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• 'Irreguliere uittocht mariniers en commando’s aanzienlijk'
• Veteranen kijken met gemengde gevoelens terug op hun missies
• Arbeidstijden bij ondersteuning van bijzondere activiteiten
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Lid worden, zijn en blijven…
de voordelen van het lidmaatschap:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

UW VOORZITTER
Op vele manieren bereiken mij signalen van
leden waarin ongenoegen wordt geuit over het
gegeven dat er nog steeds geen arbeidsvoorwaarden-onderhandelaars-resultaat ligt.
Begrijpelijke reacties, het duurt immers veel te
lang en er wordt maar mondjesmaat informatie
naar buiten gebracht.
Ook in dit nummer van het ACOM Journaal zult
u daar weinig over lezen. We zijn immers nog in
gesprek en een broedende kip moet men niet
storen.
Wat mij betreft is de intentie echter nog steeds
om voor de zomer bij u langs te komen om een
eventueel resultaat uit te leggen en om uw
mening te vragen. En daarbij hoop ik oprecht
dat dit dan een resultaat is dat door alle partijen
aan tafel omarmd is.
Want laat ik daar helder in zijn, u heeft recht op
een arbeidsvoorwaardenakkoord waar respect
en waardering uit blijkt. Er ligt nu “niks” sinds 1
oktober 2018 en dat helpt niemand. Het helpt u
niet in de portemonnee en het helpt de
organisatie niet in het kader van goed werkgeverschap. De uitstroom van personeel is
catastrofaal en de inzet van de krijgsmacht komt
steeds verder onder druk. Een arbeidsvoorwaardenakkoord zou zeker bijdragen aan het
ombuigen van deze negatieve spiraal.
Dan speelt er ook nog het nodige aangaande
een pensioenakkoord. De drie “grote” groepen
vertegenwoordigers van de werknemers
(vakcentrales) hebben samen met andere
partijen een principeakkoord gesloten. Ook
dienaangaande waren de verwachtingen
hooggespannen en ook daar speelt op het
moment dat ik dit schrijf een “achterbanraadpleging”. Waar dit ons gaat brengen is dus nog
ongewis, maar als het wordt omgezet in een
definitief akkoord gaan er wel weer zaken
veranderen, en er speelde al zoveel op dat
dossier.
Zo waren de verwachtingen onder andere hooggespannen aangaande de rekenrente, en daar
stond helemaal niets over in het principeakkoord.
Wel werd duidelijk dat, als het akkoord definitief
wordt, er sneller geïndexeerd en gekort wordt
als daar aanleiding toe is. Ook veranderen er
dan zaken zoals de doorsneesystematiek, van
invloed op de premieverdeling, en op de
strafheffing voor vroegpensioen. Dat laatste is
uiteraard voor Defensie een heel interessant
onderwerp hoewel de effecten daarvan op dit
moment nog niet helemaal duidelijk zijn.
Op 12 juni werd bekend dat de pensioenfondsen met ingang van januari 2021 moeten gaan
rekenen met een nóg lagere rekenrente!
Daardoor worden de dekkingsgraden van de
pensioenen, dus ook bij het ABP, nog lager
terwijl het geld tegen de plinten klotst. Als het
voornoemde pensioenakkoord dan ook een
definitief akkoord wordt dan is vanaf 2021 de
kans op korten groter!
Ik hoop oprecht u binnenkort in het (buiten)land
te mogen ontmoeten en met u in gesprek te
kunnen gaan over al deze onderwerpen, maar
bovenal om uw mening te horen over een
arbeidsvoorwaarden-onderhandelaarsresultaat.
Ik blijf mij, samen met
uw onderhandelaar,
ervoor inzetten om zo
snel mogelijk te komen
tot een goed resultaat.
En zoals te doen
gebruikelijk is het dan
aan u allen om daar een
oordeel over te vellen.

