelijke knauw.
Om de uiterlijke ‘manifestaties’ van zijn
trauma heen heeft hij gaandeweg een
beschermwal gebouwd. “Een soortement van
dekmantel waar ik profijt van heb. Na jaren
van therapie weet ik nu hoe met bepaalde
zaken om te gaan en die dekmantel te
gebruiken.”

daarmee om te gaan. Dat is erg prettig, - weliswaar lukt het de ene keer beter dan de
andere. Dan moet ik bijvoorbeeld proberen
mij los te rukken uit een bepaalde situatie om
mezelf het gevoel te geven dat ik heel ergens
anders ben. Er gebeurt iets in je lichaam dat
je niet kunt regelen. Het schrikeffect en de
reactie die je daarna krijgt die blijf je houden.
Om je heen kijken, dingen vastpakken
waardoor je als het ware terugkeert naar het
heden. Door het vastpakken kom je tot het
besef waar je op dat moment werkelijk bent.”

Beeld van 'een andere wereld'

Aooi Sanders maakte van januari 1995 tot en
met juli van dat jaar, deel uit van Dutchbat III
als opc (opvolgend pelotonscommandant) van
het bevoorradingsdienstenpeloton. In
2012-’13, werd bij hem PTSS vastgesteld.

‘Srebrenica-vlek’ op de harde schijf

Wilhelmus Jacobus Sanders wordt elke dag
weer, vaak onverhoeds, ongecontroleerd,
geconfronteerd met zijn ‘Srebrenica-verleden’.
Telkens weer, willoos, terug gezogen naar die
helse periode van de belegering en val van die
omineuze, onfortuinlijke enclave in Bosnië.
Broodnodige rust vindt hij in een overvloed
aan schutterijverenigingsactiviteiten en in zijn
werk als terreinbeheerder van de oefenterreinen en schietbaan van Defensie in de regio
Arnhem. “Zonder het werk en al die activiteiten gaat het mis”, bekent Sanders. “Dan
gebeurt er iets in mijn hoofd, in mijn lijf, dan
gaat het malen. Dan word ik, om het zo te
zeggen, terug geslingerd naar 1995.”
Door zich onder te dompelen in het (vrijwilligers)werk kan hij de dagelijkse flashbacks
naar die indringende situaties van de ‘Srebrenica-vlek’ op zijn harde schijf, enigszins onder
controle houden. “Van die flashbacks kom ik
nooit meer af, - dat weet ik inmiddels ook wel
maar door de vele therapieën weet ik hoe

In gesprek met ACOM Journaal schetst hij in
schrille tonen een aangrijpend beeld van de
aanloop naar en de val van de moslimenclave
en safe haven in het Servische deel van
Bosnië-Herzegovina. Een beeld van “een
andere wereld”, van diep menselijk leed,
ontmenselijking grenzend aan verdierlijking.
“Die hele periode, het moment waarop de val
van de enclave echt is ingezet tot het moment
dat wij terugkeerden naar Zagreb, is als een
vlek geëtst op mijn harde schijf. Onuitwisbaar.
En telkens als de leeskop van de schijf erover
heen wil gaan begint het storen. Dan komen
allerlei beelden en geluiden terug maar ook
geur, - reuk is heel belangrijk in deze.”
De geur van de ondraaglijke stank in de grote
fabriekshal op de compound waar Dutchbat III
met onbegonnen en onmogelijk kunst- en
vliegwerk, zo’n 6.000 Bosnische moslimvluchtelingen moest opvangen, voeden,
verzorgen en beschermen. Voor het eten
werden op een gegeven moment ook de
gevechtsrantsoenen aangesproken. Daar
werd soep van gekookt om de mensen nog
wat te eten te kunnen geven. Een grote
massa die door afwezigheid van sanitair, een
volstrekt ontoereikend aantal dixi’s1, overal in

1 Mobiele toiletten (chemische toiletten).
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de opvanghal haar behoefte deed. “Er hing
een doordringende, misselijkmakende stank
die je nooit meer vergeet en steeds weer
ruikt. Ook het zwaar zoemende geluid van duizenden opeengepakte mensen dat je buiten
de hal tot in onze afgeschermde slaapplaatsen
bleef horen. Dat blijft je achtervolgen, om het
zo te zeggen.”

“In principe zou dat kunnen, maar het valt
best mee. In geval van spoedeisende zaken
en gegeven het feit dat je toch een soort
vraagbaak bent voor de oefenende eenheden,
wil het wel eens voorkomen dat je in het
weekend of heel vroeg op de dag in de benen
moet komen. Telefonisch zijn we in het
weekend bereikbaar hoewel we dat niet
hoeven te zijn maar toch uit klantgerichtheid
naar de mensen, de eenheden die gebruik
maken van onze oefenterreinen. Met name
de Nationale Reserve oefent heel vaak in de
weekenden dus dan houd je je telefoon wel in
de gaten.”

Vragen, vragen, vragen

Een schakelaar wordt terug geklapt

16

“Geluid, geur en de spanning. Nog steeds
heb ik veel problemen met grote groepen
mensen in een ruimte. Laatst in het winkelcentrum, uit winkelen met mijn vrouw die
daar op zijn tijd wel zin in heeft, - ik veel
minder, dan komt het binnen, botweg gezegd.
Heel hard binnen. Als er veel geluid is, als ik
kinderen hoor huilen. Dan lijkt het alsof er een
deur wordt ingetrapt, alsof er een schakelaar
wordt terug geklapt waardoor je geest je
terug ramt naar 1995.”
Is het werk als Stafonderofficier Beheerder
schiet & oefenterreinen Arnhemse Heide, niet
vragen om problemen voor iemand met zo’n
PTSS-niveau? Dat is in het begin best wel
problematisch geweest, geeft Sanders
volmondig toe. “Ik heb er enorm veel last van
gehad en was ’s ochtends dan ook vrij snel
weg als de eerste schutters op de baan
kwamen en het doffe dreunen en klappen
begon. Maar ik heb me er in getraind om
daarmee om te kunnen gaan door simpelweg
zo lang als dragelijk was erbij te blijven als de
oefeningen begonnen.”
Als terreinbeheerder ressorterend onder het
Base Commando van Luchtmobiel, gaat
Sanders over oefenterreinen en schietbaan in
“de strook”, de regio bij Schaarsbergen,
Arnhem. Hij voorziet de eenheden die er
willen oefenen van informatie over de ‘do’s &
don’ts’ en de nodige ondersteuning en
bijstand bij het gebruik van terrein en baan.
“En voor het geval civiele partijen schade of
wat dan ook oplopen aan hun eigendommen
door de oefening, dan zijn wij een soort
intermediair bij het compenseren daarvan.”
Dat wil zeggen dat u bij nacht en ontij op pad
en in de weer bent?

