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Promot¡e bij de poort van het opleidingscentrum
van de marechaussee in Apeldoorn.

Defens¡e vreest nieuwe bezuinigingen
Bezuinigingen op Defensie zijn na het sluiten van het
regeeraccoord en aan de komst van de Defensienota
voorafgegaan. Geen procenten meer, maar minder. De
nullijn is bereikt en meer dan dat. Extra bezuinigen ten
bedrage van f 700 miljoen liggen hieraan ten grondslag.
lnmiddels heeft de regering aangekondigd een onderzoek
te zullen instellen (tussen-balans) naar de stand van zaken met betrekking tot de staatsfinanciën. ls er sprake
van een begrotingstekort van vele miljarden? Duidelijkheid hierover wordt eerst omstreeks februari aanstaande
verwacht. Daarna zal worden vastgesteld, indien er gesaneerd wordt, waar de klappen vallen.
Medewerkers van minister Ter
vooruitzichten. van mening dat
Defensie rekening moet houden

de van wellicht meerdere procenten.
Te veronderstellen dat Defensie
een uitzonderingspositie zou inne-

met een nieuwe bezuinigingsron-

men ten opzichte van

Beek zijn, op grond van sombere

æ'm"$

andere de-

partementen wordt door hen als
'utopisch' betiteld.

Dat nieuwe bezuinigingen

ver-

gaande gevolgen zullen hebben
voor het personeel en de organisatie, ligt in de rede.
Ook hierover bestaan, op centraal
niveau en bij de krijgsmachtdeelstaven, grote zorgen.

DEFENSIENOTA
lndien minister Ter Beek van zijn
collega's Lubbers of Kok geen zekerheid krijgt omtrent de financiële basis waarop hij zijn nota kan
baseren, wordt een vertraging in

de uitgifte ervan tot

sen van voornemens en, als resultaat daarvan, een andere nota.

omstreeks

april niet uitgesloten.
Defensiebronnen bevestigen dit.
Minder geld betekent het aanpas-

ONZEKERHEID

Sinds het aantreden van A.L.ter
Beek op Defensie is onzekerheid
omtrent de toekomst van de mili-

taire organisatie en het

daarin
werkzame personeel, de enige zekerheid die is geboden.
Uitstel van de presentatie van de
nota zal de hierdoor ontstane onrust onder het personeel aanwakkeren.

Bovendien ontstaan stagnaties op
tal van beleidsterreinen die ernstige gevolgen voor het personeel en
de organisatie zullen hebben.

INKRIMPING
Het sociaal plan dat met betrekking tot de inkrimping van het personeelsbestand, met 1 5% in de periode van 1991 - 1995, is ontworpen, is gebaseerd op basis van

'geen gedwongen ontslagen'.
lndien er opnieuw bezuinigd moet
worden kan de vraag worden gesteld of het plan in de gepresenteerde vorm gehandhaafd kan bli¡ven.

Op Defensie wordt geopperd dat
een verdergaande inkrimping van
het personeelsbestand. dan waarin was voorzien, in die situatie niet
mag worden uitgesloten.

Volgens

beleidsfunctionarissen

zijn gedwongen ontslagen dan nabij en in het bijzonder bij de landmacht.

VREDESD¡VIDEND
De ACOM zal onverkort vasthouden aan het aanvaarde uitgangspunt van het 'geen gedwongen
ontslagen'.
Het personeel heeft een bijdrage
geleverd aan het dividend dat nu
kan worden uitgekeerd.
Het ligt voor de hand dat voor hen,
als aandeelhouders, een deel van
die winst wordt gereserveerd voor
hun sociale positie.
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Discussiestuk voor Christelijk Sociaal Congres gepresenteerd

Bedreigde verantwoordelijkheid sleutel naar
kern van huidige sociale kwestie
Het christelijk-sociaal denken is
aan een herijking van zijn uitgangspunten toe. Die conclusie
wordt getrokken in het onlangs
gepresenteerde basisdocument

;5* r._. l:..rffi

kansarme mensen. Het derde

\*¡n¡s._

slachtoffer is het milieu.'
Bovendien ervaren steeds meer
mensen hun bestaan als doelloos.
Ze hebben niet het besef nodig Îe
zijn. De activiteiten in onze maatschappij zijn zo geprofessionaliseerd dat mensen een impuls missen om zich voor de samenleving
in te zetten.
Daarbij komt nog dat we leven in
een tiid waarin grote problemen
onbeheersbaar lijken. De overheid

dat is opgesteld ten behoeve van
het in 1991 te organiseren
Chr¡steliik Sociaal Congres. Volgens het document dient er meer
een beroep te worden gedaan op
de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen in plaats van dat
mensen zich opstellen achter de
collectieve verantwoordelijkheid.

wordt op indringende wijze

Het basisdocument, dat de titel
'Bedreigde verantwoordelijkheid'

dwongen beperken tot een korte

draagt, dient als uitgangspunt
voor het Christelijk Sociaal Congres dat volgend jaar november

term ijn-politiek.
GIFBELTEN

plaatsheeft. Het document wordt
gestuurd aan de deelnemende organisaties. Zij krijgen gelegenheid
om erop te reageren, An de hand
van de reacties wordt het uitein-

delijke congresprogramma

'Er is daarom een herbezinning op
gemeenschappelijke waarden no-

dig', concludeert Van

be-

Aanleiding van dat congres is de
herdenking van twee mijlpalen in
de sociale geschiedenis van ons
land, de pauselijke encycliek Re-

meer afgeschoven,'De functie van

christelijk-sociale bezinning zou
moeten liggen in het opsporen
van situaties waarin personen en
organisaties ten onrechte geen
verantwoordelijkheid dragen of
willen dragen voor de gevolgen

rum Novarum en het

eerste
Christel¡jk Sociaal Congres, beide

daterend uit 1891. De bedoeling

van het congres is nieuwe lijnen
uit te zetten voor christelijk-sociaal

denken.

ment opgesteld.

ln

vergelijking
met de vorige eeuw is de sociale
s¡tuatie ingrijpend gewijzigd, constateert de groep-Van Zuthem.

coroFoN
ACOM JOURNAAL is een
uitgave van de Stichting
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wordt uitgegeven door

onder

en
en

verantwoordelijk-

Toen waren de sociale problemen
vooral nationaal, nu veeleer internationaal bepaald. Denk maar aan
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ver-

schijnt 15 maal per jaar
Oplage:14,000
druk:BDU Barneveld

kelijk, aldus het basisdocument,
Zo zal bij het milieuprobleem de

cratisering, bureaucratisering en

aandacht moeten verschuiven van

ontmenselijking van onze samenleving. Waarden en normen komen steeds meer onder druk te

ten) naar voorzorg (het voorko-

centrale thema's de armoede en
de slechte werkomstandigheden.
De huidige sociale kwestie is een
geestelijk-cultureel vraagstuk, Als
voorbeelden worden genoemd de
zinloosheid van het bestaan. de
vereenzaming, de massificering
en de technologisering.
OVERBODIG

'We kwamen er in onze discussies
echter wel achter dat de oorzaken
van de huidige sociale kwestie nog

georiënteerde markteconomie.

033-621414.

en

Toen was de sociale kwestie vooral een arbeidersvraagstuk met als

Telefoon:

lSSN.nummer 0168-3446

dige nadruk op wetenschap

van hun eigen handelen.'
ln onze economische orde is een
verschuiving in oriëntatie noodza-

techniek kan leiden tot een techno-

steeds dezelfde zijn als honderd
jaar geleden', aldus Van Zuthem.
Net als toen moeten die oorzaken
worden gezocht in het functioneren van ons economisch en maat-

Amersfoort.

brachten. We moeten echter tegelijkertijd erkennen dat een eenzij-

de Derde Wereld en het milieu.

heid van het bestuur van de
ACOM, CNV-bond van militairen.
Hoofdredacteur: A, Visser.
Eindredactrice Marlies Verhoef, Redactiesêcretariaat
administratie Postadres: Postbus 960,3800 AZ

en

Zuthem.

'Daarbil is het doen van een beroep op ieders persoonlilke verantwoordelijkheid op zijn plaats.'
En daar zit hem nu juist het grote
probleem van onze tijd. Verantwoordelijkheden worden steeds

paald.

De 'lnitiatiefgroep 1991', met vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties, kerken en onderwijs en geleid door prof,dr. H.J.
van Zuthem, heeft het basisdocu-

ge-

confronteeid met de grenzen van
haar macht, Zij moet zich noodge-

schappelijk systeem.'
ln de eerste plaats leven we in een

Die geeft naast grote materiële
welvaart een groot aantal schadelijke effecten, De milieuproblematiek is daarvan een sprekend voorbeeld.
Ten tweede vinden we dat wetenschap en techniek ons vêel goeds

staa n.

nazorg (het opruimen van gifbelmen van rotzooi). Ook zullen kos-

ten van schadelijk handelen naar
de daders moeten worden toege-

ln'de derde plaats is er de welvaart, die de laatste eeuw gigantisch is toegenomen. Tegelijk met

rekend.

deze toename groeit ook het mate-

Technologische dominantie zal
moeten veranderen in dienstbare
technologie. De aandacht voor de

rialisme en consumptisme. De
consumptiemaatschappij heeft

vergroot, Er zal bovendien

een stempel gedrukt op de levens-

stijl van veel mensen.
Tenslotte heeft de mens een proces van verzelfstandiging doorgemaakt. Deze bevrijding van hel individu is op zich positief. Negatief
is het wanneer deze vrijheid leidt
tot absolute autonomie. God en
medemens worden dan overbodig geacht.
'Onze maatschappelijke en econo-

mische orde creëert, naast welvaart, stelselmatig slachtoffers',
stelt Van Zuthem. 'Het scherpst
tekent dit zich af in de armoede
van de Derde Wereld. Dichter bij
huis vinden we ìe structrueei
werklozen, arbeidsongeschikten

of

anderslns

maatschappelijk

Derde Wereld zal moeten worden
een

(her)balans moeten plaatshebben
tussen rechten en plichten.
'Het mensbeeld verschuift', stelt
Van Zuthem. 'Een eeuw geleden

lag het accent op de mens-alsslachtoffer. Na de Tweede Wereldoorlog was er de-mens-met-rechten. Nu staan we op een keerpunt.
De vragen waar we voor staan vragen indringend om persoonlijke
betrokkenheid, om de-mens-metverantwoordelijkheid, De complexiteit van de moderne samenleving en de krachten die daarin
werkzaam zijn, bedreigen die verantwoordelijkheid. Aan die bedreiging weerstand bieden is de uitdaging van christelijk-sociaal denken.'
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Acom-delegatie ontving voormalige NVA-militairen

Kameraden ohne Uniform
Blomberg, 18 oktober. De
hoop om bij de Bundeswehr in
dienst te komen na de hereni-

ging van het Vaterland is bij
het gros van de Berufssoldaten van de voormalige Natio-

rfr

nale Volksarmee de bodem in-

I

fu"

geslagen. Het is over en uit
met het DDR-leger 'für den

Schutz der Arbeiter

und

Nog

wat

Bauern'. Afmars en de straat
op zonder uniform, macht en
het tot voor kort begeerde Ge-

nossen-aanzien.

Marken als afkoopsom, al naar

gelang het aantal dienstjaren

en zoek het maar uit in een
samenleving die wordt omge-

vormd naar het beeld en gelij-

kenis van Grote Broer, de Bun-

desrepubliek. Zich diep gekrenkt voelende Kameraden

ohne Uniform hoeven niet
meer na te denken over het
nieuwe Credo dat in de 'Sinn
Soldatenseins in

des

Deutschland' moet worden
gevonden.

Eckhart Nickel, oud-voorzitter van
het inmiddels opgeheven 'Verban-

des der Berufssoldaten der DDR'
en ziln gevolg maken bij hun aankomst in Blomberg, als gasten van
de ACOM (district 1), een aangeslagen indruk.
Begrijpelijk, 'want er is door defensieminister Stoltenberg met ons
omgesprongen als door een mi-

nister van koloniën met een besiegten Eingeborenenarmee', aldus Oberstleutnant Graupner a.D.

tijdens een bondsvergadering op
15 september in Erfurt.

Zijn protest vindt weerklank

en

doordrenkt de gesprekken die in
een zaaltje van het PMT zi¡n gehouden.
Warum?

Maar de verslagenheid kent nog
een achtergrond,
Want waar kom je aan de bak met
je specialisme als Hauptveldwebel

of als ehemalige Hauptman in een
land waar je nu tot de gewraakte
en corrupt bevonden Genossenschaft wordt gerekend?
Nauwelijks of in het geheel niet en
dat doet pijn en meer dan dat.
Nickel tijdens de EUROMIL-bijeenkomst op 3 en 4 oktober in Leipzig:

'Die Soldaten der ehemaligen

woordelijkheid en hebben altijd
een bevoorrechte positie ten opzichte van onze landgenoten ingenomen'.

Maar

dit begrip en

relativerend

vermogen is een minderheid voorbehouden.
Dat bleek ook.

Gastheer Cor van der Heiden.

NVA seien für die Fehler der ehe-

voorzitter van het ACOM-district 1,

maligen politische Fürung nicht
verantwortlich und hätten wie jeder Armee im Sinne des Primats

wist de bijeenkomst, ondanks de-

der Politiek ihren jeweiligen Regíerung gedient'.
Geen medeverantwoordelijkheid

voor knechting en uitbuiting,

want bevel is immers bevel

(?).

Warum?
Volgens één zijner collega's is het
deze benadering die een breuklijn
tussen hen en de burgerij in stand

houdt of juist bewerkstelligt.

Want: 'We dragen medeverant-

pressies, inhoud te geven.
Aanwezige leden uit zijn district
kregen volop kansen om met de
'Osti's', zoals de voormalige

DDRers smalend worden

Naar de mening van lkol Doornbos, plv commandant van 3 GGW,
doen zijn mensen er dan ook goed
aan om in alle nuchterheid na te
denken over hun terugkeer naar
Nederland,

Want dat is onafwendbaar.

Of

Hauptveldwebel Andreas

uit Sachsen dan een
baan heeft bij de Bundeswehr of in

Schwartz

het bedrijfsleven?

Voor hem hoeft het allemaal niet
meer.

Opmerkingen van collega's over

Loyalität en 'Die Mauern in den

ge-

Köpfen' of het goede van de nieu-

noemd, van gedachten te wisselen
over hoe het was, verging en nu is
in de voormalige DDR na de derde
oktober.
En, hoe het verder zal gaan met de
Duitsers.
Niemand heeft zich aan een voorspelling gewaagd.

we Einigkeit in het toekomstige

Op zijn best werden verwachtingen met betrekking tot de integratie van de Oost en West-gemeenschap gekoppeld aan een tijdsduur van vijf tot tien jaar, anderen
spraken over een periode van generaties.

Of de Nederlanders in Blomberg

en omgeving ontwikkelingen op
dit vlak van nabil zullen kunnen
volgen?

De burgemeester van Blomberg
hoopt daar wel op, maar vooruitzichten daaromtrent bieden geen
perspectief.

Vandaar misschien zijn aanbod
voor het kopen van bouwgrond of
het huren van een huis door degenen die het gehannes van Ter Beek
zal ziin.

Europese huis, liet hij voor wat ze
waren.
Volgens hem zitten de Hollanders

op fluweel.
Hun sociale zekerheid is gewaarborgd, de zijne bestaat uit twee

componenten:

de'Erblast

des

SED-regimes'en 2500 mark oprotpremie.
Of er nog een bijeenkomst tussen
de ehemaligen en leden van district 1 zal plaatsvinden?
De wil daartoe is aanwezig, over
het nut ervan behoeft niet te worden gediscussieerd, maar de prak-

tijk en toekomst van ontmoetingen als deze zijn onduidelijk.
Daarmee is niet gezegd dat het
Blomberg-initiatief van geen betekenis is voor het bewerkstelligen
van de verbetering van onderlinge
verstandhoudi ngen.
Zeker wel en in dit opzicht verdienen de organisatoren van de bijeenkomst waardering voor hun inspanningen die bij de aanwezigen
als zeer positief zijn ervaren.
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Luchtmachtpersoneel in Duitsland:

Verru i m ontslag mogel ii kheden
met financiële rugdekk¡ng
We praten over behoud van werkgelegenheid en mogelijkheden gedwongen ontslagen te vermijden. Dat
spreekt voor zich. Maar wordt in die gesprekken voldoende rekening gehouden met een categorie van het personeel die het bij de krijgsmacht niet meer ziet zitten? Die
het idee hebben de dupe te worden van de opheffing van
scheefgroei, zich op de schopstoel weten van aangegane
inspanningsverplichtingen of verplaatst te worden als
gevolg van de zoveelste reorganisatie om over reducties
maar niet te praten? Welk perspectief hebben bliivers in
de krijgsmacht van morgen? 'Met z'n allen wachten op
een bevordering die niet komt,of genoegen nemen met
uitzichtloosheid?'
Zorgen jullie er maar voor dat wij
er uit kunnen. Deze kanttekeningen zijn gemaakt door luchtmacht-

militairen in Blomberg en zijn alleen zij het die teleurgesteld zijn in

leiding en beleid?