Jan Kropf
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veteranenhond. Geef een
veteraan met PTSS méér
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Actualiteiten SOD:
Arbeidsvoorwaardenoverleg hervat na
gewenste stappen van
Defensie.

Kennis
rechtspositie van
reservisten en
ondersteuning
vanuit CLAS niet
op het gewenste
niveau.

Militair-Ambtenaar en
Rechtspositie: Rechtelijke toetsing functiewaardering bij Defensie.
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@AcomCarib
@ACOM_Mil_Bond
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NIEUWS
Bouw Michiel Adriaanszoon

Staatssecretaris Visser:
‘Uitstroom mariniers eerste helft
De “irreguliere” uittocht uit het Korps Mariniers lijkt niet te stoppen.
Mariniers geven er, in toenemende aantallen, de brui aan omdat ze weinig
zin hebben om van Doorn, de Van Braam Houckgeestkazerne, te verkassen
naar Vlissingen, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARkaz)
waarvoor de eerste steen nog gelegd moet worden. De gunning voor de
bouw is voor de vierde keer opgeschort en nu verschoven naar 1 juli
volgend jaar1.

rooskleurig, blijkt uit een brief van de staatssecretaris van Defensie Barbara Visser aan de
Tweede Kamer.

4

“Voor 2019 geldt dat de uitstroom bij het
Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen tot nu toe grofweg de helft van de totale
uitstroom in 2018 betreft. Daarmee is de
uitstroom in de eerste vijf maanden van dit
jaar bij deze twee eenheden opnieuw
aanzienlijk. De uitstroom bij de Luchtmobiele
Brigade laat voor 2019 totnu toe een voorzichtige daling zien ten opzichte van de uitstroom
in 2018.”

Vorig jaar bereikte de irreguliere uitstroom2 bij
het Korps Mariniers (maar ook bij het Korps
Commando Troepen en de Luchtmobiele
Brigade) het hoogste niveau sinds 2010. En
tot dusverre is het beeld ook in 2019 verre van

Jaartal

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Korps Mariniers

42

71

82

77

96

103

127

114

182

93

Korps
Commandotroepen

5

17

28

13

15

27

25

26

33

17

11 LMB

65

156

119

129

98

131

145

156

168

63

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Tabel 1 – Irreguliere uitstroom in absolute cijfers
Jaartal

2010

2011

2012

Korps Mariniers

1,70% 2,90% 3,30% 3,20% 3,80% 4,00% 5,10% 4,60% 7,40% 3,90%

Korps
Commandotroepen

1,10% 3,60% 5,90% 2,70% 3,20% 5,60% 4,90% 5,10% 6,70% 3,50%

11 LMB

3,10% 7,10% 5,50% 6,00% 4,50% 6,00% 6,80% 7,50% 8,20% 3,20%

Tabel 2 – Irreguliere uitstroom als percentage van de bezetting
(Bron tabellen: Kamerbrief Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen)

1 Overigens kan de verhuizing nog wel worden teruggedraaid. Defensie is niet verplicht om de opdracht te gunnen.
2 Irreguliere uitstroom betreft een verzoek tot ontslag vanuit een militair zelf, exclusief functioneel leeftijdsontslag en beëindiging
van de reguliere aanstellingsduur. (Kamerbrief 06-06-19: Stand van zaken Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Vlissingen)

NIEUWS
de Ruyterkazerne Vlissingen weer uitgesteld

Stoorzender
“Armoe bij defensie blijft knellen “ kopte De Telegraaf op 8 juni. En in die krant twee pagina's
ervaringen bij de afscheidstournee vanwege het
leeftijdsontslag van de Commandant Landstrijdkrachten.

2019 aanzienlijk'’

Een onthutsend verhaal: weliswaar zou er geen
pang-pang meer geroepen hoeven te worden, maar
wapenolie is er niet bij de eenheid. En er zijn wel
goede kijkers voor scherpschutters, maar er is geen
militaire handleiding. En dan maakt de generaal
een opmerking die de welhaast onmogelijke positie
weergeeft: 'Misschien moet er iets sneller worden
geschreven'. Het geeft de onmogelijkheid weer om
met een frequentie van een jaar of drie voorbijvliegende carrièremakers projecten bij Defensie met
succes te laten aanpakken.