Niemand in het peloton, eigenlijk het ‘vluchtelingenopvang peloton’, van opc Sanders, zag
het bloedbad na de val van de enclave
aankomen. De Bosnisch-Servische militairen
die de compound belegerden en later
binnenvielen waren weliswaar zwaar en tot
de tanden bewapend maar niet lang daarvoor
had men nog vrachtwagens met brood laten
aanrukken voor de vluchtelingen. Ze wilden
de vluchtelingen elders onderbrengen werd
gezegd.
“Wij kregen de opdracht de mensen te
vertellen dat ze moesten gaan, maar ze
wilden helemaal niet gaan.” De Dutchbatt III
veteraan vertelt het nog altijd met een lichte
verbazing in zijn stem. “Ze wilden niet in
Servische handen vallen en lieten ook
massaal hun identiteitsbewijzen in de hal
achter, - de vloer lag bezaaid met documenten. Buiten de compound stonden rijen
vrachtwagens en bussen gereed. Wij mochten van de Serviërs niet buiten de compound
komen dus namen ze bij de poort de mensen
van ons over om ze verder te begeleiden. Het
scheiden van de mensen en alle andere
gruwelijke gebeurtenissen, waar wij later van
hoorden, gebeurde buiten ons blikveld.
Achteraf heb je er heel wat vragen over. Had
ik niet moeten zien dat… Waarom hebben we
met z’n allen niet direct begrepen dat… Maar
niemand van ons heeft dat in de gaten
gehad.”

Lange mars langs hulpinstellingen

Aleer hij voor zijn gemoedsrust therapeutisch
kon onderduiken in zijn werkzaamheden en
verenigingsactiviteiten, wachtte Wim Sanders
een lange mars langs ziekenhuizen en
(geestelijke) hulpinstellingen waarbij hij
“binnenste buiten werd gekeerd, doorgelicht
en van alles en nog wat moest ondergaan”. Hij
geeft hoog op van de begeleiding en opvang
die hij van Defensie ontving. Een eerste
behandeling in Utrecht bood echter geen
soelaas voor zijn complexe vorm van PTSS.
Na een lange zoektocht kwam de Srebrenicaveteraan terecht bij Centrum’45 in Oegstgeest2 waar hij ruim 2 jaar intensief onder

2 Stichting Centrum ’45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Centrum ’45 diagnosticeert en behandelt
mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld (-). (Bron: www.centrum45.nl)
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behandeling is geweest. “Je werd voor
voldongen feiten gesteld waarvoor je een
oplossing moest zien te vinden. Ik had na
verloop van tijd wel door wat men mij wilde
leren, - ik had ook het gevoel dat het moment
was aangebroken om het zelfstandig te gaan
proberen in de buitenwereld. In 2015-16 ben
ik met een volle rugzak, zoals ik dat noem, uit
Centrum’45 gekomen. Daarna ben ik wel
doorgegaan met de EMDR behandelingen3 in
het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Daar
ben ik ook heel goed opgevangen. Met die
behandelingen, die ik twee jaar heb gehad,
werd ik terug gevoerd naar gebeurtenissen in
Srebrenica. Dat ging diep, heel diep: Je
voelde, je rook, je proefde als het ware dat
voorval. Zo intens dat ik riep: Ik wil dit niet, ik
wil dit niet meer doormaken.”

Activiteiten als therapie

“Als zo’n paniek- en angstreactie komt
opzetten dan moet ik proberen mezelf ervan
te overtuigen dat ik in het hier en nu en in een
veilige omgeving zit en dat het niet datgene is
wat je denkt te zien, te ruiken en te voelen.
Mijn vrouw en de mensen met wie ik
dagelijks omga die weten dat. Wat ik nodig
heb is afleiding, afleiding, afleiding! Men
roept soms tegen me: ‘Doe nou eens rustig,
kom eens zitten!’ Maar ik heb vaak niet de
rust om te gaan zitten en niets te doen.
Rustig zitten en een bakje koffie doen dat
gaat niet, of ik moet continu aan het woord
zijn, zoals nu. Anders gaat het heel snel mis.
De rare gedachten schieten kriskras door mijn
hoofd, het bestuift en bespringt mij van alle
kanten en dan gaat het mis, in een spiraal
naar beneden toe.
Als ik voor de schuttersvereniging op een
groot evenement moet zijn ben ik doorgaans
heel vroeg aanwezig als de mensen nog
moeten komen. Ik kan dan heel langzaam de
druk op zien bouwen. Daar kan ik beter mee
omgaan dan in een keer geconfronteerd te
worden met zo’n volle zaal. Het verenigingsleven, de bestuursfuncties, het organiseren van
evenementen, is voor mij therapie. Ik ben dan
bezig, - heb iets omhanden.”

Zwijgen als afweermechanisme

Met zijn ‘Srebrenica en PTSS-verhaal’ gaat
Wim Sanders regelmatig het land in. Het
delen van zijn traumatische ervaringen,
simpelweg het (kunnen) praten hierover, heeft
voor hem een therapeutische meerwaarde.
“Ik heb dit aangedragen gekregen vanuit
Centrum’45 en ik krijg er een stuk verlossing
mee. In het begin heb ik voornamelijk
gezwegen. Dat zag je bij veel collega’s, uit
‘Libanon’, ‘Afghanistan’, die daar ook in
therapie waren. We leden allemaal aan
hetzelfde: We wilden er niet over vertellen.
Het deed mij terugdenken aan mijn vader. Die
heeft in Nederlands-Indië gezeten. Maar over
wat hij daar allemaal heeft meegemaakt
zweeg hij. Op vragen daarover zei hij altijd:
‘Kijk maar in de kast daar liggen de fotoboeken. Maar we hebben nooit samen die
fotoboeken doorgebladerd.”
De nieuwsgierigheid naar wat zijn ouwe heer
in Indië had mee- en doorgemaakt nam alleen
maar toe door het halsstarrige zwijgen van
senior. Toen de oudste dochter van Wim
Sanders anderhalf jaar terug te kennen gaf dat
ze samen met haar vader naar Indonesië
wilde gaan, greep hij de gelegenheid met
beide handen aan om te proberen het spoor
van zijn vader in voormalig Nederlands-Indië
terug te volgen. “We zijn toen aan de hand
van de foto’s van mijn vader en in zijn spoor,
een rondreis gaan maken door dat grote land,
- van eiland naar eiland, diep in de jungle op
plekken waar mijn vader en haar opa ook
geweest is. En dat gaf een enorme voldoening, merkte ik.”

Het thuisfront

Die reis, die zoektocht, bracht vader en
dochter dichter bij elkaar en zorgde voor meer
begrip over en weer. “In de periode dat ik er
achter kwam dat er iets niet goed zat in mijn
brein was ik niet te genieten, heel opstandig
thuis. Geen tijd voor de kinderen, geen tijd
voor niets, ik was alleen maar met mezelf
bezig. Met als gevolg spanningen en ruzies.
Totdat ze een keer meegingen naar een
familiedag van
Centrum’45. Daardoor zijn we uiteindelijk heel
nauw tot elkaar gekomen. Onder begeleiding

3 EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring,
zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. (-)
EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg
van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. (Bron: Vereniging EMDR Nederland).
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van therapeuten hebben we naar elkaars
verhalen geluisterd en dat ging hartstikke
goed. Door Centrum’45 zijn er geen spanningen meer op en met het thuisfront. Daar ben
ik heel dankbaar voor.”
Het thuisfront, echtgenote en twee volwassen dochters, kreeg het stevig voor de kiezen
in de periode voor en nadat er uiteindelijk
PTSS bij Wim Sanders werd vastgesteld.
“Met name in de ontkenningsfase, de periode
waarin ik zoekende was: ‘Wie ben ik nou
eigenlijk, wat wil ik, wat is mijn leven nou
eigenlijk’. Je leven staat op zijn kop, er is iets
dat het tot een rommeltje maakt, dat overal
tegenaan trapt en alles overhoop gooit. Er is
geen respect meer voor bepaalde zaken. Je
hebt geen controle meer over jezelf, je bent
agressief, - niet in de zin van slaan, schoppen
of zo maar kort aangebonden, gauw aangebrand. Feller in de benadering, feller naar
mensen toe. Ik merkte dat heel erg in het
verenigingsleven waarin ik probeerde mijn
sores en alle gedoe om mij heen te verbergen.”