DELUCHTMACHT
BESPAARDE MILJOENEN
AAN OPLEIDINGS- EN
VERHUISKOSTEN
Niet weinigen van die militairen in

Blomberg behoren

tot

degenen

die 10 tot 15 laar en langer in
Duitsland bij de geleide wapens
hebben gewerkt.

Zij hebben zich daar, al dan niet
gemengd gehuwd, met hun familie, gevestigd.

Terugkeer naar een basis in Ne-

derland betekent onvermijdelijk
een breuk met familiebanden,

Problemen zijn er nu al en een
commandant noemt ze schriinend.
Wat ligt er dan bij personeelsleden

meer voor de hand om het voor
gezien te houden en op te stappen?

Ontslag nemen kan en kosteloze
om-, bij- of herscholing via een
Duits Arbeitsambt behoort eveneens tot de mogeliikheden.
Er is één breekpunt: het gezinsinkomen.
Kan daarin worden voorzien voor
de periode van herscholing?
Deze vraag wordt gesteld.
Op basis van de huidige regelge-

ving en op grond van het sociaal
plan kan dit niet.

REALISTISCH
VERWACHTINGSBEELD

Maar omdat het nu eenmaal zo is

luchtmedewerking
van personeelsleden, is in de BRD

dat bijzondere omstandigheden
uitzonderingen op regels
rechtvaardigen, mag een aanpassing daarvan op de voorhand niet
worden uitgesloten.
En dat omstandigheden voor een
aantal van de personeelsleden bij
de groepen geleide wapens bijzonder zijn, behoeft niet worden
betwijfeld.

Met instemming van de

machtleiding

en

(Stolzenau en Blomberg) een situatie ontstaan waarvan niemand
zich de gevolgen ervan heeft gerealiseerd.
Die bleken, en in volle zwaarte, na
de politieke ontspanning tussen

Oost en West en worden na de
Duitse hereniging duidelijker.
Op grond van deze ontwikkelingen
is besloten het personeelsbestand

van 3 en 5 GGW te reduceren.
Vooreerst met 240 personeelsleden en 'het vervolgens'tekent zich
nu al af.

Dat is onbetwist, alhoewel daarover verschillen van inzicht bij leidinggevenden en personeelsleden bestaan.
Maar het gros van de daar aanwezigen begrijpt best dat het einde
van hun aanwezigheid in Duitsland in zicht is,
De afbouw mag dan nog een paar

jaar duren, maar terugkeer naar
Nederland is bij de GGW-populatie een overwegend en realistisch
verwachtingsbeeld.
Vandaar de toenemende zorgen
en het dringende appèl op de bond

om te voorzien in hun positie terzake de terugkeer (plaatsing,huisvesting) of het blijven (gezinsvoorziening).

AFWIJZENDE REACTIE IN
BCKLU
Wijnand van der Linden die namens de ACOM het overleg voert

ACOM JOURNAAL
in de Bijzondere commissie voor

overleg militairen luchtmacht

(BCKLu) deelt de zienswijze van
degenen die op grond van specifieke omstandigheden de dienst
willen verlaten.
ln een gesprek met hem over hun

claim op een gezinsvoorziening
gedurende een nader vast te stellen interim-periode wijst hij er op
dat vrijwillig ontslag, onder ande-

-
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zusterorganisaties als bij de direc-

tie personeel.
SOCIAALPLAN
ln het sociaal plan is voorzien

in

een onder het personeel van 3 en 5

GGW te houden enquete.

Op basis daarvan en

in

nader

overleg met betrokkenen worden
verplaatsingen gerealiseerd.

re, een bijdrage kan vormen tot

behoud van werkgelegenheid

voor anderen.
Dit acht hij, naast het aanvaarden
van ieders verantwoordelijkheid
voor gevoerd beleid, een kernpunt
om de gevolgen van ingang gezette processen zo gering mogeliik te
doen zijn.

Maar in het overleg in de BCKLu
over de realisatie van een en ander
vond zijn progressieve idee nog
onvoldoende weerklank bij zowel

de vertegenwoordigers van

de

Het is dus zaak voor de Begeleidingscommissie zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in persoonlijke omstandigheden en voorkeu-

lrr¡f¡;

ren.

Dit kan in een later stadium van
reducties teleurstellingen voorkomen, aldus Van der Linden.
Ook is het volgens hem van betekenis dat individuele personeelsleden voor een 'eigen sociaal gezinsplan' (voorbereiding op terugkeer) zorg dragen.

Dit geeft zicht op de woningbe-

OVERLEG
Dat over de vraag naar mogelijkheden voor een gezinsinkomen te

hoefte in de verschillende regio's
van plaatsing.
Uit gesprekken met het personeel,
uit alle geledingen, blijkt dat dit
aspect, de huisvesting, hun grootste zorg is.
Een actief woningbeleid is derhalve een eerste vereiste, maar dit
beleid kan niet worden ontwikkeld
voor zolang minister Ter Beek niet
aangeeft waar groepen worden

garanderen nader overleg gevoerd zal worden staat wel vast.
Het dient bespreekbaar te zijn.
KANTTEKENINGEN
Het'240-voornemen' heeft vragen
opgeroepen naar het vervolg.
Wij zijn van mening dat de defensieleiding is gehouden daarover
duidelijkheid te laten bestaan.

Voorliggend hierbij is dat op

geplaatst.
Ons standpunt is, Van der Linden
benadrukt dit, dat reducties plaatsvinden op zodanige wijze dat het
sociale welzijn van het personeel

zo

kort mogelijke termijn

bekend
wordt welke voornemens er zijn
met betrekking tot de organisatie
en standplaats(en) van geleide
wapeneenheden.

gegarandeerd is.
Huisvesting is hierbij een primair
punt.

Rijdend va kbondskantoor
Het rijdend vakbondskantoor
van de ACOM bezoekt marine-, land- en luchtmachteenheden. Leden en niet-leden
zijn van harte welkom in dit
kantoor. Zij kunnen hun vragen, suggesties en problemen

met de daar

aanwezige

ACOM-functionarissen

Datum: 22 november
Plaats: brigade Heerlen
Tijd: 's middags

Datum: 29 november
Plaats: brigade Soestdijk

Datum: 30 november
Plaats: Den Helder

Tijd: 's morgens

Tijd : hele dag

Datum: 27 november
Plaats: Willem de Zwilgerkazerne
Eenheid 101 ButkMar (planning)

Datum: 29 november
Plaats: brigade Soesterberg
Tijd: 's middags

Datum: 31 november

Plaats: Den Helder Winkelcentrum

Tijd: hele dag

be-

spreken.

::

¡a

!

Op basis van inmiddels opgedane ervaringen blijkt dat het
rijdend vakbondskantoor als

'communicatiemiddel' tussen
de leden aan de basis en het
bestuur uitstekend voldoet. ln
het AGOM-JOURNAAL zal de
datum, plaats en tijd waar het
'kantoor' zich bevindt worden

¡rr. .-ai, tr:,1r., iri.i, :i:: i;.: i.i !

e

I

¡:

El-

1i.

"tì

gepubliceerd.
¡i

Datum: 16 november
Plaats: brigade Hoogerheide

Tijd: gehele dag
Datum: 22 november
Plaats: brigade Venlo
Tijd: 's morgens

-rr:Il
xr"80.$r
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CCOOP: Per 1 juli 1990

Recht op, duur en berekening wachtgeld
Privatisering en afslankingsbeleid zetten menig ambtenaar aan het denken over de aanspraken welke hij/zij kan

ontlenen aan het Rijkswachtgeldbesluit. ln dit artikel
wordt in grote lijnen het recht op en de berekening van

het wachtgeld uit de doeken gedaan met daarbij gevoegde bruto-netto-tabellen per I juli 1990 betreffende wachtgeld, voor de helft meetellend voor pensioen, berekend
over het maximumbedrag van schaal I tot en met 18 van

het BBRA.

Recht op wachtgeld bestaat na
ontslag wegens:

- opheffing van de betrekking;
- overtolligheid door reorganisatie;
- overtolligheid door vermindering van we¡kzaamheden;
- verplaatsing van de dienst ol
het dienstonderdeel;
- ongeschiktheid voor de functie
anders dan door ziekte of gebreken en niet aan eigen schuld of
toedoen te wijten.
DUUR

De duur van het wachtgeld bedraagt 3 maanden vermeerderd

Voorbeeld: ambtenaar na 20 jaar
diensttijd ontslagen op 49-jarige
leeftijd. Duur van het wachtgeld: 3
maanden plus 60% van 20 jaar :
12

jaar en 3 maanden.

Bedraagt de som van de leeftijd en

de diensttijd op de ontslagdatum
60 jaar of meer en heeft de ambtenaar op dat tijdstip 10 of meer pen-

sioengeldige dienstjaren, dan
wordt de wachtgeldperiode ver-

salaris inclusief vakantietoelage
en genoemde toeslagen.

WELVAARTSVAST
Bij algemene salariswijzigingen
wordt het wachtgeld overeenkomstig verhoogd of verlaagd. Periodieke verhogingen of bevorderingen waarop voor ontslag uitzicht
bestond, kunnen niet tot verhoging van het wachtgeld leiden.

Overwerkvergoeding
buiten beschouwing.

blijft

altijd

Het bedraagt:

-

de eerste 3 maanden 93o/o
de volgende 9 maanden 83%
daarna 4 iaar 73o/o
de resterende tijd 70%

Gedurende genoemde verlenging
bedraagt het wachtgeld het pensioenbedrag dat zou zijn toege-

telt mee voor pensioen:

-

voor de helft indien som van
leeftijd plus diensttijd op datum
ontslag 60 jaar of meer bedraagt.
- voor een kwart indien som van
leeftijd plus diensttijd op datum
ontslag minder bedraagt dan 60
jaar,
Het bijdrageverhaal op wachtgeld

bedraagt daarom ook slechts de
helft of een kwart van het bijdrageverhaal dat geldt voor het salaris
kend.

op

ontslagdatum

Io

Van

dienstti¡d

leeft,

op
ontslagdatum

Yo

van

dienstt¡¡d

leeft.

op

ontslagdatum

To

Van

dienstti¡d

t/m
20i
21j
22j

Voor het ter zijner tijd toe te kennen pensioen wordt voor de vaststelling van de berekeningsgrond-

slagen rekening gehouden met
het salaris (100%) waarvan het
wachtgeld is berekend, dus niet

18

34j

39

48j

60

19,5

35j

40,5

4ej

61,5

21

361

42

s0i

63

met het lagere bedrag van het toegekende wachtgeld. ln de tabellen
is uitgegaan van voor de helft voor
pensioen meetellende wachtgeldriid.

22,5

37j

43,5

51j

64,5

Telt de wachtgeldtild maar voor

24

38j

45

52j

66

25,5

3ej

46,5

53¡

67,5

en het netto-resultaat van

27

40i

48

54j

69

wachtgeld daardoor hoger.
KORTING

23i
24i
25j
26j
27j
28j

28,5

41i

49,5

55j

70,5

30

42j

51

56j

72

2sj

Nieuwe inkomsten uit arbeid of

31,5

43j

52,5

57j

73,5

30i

33

44j

54

58i

75

31j

34,5

4sj

55.5

5ei

76,5

bedrijf wordt gekort voorzover ze
samen met het wachtgeld 100%
van de laatstgenoten bezoldiging

32j

36

46j

57

60j

78

33j

37,5

47i

58,5

en ouder

sch

rijden.

¡NVALIDITEITSPENSIOEN

Wordt de wachtgelder door ziekten of gebreken blijvend ongever-

heen genoemd inhouding '82) die
wordt ingehouden op het wachtgeld is berekend aan de hand van
de tabel 'gewezen burgelijk over-

waarvan het wachtgeld is bere-

leeft.

fondswet) van het inkomen over-

schikt voor zijnlhaar voorheen

vereveningsbijdrage (voor-

PENSIOENBIJDRAGEVERHAAL
De tijd op wachtgeld doorgebracht

berekend

kosten een bepaald percentage
(werknemerspercentage Zieken-

De

Het wachtgeld wordt

over het salaris verhoogd met de
vakantietoelage en eventuele toeslagen krachtens het BBRA.

kostenverzekering ingehouden.
Voor de betaling hiervan dient de
wachtgelder zelf zorg te dragen.
Verder heeft de wachtgelder geen
recht op de zogenaamde lnterimuitkering. Wel blijft op de wachtgelder de ZVO-regeling van toepassing, waarop een beroep kan
worden gedaan indien de ziekte-

VEREVENINGSBIJDRAGE

heidspersoneel'.

met een periode afhankelijk van de

verhoogd met de elders op de pagina
geplaatste tabel achter de leeftijd
van de ontslagen ambtenaar vermelde percentage.

neerd, met een garantie, in het eerste jaar van de verlenging, van minimaal 40% van het laatstgenoten

lengd tot het 65e levensjaar.

diensttijd.
ls de diensttijd als ambtenaar langer dan 1 jaar onderbroken geweest dan blijft de diensttijd gelegen voor de onderbreking buiten
beschouwing. Genoemde duur

van drie maanden wordt

kend indien betrokkenen op de
ontslagdatum zou zijn gepensio-

een kwart dan is het pensioenbijdrageverhaal evenredig minder
het

overschrijden.

ZIEKTEKOSTEN
Op hetwachtgeld van de rijksambtenaren wordt geen premie ziekte-

vulde betrekking dan kan hij/zij
worden afgekeurd. Dit kan gebeuren op eigen verzoek of op verzoek

van de wachtgeldverlenende instantie. Na afkeuring komt een invaliditeitspensioen ten laste van
het Abp-fonds in de plaats van het
wachtgeld.
HERPLAATSINGSWACHTGELD
De door het Abp-fonds afgekeurde, tevens herplaatsbaar verklaarde ambtenaar- niet alleen de rijksambtenaar maar ook iedere andere ambtenaar - heeft ingevolge de

Abp-wet recht ten laste van de
werkgever op wachtgeld conform
het Rijkswachtgeldbesluit.
De duur van dit wachtgeld is evenwel niet afhankelilk van leeftijd en

diensttijd, bedraagt in principe

5

jaar. Verlenging van herplaatsingswachtgeld is niet mogelijk.

Heeft betrokkene na 5 jaar geen
andere baan gevonden, dan gaat
het invaliditeitspensioen in.
Bron: CFO magazine

Rhenen
De afdeling Rhenen nodigt
haar leden uit voor een contactavond op maandag 3
december 1990 in gebouw
'Wijkcentrum Rhenen
Hoog', Anjerlaan 1 in Rhenen.
Aanvang: 20.00 uur.

Buiten de uitreiking van

een âântal CNV-insignes,
zal een lid van het Hoofdbestuur een toelichting geven

op de bondstructuurwijzingen (WlS) 1991.
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Nieuwe afspraken voor overleg
vastgelegd in protocol
Op 28 september hebben minister Dales van Binnenlandse
Zaken en de vier centrales van
overheidspersoneel (waaron-

lÌÈtf!ã

der de CCOOP) een protocol

ondertekend met afspraken
over de wijze waarop het arbeidsvoorwaardenoverleg
1991 zal worden uitgevoerd.
Dit protocol is een vervolg op eerdere afspraken over de procedures die met betrekking tot het centrale en decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg zijn gehanteerd.
Twee jaar gelden werd het zogenaamde overeenstemmingsvereiste ingevoerd. Dat wil zeggen
dat de verantwoordelijke minister
niet meer éénzijdig en tegen de zin

van de centrales bepaalde besluiten ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel kan doordrukken.

De situatie in de jaren daarvoor

werd door de centrales/bonden
van overheidspersoneel als zeer
onbevredigend ervaren. De prak-

tilk van destijds liet zien, dat het
overleg met de werkgever kon
worden gefrustreerd, omdat deze
uiteindelijk éénzijdig de beslissing
nam over welke wijzigingen in de
arbeidsvoorwaarden wel en welke
niet aanvaardbaar waren. Op deze
manier stonden de centrales
machteloos tegen bijvoorbeeld de

verschillende kortingen op en be.
vriezingen van de ambtenarensalarissen in de jaren '80.

ging van arbeidsvoorwaarden of
regelingen waaraan individuele
personeelsleden bij de overheid
rechten kunnen ontlenen met (een

meerderheid van)

de

centrales

overeenstemming moet worden
bereikt. Lukt dat niet, dan blijft de
bestaande situatie ongewijzigd.
Het overeenstemmingsvereiste
geldt overigens niet ten aanzien
van algemene wetgevingsprolecten. Stelselwijzigingen en operaties die op werknemers in het alge-

meen betrekking hebben.