Aanpassing mogelijk

Vorig jaar augustus moest een eenheid van het Korps Mariniers haar
activiteiten (tijdelijk) staken wegens een tekort aan manschappen.
In haar brief informeert de staatssecretaris de Kamer verder over de
interne besluitvorming bij Defensie naar aanleiding van de adviezen over
de MARkaz van de tijdelijke medezeggenschapscommissie en CZSK.
Als die adviezen daartoe aanleiding geven is aanpassing van het project
mogelijk. “Hierbij wordt gekeken naar het niveau van de voorzieningen
op de kazerne en de financiële en beleidsmatige gevolgen van een
aanpassing van de outputspecificatie.”
De Kamer wordt “op een later moment” geïnformeerd over de extra
kosten die een en ander vergt.

Groeiende weerstand

Sinds de aangekondigde verhuizing in 2011 is de weerstand tegen de
overplanting van de zeesoldaten van de Utrechtse Heuvelrug naar
Vlissingen alleen maar toegenomen. Zo zouden de nieuwe thuisbasis en
ommeland in Zeeland niet voldoende oefen- en trainingsfaciliteiten
bieden. Een belangrijk zorgpunt dat de volledige aandacht zou hebben
van Defensie en de provincie.
Wezenlijk is ook de bezorgdheid van het thuisfront voor verdorring van
het sociale leven die op de loer zou liggen in de geboortestad van
zeeheld admiraal De Ruyter, de grondlegger van het elitekorps mariniers. Maar ook anderszins zou de Zeeuwse havenstad, die overigens al
van 1968 tot 2018 een marinekazerne (MkVlis) binnen haar poorten had,
weinig aantrekkelijks te bieden hebben aan (jonge) mariniersgezinnen.
Volgens het oorspronkelijke plan zouden de poorten van de Michiel
Adriaanszoon de Ruyterkazerne (MARkaz) begin 2022 openzwaaien voor
de mariniers uit Doorn. Door de opgelopen vertraging zal een eventuele
verhuizing niet eerder dan in 2024 gerealiseerd worden, vermeldt de
‘afwijkingsrapportage' van het Defensie Projecten Overzicht.

Betaaldata
Maand Salaris Defensie*
Juni
Juli

24 juni
24 juli

Pensioen ABP AOW**
24 juni
23 juli

24 juni
23 juli

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

Als opper-landmachter kun je dan wel blijven geloven in oplossingen in de toekomst, maar geld is
toch niet de enige factor, die een rol speelt. En juist
die factor komt kennelijk bij de C-LAS niet over de
tong, want over de menselijke rol weet De Telegraaf
alleen op te tekenen dat hij vorig jaar kwam met
een visie waarvan de kern is dat de landmacht hoort
te kiezen voor slimme wapens in combinatie met
drones en de inzet van kunstmatige intelligentie.
Niets over de bijna onoverzienbare hoeveelheid vacatures, de droef makende ontevredenheid bij het
nog aanwezige personeel, of zijn - C-LAS - mening
over de afwezige update van de arbeidsvoorwaarden. Wel zijn suggestie voor afbouw- of adviesfuncties, natuurlijk wel op ZIJN niveau...
Nee, hij komt in de recente Landmacht niet verder
dan de mededeling in de column C-LAS: “Tot
slot: inmiddels hebben de vakbonden en Defensie
elkaar weer gevonden om de onderhandelingen
over arbeidsvoorwaarden te hervatten. Ik ben hoopvol dat Defensie en de vakbonden naar elkaar toe
bewegen. U verdient immers goede arbeidsvoorwaarden.” Helaas was er onvoldoende olie bij Mijnheer Beulen iets te zeggen wat volgens hem dan
wel goede arbeidsvoorwaarden zouden zijn… Mag
ik dit dan kwalificeren als 'angsthazengedrag' van
de hoofd-zandhaas of is hier sprake van een functie
zoeken als 'bijzonder deskundige' (b.d.)?
Niet alleen bij de landmacht vind ik zelf-diskwalificerend gedrag van de top. Wat te zeggen als
de opper-vlieger naar aanleiding van het stranden
van de Gulfstream op de Azoren grappig meent te
moeten zijn met een tweet met de strekking 'het
is ook maar een oudje' terwijl hij anders altijd van
die halleluja-tweets heeft over zijn nieuwe (futuristische) speeltjes. Alsof het bij de luchtmacht allemaal
koek en ei is.
Ik vind het overigens geweldig dat de
passagiers van de Gulfstream,
de minister, de politiek verantwoordelijke, en haar
opperraadgever, de CDS,
naar Nederland terug
zullen komen ...met
TUI... dat is nog eens
marktwerking... Nu
nog marktconforme
arbeidsvoorwaarden!!!!
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INTERVIEW