‘Moeders van Srebrenica’
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“Die negatieve berichtgeving in de media over
wat er in Srebrenica is gebeurd, wat Dutchbat
had moeten doen of laten, heeft, zeker in het
begin, heel veel pijn gedaan. Inmiddels is de
berichtgeving wel veranderd. Maar de eerste
jaren had ik ook zoiets van: ‘Mensen jullie
weten echt niet waar je het over hebt’. Toen ik
in 2013 echt thuis kwam te zitten met PTSS
was de druk een beetje van het vat af. En
inmiddels is toch wel het inzicht doorgebroken dat daar heel wat anders gebeurd was
dan door de media gemakshalve werd bericht.
We hebben echt alles gedaan wat toen in ons
vermogen lag om die mensen te redden. We
hebben ze te eten gegeven van onze rantsoenen, we hebben ze medisch verzorgd, we
hebben ze getroost, we hebben ze begeleid,
we hebben echt álles voor die mensen
gedaan.”
Maar dan heb je toch nog al die ‘moeders van
Srebrenica’ die blijven roepen dat jullie niets
gedaan hebben en schuldig zijn aan de dood
van hun mannen en zonen.

“Ja, heel apart! Met mijn groepscommandant
en drie vrouwen die bij mij in het peloton
zaten ben ik onder leiding van Vredesorganisatie PAX en een aantal hulpverleners naar
Srebrenica terug gegaan. We hebben toen
ook de vrouwen van Srebrenica ontmoet en
gesproken op het kamp in Potočari4. Een heel
goed gesprek. De vrouwen waren heel rustig
en kalm.

Geen verwijten of zo dat wij ergens de schuld
van zouden hebben. Ze zeiden dat ook met
zoveel woorden: ‘Jullie hebben geen schuld,
jullie konden er niets aan doen’. Een paar
weken daarna was er die rechtszaak in Den
Haag. Ik werd toen gevraagd door PAX of ik
daar bij wilde zijn. Dat heb ik gedaan. Diezelfde vrouwen die wij toen in Potočari
hebben gesproken waren er ook bij dit keer
belaagd door reporters en cameraploegen.
Het heeft mij erg verwonderd dat die vrouwen die wij destijds in Bosnië gesproken
hebben en die toen alleen maar geïnteresseerd waren of wij nog foto’s hadden uit die
tijd, met schadeclaims en zware verwijten
kwamen. Ik dacht, achterin de rechtszaal want
het was me veel te druk, dit kan niet waar
zijn.”
Hoe gaat het nu met u? Ik zie een vrolijk en
opgeruimd mens bezig met tal van activiteiten
met name in het verenigingsleven.
“Ik probeer ook mijn oude ‘ik’, om het zo te
zeggen, terug te winnen: vrolijk en opgeruimd. Ik moet er wel heel hard voor werken.
Het is iets wat binnen in mij zit en wat ik met
niemand kan delen. Maar ik weet ook dat ik
met mijn leven verder moet gaan en dat ik
niet kan blijven hangen in 1995. Kijk, 1995
bepaalt wel voor een heel eind mijn dagelijks
leven maar mij is geleerd hoe ik ervoor kan
zorgen dat het niet mijn leven compleet
domineert.
Ik probeer heel erg positief te zijn, mij te
focussen op een goede toekomst. Tot nu toe
gaat het redelijk goed maar ik kan niet zeggen
dat het ook zo blijft. Het kan best zijn dat ik
straks een heel grote terugslag krijg en dat ik
weer in zak en as zit. Maar ik heb geleerd dat
ik positief moet blijven. Negativisme is funest.
Dat is iets wat ik absoluut niet wil. Ik wil
positief naar de toekomst kunnen blijven
kijken.”

4 Potočari is een plaats in de gemeente Srebrenica, in de Servische Republiek. Het ligt in het oosten van Bosnië en Herzegovina,
6 kilometer ten noordwesten van Srebrenica.
Tijdens de Bosnische Oorlog was het dorp in de enclave van Srebrenica. Op de site van een oude autofabriek bevond zich het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat, onderdeel van UNPROFOR. Het had de opdracht om toe te zien op het 'bestand' tussen de Moslims en
Serviërs, het beschikte hiervoor over 7600 militairen en licht geschut. Het is een groot misverstand dat Dutchbat de opdracht had om de
enclave te verdedigen. Als het zijn missie succesvol had mogen uitvoeren en deze enclaves had moeten beveiligen zouden er 34.000
militairen en zwaar afweergeschut voor nodig zijn geweest. (Bron: Wikipedia)
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Metal Shark Interceptor patrouilleboten
Kustwacht Caribisch Gebied gereed voor actie
Het Steunpunt van de Kustwacht Aruba heeft eind januari jl. de eerste
4 Metal Shark Interceptors in gebruik genomen. In totaal beschikt de Kustwacht Caribisch Gebied over 12 ultrasnelle patrouillevaartuigen ter vervanging van de inmiddels
verouderde en afgeschreven SuperRhibs. De Kustwacht Steunpunten Curaçao, Aruba en
Sint Maarten krijgen elk vier nagelnieuwe Metal Sharks.
De kustwachters en het technisch
personeel van het Steunpunt
kregen een trainingsperiode van
twee weken te verwerken om
vertrouwd te raken met de
geavanceerde vaartuigen. Ook het
technisch personeel van het
Steunpunt is, na eveneens een
intensieve training, gereed om in
eigen huis het onderhoud van de
boten te kunnen uitvoeren.

Een grote vooruitgang

De nieuwe patrouilleboten (38’
Defiant monohull) zijn speciaal
ontworpen en gebouwd voor de
kustwacht. Ze zijn onder meer
voorzien van een kajuit waardoor
de kustwachtteams beter beschermd zijn als zij onder barre

weersomstandigheden in actie
moeten komen. De Amerikaanse
scheepsbouwer Metal Shark uit
de ‘Pelican State’ Louisiana, gaf
het ruim 11 meter lange vaartuig
verder ergonomisch aangepaste
stoelen en een toilet mee.
Daardoor kunnen de teams
opsporings- en search and rescue
(SAR) acties langer volhouden.
Volgens de Arubaanse minister
van Justitie Andin Bikker moeten
“de wateren” van het eiland
veiliger worden. Hij verwacht dat
de Metal Shark Interceptors
hieraan gaan bijdragen. Tevredenheid en positieve verwachtingen
ook bij de leiding van het Steunpunt. “Ons personeel is erg
gemotiveerd om met de nieuwe

boten te gaan werken”, zei Randy
Paskel, Hoofd Steunpunt, bij de
officiële ingebruikname. “We zien
dit als een grote vooruitgang.”