OVEREENSTEMMING
Het in 1989 ingevoerde overeenstemmingsvereiste betekende dat
ten aanzien van invoering of wijzi-

FINANCIËLE RUIMTE
Het kabinet bleef echter in die af-

gelopen twee jaren nog wel uit-

Onderzoek effecten Defens¡ekaart openbaarvervoer
Bij de behandeling van het

voorstel tot introductie van de

Defensiekaart openbaar vervoer voor de in Nederland geplaatste dienstplichtige, heeft
de toenmalige Staatssecreta-

ris toegezegd enige tijd na de
invoering van de Defensiekaart een onderzoek te hou-

den naar het reisgedrag in het

algemeen van deze categorie
dienstplichtigen.
Op 1 september j.l. is aan het onderzoekbureau Veldkamp de opdracht gegeven tot het houden
van een dergelijk onderzoek. ln dat

kader is door het bureau een vragenlijst opgesteld die zal worden
voorgelegd aan 1 000 dienstplichtigen. Deze dienstplichtigen zullen

naar rato van het aantal dienstplichtigen per krijgsmachtdeel aselect worden getrokken. Uitvoering van het onderzoek is gepland
in de periode eind oktober tot begin december.

De vragenlijst is zo opgezet dat
antwoord wordt verkregen op die
punten die bij de behandeling van
het voorstel in het kader van het

leisgedrag als aandachtspunten
zijn gekenmerkt.

gaan van een van tevoren in de
begroting vastgelegde financiële
ru¡mte ten behoeve van de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel. Hierdoor bleef er
dus wel eenzijdigheid bestaan ten
aanzien van de financiële mogelijkheden.

ln het nieuwe protocol, dat gaat
gelden voor het aanstaande arbeidsvoorwaardenoverleg (van 1
april 1991 tot 1 april 1992), is dat
laatste in die zin gewijzigd dat een

verwijzing naar een bij voorbaat
door de politiek vastgestelde financiële ruimte ontbreekt. Deze is
namelijk ook niet, zoals op
Prinsjesdag bij het aanbieden van
de begroting Binnenlandse Zaken
1991 bleek. De omvang van de
ruimte zal pas duidelijk zijn op het

er

ONDERHANDELINGEN
Ook in het nieuwe protocol

is

voor-

zien in centrale en decentrale (sec-

torale) onderhandelingen. Allen
op centraal niveau kan worden onderhandeld over de algemene sa-

larisontwikkeling, pensioenaanspraken, hoofdlijnen sociale zekerheid ambtenaren en de algemene
arbeidsduur.
Op sectoraal niveau is overleg mogelijk over de overige arbeidsvoorwaarden en andere aspecten
van het personeelsbeleid.
ln het centrale overleg kan vervolovereengekomen

gens worden

middelen voor sectorale onderhandeling ter beschikking te stellen. Ook op de onderhandelingen
over de besteding van deze finan-

is het overeenigsvereiste van toepassi ng,

moment dat er een akkoord zal

ciële middelen

worden bereikt.

stem

m

Opening expositie
325jaar zeesoldaat
Niet alleen de historie, maar ook het hedendaagse werk van het Korps
Mariniers is te zien op de expositie '325 jaar Zeesoldaat'. Met deze
tentoonstelling wordt onder meer herdacht dat Johan de Witt en Michiel
Adriaensz. De Ruyter in 1665 het'Regiment der Marine'in het leven
riepen. Dit regiment zeesoldaten, dat oorspronkelijk het enteren van
vijandelijke schepen tot taak had, werd in 1817 omgedoopt tot Korps
Mariniers.
De expositie is tot en met 4 januari 1991 te bezichtigen in het Defensievoorlichtingscentrum aan de Korte Houtstraat 21 in Den Haag. Het centrum is geopend op maandag van 12.00 uur tot 17.00 uur en dinsdag tot
en met vrijdag van 09,00 tot 17.00 uur.
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bii l,{ o or d-Holland-N o or d,

Als militair-ambtenaar bent u erin getraind om snel de
juisæ beslissingen te nemen voor een optimale defensie.

digd is in onze bestuursorganen. Kunt u zich een betere garantie

Vandaar dat wii

doetals u nognietverzekerd bent bij Noord-Holland-Noord.

voor kwaliteit indenkenl Tien tegen één dat u zichzelf ækort

u graag iets willen vertellen over de ziektekos-

Neem vandaag nog de proef op de som en laat ons u

ten-verzekeringen van Noord-Holland-Noord.

Die zijn niet alleen afgesæmd op'de laasæ ontwikke-

bewifzen dat de collectieve verzekeringen van Noord-Holland-

lingen op het gebied van de gezondheidszorg, maâr ook op uw

Noord naadloos aansluiten bij de rechtspositie van militair-

bijzondere rechtspositie.

ambtenaren. Bel ons op voor een geheel wifblijvende offene

Met Noord-Holland-Noord zorgt u voor de meest com-

met heldere documentatie. Noord-Holland-Noord Ver-

pleæ dekking tegen premies die tot de laagsæ in Nederland

zekeringen, Helderseweg 8, 1815 AB Alkmaar, tel.:072-198888.

mogenworden gerekend.Voor zowel ongehuwden als gehuwden

U kunt ons ook

met gezinsleden en iedereen die later de 'dienst' verlaat en
moet overståppen naar een volledige ziektekostenverzekering.

in West-Duitsland: Noord-

Bovendien heeft Noord-Holland-Noord een speciale overeen

Lönsweg45, 2730 Zeven

komst met uw belangenvereniging, die vertegenwoor-

-

bereiken

Holland-Noo¡d, Hermann
(BRD)

tel:04281-2943.

NOORD
HOLLAI.ID

¡rooRD

Ziekælasæn zondø zargzn
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'AVG is overbodig,
onwenselijk en
verwarringscheppend'
De onlangs opgerichte Algemene
Vakcentrale is overbodig, onwenselijk en schept slechts verwarring. De AVC voegt namelijk, gezien het beoogde beleid, niets

nieuws

toe aan

sociaal-economisch Nederland. Dat zegt Peter

Cammaert algemeen-secretaris
van de vakcentrale CNV in een
reactie op het ontstaan van de
vierde Nederlandse vakcentrale.
'Mijn kritiek laat overigens onverlet dat vrijheid van organisatie een

wezenlijk uitganspunt is van het
CNV-beleid', aldus Cammaert.
Cammaert ziet niet in wat de nieuwe vakcentrale voor nieuws onder

de zon brengt in vakbondsland.
Daarom betitelt hlj de Algemene
Vakcentrale als overbodig. 'De
drie gevestigde vakcentrales bie-

den voldoende mogelijkheden

Vakantiespreiding '91
als volgt:

Basisonderwijs: van 6 juli t/m 18
augustus. Voortgezet onderwijs:
van 6 juli t/m 25 augustus.

Regio Noord

Regio Zuid

Friesland, Groningen, Drenthe,
Overijssel, Noord Holland en de

Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, de gemeente Capelle a/d lJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaar-

VAKANTIES IN 1991
De vakantiespreiding

voor 1991 is

Zuidelijke lJsselmeerpolders.
Basisonderwijs: van 29 junit/m

Regio Midden
Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland met uitzondering van de ge-

ald

lJssel,

Rotter-

dam, Schiedam,

les.'

De AVC, een bundeling van het
Ambtenarencentrum (AC) en en-

kele losse bondjes,

is

behalve

overbodig ook onwenselijk. Cammaert: 'De Algemene Vakcentrale
flirt met de eigen identiteit. Daarmee wordt volgens de AVC-voorzitter bedoeld dat de AVC wil vasthouden aan het groepsbelang van

de aangesloten organisaties. Die
keuze staat haaks op de brede be-

langenbehartiging die de andere
vakcentrales nastreven in bijvoorbeeld SER, Stichting van de Arbeid
en Ziekenfondsraad.'
De oprichting van een vierde vakcentrale is volgens de algemeensecretaris van het CNV te meer
onwenselijk omdat zij leidt tot een
versplintering in vakbondsland.
'Een versnippering die verwarring
veroorzaakt bij ongeorganiseerde
werknemers. 7tj zien door de bomen het bos niet meer.'

dingen, Maassluis, Dordrecht en
11

augustus. Voortgezet onderwijs:
van 29 juni t/m 18 augustus.

meenten Capelle

voor onderdak. De bij de AVC aangesloten bonden zouden daarom
een keuze moeten maken tussen

de drie nu bestaande vakcentra-

Vlaardingen,

Maassluis, Dordrecht en de ZuidHollandse eilanden.

de Zuid-Hollandse eilanden.

Basisonderwijs: van 20 juli t/m 1
september. Voortgezet onderwijs :
van 13 juli t/m 1 september.
Bouwvakvakanties
Regio Noord: 15 juli t/m 2 augustus
Regio Midden:22 julit/m 9 augustus
Regio Zuid: 29 juli t/m i6 augustus.

DIENSTVERLENING CNV
Van 's morgens 09.00 uur tot 's middags 17.00 uur staat het
CNV u met raad en daad bij. Bijvoorbeeld als u problemen hebt

met een huurovereenkomst, een studiefinanciering, of be.

hoefte heeft aan enig advies {geen strafzaken}. Bel mãar: 030.
913911..Bovendien worden overal in het land speciale spreek.
uren van de rechtskundige dienst gehouden. lnformatiã hier.
over via het genoemde telefoonnummer. Voor zaken die met
uw werk te maken hebben moet u contact opnemen met de
ACOM. Telefoon: 033.621414.

Nieuwe inspecteuÍ
der krijgsmacht
Generaal Majoor

J. F. G. A.

M.

Maas is op 15 februari 1938 geboren in Haarlem.
Hij begon zijn carrière bij de luchtmacht in 1957 als cadet aan de
KMA.

Na vele taken binnen de lucht-

macht bekleedt hij vanaf lgAg de
functie van Directeur personeel
Kon

i n kl ii ke Lu

chtm a cht.

Met ingang van 1 mei l99I zal hij
de heer J, P. Verheijen opvotgen
als lnspecteur Generaat der Krijgsmacht.
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Een pa rlementslid

:

'De kwaliteit van Defens¡evoorlichting
is de vrucht van middelmatigheid'
Sinds december '89 verschijnt LEAD, het maandelijkse
informatiebulletin voor en door de ongeveer zestig (interne) voorlichters die de landmacht telt. Naast meningen
van gastschrijvers over voorlichting, niet te verwarren
met journalistiek, wordt ook bericht over gebeurtenissen
binnen de legervoorlichting zelf. Voor niet ingewijden zijn
dit leerzame bijdragen. Er blijkt onder andere uit welke
waarde 'Den Haag'toekent aan de voorlichting voor het
eigen personeel en die is gering. Op basis van het bulletin,
een uitstekend initiatief van dienstplichtigen (!) met een
journalistieke achtergrond, kan de conclusie worden getrokken dat de bevelhebber consequenties trekt uit door
hen en voorlichters of gastschrijvers geconstateerde onvolkomenheden.
Wat laat, maar toch en de tild
dringt nu de herstrukturering en
de inkrimping van de krijgsmacht
voor de deur staan en, als gevolg
daarvan, het personeel een periode van onrust staat te wachten.

Bij Defensievoorlichting in

Den

Haag staat de zaak dan ook op
scherp,
Het moet anders en vooral beter.

Maar

of daarin zal worden

ge-

slaagd?

Dit laatste is niet uitsluitend een
zaak van organisatie, maar vooral

van mentaliteit, professionaliteit
en kontinuiteit.

ONDERZOEK
Een door Defensievoorlichting opgericht 'Werkverband interne
voorlichting' houdt zich sinds enige tild bezig met het vraagstuk van

de informatieverstrekking aan het
eigen personeel.
De kwaliteit hiervan moet zodanig
worden dat z¡i t¡¡dig en juist geïnformeerd ziln over belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie, aldus uit de brief van de Direc-

tie voorlichting aan commandan-

AANBEVELINGEN
Uitkomsten van het onderzoek,
conclusies en aanbevelingen, zullen aan het eind van het jaar worden aangeboden aan de bevelhebber, aldus een lid van het werkverband die anoniem wil blijven.
Dat de leden van het Centraal

ten van eenheden met een Sectie
voorlichting.
Taken van de voorlichters bij die
secties en de organisatie van hun
werk vormen eveneens onderdeel
van een onderzoek door het werk-

georganiseerd overleg militairen
eveneens in het rapport van het
onderzoek geinteresseerd zullen
zijn en de daarop te baseren besluiten, ligt voor de hand.
Er is immers sprake van een direct

verband.

personeelsbelang.
Op grond hiervan mag er dan ook
van worden uitgegaan dat het aan
het overleg zal worden aangeboden.

Hun commandanten is inmiddels

verzocht een mening te geven
over hun rol bij de interne voorlichting en welke informatie zij van
betekenis vinden voor de doelgroepen binnen hun eenheid.
Of het personeel de zienswijze van

commandanten deelt?
Dit is kennelijk van ondergeschikt
belang en deze klassieke miskenning van meningen van onderop
heeft een relatie met openheid en
de beoogde kwa iteitsverbeteri
I

n

g.

CENSUUR
Kriliek van Defensie op het eigen
reilen en zeilen is een volstrekt unicum.

De zienswijze van een

parle-

mentslid dat de kwaliteit van Defensievoorlichting de vrucht is van
middelmatigheid en 'dat is aljaren
zo', spreekt dan ook boekdelen.
LEAD probeert taboe's te doorbreken, maar alles heeft zijn grenzen.

Hogerhand is bezorgd over een
teveel aan openheid en houdt'de
vinger aan de pols'en hoe.
Een interview dat onlangs is ge-

houden met een bekende dagbladjournalist mocht niet worden
geplaatst.
Door hem geuite kritiek op het beleid van Ter Beek's voorlichtings-

dienst ging de directie van deze
dienst kennelijk te ver.
Dus trof de redactie van LEAD een
plaatsi ngsverbod.

Daar viel niet aan te tornen.
Heeft die journalist het gelijk aan
ziln kant met zijn stelling dat: 'Het
goede nieuws naar buiten mag en
al het slechte binnenshuis moet
blijven'?

ls het werkelijk zo dat monddood
gemaakte mensen toch een uitweg zoeken om hun nieuws naar
buiten te brengen en stuiten we
daarmee op het euvel van het'lekkende' ministerie?
En hoe te denken over: 'Defensie-

voorlichting is goed voor zichzelf,
voor politici en voor de ambtelijke
top, maar niet voor de organisatie

zell'.
Dan: 'Bij de BBC en CNN zie je
Wat doet Mindef met het rapport van de maatschappeliike raad en hoe reageert het Binnenhof?

generaals en admiraals hun commentaar geven. ln Nederland hoor
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lichters uit de burgersamenleving

macht.
Dit adviesorgaan heeft de politieke
defensieleiding op oktober duidelijk gemaakt waaraan het op het
vlak van de voorlichting schort en
wat er kan en moet veranderen.

te belasten met de voorlichting.....'
De Raad benadrukt dat'openheid'
het nieuwe imago voor Defensie

Het is een redelijk controversieel

schort.

rapport aan het adres van de politieke defensieleiding en het parlement,
De vraag is welke consequenties

Voorlichting.

PAGINA

schappelijke Raad voor de Krijgs-

I

Jaap van der
Ploeg, dírecteur
Defensie

-

er aan worden verbonden door

dient te worden.
Met name dit aspect van de kritiek
geeft aan waaraan het ten diepste

lndien hierin geen verbetering
komt zal het beoogde effect van
een in militair, menselijk en maatschappelijk opzicht goed functionerende organisatie uitblijven.

hen en, maar dit spreekt voor zich,

ook de vakorganisaties.

Welke

consequenties
trekt hij uit de
scherpe kritiek op
zíjn beleíd?

?)

\
)

Wij adviseren minister Ter

NASCHRIFT
Beek

dat hij op basis van het uitgebrach-

te advies communicatiedeskundigen van buitenaf een onderzoek
laat instellen naar aanbevolen veranderingen.

Het huidige interne werkverband

lijkt ons, gelet op de indringende
kritiek inzake hun 'eigen' beleids-

voering (?), daarvoor nlet het
meest geëigende orgaan.

je hooguit een generaal

buiten

dienst die in feite niets meer te
vertellen heeft'
Juist of onjuist?
Ook merkte hij op dat het beter is
over misstanden te schrijven dan
ze te verzwijgen.
Openheid dus.

Dit standpunt wordt onderschreven door Brigade-Generaal Reits-

ma (toenmalige Cdt 11 Pantserinfanteriebrigade).

ln LEAD van april jl pleit hij voor
een voorlichtingsbeleid'waarbij

zowel intern als extern volledige
en eerlilke informatie wordt verstrekt'.