Tw e e v e t e r a n e n k i j k e n m e t g e m e n g d e g e v o e l e n s
terug op hun uitzendingen

Maar de positieve ervaringen en
gevoelens blijven de overhand houden
“De voorbereiding op de missie naar Joegoslavië was niet goed”, kijkt veteraan Bertus
Bruil (58) terug op zijn eerste uitzending 22 jaar geleden. Zijn 32 jaar jongere collega
Richard, die (evenals Bertus) ‘Mali’ achter de kiezen heeft, steekt het dat Defensie niet
beter omgaat met het thuisfront.

Beide veteranen zijn lid van de ACOM en
maken deel uit van de omvangrijke groep
bondsleden die de ingrijpende en vormende
ervaringen van (vredes)missies op hun conto
mogen schrijven. Zowel Bertus als Richard
waren bereid als opmaat naar de Nederlandse
Veteranendag van 29 juni a.s., hun missieervaringen te delen met ACOM Journaal.

Door ernstig ongeluk baan bij
infanterie gemist
Naam: Bertus Bruil
Leeftijd: 58
Missies: Joegoslavië (1997), Afghanistan
(2011), Mali (2014)
Dienstjaren: 40 jaar.
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Hoe ziet uw loopbaan bij Defensie eruit?
“40 jaar geleden kwam ik op als dienstplichtige
op de School Reserve Officieren Kader
Infanterie te Ermelo. Na de dienstplicht vervuld
te hebben ben ik weer de burgermaatschappij
in gegaan om na 3 dagen spijt te krijgen en
terug te keren. Eenmaal terug bij Defensie
meldde ik me aan bij de infanterie.

Bertus Bruil

Een paar weken nadat ik terug was bij Defensie sloeg het noodlot toe en liep ik tijdens een
auto ongeluk ernstig letsel op. Hierdoor kon ik
niet meer bij de infanterie dienen maar nog
wel binnen Defensie. In de jaren hierna ben ik
rijinstructeur alle klassen (YA 328, YA126 en
YA4442) geworden op de Militaire Rijschool.
In 1997 ben ik voor de eerste keer uitgezonden
naar Joegoslavië met het Korps Rijdende
Artillerie, in 2011 naar Afghanistan deel
uitmakend van het Redeployment Detachement en de laatste keer in 2014 naar Mali als
coördinator werkzaamheden personeel.
Vandaag de dag werk ik in een logistieke
functie aan de Nijmeegse Vierdaagse. Dit zal
ook mijn laatste Vierdaagse zijn want in decem-