Versterking staf CZMCARIB wegens onrust Venezuela
De staf van CZMCARIB op Curaçao krijgt versterking vanuit Nederland. Aanleiding is de
toegenomen maatschappelijke en politieke onrust in het Zuid-Amerikaanse buurland
Venezuela. Hoewel er (nog) geen extra contingent militairen en materieel naar de
Cariben gaat, is Defensie, volgens een woordvoerder, voorbereid op de dingen die
wellicht komen gaan.
Gegeven haar Koninkrijkstaak
staat Defensie “altijd paraat en is
op alle scenario’s voorbereid”,
vertrouwde de woordvoerder
RTL-televisie toe.

Humanitaire hulp

Nederland volgt de ontwikkelingen in Venezuela, het grootste
buurland van het Koninkrijk, op de
voet. ‘Den Haag’ beziet onder
meer welke vorm van humanitaire

hulp of militaire steun geboden
kan worden indien de nood aan
de man komt. In dat geval komen
nadrukkelijk de landen Curaçao en
Aruba in beeld.

Anaconda terreinwagens
al in actie in ruige kunuku
Defensie in het Caribisch gebied heeft sinds begin februari 46 Dutch Military Vehicles
(DMV) 4x4 Anaconda terreinwagens in huis. En inmiddels zijn de Anaconda’s al uitgebreid uitgetest onder offroad-omstandigheden in de ruige Curaçaose kunuku.
De Anaconda is in samenwerking
met DEBA Bedrijfswagens uit
Etten-Leur ontwikkeld en gebouwd. Dit gebeurde in een,
althans voor Defensie, verrassend
korte tijd. Over hoe een en ander
in zijn werk is gegaan hebben we
uitvoerig bericht In het januarinummer van ACOM Journaal.

Speciaal ontwikkeld

De robuuste Anaconda’s komen in
de plaats van de 40 bepantserde
Mercedes-Benz G280 CDI’s (MB)
die het Korps Mariniers op de
eilanden tot nu toe in gebruik had.
Maar de MB was eigenlijk
overgekwalificeerd voor de taken
van de mariniers in de Cariben.

Aan de hand van hun eisen is dan
ook de Anaconda speciaal
ontwikkeld met de nadruk op hun
prioriteiten betreffende mobiliteit
en humanitaire hulpverlening. De
Anaconda is bewapend en is
gefaciliteerd om ruime hoeveelheden water mee te nemen.
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Veteranenbeleid bij Defensie: Steeds
De Veteranenwet en het daarop gebaseerde Veteranenbesluit dragen de minister van
Defensie op om de (medische) zorg voor veteranen op zich te nemen en uit te voeren.
Dit artikel zet deze bijzondere zorgplicht voor veteranen in hoofdlijnen uiteen.
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Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de
Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der
Nederlanden hebben gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel door deelname aan
een militaire missie of vredesoperatie (vaak in
internationaal verband) ter handhaving of
bevordering van de internationale rechtsorde.
We spreken in dit verband over post-actieve
veteranen en actieve veteranen, die nog in
werkelijke dienst van Defensie zijn.

Wat houdt
veteranenzorg in?

Veteranenzorg houdt in dat de beroepsmilitair
vanuit Defensie kan rekenen op begeleiding,
ondersteuning en medische zorg - voor, tijdens
en na een uitzending of missie. De beroepsmilitair en zijn of haar partner worden voorbereid
op de daadwerkelijke inzet waarbij tevoren de
uitzendgeschiktheid wordt onderzocht.
Tijdens de inzet wordt voorzien in de sociaalmedische begeleiding van de militair en de
relatie. Onder relatie wordt verstaan: de
echtgenoot, geregistreerde partner of andere
levensgezel en bloed- en aanverwanten in de
1-ste of 2-de graad (ouder en kind en grootouder
en kleinkind). Overigens is uit de evaluatie van
het veteranenbeleid gebleken dat de partners
(het ‘thuisfront’) meer informatie over het
verloop van de missie wensen te krijgen. De
minister van Defensie heeft toegezegd hieraan
te zullen gaan werken (zie: De Veteranennota
2017-2018).

Veteranenzorg houdt ook het zogeheten
‘decoratiebeleid’ in: het toekennen van
onderscheidingen als officiële blijk van erkenning en waardering voor de uitzending en inzet
van de beroepsmilitair onder buitengewone – of
oorlogsomstandigheden.

Bijzondere zorgplicht voor Defensie

De Veteranenwet en het Veteranenbesluit
regelen de zogenoemde ‘bijzondere zorgplicht’
voor de minister van Defensie ten behoeve van
veteranen die last hebben van uitzending
gerelateerde gezondheidsklachten. Deze
zorgplicht komt tot uiting in drie onderwerpen:
a. Materiële zorg;
b.	Immateriële zorg (maatschappelijke ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg;
c. Revalidatie en re-integratie.

Materiële zorg

Veteranen hebben recht op financiële ondersteuning door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP voert in dit kader
verschillende wettelijke regelingen uit. Het gaat
om:
1.	Militair Invaliditeitspensioen (MIP);
2.	Tijdelijke inkomensvoorziening gedurende de
revalidatie, re-integratie en begeleiding;
3.	Zorgcoördinatie en sociale zorg;
4.	Nabestaandenpensioen;
5.	Ereschuldregeling;
6.	Militair arbeidsongeschiktheidspensioen;
7.	Regeling volledige schadevergoeding (RVS).
Het ABP heeft een zorgloket opengesteld, dat
uitkeringen en pensioenen verzorgt voor
militaire oorlogs- en dienstslachtoffers (MOD),
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in ontwikkeling en nog niet af
waaronder veteranen. Ook wordt (financiële)
hulp geboden op andere gebieden zoals
geneeskundige verstrekkingen, voorzieningen,
re-integratiebegeleiding en schuldhulpverlening.

Immateriële zorg

Immateriële zorg betekent aandacht en zorg op
het sociaal psychologisch vlak, voornamelijk het
bieden van specifieke zorg aan veteranen die
kampen met chronische psychische klachten
(PTSS). De ervaring leert helaas dat een
bepaald percentage van de uitgezonden
beroepsmilitairen door traumatische ervaringen
PTSS hebben ontwikkeld.
Defensie heeft het PTSS-protocol ontwikkeld.
Met behulp van dit protocol wordt bij chronische psychische klachten de mate van invaliditeit bepaald, die verband houden met het
militaire dienstverband. Het PTSS-protocol is
onlangs geëvalueerd door de Universiteit
Groningen. Hun aanbevelingen hebben geleid
tot aanpassingen in het PTSS-protocol die in de
loop van 2019 door Defensie worden doorgevoerd.
Defensie geeft Immateriële nazorg middels de
zogeheten ‘adaptatieprocedure’: gedurende de
eerste 18 maanden na terugkeer van de missie
wordt de veteraan proactief begeleid. Deze
procedure bestaat uit de volgende onderdelen:
a.	Een gesprek met de psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werk (bijzonder debriefingsgesprek) gericht op het verloop van de
missie, de persoonlijke ervaringen en de
mentale gesteldheid van de veteraan;
b.	Het verstreken van informatie over de
beschikbare zorg na terugkeer;
c.	Het invullen van de nazorgvragenlijst, die tot
doel heeft te signaleren of er mogelijk sprake
is van psychische klachten. Ongeveer 6
maanden na terugkeer krijgen veteranen en
hun gezinnen een nazorgvragenlijst toegezonden. Uit de antwoorden komen eventueel
lichamelijke of geestelijke problemen naar
voren.
d.	Terugkeerdagen, die zijn gericht op het
ontmoeten van mede-veteranen en het
praten met aanwezige hulpverleners.