KERNPUNTENVAN KRITIEK
De Raad acht het traditionele uitgangspunt van Defensievoorlich-

ting (geslotenheid) achterhaald.
Daarnaast moet de professionali-

sering van het voorlichtingsvak

MAATSCHAPPEL¡JKE RAAD
Deze zienswijze wordt volmondig

vooral bij de krijgsmachtdelen met
kracht ter hand worden genomen.
Hierbij wordt, op subtiele maar
niet mis te verstane wilze, geadvi-

onderschreven

seerd om 'goed opgeleide voor-

door de

Maat-

Dat het advies van de onafhankelijke raad in de kring van voorlich-

ters rond de minister niet met ge-

juich is ontvangen ligt voor de
hand,

En dit zeker niet nu het door hen
gevoerde beleid, als achterhaald
of traditioneel is bestempeld.
Het zal je maar gezegd worden.
De vraag is dan ook niet of minister Ter Beek de aanbevelingen van
de Raad overneemt, maar Vooral
wat hij gaat doen om zijn voorlichtingsbeleid uit het slop van het
'traditionalisme' te halen.
De aanbeveling van de Raad om

de

fundamentele voorlichting
(veiligheidsbeleid, NAVO, etc) uit
te breiden tot het gehele defensiepersoneel wijzen wij af.
Dit om, onder andere, de eenvoudige reden dat de werkgever zich
dan gaat bewegen op het terrein
van de politieke indoctrinatie.

Zeltbehee r bii Defens¡ e
Bij Defensie is in de afgelopen

jaren een aantal

veranderingsinitiatieven- en projecten
ontwikkeld en ingevoerd, dat

zich richt op verbetering van
het functioneren van het ministerie en vermindering van
de exploitatiekosten. ln dit
verband kan onder meer worden gedacht aan het project
ter versterking van de integrale planning, de reorganisa-

tie van het directoraat-gene.

raal economie en financiën en
van de staven van de Konink-

lijke luchtmacht en de

her-

structurering van het ministerie.

Zelfbeheer is een vorm van bedrijfsvoering, waarbij taken en be-

voegdheden van beheerfuncties

zijn gedelegeerd naar een zo laag
mogelijk niveau van lijnmanagement.

Onder beheerfuncties wordt verstaan functies op de gebieden van

personeel, informatie, organisa-

tie, financiën, aanschaffingen

en

huisvesting.
De zelfbeherende manager is bevoegd om binnen bepaalde randvoorwaarden de produktie van
'zijn' deel van de organisatie zelfstandig te beheren, te regelen en
te sturen.

Het uiteindelijke doel van zelfbeheer heeft drie uitgangspunten.

op lager

Ten eerste wordt door het schep-

gers en medewerkers te verhogen.

pen van meer beslissingsruimte
managementniveaus

beoogd de motivatie van mana-

Verder moet zelfbeheer leiden tot
een soepeler functionerende orga-

nisatie en meer kwaliteit.
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Minister reageert op verslag
lnspecteurGeneraal der Krijgsmacht
Naar aanleiding van het verslag van de lnspecteur Generaal der Krijgsmacht, lgen J.P.
Verheijen, stelden kamerle-

tieve behoefte aan personeel af.
Het kwalitatieve niveau van de or-

den47 vragen. Die zijn op wel-

ganisatie moet echter onaangetast blijven. De werving zal zich
vooral richten op recrutering van

willende wijze en met de nodige tact door medewerkers van

neel'.

de minister beantwoord. Dat

lag ook in de lijn der verwachtingen. De beantwoording van
een der vragen betrof het behoud van personeel.
'Wat zijn de plannen van de minis-

ter om kwalitatief hoogwaardig
personeel binnen de te onderscheiden krijgsmachtdelen te werven of te behouden?'

kwalitatief hoogwaardig perso-

'ln een kleiner wordende

s

i e-org a n

derde belangstelling

Defen-

tenminste een HAVO-diploma
(of een daarmee gelijkgesteld

opleidingsniveau), kan men
verzoeken in aanmerking te
komen voor de omscholingsopleiding tot off¡cier. Dit ge-

beurt op het Opleid¡ngscen-

trum Officieren (voorheen het

ocosD).

de werving van personeel voor
belangstelling' om

te buigen in

'toenemende'?

-

32 iaat. als men korporaal {1),
sergeant {1) of sergeant-majoor
is;

-

34 jaar als men in de rang van
sergeant-majoor al een essåntiële
functie heeft vervuld en na de omscholingsopleiding bent bestemd
voor een officiersfunctie bii het
eigen wapen/dienstvak.

Als u interesse heeft en aan de
toelatingseisen voldoet, kunt u
een rekest indienen bil de:

- op uw huidige functieniveau

Directie Personeel Koninklijke

cieren kunnen beginnen (Staf-

Landmacht

Afdeling Personeelsvoorziening
sectie Aanneming
Postbus 90701
2500 ES 's-Gravenhage

dienst of vMV).
Uw rekest moet voor 1 december

Het laatste betekent dat men - gelet op de duur van de onderbouw-

periode voor officieren

-

bij

de

start op het OCO in beginsel niet
ouder mag zijn dan:

Wat betekent dit terzake de werkdruk en voor de kwaliteit van de
krijgsmachtdelen?
Welk beleid zal de minister voeren
om personeel te behouden anders

dan door middel van koop-, behoud, wervings- of blijfpremies
om het kwalitatieve niveau van de
organisatie onaangetast te laten?
Op deze kernvragen is geen ant-

Of het begrotingsbedrag dat voor

Men moet ook nog aan een aantal
andere eisen voldoen:

tenminste 21/z iaar één of meer
functies hebben vervuld en;
- uiterlijk op 45-jarige leeftijd met
de secundaire vorming voor offi-

'tÉ"

indiensttreding als militair waar te
nemen. Dit is - gezien de kleinere
behoefte op dit ogenblik- nog niet
verontru stend. De o ntwi kkel i ng en
worden op de voet gevolgd'.

Omschol ing tot officier
Als men in het bezit is van

sprake is van (toenemende) personeelstekorten?

lt

'#Ç=nt

voor

toereikend zal zijn om de 'verminderde

isati e neemt de kwa ntita-

*

Begroting 1991
'Het laatste jaar valt een vermin-

'1991 beschikbaar is gesteld

De minister:

Maar wat zijn de gevolgen van toe-

name van 'een verminderde belangstelling voor indiensttreding
als militair'voor het personeel in
sectoren van de marine, de landmacht en de luchtmacht waar

de afdeling

Personeelsvoorzie-

ning hebben bereikt. Afgezien van
de mogelijkheid gedeeltelijke vrijstelling te krijgen, start u met de
opleiding in augustus 1991,

J. P. Verheyen, lGK.

woord gegeven.
Het slinkende aanbod van school-

verlaters. met name in de sfeer
van technische beroepen, veront-

rust het bedrijfsleven in

hoge

Er zal geworven

liggen ruim

worden, daarvoor

/ 30 miljoen op

houd van personeel?

mate.

Kan Defensie concurreren met de
marktsector en dan op basis van te
bieden prlmaire en secundaire arbeidsvoorwaarden?
Om nog maar te zwijgen over arbeidsomstandigheden en/of het
werkklimaat?
De minister krljgt het voordeel van
de twijfel.

We nemen aan dat de vragensteller dit thema op 11 december aanstaande aan de orde zal stellen bij
de behandeling van de begroting
in de Tweede Kamer.
I

nteressa nt.

Lourdes

Bedevaart
Jaarliiks wordt in de maand mei een internationale ontmoeting van militairen georganiseerd,
Ruim 20.000 militairen uit bijna 20 landen ziin dan op een
vriendschappelijke wiize tesamen'
Naast het prôgrámma dat wordt geboden is er voldoende tijd
om contacten-te leggen, om van gedachten te wisselen, om
elkaar te ontmoeteñ, om te ontspannen, om ie te verdiepen,
om jezelf te zijn en uitstapjes te maken in,de omgeving.
Vooi nadere informatie: het bureau GEVO in uw werkomgeving.

Voordeliger lenen? Kies dan yoor een ambtenarcnlening

BEL
'',/

3

Sluit dus Uw lening bij de Landelijke Bemiddeling voor Ambtenaren. De LBA verzorgt namelijk deze
leningen in de vorm van persoonlijke leningen en doorlopende kredieten aan Ambtenaren, Trendvolgers
en personeel in dienst bij de PTT, Postbank en soortgelijke bedrijven tegen zeer gunstige rentetarieven.

Onze rentetarieven liggen namelijk beduidend lager dan het wettelijk maximumlarief. Dat kan dus al gauw
een besparing voor U opleveren van enkele honderden guldens oplopend tot zelfs duizenden guldens.
Naast onze zeer gunstige rentetarieven staan wij als "Ambtenarenkenner bij uitstek" uiteraard garant voor
een deskundig advies, een goede service en een snelle afwikkeling.
U wilt een lening op maat en niet teveel rente betalen. Neem gerust eens contact met ons op voor
algemene informatie, aanvraag of offerte.
De Landelijke Bemiddeling voor Ambtenaren
Telefoon 020-997633 - Pb. 323, Rijksstraatweg 72
11 1 5 ZG Duivendrecht (vlakbij Amsterdam)

de

plank, maar wat terzake het be-

,trvl
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Henk Hofstede haalt uit op congres Vervoersbond CNV:

'Gategorale bonden zijn eng ,
Keihard, maar wel met feiten onderbouwd: zo kan de aanval van

CNV-voorzitter Henk Hofstede op
de categorale bonden worden
omschreven. Hofstede verweet de
categorale bonden onder andere
dat zij een 'enge' belangenbehartiging nastreven, De CNV-voorzitter deed zijn aanval op de categorale bonden tijdens het vierlaarlijkse congres van de Vervoersbond CNV in Noordwijkerhout.

tNv:

Hofstede koos niet voor niets het

congres van

de

Vervoersbond

CNV om de categorale bonden te

bekritiseren. ln de vervoerssector
zijn immers verschillende categorale bonden actief. Mensen in de
burgerluchtvaart weten dat er op
Schiphol van dat soort vakorganisaties zijn. NS'ers kennen ongetwijfeld de FSV.
Hofstede zei de categorale bonden
maar eng te vinden. 'Met name

eng in hun belangenbehartiging.
Ze kijken namelijk niet verder dan
de neus van een bepaalde groep
werknemers lang is.'

Waar een vakbeweging als

he1

CNV een brede belangenbehartiging nastreeft en zich druk maakt

over problemen die de hele samenleving aangaan, beperken ca-

tegorale bonden zich tot het
groepsbelang. 'Ze lar.en zich bijvoorbeeld aan langdurig werklozen niets gelegen liggen. Ze hebben geen boodschap aan uitkeringsgerechtigden. Voor hen telt
alleen de loonsverhoging van een
selecte groep werknemers. Daar-

Ons werk gaat over

wonen en werken

voor zijn ze bereid om het hele

PARADOX

treinverkeer plat te leggen. Ook al
weten ze dat een groot gedeelte
van de werknemers helemaal niet
achter hun looneis staat', zei de
CNV-voorzitter, verwijzend naar
de actie van de FSV in het voorjaar.
En hoezo vakbondscollega's achter tralies in de Derde Wereld?
Wat hebben wij daar mee te ma-

Hofstede vroeg de aanwezige leden van de Vervoersbond CNV of
zij wisten hoe het mogelijk is dat er
het r¡jkste land van de wereld, de
VS, zoveel armen zijn. Het zou de
CNV-voorzitter niet verbazen als
het vakbondsmodel van de VS een
belangrijke oorzaak is van die pa-

ken, vragen de categorale bonden

zich af, Ook arbeidsongeschiktheid is geen probleem waar een
categorale bond zich druk om lijkt

te maken.

radox. ln de VS kent men uitsluitend categorale bonden.
Bonden die slechts bezig zijn met
de belangenbehartiging van een
bepaalde groep werkenden.

Nationaal Gomite 4 en b mei
Het Nationaal Comite 4 en 5
mei is zeer verheugd dat de
regering besloten heeft 5 mei
tot nationale feestdag aan te

in

wijzen. De herinnering aan de

Tweede Wereldoorlog
tot het heden.

niet beperkt blijven tot de generatie die de oorlogsjaren
heeft meegemaakt, maar een
collectieve nationale herinne-

Om tot samenhang in de activiteiten rond 4 en 5 mei te komen en de
betekenis voor de huidige samenleving nader vorm en inhoud te
geven, heeft het Nationaal Comite
voor de komende periode van vijf
jaar gekozen voor het basisthema

Tweede Wereldoorlog en de
waarden die toen in het geding waren, zullen daardoor

ring worden en een ijkpunt
van waaruit we onze maatschappij toetsen, aldus het co-

mite.
Het nationaal Comite 4 en 5 mei
heeft drie hoofdtaken: de organisatie van de Nationale Herdenking

H. Hofstede

naast heeft het Nationaal Comite
een belangrijke taak op het terrein
van de jeugdvoorlichting over de

op 4 mei en de nationale Viering
van de Bevrijding op 5 mei. Daar-

Zo lang je een baan hebt is er geen
vuiltje aan de lucht. Maar als er
eens ¡ets mis gaat? Als je niet meer

kunt werken, of als je werkloos
wordt? Dan geeft de Amerikaanse
vakbeweging niet thuis. Met vol-

gens de CNV-voorzitter als gevolg
een ronduit slecht systeem van so-

ciale zekerheid en grote verschillen tussen rijk en arm.
'Nee, geef mij dan maar de aanpak

van het CNV. Wij houden ons bezig met een brede belangenbehar-

tiging. Van werkenden in tal van
sectoren, maar ook van uitkeringsgerechtigden en van vakbonds-

collega's over de grenzen. Onze
verantwoordelijkheid houdt gelukkig niet op bij de deur van kantoor of fabriek. Ons werk gaat over
leven, wonen en werken.'

relatie

grondrechten. Van deze fundamentele grond- en structuurbegin-

selen van een menswaardige samenleving zal de komende vijf jaar

elk jaar een ander facet aan de

orde komen.
Voor 1 991 is gekozen voor artikel 6
van de grondrechten: Vrijheid van
Godsdienst en Levensovertuiging.

cNv-

vakanties
Leden

die in 1991 hun

vakantie willen doorbrengen in een der CNV-vakan-

tiecentra adviseren wij

hieromtrent nadere infor-

mat¡e in te winnen. Dat kan
naar het Stichtingsbestuur,
bel 030-9119'13.
P.S. Aanvraagformulier (op
aanvraag) voor 1 december
aanstaande retourneren.
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Het verhoogde ontslag risico

voor de beroepsmilitair bij ziekte en/of gebreken
ln vergelijking met niet-militaire ambtenaren (dus het
overige overheidspersoneel) en met werknemers in de
marktsector en de non-profitsector heeft de beroepsmilitair een hoger risico om ten gevolge van ziekte en/of
gebreken zijn of haar loopbaan te moeten beëindigen.
Met dat verhoogde ontslagrisico is er ook, tot het elnde
van het arbeidzame leven, sprake van een verhoogd risico
op - mogelijk - een zeer forse daling (eventueel op termijn) van het inkomen.
AMBTENAREN VERGELEKEN
Bij vermoedelijke ongeschiktheid
als gevolg van ziekte en/of gebreken is er al direct een opvallend
verschil in wet- en regelgeving ten
aanzien van militaire ambtenaren

en het overige overheidspersoneel.

Artikel 103van hetAlgemeen Mili-

tair

Ambtenaren

Reglement
(AMAR) spreekt over de mogelijkheid tot het onderwerpen aan een

geneeskundig onderzoek van de
militair in werkelijke dienst 'van
wie op goede gronden wordt verondersteld dat hij blijvend ongeschikt is voor het vervullen van de
dienst.'

Voor rijksambtenaren is het Algemeen Rijksambtenarenreglement
(ARAR) van toepassing. Op grond
van artikel 36, lid 3, van dit reglement kan het'bevoegd gezag' de

bedrijfsgeneeskundige dienst onder meer verzoeken de ambtenaar
aan een onderzoek te onderwerpen 'indien de ambtenaar niet langer volledig geschikt is gebleken
voor de vervulling van zijn dienst'.
'Het vervullen van de dienst' versus'vervulling van zijn dienst'; het
zijn maar enkele letters verschil:
'de dienst' en zijn dienst'.
Maar die paar letters van verschil
vormen een wereld van verschil.
ln artikel 103 van het AMAR wordt

ten aanzien van het in te stellen
geneeskundig onderzoek namelijk
verwezen naar'de regelen gesteld
in het besluit procedure geneeskundig onderzoek militairen'.
ln artikel 1 van dit BPGOM wordt
een geneeskundig onderzoek
naar: (onder meer) het bestaan
van ongeschiktheid voor het vervullen van de militaire dienst.

Bij bepaling van het'ongeschikt

zijn voor het vervullen van

de

dienst' (AMAR) gaat het volgens
artikel 5 van het Militair Keurings-

reglement

om

ongeschiktheid
'voor de dienst bij het korps, het
wapen, de dienstgroep, het dienstvak - of onderdeel daarvan - of

dergelijke'.