Richard

1

ber hoop ik na 40 jaar bij dit mooie bedrijf met
Functioneel Leeftijdsontslag te gaan.”
Welke momenten van uw uitzendingen zijn u
het meest bij gebleven?
In 1997 ben ik met de Mortier Opsporings
Radar Batterij naar Joegoslavië uitgezonden.
We waren de eerste groep die na het Verdrag
van ‘Dayton’1 uitgezonden is. De Bosniërs en
de Serven in het gebied waren elkaar vanaf
de binnenplaats van een kasteel aan het
bestoken met mortieren. De radar op ons
voertuig kon vanaf 10 minuten nadat een
mortier afgeschoten was deze al onderkennen, hierna informeerden we gelijk de
Engelse troepen in het gebied. Deze reden er
in hun voertuigen naar toe om de situatie
onder controle te krijgen.
Ondanks ons snelle optreden had ongeveer
ieder dorp in de omgeving een eigen munitieopslag met onder andere mortieren. Zodoende konden we niet alle mortieren bijtijds
onderkennen en ging het soms ook gruwelijk
mis. Zo vonden we tijdens een patrouille een
paar kinderschoentjes, helemaal onder het
bloed. Dit doet wat met je als mens, eenmaal
thuis merkte mijn omgeving dit vooral, ik was
een stuk alerter dan voordat ik uitgezonden
was. Met de tijd is dit weer goed gekomen,
het is een stuk minder dan toen ik net terug
kwam maar de alertheid zal altijd blijven.
Joegoslavië heeft in die zin het meeste indruk
gemaakt, Afghanistan en Mali waren totaal
andere uitzendingen. Zo was ik in Afghanistan
Hoofd Expeditie van het Redeployment
Detachement op Kandahar Airfield. Dit
betekende dat mijn team en ik ervoor
moesten zorgen dat alle goederen, die tijdens
de missie gebruikt waren, met het vliegtuig
weer terug kwamen in Nederland. Omdat er
tijdens deze uitzending bezuinigingen door
werden gevoerd moesten we eerder naar
huis. En omdat we vroegtijdig terug gingen
was er geen adaptatieprogramma voor ons
geregeld. We vlogen vanuit Afghanistan naar

Het Verdrag van Dayton of de Akkoorden van Dayton (officieel: General Framework Agreement for Peace in Bosnia and

Herzegovina) is het vredesverdrag dat een einde maakte aan de Bosnische Burgeroorlog.

INTERVIEW
Dubai, hier was tijd voor een kop
koffie en een boterham. Een paar
uur later stonden we weer op het
vliegveld in Nederland.
Dit was natuurlijk een hele
omschakeling, ook voor het
thuisfront. Na mijn laatste missie
in Mali was de omschakeling van
missie naar thuis ook groot. In
2014 ben ik uitgezonden naar Mali
als Coördinator Werkzaamheden,
om alles in goede banen te leiden
wat betreft de opbouw van het
kamp in Gao. Na 6 weken in het
gebied geweest te zijn werd ik
eerst naar het ‘Holland House’ in
Bamako gestuurd om te adapteren. Vanuit complete armoede
naar luxe waar je als het ware op
handen gedragen werd.
Toch kijk ik positief terug op alle
drie uitzendingen, het waren
ervaringen waar ik veel van heb
geleerd. Een aantal Britse
collega’s is in 2001 zelfs nog op
onze bruiloft geweest. Toevallig
heb ik zojuist nog een collegachauffeur van de missie in
Afghanistan gesproken. Het
maakt niet uit hoeveel jaar je
terug bent, als je samen uitgezonden bent geweest bouw je een
speciale band met elkaar op.”
Hoe vindt u dat Defensie omgaat
met het uitzenden van personeel?
“Mijn ervaring met Defensie
tijdens uitzendingen is niet zo
goed. Voor Joegoslavië waren we
niet erg goed voorbereid. In het
gebied zelf kwamen we er
eigenlijk achter hoe het daar reilde
en zeilde en wat onze taak daar
was. Het is natuurlijk altijd zo dat
het in de praktijk anders is dan in
theorie maar dit was extreem.