Veteranenloket

Het Veteranenloket (VL) is een onderdeel van
het Veteraneninstituut (VI) en is de ‘toegangspoort’ voor post-actieve veteranen tot het
verkrijgen van ondersteuning, zorg, uitkering en
pensioen voor de veteraan. De veteraan krijgt
een zorgcoördinator toegewezen die de
hulpvragen van de veteraan inventariseert om
vervolgens een ‘op maat gesneden’ zorgplan
aan de veteraan aan te bieden. Daarna gaat het
zogeheten ‘zorgtraject’ van start.
Indien de veteraan psychische hulp nodig heeft,
dan zal de zorgcoördinator een afspraak regelen
met de maatschappelijk werker van het
Landelijk Zorgsysteem voor veteranen (LZV).

Het zou overigens goed zijn als het VL ook
openstaat voor veteranen in werkelijke dienst.
Momenteel valt de laatstgenoemde groep
enkel onder de reguliere gezondheidszorg voor
veteranen van Defensie, verzorgd door
Dienstencentrum Re-integratie (DCR) en de
Militaire Geestelijke Gezondheidszorg.

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen
Het VL maakt gebruik van het Landelijk
Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Dit is een
samenwerkingsverband tussen civiele en
militaire zorginstellingen op het gebied van
geestelijke gezondheidszorg. Het LZV bevordert de samenwerking tussen de aangesloten
instellingen. Het gaat er uiteindelijk om dat de
krachten van de partners worden gebundeld.
Binnen het LZV nemen twaalf instellingen de
zogenoemde ‘nuldelijnsondersteuning’
(vrijwilligers die gerichte informatie geven) en
1ste - en 2de lijnsondersteuning voor hun
rekening teneinde de bijzondere zorgplicht voor
veteranen verder vorm te geven (Zie: Veteranen
Platform Jaarplan 2018,
www.veteranenplatform.nl).

Toezicht op het veteranenbeleid

Het toezicht op het door Defensie gevoerde
veteranenbeleid wordt uitgevoerd door drie
instanties:
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Aangezien steeds meer een beroep op de
Veteranenombudsman wordt gedaan, heeft de
minister van Defensie in april 2018 besloten om
de subsidie aan de Veteranenombudsman met
een fors bedrag structureel te verhogen. Dit
geeft aan dat nog veel kan worden ‘gesleuteld’
aan het zorgsysteem voor veteranen.

Speerpunten van het huidige
veteranenbeleid
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1.	De Inspecteur-General der Krijgsmacht (IGK)
in de rol van Inspecteur der Veteranen. Hij
adviseert de minister van Defensie over alle
veteranenaangelegenheden. Ook bemiddelt
hij in geschillen met Defensie die inmiddels
een slepend karakter hebben gekregen en in
een impasse zijn geraakt;
2.	De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO). De RZO richt zich op het
civiel-militaire zorgsysteem voor veteranen
en bevordert de samenwerking tussen de
partners van de veteranenzorgketen;
3.	De Nationale ombudsman in zijn rol als
Veteranenombudsman. De Veteranenombudsman bestaat sinds 2014. De Nationale
ombudsman is niet verbonden aan het
ministerie van Defensie en dus onafhankelijk.
De Veteranenombudsman behandelt
klachten van veteranen over Defensie en/of
de betrokken niet-overheidszorginstellingen.
Daar waar misstanden zijn geconstateerd,
worden deze aan de kaak gesteld waarna
pogingen in het werk worden gesteld om
deze - door middel van bemiddeling,
adviezen en aanbevelingen - om te buigen
naar een goede samenwerking en een
werkbaar proces. De ombudsman is in de
praktijk vaak de laatste strohalm (‘last resort’)
voor de veteraan.

Defensie heeft in de Veteranenota 2017 – 2018
een aantal beleidsdoelstellingen gesteld:
1.	Dutchbat III-veteranen:
Defensie wenst een onafhankelijk onderzoek
uit te voeren naar de nog steeds aanwezige
problemen in het dagelijks leven van
Dutchbat III-veteranen. Dit naar aanleiding
van een advies van de RZO. Defensie wenst
deze problemen effectief aan te pakken;
2.	Reikwijdte: Defensie heeft de wens de
dienstverlening en zorg aan veteranen te
optimaliseren en meer de grenzen van de
specifieke veteranenzorg te definiëren en de
goede overgang naar de reguliere zorg beter
te organiseren;
3.	Governance: de uitvoering en financiering
van het veteranenbeleid (bestuurlijke
organisatie) moet eenvoudiger en slagvaardiger gemaakt worden;
4.	Ontwikkelingen van preventieve medische
programma’s;
5.Bestendigen nuldelijnsondersteuning;
6.	ISAF-veteranen: meer psychische ondersteuning voor deze grote groep Afghanistan-veteranen binnen het reguliere nazorgtraject.

Vragen en rechtshulp

Hebt u vragen over dit onderwerp of wenst u
rechtshulp van de Juridische Dienst van de
ACOM, dan kunt u gedurende kantooruren
telefonisch contact met ons opnemen of een
e-mail (info@acom.nl) aan ons zenden.

Jaarlijkse herdenking ‘Slag in de Javazee’
In Den Helder wordt ook dit jaar de Slag in de Javazee herdacht. Bij de dramatisch verlopen slag, 77 jaar geleden, mislukte de poging van het ABDA-COM
eskader, onder commando van schout-bij-nacht (SBN) Karel Doorman om de
Japanse invasievloot, met troepen voor de aanval op Java, tegen te houden.
Nederland verloor bij deze slag 915 marinemannen, SBN Doorman en stoker/olieman
Nicolaas Johannes Hager. In totaal kostte de
‘Slag’ aan 2300 geallieerde opvarenden het
leven. Van het eskader gingen de kruisers
Hr.Ms. De Ruyter en Hr.Ms. Java en de
torpedobootjager Hr.Ms. Kortenaer verloren.
De herdenking wordt op 27 februari a.s.
gehouden in de Marinehaven, locatie:
restaurant van de Marine Club, Harssensschiereiland 09 D05-001D (Tel. 0223-614225).
Vice-Admiraal b.d. M.J.M. Borsboom verleent
zijn medewerking aan de ceremonie rondom
de officiële handeling en de onthulling van de
herinnerings-paneeltjes op het Marineterrein.