Voor zijn civiel compaan, de (rijks)ambtenaar), wordt in artikel 38 lid

2 van het ARAR nader ingevuld
wat onder 'ongeschiktheid tot het
vervullen van zijn dienst' verstaan
moet worden, namelijk een 'toestand van blijvende ongeschiktheid voor de vervulling van zijn
betrekking'.
Ook de Algemene Burgelijke Pensioenwet spreekt in dat kader over

... 'blijvend ongeschikt is zijn betrekking te vervullen.'
derhalve om ongeschiktheid voor
een functiegebied en bij zijn civiele
collega om ongeschiktheid voor
diens betrekking. ('Onder zijn be-

trekking wordt verstaan het sa-

menstel

van

werkzaamheden

waarmee de belanghebbende fei-

telijk is belast').

ln de regel zal 'zijn betrekking'
vi ng.

DE ROL
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LOONSCHADE
De loonschade is- simpel gezegd
het verschil tussen de laatstgenoten militaire wedde en het loon dat
men nog geacht wordt te kunnen
verdienen in de burgermaatschappil. Die loonschade is de concrete

vertaling van het begrip 'arbeidsongeschiktheid' in de pensioenwet. Geen loonschade (op papier)
betekent dat men arbeidsgeschikt
is. Het zegt dus niets over de aanwezige fysieke en psychische be-

of dienstgeschiktheid.
De arbeidsongeschiktheidsbepaling als loonschadebegrip is bij
perkingen

Defensie opgedragen aan de Sec-

Bij de militaire ambtenaar gaat het

als vermeld in de taakomschrij-

!

loonschade die betrokkenen bij

een ontslag terzake van ziekte of
gebreken zal oplopen.

-

overeenstemmen met de taken zo-

I

van arbeid een arbeidsdeskundig
rnderzoek en oordeel nodig ter
vaststelling van de theoretische

VAN HET MILITAIR

KEURINGSELEMENT
Artikel 8 van het BPGOM bepaalt
dat de beoordeling van een militair op zijn ongeschiktheid voor
het vervullen van de militaire
dienst geschiedt 'met in achtneming van de bepalingen van het
militair keuringsreglement'.
ln de bijlage van het MKR is een
uitgebreide lijst vermeld van aandoeningen en gebreken, in principe leidend tot ongeschiktheid.

Het constateren van dienstongeschiktheid door een geneeskundi-

ge commissie bij een MGO

ge-

schiedt dan ook altijd met inacht-

neming van het MKR.
Er wordt bij de conclusie 'ongeschikt voor het vervullen van de
militaire dienst' of 'ongeschikt
voor het dienen bij de zeemacht'
dan ook steeds vermeld 'aangezien hij een afwijking heeft voorkomende in de lijst MKR'.
ln het kader van een MGO dient -

bij gebleken dienstongesch iktheid
- onder meer de mate van arbeidsongeschiktheid voor de Algemene

Militaire Pensioenwet te worden

tie Arbeidskundige Zaken (SAZ)
van de Dienst Zorg Postactieve

Militairen.
Tengevolge van de zeer beperkte
arbeidsdeskundige capaciteit besteedt de SAZ regelmatig arbeidsongesch i ktheidsonderzoeken

voorzien van de noodzakeli¡ke kaders en gegevens - uit aan een

civiele instantie, de Gemeenschappelijke Medische Dienst

(GMD). De toetsing voor de dienstgeschiktheid aan het MKR heeft
dan inmiddels al plaats gevonden
door een geneeskundige commissie , met de conclusie: 'blijvend
ongeschikt voor de vervulling van
de dienst'.

ln een aantal situaties komt het
dan voor dat belanghebbende ongeschikt is bevonden voor de vervulling van de militaire dienst op
grond van het MKR, terwijl de verzekeringsgeneeskundige van de
GMD op basis van de medische
gegevens verstrekt door Defensie
concludeert dat er bij belanghebbende geen beperkingen aanwezrg zrJn.

Het MKR dwingt echter deson-

tot de conclusie 'dienstongeschikt', en ondanks de afwezigheid van beperkingen volgt er dan
danks

toch ontslag voor de betrokken
militair.
Ook komt het regelmatig voor dat

collegae van mij de GMD in hun
rapportage concluderen, dat belanghebbende naar hun oordeel

zijn of haar militaire functie met
inachtneming van de door de verzekeringsgeneeskundige vastgestelde beperkingen nog uitstekend
kan vervullen.

vastgesteld. Naast het vaststellen
van de bij een militair aanwezige

VOORBEELD

beperkingen door een verzeke-

GMD-rapportage betreffende de
sergeant P. aan de voorzitter van
een geneeskundige commissie

ringsgeneeskundige, is bij een
restcapaciteit voor het verrichten

ln zijn

samenvatting

van

een
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rapporteerde

de wetstechnische
de Sectie Ar-

beoordelaar van

beidsdeskundige Zaken zo'n situatie als volgt: 'Uit het terzake door

de GMD

uitgebrachte rapport

blljkt, dat ten aanzien van belanghebbende geen medische beperkingen werden geconstateerd.
Ook achtte de arbeidsdeskundige
van de GMD de heer P, nog geschikt voor het vervullen van zijn
militaire functie.
Gelet echter op de door u geconstateerde dienstongeschiktheid,

alsmede de omstandigheid dat
belanghebbende met passende

andere passende functie binnen
Een dergelijk onderzoek door de
GMD zou ook niet opportuun ge-

weest zijn, door de constatering
arbeidsgeschikt voor eigen werk
(of voor andere functies als militair) en dienstongeschikt twee totaal verschillende zaken zijn.

in de

zin

Deze belanghebbende had een
aandoening van de lendewervelkolom, die hem volgens het MKR
klaarblijkelijk dienstongeschikt
maakte.

De arbeidsdeskundige van

de

GMD vermeldde over de situatie
van betrokkene : 'Blijkens de rapportage algemeen van de verzekeringsdeskundige heeft belanghebbende geen beperkingen (..).

Op grond van deze rapportage
acht ik hem niet arbeidsongeschikt
voor zijn werkzaamheden als sergeant-instructeu r-g roepscom-

mandant. (..) Belanghebbende is
van mening dat hij zijn eigen werkzaamheden normaal kan verrichten. (..) Er werd geen onderzoek
ingesteld naar de mogelijkheden
tot hervatting, geheel of gedeeltelijk in het eigen werk, of in een

''r*l

'¿l¡_:

- 'o;i"ft
too
8${}

100

{æ

autoriteit de dienstongeschiktheid
personeel krijgsmachtdeel) uit de
militaire dienst ontslagen. Betrok-

beschouwen als minder dan

ÇËpo

fende geneeskundige commissie
en de viserende geneeskundige

dan zijn maatman, ware de heer

15% arbeidsongeschikt
van artikel E6 AMP.'

ffi

sies van de GMD werd daarom op
grond van het MKR door de betref-

gehandhaafd en werd betrokkene
door zijn werkgever (de directeur

te

,.7,*

0ndanks bovenstaande conclu-
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ffi

loo

het bedrijf van de werkgever.'

werkzaamheden geacht kan worden circa 6% minder te verdienen
P,

-

fe

kene heeft inmiddels (gelukkig)
werk gevonden in de burgermaatschappij.

Betalingsdata

DIENSTONGESCHIKTHEID

De data waarop de bezoldiging
wordt overgemaakt naar de bank

donderdag

en giro, zijn de volgende:

woensdag
vrijdag
donderdag

LEIDTTOTONTSLAG
Doorgaans leidt de conclusie van
het gehouden MGO 'blijvend ongeschikt voor het vervullen van de
dienst'tot ontslag als militair ambtenaar op grond van artikel 39. 2e
lid sub f van het AMAR.
De loopbaan als militair heeft een
einde gevonden, Na het gegeven
ontslag is er doorgaans geen weg
meer terug.

maandag

vdjdag
vrijdag

maandag

donderdag

maandag

dinsdag

21

22
22
22
23
24
23

januari
februari
maart
april
mei

juni
juli

peld relatief laag (maatman)loon

Veelal betreft het hier nog jonge
mensen (20-40 iaarl, in de bloei

is de arbeidsongeschiktheid doorgaans laag.
De letsels zijn meestal relatief gering, maar wel met de nodige beperkingen voor meer fysiek ge-

van hun leven, maar veelal zonder

relevante werkervaring voor de
marktsector.
Ten gevolge van hun jonge leeftijd

en veelal lage rang (soldaat t/m

richte arbeid; veel voorkomende
euvels zijn knie- en rugaandoenin-

sergeant) met een daaraan gekop-

gen.

maandag

23
23
23
22

augustus
september
oktober
november

19 december

Bijschrijving op de bank of girorekening vindt over het algemeen
plaats op de eerste werkdag na de
storting.

Meestal is er sprake van een LBO/

MAVO-vooropleiding en is er ondanks de aanwezige beperkingen
een resterende verdiencapaciteit
aan te wijzen met passende arbeid.

Het

arbeidsongeschiktheidsper-

centage

is dan ook

doorgaans

minder dan 15% voor de Algemene Militaire Pensioenwet,

Proced u re Geneesku nd ig-en/of
tand heel ku ndig onderzoek
Met ingang van

I

november

1990 is de Regeling Procedure

geneeskundige

en/of tandheelkundig onderzoek (PGTO)
in werking getreden. Deze regeling is gebaseerd op de in
het Algemeen Militair Amtenarenreglement opgenomen
verplichting om aan de militair
zo snel mogelijk de uitslag van
een geneeskundig en/of tand-

heelkundig onderzoek mede
te delen, alsmede om hem in
de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen de uitslag van een dergelijk onderzoek. Dit is belangrijk met betrekking tot de rechtspositionele gevolgen op grond van de

uitslag van een dergelijk onderzoek.
WANNEER GENEESKUNDIG
ONDERZOEK
De militair is verplicht om aan een
geneeskundig en/of tandheelkundig onderzoek mee te werken in
geval van ziekte, na oproep en als

zijn commandant dit op

goede

gronden noodzakelijk acht.

voor een gesprek, waarin de verdere mogelijkheden besproken
worden zoals bijvoorbeeld om-

De inmiddels ontslagen militair
ambtenaar zal vervolgens ten gevolge van dit lagere arbeidsongesch¡ktheidspercentage respectie-

velijk het relatie geringe aantal
dienstjaren een laag direct ingaand pensioen krijgen.
Voor het resterende gedeelte is hij

De keuring, door tussenkomst van

scholing of overgang naar een ander wapen/dienstvak.

(IGDKL), kan uitmonden in voorlo-

BEZWAREN
KEURINGSUITSLAG

- zolang hij geen passend werk
weet te vinden in de burgermaatschappij - werkloos. Maar wel een
werkloze met (fysieke) beperkingen en veelal zonder een voor de
burgermaatschappij relevante be-

De termijn waarbinnen bezwaren
kunnen worden ingediend, vangt
aan met de uitreiking van de vastgestelde keuringsuitslag, door de

werkervaring.
Een situatie van werkloosheid die
niet te lang mag duren, omdat be-

DE KEURING

de

lnspecteur Geneeskundig
Dienst Koninklijke Landmacht

pige medische beperkingen die
door de onderdeelsarts
mondeling worden medegedeeld.
De commandant stelt in overleg
met de onderdeelsarts, indien van
toepassing, voorlopige functioneringsbeperkingen vast, waarin
men schriftelijk van op de hoogte
wordt gesteld.

lndien van toepassing stelt

de
DPKL in onderling overleg met de
IGDKL de functioneringsbeperkin-

gen vast en bekijkt de daartoe te
nemen maatregelen. Deze vastgestelde keuringsuitslag, die men

eveneens uitgereikt krijgt, kan
rechtsposit¡onele gevolgen hebben.

ls dit laatste het geval dat wordt
men door de DPKL uitgenodigd

roepsopleiding

respectievelijk

eigen commandant.

trokkene anders in een vicieuze

Wanneer men direct daarna contact opneemt met de personeelsfunctionaris kan deze informatie
verstrekken over hoe nu verder te

cirkel terecht komt en uiteindelijk
(op termijn) op het sociaal minimum belandt. ln nogal wat situaties zien wij dan ook noodgedwongen na verloop van tijd dat er in de
thuissituatie een rolwisseling
plaats vindt om aan een situatie

handelen.

lndien men dus een bezwaar indient, zal er een nieuw onderzoek
door andere medici plaatsvinden.

Van de uitslag en de eventuele
rechtspositionele gevolgen krijgt
men van de DPKL zo spoedig mogelijk bericht.

van leven op het minimale

be-

staansniveau te ontsnappen. Een
redelijk aantal slaagt er evenwel in

(met en zonder hulp) passend
werk te vinden en zo weer een
bestaan op te bouwen.
Een evenzo groot gedeelte slaagt

Bron: lnfoop KL

daar niet in.

ACOM JOURNAAL

-

PAGINA 16

Landmacht in grote problemen
door d ¡ensttijdverkort¡ ng
Bevelhebber vraagt extra offer van beroeps- en
dienstpl ichtig personeel
'Sneller dan oorspronkelijk verwacht, wordt de KL geconfronteerd met de gevolgen van de diensttijdverkorting'.
Zo begint landmachtbevelhebber M.J. Wilmink zijn brief
van 26 oktober aan zijn ondercommandanten over de
'Voorlopige aanwijzingen bij het verlenen van vervroegd
klein/grootverlof in het kader van de diensttijdverkorting'. Een benadering die vragen oproept bij het inzicht
van hem en zijn voorlichtingsdienst over hetgeen zich na
het besluit om de duur van de dienstplicht te verkorten in
de politiek, bijvakorganisaties en de publieke opinie heeft
voltrokken.

'onmisbaar' bij de minister zullen

Welke die 'eventuele gevolgerr'

indienen.

dan wel zijn?

BIJSTAND
Of de opsteller van het bulletin een
voldoende aan kennis heeft van de
sociale wetgeving moet ernstig
worden betwijfeld of is er sprake
van misleiding?

'Uiteraard kan de dienstplichtige
afzien van het indienen van een

Hetzelfde geldt voor het bij deze
brief behorende informatiebullehierin uit de doeken gedaan wat er

moet veranderen en met welke
problemen de Kamer het bolwerk
van de landmacht aan de Therèse

gen.

verwijzing naar 'eventuele gevolgen'voor hun economisch welzijn
een reden zijn om af te zien van het

'er eerder uit'

ti

OP

Wij zijn van mening dat er

niet
alleen sprake is van non-voorlichting, maar evenzeer van een be-

EINDPUNT?
:

Na een emotioneel betoog over de
inzetbaarheid van de landmacht
en haar producl, wordt in het bulletin uit de doeken gedaan dat de

drie

Over de sociale kwaliteit van het
beleid van minister Ter Beek kunnen we kort zijn.
Wat aan de Kamer is toegezegd
wordt met de andere hand terug-

Voor kansarmen onder hen kan de

Swartzelaan te Den Haag heeft opgezadeld.

opleidingsduur

POLITIEK

genomen.
Velen van de dienstplichtigen zijn
onvoldoende bekend met de werking van onze sociale voorzienin-

tin. ln een wat knullige stijl wordt

DIENSTTIJDVERKORTING

De opsteller heeft zich kennelijk
niet de moeite genomen daarnaar
te informeren bij deskundigen.
Van gevolgen als gesuggereerd is
namelijk geen sprake.

denkelijke mentaliteit die aan de
formulering ervan ten grondslag

i

ligt.

maanden

wordt en de tewerkstellingsperio-

NASCHRIFT

de negen.

De brief en het bulletin maken dui-

Ook komt er wijziging in de opkomst van lichtingsploegen, van
zes naar twaalf.
De inzet van personeel, middelen
en eisen moeten worden aange-

delijk dat het militaire management niet is voorbereid op ontwikkelingen als waarvan in het onderhavige sprake is.
Als veronlschuldiging kan worden
aangevoerd dat dit management
niet heeft leren denken in krimp-

past.

'Deze maatregelen kunt u naar eigen inzichten treffen, aldus de bevelhebber, die hiermee afstand
neemt van zijn centralistische beleidsvoering.
Te treffen maatregelen vergen
ongeveer een jaar.
Pas na november 1991 , als de rust
is weergekeerd (?)kan worden gewerkt in de nieuwe opzet,
Had de landmachtstaf dan geen

scenario's voor de te verwachten
realiteit van de verkorting van de
diensrtijd ontwikkeld?
Nu van veertien naar twaalf maanden en in de naaste toekomst van
twaalf naar negen?
WITLEKEUR

Verwacht wordt dat voor ongeveer 20 procent van de bij de lichtingen betrokken dienstplichtigen
op functies werkzaam zijn die onmisbaar worden geacht voor het
functioneren van de organisatie.

modellen.