Motorreddingboot ‘Javazee’

Bij de herdenking van de Slag in de Javazee in
2017 (75 jaar), werd ook de vijftigste verjaardag van de motorreddingboot ‘Javazee’
gevierd. De boot kreeg daarbij de status van
‘Varend Oorlogsmonument’. Bij die gelegenheid kreeg het Helders Historische Reddingboten Collectief (HHRC) het postuum aan
stoker/olieman Hager toegekende Oorlogs
Herinneringskruis aangeboden. Kort na
ontvangst van het herinneringskruis werd
besloten, dit met persoonlijke informatie over
de heer Hager en de Slag te bevestigen in het
vóór-gereddenverblijf van de ‘Javazee’.
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ALGEMEEN

Thuisfrontdagen
Activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de Koninklijke Marine,
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.
De militair en/of het thuisfront krijgt een uitnodiging voor de activiteit thuisgestuurd.
Bezoekt u een militaire locatie? Dat kan alleen met rijbewijs, paspoort of id-kaart.
CZSK = Koninklijke Marine
CLAS = Koninklijke Landmacht
CLSK = Koninklijke Luchtmacht

Datum Tijd

KMar = Koninklijke Marechaussee
DOT = Defensie Organisatie Thuisfront

Activiteit

Locatie

maart 			
2
09.00
		
9
10.00
9
10.00
		
14
10.00
15
10.00
22
8.30
23
10.00
30
10.00

Thuisfrontcontactdag
Museum, Soesterberg
Thuisfrontcontactdag RS (2e)
Thuisfrontcontactdag MINUSMA (NSE 4)
en kleine missies
Medaille-uitreiking RS, MINUSMA, OIR en CBMI
Thuisfrontinformatiedag FP-TAA - STAF RS
Thuisfrontinformatiedag MINUSMA en kleine missies
Thuisfrontcontactdag LRRPTG-7
Thuisfrontcontactdag CBMI-13

Hilton/Nationaal Militair
KMar
Van der Valk Hotel, Eindhoven

CLAS

Spoorwegmuseum, Utrecht
IJsselhallen, Zwolle
Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot
Genm Kootkazerne, Garderen
Burgers' Zoo, Arnhem
Burgers' Zoo, Arnhem

CLAS
CLAS
CLAS
CLAS
CLAS
CLAS

april				
6

9.00

Thuisfrontcontactdag EFP (1e)

Burgers' Zoo, Arnhem

CLAS

DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.
Als militaire professional wilt u zekerheid en
duidelijkheid over al uw militaire- en privérisico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair
wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt
het DFD-abonnement in combinatie met het
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw
verzekeringen en overige financiële zaken altijd
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement
biedt u de zekerheid van:
✔ Onafhankelijk en

persoonlijk advies;

✔ Advies bij u thuis, ook ‘s avonds

en in het weekend;

✔ Eén aanspreekpunt,

24/7 bereikbaar;

✔ Maatwerk oplossingen voor

uw beroeps- en privérisico’s;

✔ Schadeverzekeringen

zonder provisie;

✔ Geen verrassingen. U weet

precies hoeveel en waarvoor
u betaalt;
✔ Een vlotte schadeafwikkeling;
✔ Gemak. U en uw thuisfront
hebben er geen omkijken naar.

T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl
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HORIZONTAAL: 1 vistuig - kluit – studeren – de dato; 2 dobbelsteen – bestuur; 3 lofdicht – domoor –
privaat; 4 grote zwemvogel – schrijfgerei – Spaanse uitroep; 5 patent – plaats in Noord-Brabant –
luchtvaartmaatschappij; 6 aanvankelijk – uitgang – oude maat – ontsloten; 7 sterrenbeeld –
kaartenboek – arrogant; 8 rivier in Zwitserland – voorzetsel – veldtoilet – mannetjeshond;
9 wijfjesschaap – lekkernij – sleeën – titel – steen; 10 middag – tasto solo – voorwerp – siersteen.
VERTICAAL: 1 kort baardhaartje – atoomgroep; 2 allemaal – militair; 3 poeder – spot;
4 vrucht – glanszijde; 5 oosterlengte – handweefwerk – proef; 6 kleur – oude naam Griekenland;
7 persoonlijk vnw. – beursterm – karakter; 8 boerenwerktuig – gesloten hand – legerafdeling;
9 zacht praten; 10 water in Friesland – rangschikking; 11 soort metaal – kleurling; 12 plaats in
Gelderland – onderzoeksinstituut – aardhoogte; 13 nikkel – dakrand – anorak; 14 dyne – westerlengte
– gesteente – een en ander; 15 decigram – cerium – met name – uitwisseling.

Oplossingen kunt u inzenden tot

04 maart '19
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #01-19 luidt: Invloedssfeer.
De winnaars: J. Jansen Venneboer, Zutphen; A.A.J.J. van Heerbeek, Goirle.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

Jubilarissen

SENIOREN

40 jaar
ACOM-lid
Veertig trouwe jaren als lid van de ACOM heeft
seniorenvertegenwoordiger, de heer W.J.R.
(Wim) van Mol, erop zitten. Voor Regio Zuid is
hij een van de actieve leden die zich inzetten
voor de bond, in het bijzonder voor de senioren uit de regio. Tijdens de recente regioraadsvergadering kreeg de jubilaris het insigne voor
40 jaar lidmaatschap en de bijbehorende
oorkonde uitgereikt door de heer S. Hop, de
algemeen secretaris-onderhandelaar van de
ACOM.
Op de foto van het ‘huldigingsmoment’, links
de jubilaris.

Jaarlijkse Kruisweg voor veteranen
op Goede Vrijdag in Roermond

Op Goede Vrijdag 19 april a.s. organiseren het Nationaal Katholiek
Thuisfront en de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de
Krijgsmacht, de jaarlijkse Kruisweg voor militairen, veteranen en hun
gezinnen in het Kruiswegpark in Roermond. Dit jaar vindt de Kruisweg
voor de 12de keer plaats.

De tocht begint om 15.00 uur in de Kapel in
’t Zand, Parklaan 3 in Roermond. Behalve voor
militairen, veteranen en hun thuisfront is de
Kruisweg ook voor de inwoners van Roermond toegankelijk. Ze duurt ongeveer één
uur.

Symbool van verbondenheid

Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Tom van
Vilsteren zal het beginsignaal voor de tocht
geven door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel. Dit symboliseert de
verbondenheid met militairen die uitgezonden
zijn om ver van huis, vrede en veiligheid te
waarborgen. Daarna trekt de stoet langs de
staties in het park.

De Kruisweg wordt afgesloten met het
leggen van bloemen. Met deze bloemenhulde
herdenken wij iedereen, die door zich in te
zetten voor de vrede, het hoogste offer heeft
gebracht.

Aanmelden

Na afloop is er in café/restaurant Parkzicht
gelegenheid tot ontmoeting onder het genot
van een kopje koffie of thee.
Bij slecht weer zal de Kruisweg in de Kapel
worden gehouden.
Als u wilt deelnemen wilt u zich dan opgeven
vóór 10 april aanstaande. Aanmelden kan via
e-mail: info@katholiekthuisfront.nl of
telefonisch: 06-54796857.

SENIOREN

Senioren(mid)dagen
Dag

Datum

Plaats

Locatie

Bijzonderheden

28 mrt of
*Vught (ook leden uit Oirschot e.o) Lunettenkazerne, KEK-gebouw Lunettenlaan 201, 5263 NT Vught
18 april*			
di
16 april
Melle Duitsland
Gasthaus Hubertus, Westerhausener Strasse 50, 49324 Melle
do
16 mei
Boekel (Volkel en Uden)
Vergadercentrum NIA DOMO, St Agathaplein 6, 5427 AB Boekel
di
21 mei
**Regio West, Den Haag
Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC,
			
gebouw 146 beneden
do
23 mei of
***Woensdrecht
Vliegbasis, KEK gebouw,
24 oktober* (ook leden uit Vlissingen e.o.)
Schuttershof Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide
				

Hele dag
(of middag)

2019

do

Hele dag

Hele dag
(of middag)

				
De bijeenkomsten zonder * zijn middagbijeenkomsten. Tenzij anders vermeld in de uitnodiging beginnen deze
bijeenkomsten om 13.30 uur. De zaal is dan open vanaf 13.00 uur.
De data en tijden van onze seniorenbijeenkomsten vindt u ook op onze website.

* Het is de bedoeling dat de bijeenkomst in Vught een dagbijeenkomst wordt die tussen 10 uur en 15 uur zal plaatsvinden.
De datum is nog niet zeker: de datumopties die wij aan defensie hebben voorgelegd zijn 28 maart en 18 april.
In de uitnodiging zal worden vermeld welke dag de bijeenkomst zal plaatsvinden.
** Dit is een dagbijeenkomst. Het aanvangstijdstip zal in de uitnodiging worden vermeld.

*** Het is de bedoeling dat de bijeenkomst in Woensdrecht een dagbijeenkomst wordt die tussen 10 uur en 15 uur zal
plaatsvinden. De datum is nog niet zeker: de datumopties die wij aan Defensie hebben voorgelegd zijn 23 mei en
24 oktober. In de uitnodiging zal worden vermeld welke dag de bijeenkomst zal plaatsvinden.
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Uw regio wil ú als rsv’er
De rsv’ers van uw bond hebben dringend versterking en verversing nodig!
Als postactief ACOM-lid krijgt u nu de gelegenheid om ook dat (ene) gaatje in uw agenda zinvol te besteden.
Postactief actief voor de bond, uw regio, maar vooral voor uw kameraden en (soms) hun nabestaanden. Meld u aan
bij uw regio onder het motto: Ik word regioseniorenvertegenwoordiger!

Langdurig ziek?

Laat het de ACOM weten!

Het komt wel eens voor dat (senior)leden of hun partner langdurig ziek zijn en dat uw bond daarvan pas na verloop
van tijd op de hoogte wordt gesteld. Helaas heeft dat dan ook als gevolg dat wij pas heel laat onze belangstelling
kunnen tonen.
Mede hierom verzoeken wij u om, mocht u (onverhoopt) hiermee geconfronteerd worden, onverwijld uw
regiobestuur en/of het secretariaat van de bond in Leusden te informeren over (langdurige) ziektegevallen.
Dat kan telefonisch: 033-495 30 20 of per e-mail: info@acom.nl

ALGEMEEN

ACOM BELASTINGSERVICE 2018-2019
Zoals elk jaar is de ACOM u ook dit jaar weer van dienst met haar “Belastingservice”.
Wij verzorgen uw aangifte(s), verzenden deze naar de Belastingdienst en u ontvangt
een kopie van de aangifte 2018, een berekening aanslag 2018 en (indien van toepassing) een overzicht Zorgtoeslag 2018.
Hoe werkt het?

De leden die in 2018 via de ACOM aangifte
hebben gedaan over het belastingjaar 2017
ontvangen rond de jaarwisseling automatisch
het invulformulier voor de aangifte over 2018.
Hebt u geen invulformulier ontvangen?
Download nu al het invulformulier voor 2019 op
onze ACOM website www.deacom.nl/
ledenservice/belastingservice of bel/mail ons
vanaf 4 januari 2019 (tel 033-4962722/
info@acom.nl) en vraag om een “invulformulier
belastingaangifte 2019”. Vul het in en stuur het
voorzien van de gevraagde bijlagen aan ons
terug. Dit kan via e-mail naar info@acom.nl of
per post naar Postbus 290 te 3830 AG
Leusden.
Wij verzorgen na ontvangst uw aangifte. Wij
zenden de aangifte digitaal naar de Belastingdienst en u ontvangt (desgewenst per e-mail)
een kopie van deze aangifte.
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Administratiekosten

Voor u als lid van de ACOM is e.e.a. gratis.
Indien wij voor u ook de aangifte voor uw
echtgenote/(fiscale) partner mogen verzorgen,
dan wordt daar € 10,-- administratiekosten voor
gevraagd (zie verder invulformulier).
INVULFORMULIER MET
GEGEVENS TIJDIG INZENDEN
Om uw aangifte tijdig, vóór 01 mei 2019, te
kunnen inzenden verzoeken wij u de lijst met
bijbehorende stukken vóór 01 APRIL 2019 aan
ons te zenden of te mailen. Als u daar geen
kans toe ziet raden wij u aan, tijdig, vóór 01
MEI 2019 uitstel te vragen bij de Belastingdienst (gratis tel. 0800 0543/keuze uitstel/BSN
gereed houden). U krijgt dan automatisch
uitstel tot 01 september 2019 en u kunt uw
stukken, zodra compleet, later aan ons zenden.
Een verleend uitstel geldt dan tevens voor de
resp. toeslagen over 2018.

Eigen woning

Hebt u in 2018 een woning gekocht of verkocht
of heeft u in dit jaar uw hypotheek overgesloten? Stuur dan een kopie van de
notarisrekening(en) en/of de rekening van de
hypotheekverstrekkers mee!

Brief Belastingdienst:
“U hoeft geen aangifte te doen”

Sommigen ontvangen dit bericht. Doch door
veranderde persoonlijke omstandigheden en/of
inkomsten, eigen bijdragen etc. kan het toch
zijn dat na berekening blijkt dat er sprake is van
een teruggave. Wij raden u dus de aangifte(‘s)
altijd door ons te laten berekenen en eventueel
toch aangifte te doen.

Jonge leden of leden recent
in militaire dienst

Deze categorie ontvangt veelal niet automatisch een uitnodiging van de Belastingdienst.
Wij raden u toch aan bij ons de invulformulier
2018 op te vragen en deze ingevuld samen met
bewijsstukken te retourneren zodat wij e.e.a.
kunnen berekenen en bij een positieve
uitkomst aangifte voor u te doen. Aangifte doen
kan alsnog over 5 voorgaande jaren.

Vragen

Als u vragen hebt kunt u ons mailen/schrijven
o.v.v. uw lidmaatschapsnummer/registratienummer of bellen. Telefonisch zijn wij het
gehele jaar door bereikbaar op de dinsdagen en
donderdagen van 09.00 – 12.00 uur.

Bezoek

Indien u ons wenst te bezoeken kan dat op
afspraak op het ACOM-kantoor te LEUSDEN.
Dit is altijd mogelijk met uitzondering van de
maand APRIL 2019.

Noot:

indien u door persoonlijke omstandigheden
niet in de gelegenheid bent de invulformulier in
te zenden en/of ons te bezoeken verzoeken wij
u, of iemand anders namens u, ons te bellen
zodat wij een oplossing kunnen afspreken.