Maar dat neemt niet weg dat hel
gepresenteerde niet alleen beneden de maat is, maar ook tot nadenken dient te stemmen over de

is immers ook een

Een harde omschrijving van welke
functies het betreft valt niet te ge-

verzoek. Er

ven.

migen wellicht slecht uitkomen

Dit is ter beoordeling van lagere
commandanten en daarmee is de

eerder te vertrekken'.

deur voor willekeurig handelen

Dan

wagenwijd opengezet.
Normstelling naar eigen inzichten
of smaak?
Op grond hiervan kan worden aangenomen dat velen van de omstreeks 1400 dienstplichtigen van
elke lichtingsploeg op sleutelfunct¡es een bezwaarschrift tegen hun

recht om te dienen en het zal som-

kwaliteit waarmee aanstaande
krimp-operaties zullen worden uitgevoerd.
Daarover mogen zorgen bestaan.
Aan het proces van decentralisatie
van bevoegdheden van het centrale defensie-apparaat naar

de

krijgsmachtdeelstaven is een'ten-

zij' gekoppeld.
Tenzij blijkt dat zaken uit de hand
lopen.

Ons inziens verdient het dan ook

'Bovendien is het voor een ieder
die vertrekt en geen werk heeft
raadzaam

om bij bedrijfsvereni-

ging, gemeente of sociale dienst te
informeren naar de eventuele gevolgen van eerder afzwaaien ten
aanzien van een uitkering'

op centraal niveau
een coördinatie-team in te stellen
dat wordt belast met het houden
van toezicht op personele aspecten van aanstaande veranderingsoverweging

processen
len.

bij de krijgsmachtde-
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Wie de ACOM dan wel is? Een
organisatie die zich sterk maakt voor de

,íØnrc we

o33

62

t

L4 L4

*De ACOM maakt zich ook
sterk voor aantrekkelijke hypotheekvoonvaarden, v00r stevige
-kortingen
verzekeringspremies,
voor hulp b¡' je b'eiastingaangifte, voor al die zakeñ
.0p ig
waar je ook privé wat aan hebt.
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ARBEI DSVOORWA/ARDEN EN OMSTAN DIG HEDEN
AANSTELLINGSPREMIES LUCHTMACHT

-

De aansteilingspremies bij

deluchtmachtoverdeperiode januari 1990toten met30 juñi ìSSt zi¡no[
te vragen bij het ACOM -secretariaat onder nummer 0g2g7g.

-

AFSTANDSONDERWIJS
Over enige tijd kan her personeel van de
Luchtmacht worden, geconfronteerd met een nieuwe vorm van opleiding, namelijk het afstandsonderwijs. Dit soort onderwijs, vergelijkbaar
met schriftelijk onderwijs bij bijvoorbeeld LOI of pBNA, zal als nàt etement worden ingebouwd in de niveau-opleidingen zoals de kapiteinscursus of de HOOK.
Afgesproken is dat er bij ontwikkelingen van modules van deze vorm van
onderwijs rek_ening wordt gehouden met een maximale studiebelasting
per jaar van 150 uren (25 weken a 6 uren). Na twee opleidingen zal er eeñ
evaluatie plaatsvinden waarbij ook de studiebegeleiding naler onder de
loep zal worden genomen.
De AC-OM is accorcrd gegaan met een beperkte toepassing van een
dergelijke onderwijsvorm. Het lijkt ons onnodig om bij bepaald! theoretische vakken te worden ondergebracht op bijvoorbeeld de LUOS of de
LETS. Gescheiden gezinsleven en reistijd kañ daardoor tot het noodzakelijke worden beperkt. Bovendien sluit het aan bij het nieuwe personeelsbeleid. lmmers daarin wordt aan het individu ien aanzien vän zijn
loopbaan meer verantwoordelijkheid gegeven.
ARBO-BEVOEGDHEIDSREGELING

KMAR

-

De ARBO-bevoegdheidsre-

geling KMar is onder nummer 09243b op te vragen bij het ACOM

secretariaat,

-

BUITENGEWOON VERLOF tN VERBAND MET DEELTIJD - Door de Redeeltijdverlof bestaat voor militairen bij de landmacht de mogelijkheid om in deeltijd te werken. Een uitzondeiing vormen militairenäp
wie een dienverplichting rust_en militairen aangésteld bij het beroepdpersoneel voor bepaalde tijd. Ook mag de leeftijdvan 4b jaãr nog niet zijn
bereikt. Een militair die in deeltijd werkzaam wil zi¡n, rbet eeñuerzoék
gel.ing

om buitengewoon verlof in verband met deeltijd indienen. Als een
dergelijk verzoek wordt gehonoreerd, wordt aan áe militair vervolgens
een deeltijdfunctie toegewezen op grond van de Regeling functietoðwijzing en bevordering Koninklijke landmacht 1990. Biide laidmacht en dä
marechaussee zijn respectievelijk 1s0 en 50 functies als deeltijdfunctie
aangemerkt. Op deze functies zijn vier randvoorwaarden van toepas_
sing: de eenheid waarbij de functie voorkomt, behoort niet tot eeñ
internationale staf en vredesmacht; de eenheid waarbij de functie voorkomt, behoort niet tot de ressorts van NTC of 1LK; de füncties dienen in
principe door twee deeltijdwerkers te worden vervuld, die samen de

vereiste beschikbaarheid dienen te waarborgen; functies met een rangsniveau van majoor en hoger zijn voorlopig niet aangemerkt. De miliúir
die een deeltijdfunctie vervult is verplicht volledig geschikt en beschikbaar te blijven voor de hem/haar in voorkomend geval toegewezen

oorlogsfunctie.
DE PAS VOOR GEWEZEN MtLtTAtREN TUCHTMACHT

-

De doetsreiling

van de Pas Gewezen Militairen (PGM) is de gewezen beroeps- en/oï

reserve-militairen van de luchtmacht, die tenminste 15 jaar in werkelijke
dienst zijn geweest, de mogelijkheid te geven om zich als zodanig te
kunnen identificeren. De pas geeft geen iecht op toegang tot militãire
objecten. De PGM is geldig tot het moment úan o-vert-¡Oen van de
(gewezen) militair en is met ingang van 1 oktober j.l. ingevoerd.
GENEESKUNDIGE ZORG - Het verwijzingsbeleid en de daaraan gekoppelde kwaliteit van de geneeskundige zorg is opnieuw in het overlðg aân
de orde gew-eest, Hierbij is uitvoerig gediscussieerd over de plaats-waar

de desbetreffende militair zijn behandeling zal moeten ondergaan. Bij
verwijzing naar het perifere team dient ook de vervolgbehandeliñg plaaté
te vinden in het ziekenhuis waar het perifere team zich beviñdt. De
overheid is van mening dat de doorverwijzing dient plaats te vinden naar
hetCentraal Militair Hospitaalte Utrecht. Om die reden is gevraagd deze
problematìek voor te leggen aan een commissie van deslundigãn teneinde een juist advies te kunnen vernemen. Van overheidszijde iõ aangegeven dat de verwijzing naar de perifere teams en het Ceniraal Militãir
Hospitaal met zorg zijn omgeven. Voor wat betreft de communicatie
tussen de perifere teams en het Centraal Militair Hospitaal kan worden
geconstateerd dat deze steeds van uitstekende kwaliteit is, daar het
dossier van de militair steeds voorhanden is op die plaats waar de militair
zich bevindt. De kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering is in relatie
tot de huidige situatie voldoende gewaarborgd. Door de inJpecteur van
volksgezondheid is deze problematiek beoordeeld en daarói¡ zijn geen
negatieve opmerkingen gemaakt. Na deze uitvoerige discussíe tree-tt ¿e
voorzitter van het overleg besloten met nadere vóorstellen te komen.
Deze nadere voorstellen zullen inhouden het handhaven van de huidige
situatie danwel dat er een commissie zal worden samengesteld.
HERINTREDING

-

Door de voorzitter van de BCKLu werd medegedeeld

dat binnenkort een wijziging zal worden aangeboden van de ðnlangs
i ng.evoerde Regeli ng herintredi ng. De dienverþl ichting
bij herintredirig,
welke nu maximaal drie jaar bedraagt, zal dan vervallei. É¡ermee worði

tegemoet gekomen aan het standpunt van de ACOM, namelijk dat herintredende vrouwen geen dienverplichting moet worden opgeiegd anders
dan die welke voortvloeien uit te ontvangen opleidingen.-

1 JULI OPERATIE BIJ DE LUCHTMACHT - De tweede fase van her
stappenplan naar aanleiding van de zogenaamde ,1 juli operatie. bij de
luchtmacht houdt in dat de vacatures pér onderdeel wordãn oezien. oà
d.erde- stap behelst de hele luchtmacht. Het geheel dient in deze maand te
zijn afgerond. van de 400 militairen die inriiddels zijn ontheven hebbeñ
er een groot aantal bezwaar aangetekend.

-

KINDEROPVANG
De kinderopvang bij de verschiilende onderdelen
begint gestalte te kr¡jgen. De ACOM ñeefi ¡n het informeel ouerf ej ãi òp
aangedr.ongen om vooral voor kwalitatief goede stichtingen te kie"zen en
de feitelijke realisatie in overleg te doen mãt de plaatseliike onderdeeË-

overlegorganen en de districtcommandanten. Er is de mogelijkheid

geboden om de behoefte aan kinderopvang voor 1990 kenbaarie maten.
Op het moment is het zo dat de gepeilde 6ehoefte groter is dan met de
beschikbare fondsen gerealiseerd kan worden.
KLACHTRECHT MILITAIREN - Het klachrrecht is erop gericht om vasr re
stellen of de militair ambtenaar dan wel de dienstplichtìge als gevolg van
een ondervonden behandeling of een gegeven bevel zich bezwaard
voelt, omdat bijvoorbeeld het bevel ontredelijk is of geen betrekking
heeft op de dienst. Het klachtrecht heeft een speciaal kãrakter dat om-schreven kan worden als 'uitlaatklep ter oplossing van bedrijfsincidenten'. De klaagschriftprocedure kan voorafgaand aãn, of na eén administratieve beroepsprocedure of een procedrue bij de militaire ambtenarenrechter worden
.gevoerd, Deze regeling komt in de plaats van de
mogelijkheid tot beklag zoals opgenomen in het tuchtreiht,
MILITAIR PASPOORT- Tijdens de vorige vergadering van de BCKLu (juli

1990) zijn door de ACOM vragen geãtetO õver djconsequent¡es;ls
militair paspoort. Meegedeeld werd
dat bij gebleken noodzaak van een civiel paspoort de kolten daarvan
door de luchtmacht zullen worden vergoed. Vooruitlopend op een wijzigevol.g van het verdwijnen van het
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ging van de relevante regelgeving zijn de onderdelen door middel van
een telegram terzake geÏnformeerd, aldus de voorzitter.
ONDEROFFICIER/MlLlTAlR

COMPAGNIESDIENST

-

Het onderzoeksptan

hieromtrent is klaar en wordt uitgevoerd door de afdeling Gedragswetenschappen van de DPKL. Op dit moment worden de vragenlijsten
uitgewerkt die onder andere betrekking hebben op het effeòt van de
maatregelen in relatie tot het handhaven van de orde. De onderzoeksgroep bestaat uit: de leden van de ongeveer 185 onderdeelsoverlegorganen van de landmacht; de commandanten van de onderdelen waarvoor
een overlegorgaan is ingesteld; een steekproef uit de compagniescommandanten of overeenkomstige commandanten. De vragenlijsten zullen
in september 1990 worden verstuurd. De eindrapportage zal in januari
1991 waarschilnlijk klaar zijn,
ONTSLAGDATUM OFFICIEREN - Thans wordt het eervol onrslag van de
KLU-officieren wegens het bereiken of overschrijden van de leeftijd van
55 jaar in principe verleend per 1 mei (indien de geboortedatum valt
tussen 'l november en 1 mei) danwel per 1 november (indien de geboortedatum valt tussen 1 mei en 1 novemberl.
Overeengekomen is dat met ingang van 1 januari 1992 ookaan officieren
ontslag zal worden verleend per de eerste van de maand volgend op die
waarin de leeftijd van 55 jaar is bereikt.
Bij wijze van overgang zal aan officieren die de leeftijd van 55 jaar
bereiken in de maand november ofwel december 19g1 met ingang ván 1
januari bovengenoemd ontslag worden verleend.
OVERLEG REORGANISATIES KLU - ln de afgelopen jaren is gebleken dat
bij de toepassing overlegprocedure bij reorganisaties (RORfonduideliikheden zijn ontstaan over uitleg en de te volgen werkwijze bij de overlegprocedure. Om hierin duidelijkheid te scheppen en zo te komen tot een
betere informatievoorziening en voorlichting aan al het betrokken personeel, is de regeling op te vragen onder nummer 092843.

-

POSITIEVE ACTIE INTEGRATIE MINDERHEDEN IN DE KRIJGSMACHT
Het plan voor positieve actie voor de integratie van minderheden in de

krijgsmacht is positief ontvangen. Het plan met betrekking tot etnische
minderheden zal prioriteit verkrijgen. Wel is van ACOM-zilde de kanttekening gesteld dat deze boventallige inname opnieuw te bespreken in het
overleg, zodra vanwege een krimpende krilgsmacht er gedwongen ontslagen zullen volgen. Van overheidszijde is de toezegging gedaán dat er
opnieuw overleg zal worden gevoerd over de integratie van minderheden en de gedwongen ontslagen.
REGELING OPLEIDINGEN ZEEMACHT 1990 - De wijziging Regeting
opleidingen zeemacht '1990 is onder nummer 092688 aan tevrag-en bi¡het secretariaat van de ACOM.
REGELING STUDIEFACILITEITEN KM

-

wijziging Regeting studiefaciliteiten KM houdt in dat wie in eigen tijd en voor eigen rekening een
HBO-opleiding of academische opleiding volgt in aanmerking t<an komen voor studiefaciliteiten. Verder kan een militair, binnen de behoefte
van de organisatie, de loopbaanmogelijkheden uitbreiden door het ontplooien van initiatieven op het gebied van scholing. Het betreft hier een
De

Woensdrecht. Aldaar zal het LMS worden samengevoegd met het LuMetC. De voorgenomen samenvoeging en verhuizing zal niet voor 1
oktober 1991 gerealiseerd zijn.
Het personeel is in beide gevallen op 19 september j.l. geinformeerd.
REORGANISATIE DIRECTORAAT-GENERAAL

PERSONEEL

-

De reorsa-

nisatie van het Directoraat-Generaal Personeel omvat het loslaten vãn
een structuur die in belangrijke mate berust op categorieën defensiepersoneel en het overgaan naar een organisatie die wordt gekenmerkt door
een zo sterk mogelijke bundeling van gelijksoortige taken. Gelijktijdig
met die reorganisatie wordt de personeelssterkte van de centrale orgãni
satie met circa 15o/o teruggebracht.
REORGANISATIE 3 EN 5 GGW Met ingang van 1 juli 1990 werden de
paraatheidseisen voor 3- en 5 GGW verlaagd. De verplichting om continu

-

een operationele crew op een GW-squadron 'op status' beschikbaar te
hebben is daarmee vervallen. De diensten voor deze crews kunnen nu
worden beperkt tot'kantoor-uren'. De organieke personeelsbehoefte zal
in overeenstemming worden gebracht met de verlaagde paraatheid.
TOELAGE BUITENLAND lN GEBIEDEN ROND DE PERZTSCHE GOLF- De
toelage buitenland voor gebieden rond de Perzische Golf is in zijn geheel
op te vragen bij het ACOM -secretariaat onder nummer 092888.

- De toelage Sinaï is per 1 oktober 1g90 voor gehuwden
28,00 Amerikaanse dollars en voor ongehuwden 20,00 Amerikaanse
dollars.

TOELAGE SINAI

ACOM-initiatief.
REGELING VOORZIENINGEN MILITAIREN KMAR BIJ DE VEILIGHEIDS.

DIENST KONINKLIJK HUIS

-

De financièle voorzieningen voor mare-

chaussee.s werkzaam bij de veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis zijn

in grote lijnen als volgt. De militair heeft gedurende zijn detachering
aanspraak op een vergoeding voor extra beslaglegging in de vorm vañ
een toelage ter grootte van 1378,44 per maand. Verder kan hij of zij
aanspraak maken op een maandelijkse tegemoetkoming in de kosteri
y11 lgt dragen van_.burgerkleding. Deze tegemoetkoming bedraagt
/ 55,50 per maand. Wanneer hij of zij in gebieden met extreme kou óf
hitte dienst moet doen, heeft hij/zij recht op een eenmalige tegemoetkoming voor de aanschaf van de noodzakelilke kleding. Dit bedrag is ten
hoogste f 368,97.
De gehele regeling is onder nummer 093074 op te vragen bij de ACOM.

f

REORGANISATIES

-

De Staven van het Commando Logistiek en Oplei-

dingen (CLO) en het Commando Tactische Luchtstri¡dkrachten (CTL)
worden op term¡jn opgeheven. De taken zullen deels worden geïnte-

VASTRECHTKAART- ln het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen
is geconstateerd dat de NS de verkoop van de vastrechtkaart iret ingang
van 1 januari 1991 staakt, Van de zijde van de vakorganisaties is teieur"stelling uitgesproken over dit feit. Mede om redenen dat Defensie de
eerste grote overheidsinstantie was die gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid het openbaar vervoer te stimuleren.