Overledenen
Weert

Peter Sernér, 73 jaar, op 19 december
2018.
Correspondentieadres: Moeselschansweg 25, 6005 NA Weert.

Groningen

Kees Fraanje, 78 jaar, op 31 december
2018.
Correspondentieadres: W.L.S. Churchillstraat 29, 9728 SE Groningen.

Meppel

Gerrit Schoterman, 74 jaar, op 14 januari
2019.
Correspondentieadres: Het Bolwerk 20,
8332 GZ Steenwijk.

Barneveld

Klaas van Nieuwamerongen, 79 jaar, op
19 januari 2019.
Correspondentieadres: Roemer Visscherpark 2, 3771 DJ Barneveld.

Lidmaatschap
25 jaar lid

Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen:
P.H. Muurmans (SM), M.S. Pauw (SM).

40 jaar lid

Aan de volgende leden is het
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap
ontvangen:
J. Bergman (AOObd),
P. Bijsterveld (AOObd),
S. Dijkstra (SGT-1bd),
D.J. van Duuren (AOObd),
M.A.B. Janssen (SGT-1bd),
A. van Krimpen (AOObd),
W.J.R. van Mol (KAPbd),
F.T.C. Pulles (AOObd),
T.H. Sterken (MAJbd).

60 jaar lid

Voor 60-jarig lidmaatschap is het bijbehorende ACOM-insigne opgespeld bij:
F.J. Verbunt (SMbd).

Bevordering

D. van der Leeden is onlangs
bevorderd tot Sergeant-Majoor.

Medaille uitreiking

De gouden medaille voor Eerlijke en
Trouwe dienst is kortgeleden uitgereikt
aan P.A. Ros (AOO).

50 jaar lid

Het ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap is onlangs uitgereikt aan:
Mw. T.E.A. van Dijk-Rotgers,
F.J. Snippe (AOObd),
H. Verzijl (AOObd),

DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM
Naam:		
Geboortedatum:

voorletter(s): 		

-

Adres:
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Noord

F.T.C. Voogt
A.S. Talmaplein 14, 8802 RW Franeker
Privé: 0517-394568

Oost

C.J. Dekker
Meester Leppinkstraat 10,
7151 EP Eibergen

Midden

S.T. van Weerden
Lantaarnstede 84, 3431 KD Nieuwegein
Privé: 06-15951282

West

M. Bal
C. Spaanslaan 55 2493 CK
‘s-Gravenhage
Privé : 06-14208540
Dienst: 06-51262613

AANMELDBON NIEUW LID

Postcode:

Regiovoorzitters

m/v

-

Woonplaats:

Tel. nr.:		

Tel.nr.mob.: (06)		

E-mailadres:		

@

Registratienummer:		

werknemer-ID:

Onderdeel:
Krijgsmachtdeel:

 KL

 KLu

 KM

 KMar

Dienstverband:

 Militair

 Reservist

 Burger

 Postactief

		

Rang:

Salarisschaal:

 Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
 Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.
 Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.
Datum:

-

-

Handtekening:

Zuid

J. van Koningsbrugge
Landstrekenlaan 106
5235 LD ’s-Hertogenbosch
Privé: 073-6415375
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S E R V I C E PA G I N A
AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING
Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 033-4962706.
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u
van toepassing is.

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK
Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door
uw uitzendcertificaat aan te vragen!
Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig
percentage van € 5.000,-.
DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.
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Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•G
 a voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar
url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
• Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw persoonsen postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending.
Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
ACE European Group Limited (ACE) treedt op als risicodrager van deze verzekering.
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van
dekking toesturen. Bewaar dit goed!
Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.

COLOFON
ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM
de Bond van Defensiepersoneel en wordt
uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur. De redactie
behoudt zich het recht voor bijdragen te
weigeren of te redigeren. Overname van
artikelen of delen daarvan is uitsluitend
toegestaan na toestemming van het
Bondsbestuur.
Hoofdredacteur:
J.A. Kropf
Redactie:
H. Biervliet, G. Dijkers,
S. Hop, J. Mussche
Postadres:
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 033 4962722
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl
Foto’s:
Mediacentrum Defensie,
ACOM Audiovisueel Archief
Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl
Advertentie acquisitie
H.A. Biervliet
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 06 51 21 82 60
De Algemeen Christelijke Organisatie van
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de
Christelijke Centrale van Overheids- en
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese
Federatie van het Overheidspersoneel
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemersen vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid
(SWVV).

Plaatsing in de West
Ook voor een plaatsing in de West kunt u het ACOM-uitzendcertificaat en de
DFD-uitzendcheck aanvragen

Algemeen Secretariaat,
Ledenadministratie:
Algemeen Secretaris: S.A. Hop

DIENSTVERLENING ACOM
Bezoekadres: Larikslaan 1, Leusden
Postadres: Postbus 290,
3830 AG Leusden
Voor alle onderstaande diensten is het
ACOM Secretariaat te bereiken onder
T: 033 4962722
F: 033 4953005
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl
Buiten kantooruren kunt u een
boodschap inspreken. U wordt de
eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: drs B.R.C. van Ginkel
Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 08.45 uur - 12.30 uur.
Telefonisch spreekuur senioren: elke
dinsdag en donderdag van 10.30 uur 12.30 uur.

Adviseur Ethische Aangelegenheden:
Prof. dr. A.H.M. van Iersel
Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant (Vacature)
Rabbijn D.M. Sebbag
Pandit D. Djwalapersad
Imam G. Yalcin
Vertrouwenspersonen:
M. Bal, J. Talman-Klijnsma
A. Zwanenburg
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SAMEN STERK!
JUIST NU!

Elk nieuw lid krijgt niet alleen een krachtige, gedreven bond
maar ook een mooie binnenkomer: een mooi cadeau en, het
kan niet op, als extraatje een cadeaubon van € 10.
En voor elk nieuw lid krijg jij als aanmelder ook een leuk geschenk.
Aanmelden van je maten als lid van de ACOM doe je op onze site www.acom.nl
of met de bon op pagina 29.

Maak de ACOM een nog stérkere bond
met een nog kráchtiger geluid in jouw éigen belang!

JOUW BELANG:
ONS WERK! JUIST NU!
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Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen
uit een van deze welkomstcadeaus.

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

ACOM-Boot al meer dan 40 jaar
partners in verzekeringen.
ACOM-leden hebben een streepje voor bij Boot
assurantie adviseurs. En dat al ruim 40 jaar met
tal van bijzondere voordelen. Zoals het aantrekkelijke verzekeringspakket van ACOM-Boot. Op
maat gesneden voor u en uw thuisfront! Scherpe
premies en voordelige voorwaarden maar toch
een complete dekking voor:
> aansprakelijkheid
> inboedel legeringskamer
> doorlopende reisverzekering
> persoonlijke ongevallen
> molestdekking
> uitvaartkosten
Ook voor geldzaken bent u als ACOM-lid
bij ons aan het voordeligste loket met
onder meer aanlokkelijke voorwaarden
en uitgekiende regelingen voor lenen,
sparen. Of een hypotheek.
Vraag een offerte aan en u weet
direct hoe hoog uw voordeel kan
oplopen.

Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen
(0162) 45 48 25
(0162) 43 41 71
info@boot-verzekeringen.nl