WIJZIGING REGELING UITRUSTING MILITAIREN LAND.EN LUCHTMACHT 1985 - lngevolge artikel 13 van de Regeling uitrusting militairen
land-en luchtmacht 1985 (RUM). heeft een verzorgingsplichtìge militair
die ten gevolge van bevordering de uitvoering van de voor hem voorgeschreven tenue dient aan te passen, aanspraak op verstrekking in eigõndom van de daarvoor benodigde artikelen. De bij het beroepsperso-neel
voor één jaar of .langer aangestelde militair wordt- behoudens geduren!e de periode dat hij zakgeldgenietende is - ingevolge artikel ã van de
RUM aangemerkt als verzorgingsplichtige. Tijdens zi¡ñ initiete opleiidng
wordt bedoelde militair in de regel in een relatief kort tijdsbestek enkelé
malen bevorderd. Steeds worden dan de benodigde ràngsonderschei-

greerd in de Haagse staven en deels worden gedelegeerd aan de onder-

d.ingstekens

deelscommandanten. ln beide gevallen wordt voltooiing niet verwacht
voor 1 november 1991.
Uit de mededelingen bleek ook dat het Luchtmacht Meteorologisch
Centrum (LuMetC) te Hilversum en het Luchtmacht Meteorologisch
Squadron (LMS) in de Bilt zullen worden overgebracht naar de vliegbasis

zijn na korle gebruiksduur in beginsel geschikt voor heruitjifte. Uit
doelmatigehidsoverwegingen wordt het dan ook wenselijk gðacht om
aan alle.verzorgingsplichtige militairen tijdens hun initiëleofleiding de

in eigendom verstrekt.

Deze rangoñderschãidingstekens

rangonderscheidingstekens niet in eigendom maar in bruikleen te ge-

ven.
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gsonderzoek

Doel mati g he id expl o itati e-u itgaven Defe ns ie'

ln het kader van de begrotingsvoorbereiding l9g1 is een
heroverwegingsonderzoek gehouden naar de doelmatig.
heid van de exploitatie-uitgaven bij Defensie. Vijf aspeóten zijn onderzocht:
a. verlaging verplaatsingsfrequentie militair beroepspersoneel;
b. samenwerking en/of integratie van defensie-opleidingen;
c. samenwerking en/of integratie tussen krijgsmachtdelen op het gebied van aanschaffingen;
d. doelmatigheidsverbetering bij aanschaf, beheer en gebruik van dienstpersonenauto's;
e. aanspraken postact¡eve militairen en burgerambtenaren.
Uit aspect b. blijkt dat de reductie

en de herstructurering van

de

krijgsmacht effect zullen hebben

op de opleidingsinspanning.

De

herstructurering van de krijgsmacht brengt ook een herschikking van de infrastructuur (met
name schoolgebouwen) met zich
mee.

valt nu nog niet te overzien welke infrastructuur vrijkomt en welk
opleidingscentrum waar gevestigd zal worden,

Het verhogen van de doelmatigheid van de opleidingsinspanning
is één van de hoofdaandachtsgebieden van het opleidingsbeleid

bij Defensie.
De in het heroverwegingsrapport
genoemde voorstellen zullen in
het kader van de doelmatigheidsverbeteri ngen worden uitgewerkt.

Er

Deze zijn:

a. samenvoegen van de horecaopleidingen;

b. samenvoegen van de basis-

opleidingen Contra-inlichtin-

h. concentratie en integratie van

de

gen;

c. integratie van rijvaardigheidsopleidingen;

d. integratie van geneeskundige

i.

drecht;
integratie van de School Opleiding Beroepsmarechaussee en

de School Koninklijke

opleidingen;

e. collocatie van opleidingen voor
opleiders;

j. integratie van de

Koninklijke

Militaire School en de Hogere

Koninklijke
Landmacht van het Rij- oplei.

en het

Mare-

chaussee;

f. integratie bij de
dingscentrum

Luchtmacht Officieren-

school op de vliegbasis Woens-

Officiersopleiding, waarbij in-

tegratie met het Technisch
Specialisten Opleidingscentrum-Zuid ook wordt onder-

Oplei.

dingscentrum Aan- en Afvoer.
troepen;
g. concentratie van artillerie-opleidingen;

zocht;

k. integratie opleidingen tot

heli-

coptervlieger.

Uitnodiging en agenda
voor de 2oste
Algemene Vergadering
die 07, Vaststelling financiële stukcongres- ken ACOM 1991 (zie AA-spe'Euroase' in Amerscial oktober 1g901

De Algemene Vergadering

op 7 december in het

centrum

foort zal worden gehouden
heeft de vorsende
Aanvang: 10.00
Zaal: Flehite

asenda:

uur

í:l

3iflill*l.n*åå1ffi';nr'"n

7.3 Retributieregeling-

0S.Beschrijvingsbrieven 20ste
Algemene Vergadering (deze

01. Opening

worden nagezonden)
02. Mededelingen
8.1 Statuten
8.2 Huishoudelijk Reglement

03. Vaststelling aanwezige afdelingen

Verwezen wordt hiervoor naar de

aanbiedingsbrief d.d. 19 juli

04, Vaststelling reglement van

1990 bi¡ de ACOM-Actueel-

orde

Special.

05. Benoeming stembureau
Afdeling Ermelo (voorzitter)
Afdeling Eindhoven
Afdeling Nijmegen

06. Vaststelling besluitenlijst van
de 19e Algemene Vergadering van 3 mei 1990 (reeds in
uw bezit)

09. Actualiteiten
10. Rondvraag
11, Sluiting

Tiidschema
09.00 uur

FA 17OO's voorde luchtmacht
Onlangs zijn de laatste twee DAF FA 1700 DNT voertuigen, uit een serie
van twintig stuks, aan de Luchtmacht afgeleverd.
Deze twintig voertuigen vervangen de door DAF in de zeventiger jaren
geleverde FA 1600's.
De brandstof-tankkasten zijn door DAF Special Products gereviseerd en
overgeplaatst op de nieuwe chassis.
De voertuigen gaan dienst doen op verschillende vliegvelden van de
Koninklijke Luchtmacht.

10.00
1 1.00
11.15
12.30
13.00
14.00
15.00
15,15
17.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aankomst met koffie
Aanvang vergadering
Koffiepauze

Voortzetting vergadering
Aperitief
Lunch

Aanvang middagvergadering
Koffiepauze

Voortzetting vergadering
Sluiting
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Kab¡net laat minst draagkrachtige
ouderen in kou staan
Onrechtvaardig en genant. Zo ka-

rakteriseert de vakcentrale CNV
het plan van het kabinet Lubbers/
Kok om de particuliere ziektekostenverzekering voor bejaarden
per 1 januari met 30 gulden per
maand te verlagen. Met zijn plan
laat het kabinet namelijk de meeste van de 700.000 bejaarden met
een klein aanvullend pensioen in
de kou staan. Het grootste deel
van deze groep is immers via het
Ziekenfonds verzekerd en kan dus
naar de verlaging van de premíe
fluiten.
CNV-bestuurder Aart-Jan de Geus
(sociale zekerheid en ouderenbeleid) vindt de keus van het kabinet
onbegrijpelijk. 'Het is te gek dat
juist deze groep belaarden geen
financiële compensatie krijgt van
het kabinet Lubbers/Kok. Dat er

maatregelen worden genomen
om ouderen een financieel voordeel te geven, vind ik een logische

zaak, Maar het is natuurlijk wel erg
vreemd om binnen de grote groep
ouderen eenr tweedeling aan te

brengen om vervolgens de minst
draagkrachtigen het gelag te laten
betalen',
De ouderen met een klein aanvullend pensioen hebben vooral een
financiële dreun gekregen van de

Het douceurtje dat het kabinet
heeft aangekondigd levert wel een
hele vieze bijsmaak op'.
De regeringspartijen CDA en PvdA
zijn tevreden met de voorgestelde
maatregel. Er bestaat wel een me-

ningsverschil tussen beide partij-

belastingsherziening volgens

en over een eventuele extraatje
voor de 700.000 bejaarden met

Oort, De vakcentrale CNV vindt het
daarom onvoorstelbaar dat het kabinet de ziekenfondsverzekerde

compensatie van de inkomensachteruitgang door Oort. Het

ouderen vergeet, Het CNV vindt
dat het kabinet de ziekenfondspremie over het aanvullende pensioen met 3 à 4 procent moet verlagen. Alleen dan krijgen de via het

ziekenfonds verzekerde ouderen
ook compensatle. 'Het is van de
gekke dat het kabinet alleen geld
wil uittrekken voor particulier verzekerden. De oudere ziekfondspa-

tiënten mogen gewoon het volle
pond blijven betalen. Dat kan en
mag niet, lk vind het zeer genant.

een klein aanvullend pensioen ter

CNV is voor verlaging van de ziekenfondspremie in plaats van een
eenmalig extraatie.
SOLIDARITEIT

Premier Lubbers presenteerde het

voorstel op een bijeenkomst, van
de Katholieke Bond van Ouderen
(KBOI in Den Bosch. ln zijn redevoering ging Lubbers ook in op de
koppeling van de aow aan het minimumloon. De premier zei dat
deze koppeling de komende tien

tot vijftien jaar moet worden gewaarborgd. Hij stelde wel een
voorwaarde: de economie moet
niet onderuit gaan en toekomstige
generaties moeten de solidariteit
met ouderen niet uit het oog verliezen. Een draagvlak is van groot
belang, omdat het aantal bejaarden de komende jaren fors stijgt,
tot 201 5 is er sprake van een toename tot vijf miljoen.
De minister-president ging ook in

op de

maatschappelijke positie

van de ouderen. Lubbers hield zijn
gehoor, circa 6000 ouderen, voor

dat het bereiken van de 65 jaar
geen belemmering is en mag zijn
om actief deel te nemen aan het
maatschappelijk verkeer. De premier brak in dit kader een lans voor

grotere deelname van ouderen in
nationale adviesraden.

Het Vakbondsmuseum

Belang van de vakbeweging

Den Helder

voor de samenleving duidelijk maken
Op 1 mei 1991 zal het dan eindelijk zo ver zijn dat het Nationaal Vakbondsmuseum zijn
deuren opent. Binnen de stichting Het Nationaal Vakbondsmuseum worden nu de voorbereidingen daartoe getroffen. Eén van de beslissingen
die inmiddels is genomen be-

treft de aanstelling van een
directeur. Het stichtingsbe-

stuur heeft in die functie benoemd Willem van der Stokker. Op I januari 1991 zal Van

der Stokker, die nu nog werkt
bij de lndustriebond FNV, de
eerste directeur van het Vak-

bondsmuseum zijn.
Van der Stokker ziet het vakbonds-

museum als een ondersteuning
van de vakbeweging. Hij benadrukt dat het bij 'vakbeweging'
gaat om FNV, CNV en MHP.
'Dat maakt het tot iets unieks.'
Hij vervolgt: 'Het gaat erom vanuit
het verleden naar het heden en de
toekomst toe het belang van de

vakbeweging in de samenleving
zichtbaar te maken. Dat lijkt mij
een ontzettende uitdaging . Het
zou minder interessant zijn als het

zich alleen op het verleden zou

Het publiek zal op

l mei 1991 twee

tentoonstellingen

aangeboden

krijgen.
De zogenaamde semi-permanente tentoonstelling, die twee jaar te
bezichtigen zal ziin, gaat over het
leven van Henri Polak. En dan de
wisseltentoonstelling, die een half
iaar zal duren, gaat over het ge-

bouw zelf.
Deze tentoonstelling zal in november 1991 worden afgewisseld met

De afdeling Den Helder is
op zoek naar enthousiaste
leden van die in het bestuur

twee gebeurtenissen die 100 jaar

zitting willen nemen. Wie

eerder hebben plaatsgevonden.

daar iets voor voelt kan zich

aanmelden bij:
F. Scholten
Kruiszwin 2367
1788 LZ Julianadorp,

Van der Stokker: 'Zo komt direct al

in de activiteiten van het

vak-

bondsmuseum de samenwerking
van FNV, CNV en MHP tot uitdrukking.'

Beroepspersoneel voor onbepaalde tijd

Aanmelden voor hetvolgen van een cursus
of opleiding in 1991
-

Bijscholingsopleidingen

-

Loopbaanopleidingen, zoals

HOOV, VMV, cursus Stafdienst et-

cetera.
Er zijn twee mogelijkheden: of u

ontvangt voor

'l

november 1990

een beschikking van de
waarmee

DPKL,

u wordt aangewezen

voor het volgen van een loopbaan-opleiding, of u ontvangt tot 1
november 1990 geen beschikking.

concentreren.'

Voorlopig concentreert het Nationaal Vakbondsmuseum zijn aandacht op de opening.

een tentoonstelling over het
Christelijk-Sociaal Congres en het
verschijnen van Rerum Novarum,

lndien u in dil laatste geval toch
wilt deelnemen aan een loopbaanopleiding, dan kunt u zich aanmelden door middel van een rekest.

Functiegerichte bijscholingsopleidingen (zoals cursus filmoperateur 54 (toegevoegd etcetera).
ln het FISKL is vermeld welke cursussen vereist en/of gewenst zijn
voor het vervullen van een bepaalde functie. Het 'cursus- en opleidingsplan COKL 1991' en het 'cursus- en opleidingsplan
KMar'geeft aan waar en wanneer
een cursus wordt gegeven. U dient
zich uiterlijk 10 weken voor het
begin van een cursus via uw commandant aan te melden.
Omscholingsopleidingen
Hierbij kan gedacht worden aan

omscholing tot bijvoorbeeld automatiseringsdeskundige of materieelbeheerder.

in 1991 te houden omscholingsopleidingen worden bekend
gesteld via een KL-mededeling of
een telegram.
ln deze mededeling of telegram
zijn ook de toelatingseisen, de tijd
en plaats van opleiding en de aanmeldingsprocedure vermeld.
Wie nog vragen heeft over de opleidingen in 1991 kan zich wenden
tot zijnlhaar commandant, personeelsfunctionaris of opleidingsDe

functiona ris.

Bron: info bulletin DPKL.
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Galamiteitenhospitaal voor Defensie in AZU
Onder de verpleegvleugels B en C van het AZU ligt een
ruimte van ongeveer achtduizend vierkante meter. ln de
oorspronkelijke nieuwbouwplannen was deze ruimte
voor het AZU zelÍ bedoeld. De ruimte zou worden ingericht als een zogenoemd beschermd ziekenhuis: in tijden
van kernrampen en kernoorlogen zou de ruimte bescherming bieden aan patiënten en personeel. Door gewijzigde
inzichten heeft het AZU de ruimte nu niet meer nodig
Tegenwoordig is de ruimte bestemd voor Defensie, die er
een calamitietenhospitaal in onderbrengt. Tevens zal de
ruimte huisvesting bieden aan de lntensive care van de
Divisie lnwendige Geneeskunde en Dermatologie
(IC-DIGD) van het AZU. Waarom is de ruimte nu bestemd
voor Defesnie, en wat is de functie van het calamiteitenhospitaal.
ln tijden van crisis en oorlog moet

teit kunnen vergroten ten behoeve

ln 1985 werd een nieuwe rampenwet van kracht. Als gevolg daarvan waren kelders, zoals gepland

van de opvang van grote aantallen

in de nieuwbouw van het

Defensie haar ziekenhuiscapaci-

AZU,
voor ziekenhuizen niet meer vereist. ln de ruwbouw van het nieu-

gewonden. Men spreekt dan van
een zogenaamde'opblaascapaci-

teit'. ln de oude, deels nog

be-

staande hospitaalstructuur werd
deze capaciteit onder andere ge-

al

gereed gekomen.

vonden in marine Hospitaal Overveen en het militair hospitaal Dr,
A. Mathijsen. Omdat deze beide
ziekenhuizen plaats maken voor
de nieuwe hospitaalorganisatie
(waarvan het CMH onderdeel is),

moet er ook vervangende

we AZU was de ruimte echter

opblaascapaciteit gecreëerd worden.

Toen Defensie besloot haar hospitaalorganisatie te reorganiseren,
toonde zij voor de benodigde op-

blaascapaciteit belangstelling
voor de ruimte onder het AZU.
AFSPRAKEN
Het ministerie van WVC had echter

een oogje op de ruimte, omdat het

noodzakelijk werd gevonden dat
er voor de opvang van grote aantallen slachtoffers bij grote calamiteiten in vredestijd her en der cala-

miteitenhospitalen zouden worden ingericht, Zo kwamen Defensie en WVC tot een afspraak.
Afgesproken werd dat Defensie de
ruimte onder het AZU zou krijgen
voor het inrichten van een calamiteitenhospitaal, te gebruiken in crisis- en oorlogst¡jd, WVC zou het
hospitaal mogen gebruiken bij

grote rampen in vredestijd.

Te-

vens werd een afspraak over de
kosten gemaakt.

AANTALBEDDEN
Er zullen ongeveer 400 bedden in

het calamiteitenhospitaal worden
geplaatst. Twaalf van die bedden
worden gebruikt door de lntensive
Care van de Divisie lnwendige Ge-

neeskunde en Dermalologie (lCDIGD), ln geval van nood kan het
aantal bedden binnen 48 uur opgevoerd worden tot honderd, Het

gaat daarb¡j om 28 extra zoge-

noemde high-care bedden en 60
medium-care bedden. Aanvullend
kunnen daarna nog zo'n 300 zoge-

noemde low-care bedden in gebruik worden genomen. ln het calamiteitenhospitaal komen ook
een OK-centrum en een röntgenafdeling.

OPLEVERING
Een deel van de ruimte wordt overigens in vredestijd door Defensie

ter beschikking gesteld aan

de

apotheek van het AZU voor de op-

slag van grondstoffen. Alleen
wanneer het calamiteitenhospitaal in volle omvang zou moeten
worden gebruikt, moet deze opslag ontruimd worden,
Begin januari 1991 zal het calamiteitenhospitaal geheel zijn opgeleverd, Vanaf eind november dit jaar
kan de IC-DIGD al beginnen met de

inrichting van haar afdeling, zodat

zij op 1 februari 1991 met

haar
werkzaamheden kan beginnen.
Bron: ¡ntormatiebullet¡n oktobðr 1990 van het
AZU en de KHO

NAVO

schaakkampioenschap
Na het Nederlands Defensie Schaakkampioenschap op23 en24
augustus jl. en een 3-tal centrale trainingen o.l.v. schaakgroot-

meester Paul van der Sterren, nam de Nationale Militaire

Schaak-

équipe in de periode 21 tlm 27 oktober deel aan het tweede
officiële NAVO-schaakkampioenschap. Dit toernooi werd georganiseerd door de Noorse Defensie-organisatie en vond plaats

..Tt!Ç,ü.rt

st tE Ë

--,

in Oslo.

l.!¡rü

!l!

Aan dit kampioenschap namen in
totaal 64 spelers deel komende uit
9 landen t.w.: Duitsland, Enge-

van een aantal schaak-fide-meesters. ln totaal hadden ca. 35 spelers een elo-rating van boven de

land, Noorwegen, ltalië, Turkije,

2.000.

Nederland, België, Luxemburg en
de Verenigde Staten.
De opzet van het toernooi was dat
naast de individuele resultaten (7
ronden) ook een landenklasse-

ment werd opgemaak. Voor dit
landenresultaat werd in het eindklassement gekeken naar het behaalde puntentotaal van de beste
4 spelers van elk land, Het lan-

VAFAMIL

zomerrecreatie, zijn in de kleurrij-

vakantiegids

Donateurs ontvangen hun exemplaar op het huisadres.
Daarnaast liggen ze ter inzage op
de leestafels in cantines en militai-

ke gids opgenomen.

1991
Nieuwe mogelijkheden

re tehuizen.

en

be-

stemmingen in binnen- en buitenland, onder meer wintersport en

U wilt een op uw huisadres ontvangen?
Geen bezwaar, bel 070

-

3187594.

Het toernooi kende een bijzonder

spannend verloop waarbij op
maandag, woensdag en vrildag

1

partij werd gespeeld en op dinsdag en donderdag twee partijen.

Eventueel afgebroken parti¡en
werden in de avonduren uitgespeeld.

Wat de resultaten betreft moeten

we stellen dat het

Nederlandse

denklassement impliceerde wel
dat de spelers in de loop van het

team kan terugkijken op een ge-

toernooi niet zouden uitkomen tegen spelers van eenzelfde land.
Het Nederlandse team o.l.v. de
Bgen b,d. H, Steffers bestond uit
de volgende 8 spelers:
(KL)
1. KapG.J. Ludden

Tot en met de vijfde speelronde
stond Nederland zelfs op een

2. Vdgt

R.

Duin

(KL)

(KL)
3. SgtR.J.Bakker
4. WmrM.deWaard (Kmar)
(Kmar)
5. Marl B.Jansen
(KL)
6, Sld H, U¡enbroek

7. Sld S. Duindam

8.

Sld B.

Bannink

{KL}
(KL)

Het toernooi was erg sterk bezet
hetgeen o,a, bleek uit de deelname

slaagd toernooi.

tweede plaats in het landenklassement.

ln de zesde ronde echter werd
door de beste 4 spelers slechts een
halve punt gescoord waardoor het
team naar een zesde plaats zakte.
Na een goed herstel in de slotronde behaalde het team in de eindrangschikking een vierde plaats.
ïoernooiwinnaar werd Duitsland
met een kleine voorsprong op het
gastland Noorwegen en op de derde plaats eindigde ltalië,
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Overhevelingstoeslag
De belastingwetgeving van

vóór 1 januari 1990 gaf aan dat
er afzonderlijk diende te worden betaald voor loonbelas-

ting en AOWAWW.

Daarbij

was voor de AOWAWW een
maximumbedrag vastgesteld.
lndien dit vaste bedrag was
bereikt, betekende dit dat er

geen inhoudingen

meer

plaatsvonden terzake de

AOW/AWW en derhalve vond
een stijging plaats van het uit
te betalen bedrag.

Dit maximumbedrag is voor 1990
vastgesteld op / 6.952,00.
Het gevolg hiervan is dat vanaf

september

de eerste

gevolgen

zichtbaar zijn geworden.

Degenen die het maximum bedrag hebben bereikt moeten constateren dat hun netto-inkomen
daarom is verlaagd.
Voor 1990 is deze situatie nog eerder ontstaan vanwege de fiscalisering van de reiskosten en de uiteindelijke afrekening van de verplaat-

belastingwetgeving

ngskosten.
Door de overhevelingstoeslag die
circa10,4% bedraagtvan de bruto

heeft geleid tot een andere systematiek.

wedde betekent dit overeenkomstig vermindering van het inko-

De nieuwe
Daarbij

is ingevoerd het

begrip

si

men.

Elk jaar dat het jaarinkomen een

overhevelingstoeslag en het begrip loonheffing.
De overhevelingstoeslag omvat

fiscaal bedrag van /

de voormalige premies door de

gevarenzone.

werkgevers te betalen van AWBZ
en AAW. Ook hieraan was destijds
een maximum bedrag gekoppeld,

Het is maar dat u op de hoogte

66.000,00
gaat overschrijden komt men in de

bent.

Bezoekadres: Stadsring 139, Amersfoort Postadres:Postbus
960, 3800 AZ Amersfoort ïelefonische bereikbaarheid: Voor
alle onderstaande diensten is de ACOM telefonisch bereikbaar
onder nummer A33-621414. Buiten kantooruren kunnen boodschappen op de telefoonbeantwoorder worden ingesproken,
U wordt dan de volgende werkdag gebeld. Afdeling Georganiseerd Overleg W,J,G, Gooijers (coörd.), G.A,M.C, Dijkers,
H.W.A. Friebel, H. de Jong, W. van der Linden. Afdeling Dienst.
verlening leden: L.R.M. Marijs (coörd.), Mr. P. Groenhart, Mr.
E.O. Hooning-Abbas, A.P. de Laat, J. Rosendal. Afdeling Medezeggenschap: J.H,W.J. Peeters (coörd,), J.J. Scheeres, J,H.A,

AMERSFOORT: Op 24 september
1990 ontving G,J. Groenhuizen
(SM) de medaille voor langdurige,
eerlijke en trouwe dienst In zilver.
Op 15 november 1990 ontving K.
Mennen (AOO) de medaille voor

langdurige, eerlijke

en

trouwe

dienst in goud.
APELDOORN: Op 25 oktober 1990
heeft
Zomerhuis (OWl) de
dienst in verband met het bereiken

A,

van de ontslagleeftijd verlaten.
BARNEVELD: Op 1 augustus 1990
heeft J. Zoethout (SM) de dienst

dienst in verband met het bereiken

van de ontslagleeftijd verlaten.

daille voor langdurige, eerlijke en
trouwe dienst in zilver. Op 21 au-

daille voor langdurige, eerlijke en
trouwe dienst in zilver. 0p 14 september 1990 heeft C.B.A. Kuijpers
(AOO) de medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst in zilver. Op 1 november 1990 heeft
W.A. Cazander (SM) de dienst in
verband met het bereiken van de
ontslagleeft ijd verlaten.
'S-GRAVENHAGE: Op 2 oktober
1990 is overleden N,J.G. Vis op de
leeftijd van 75 jaar.

gustus 1990 ontving W, Hagting
(SGT-I) de medaille voor langduriin

ge, eerlijke en trouwe dienst

Abelins (ScT-l), A.A. Exel (SGT-l),
E.C.M, Wille (SGT-l) en R. Slot
(SGT-I) de medaille voor langduri-

ge, eerlijke en trouwe dienst

in

brons. Op 11 september 1990 ontving P.M.P. Heuts (KPL) de me-

daille voor langdurige, eerlijke en
trouwe dienst in brons. Op 19 september 1990 ontving C.L. Rison
(AOO) de medaille voor lan s durige, eerlijke en trouwe dienst i n zil-

'T GOOI: Op 4 september

1990

heeft B,G,W. Jonker (AO0) de me-

's-HERTOGENBOSCH: Op 31 oktober 1990 heeft G.H. Weijers (KAPT)
de dienst in verband met het berei-

ken van de ontslagleeftijd verlaten. Op 26 oktober 1990 zijn W.J.J.
v.d. Valk en A.W. van Hengel
bevorderd tot Eerste Luitenant.
SOESTERBERG: Op 24 september
1990 ontving M.J. Kamstra (AOO)

de medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst in goud. Op
26 oktober 1990 heeft G, vd Wardt
(ELnt) de dienst in verband met het

ver.
BREDA: Op 24 september 1990 is
overleden J.C. Maas op de leeftijd
van 70 jaar. Op 1 november 1990

bereiken van de ontslagleeftijd
verlaten. Op 15 november 1990

de

getreden. Van Maarenplein 27,

dienst in verband met het bereiken
van de ontslagleeftijd verlaten. Op
23 november 1990 gaat H.W. L¡jbers (AOO) de dienst in verband

Soesterberg.
STEENWIJK: Op 31 augustus 1990

heeft L. Verstrepen (AOO)

tariaat).

DEVENTER: Op 24 september
1990 is L.A.M. Engelen bevorderd
tot Adjudant Onderofficier,
EINDHOVEN: Op 28 september
1990 is'CHEYENNE' geboren,
dochter van Wim en Diny Nieuwenhuis. Plaggenstraat 59, Eindhoven. Op 29 november 1990 ontvangt G.J,E,M. Bouwmans (AOO)
de medaille voor langdurige, eerlijke en trouwe dienst in zilver.
ERMELO: Op 25 oktober 1990
heeft C.G.M. de Waart (AOO) de

verlaten.
BLOMBERG: Op 8 augustus 1990
ontving W.H.H. Heil (KPL) de me-

en trouwe dienst in zilver, Op 4
september 1990 ontvingen P.J.G.

Stagge, Afdeling Beleidsvorming: T. Muit (coörd.)Afdeling
ondersteunende diensten: J.Berghoef (coörd.l, mevr. M.J.M.
van den Bedem (computerprodukties en contributies), mevr.
K, van de Velden (ledenadministratie), mevr. Y. Evripidou-van
lJzerlooy {vragen over in behandeling genomen zaken en
andere inlichtingen) mevr. H,A. van der Hart-van Someren
(ambtelijk secretaris van de interne afdelingen, J.H. Loomans
(chef de bureau), Promotie: R.P. Hazekamp.
Ledense¡vice: Ombudsvrouw: Mevr, H. van der Lugt (bereikbaar via ACOM-secretariaat) Pastoraal Team: Pastoor C, Hubers s.j., Ds. M, Uittenbosch. (bereikbaar v¡a het ACOM-secre-
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brons. Op 24 augustus 1990 ontving B.M. Berkvens (AOO) de medaille voor langdurige, eerlijke en
trouwe dienst in goud. Op 1 seplember 1990 ontvingen R.C.H. Katwijk (SM) en A. Kruidenier (SM) de
medaille voor langdurige, eerlijke

DIENSTVERLENING ACOM

-

met het bereiken van de ont-

zijn mevrouw R. van Bennekom en
de heer H. Majoor in het huwelijk

heeft A. van Bemmel (SM)

de

dienst in verband met het bereiken
van de ontslagleeftijd verlaten. Op

14 september 1990 ontving

slagleeftijd verlaten.

S.

Plaatsman (AOO) de medaille voor

CNV Jongerenorgan isatie

Nieuw cursusaanbod
Onlangs is bij de CNV Jongerenorganisatie de nieuwe Cursuswijzer verschenen l het

overzicht van alle cursussen

die de

cursusmedewerkers
van de vakbondsjongeren het
komende half jaar zullen geven.

De CNV Jongerenorganisatie

geeft twee 'soorten' cursussen:

cursussen sociale vaardigheden
en themacursussen.
ln de eerste groep vallen cursus-

sen als 'Leiding geven', 'Onderhandelen', 'Omgaan met stress',

'Spreken in het openbaar'en 'Organisatie en presentatie'.
De themacursussen zijn onderverdeeld in een aantal specifieke cursussen van CNV-bonden en algemene cursussen, zoals 'Mensenrechten en ontwikkeling', 'Opstap

naar de Ondernemingsraad'

en

'Discriminatie in de Nederlandse
samenleving'.

Bovendien kunnen jongeren ook
het komende half jaar terecht op
de Vakbondsschool, waar acht
avonden gewerkt wordt aan kennis van en discussie over de vakbond in Nederland.

Het grootste deel van het cursusaanbod staat open voor leden
en niet-leden. Een bepaalde vooropleiding is niet nodig.
Cursussen bij de CNV jongerenorganisatie zijn niet duur. De meeste
duren twee a drie dagen de groepen bestaan uit niet meer dan lS
personen.
Elk deel van de cursus bestaat uit

een theoretisch gedeelte,

een

praktisch gedeelte en een nabespreking.

Wie meer informatie wil kan de
speciale cursusinformatielijn bellen: 030

-

939333.

langdurige, eerlijke en trouwe
dienst in zilver, Op 26 september
1990 onrving J.H. Butt (SGT) de
medaille voor langdurige, eerlijke
en trouwe dienst in brons.
STOLZENAU:

Op 13

augusrus

1990 is'MALCOLM JAMAL' geboren, zoon van de heer en mevrouw

Limburg. Herrendienststrasse

10,

Stolzenau.

VENLO: Op 27 september 1990
heeft R.L. Horn (SM) de diensr in
verband met het bereiken van de
ontslagleeft¡jd verlaten. Op 4 oktober '1990 zijn de heer A.P.S. Frerichs en mevrouw R. Köpke in het
huwelijk getreden, Baarlosestraat
21, Venlo. Op 19 oktober 1990 ontving L.M.H. Dijkstra (SM) de medaille voor langdurige, eerlijke en
trouwe dienst in zilver.

E
Þ

il EÏ

:

:

:l

ERZ EKERINGS-P AKKET

00 R

E[.EN

O CONCURRENDE
PREMIES
sLECHTS ÉÉNuear,
POLISKOSTEN
O UNIEK
HYPOTHEEKAANBOD
O EVENTUEEL
KWARTAALBETALING
O ALLES
oNDER ÉÉm nex

o

COMMENTAAR OVERBODIG!
SNOCHUNE OP AANVßAAG
BEL 033-621414 (acoM)
01620-5482 s (noor)

lnfomeerï u mii vriiblilvend over de hieronder oongekruisle venekedngen:

O gezinspokkel o.o.:

- inboedel-/opstolverzekering
- oonspr,' verz. porticulier

- gezinsongevollen

verzekering

outopokkel o.o.:
- ouloverzekering
- ongevollen inzittenden verzekering
rechtsbijstondsverzekeri ng
- corovonverzekering

-

O Hypotheek
C levensvezekering
Noom
Adres:

Posîcode

Woonploots

Telefoon: ¡....ir.

Geboortedotum

Gewicht outo

Cotologuswoorde oulo

Aonlol schodevrije joren
Deze bon opsluren noor 800T, onlwoordnummer óó, 4900 VB Ooslerhoul (geen poslzegel plokken).