Leidinggevenden die alleen doen
wat van boven opgedragen wordt
en niet kijken naar het feit dat hun
personeel ook gewoon mensen
zijn met een thuisfront. Dat was
wel uniform bij alle drie mijn
uitzendingen. Hier ben ik gedurende mijn diensttijd tegenin
gegaan. Ik heb geprobeerd om de
leidinggevenden weer het
menselijk aspect in leidinggeven
te laten zien. Een voorbeeld
hiervan is dat er na de missie naar
Afghanistan een nagesprek is met
een psychiater. Tijdens dit gesprek
werd duidelijk dat deze nog nooit
in Afghanistan was geweest en
geen idee had van wat er daar
speelde. Persoonlijk vind ik dat je
niet zo met personeel om kan
gaan.

‘Mali: Een compleet
andere wereld’
Naam: Richard
Leeftijd: 26
Missie: Mali (2018)
Dienstjaren: 5 jaar.
Hoe ziet uw loopbaan bij Defensie
eruit?
“Na 3 jaar in de bouw & infra
gewerkt te hebben besloot ik mijn
jongensdroom achterna te gaan
en te gaan solliciteren bij Defensie. Mijn eerste keuze voor een
functie lag bij de Luchtmobiele
Brigade. Door de toenmalige
schaarste aan vacatures werd het
een functie bij de Cavalerie als
Verkenner. 8 december 2014 ben
ik opgekomen om de Manoeuvre
Functie Opleiding (MFO) te
volgen. Na 4 jaar op functie kwam
begin 2018 de opdracht om op

uitzending te gaan naar Mali.
Terug uit Mali ben ik bevorderd tot
korporaal en het ligt in mijn
toekomstplannen om een MBO-4
opleiding te gaan volgen en
uiteindelijk naar de Koninklijke
Militaire School te gaan om
onderofficier te worden.
Welke momenten van uw
uitzending zijn u het meest bij
gebleven?
“De voorbereidingstijd voor onze
uitzending was korter dan
normaal, waardoor het voelde
alsof je van de ene op andere dag
in een compleet andere wereld
bent beland. Een wereld waar
armoede de baas is en een leven
een stuk minder waard is dan dat
wij gewend zijn in onze westerse
wereld.
Tijdens een patrouille buiten de
poort in het midden van de
woestijn kwamen we een dorpje
tegen. Toen we daar even stil
stonden met onze voertuigen
kwam er een jongentje van een
jaar of 2 naar ons voertuig toe die
letterlijk helemaal niets had. Het
was bijzonder om te zien hoe blij je
hem kon maken met een oud shirt,
dat bij hem tot de enkels kwam.
Iets wat voor ons weinig betekent
maar het geeft wel aan hoe arm de
bevolking in Mali is.
Iets wat me ook bij is gebleven van
de uitzending waren de momenten
dat er tijd was voor ontspanning.
Zoals een potje kaarten met mijn
collega’s onder het genot van een
ijskoud alcoholvrij biertje. Je zit
samen voor langere tijd in het
buitenland zonder je familie of
vrienden. Samen moet je het er
het beste van maken.’’
Hoe vindt u dat Defensie om gaat
met het uitzenden van personeel?
“Ik ben van mening dat Defensie
beter om kan gaan met het
thuisfront. Voordat ik uitgezonden
werd was het niet duidelijk
wanneer we zouden vertrekken.
Dit werd pas 3 weken voor de
uiteindelijke vertrekdatum
definitief. Drie weken waarvan
twee al gevuld waren met
oefeningen. Het is lastig om thuis
te verkopen dat je nauwelijks één
week verlof hebt. Gelukkig kon
mijn thuisfront snel schakelen
maar ik kan me voorstellen dat dit
lastiger is met bijvoorbeeld jonge
kinderen.”
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Wandel mee voor een veteranenhond

Geef een veteraan met PTSS
méér kwaliteit van leven
Sportief en gezellig wandelen met militaire beleving? Doe dan mee aan de
Walk 4 Veterans van Hulp voor Helden op 14 september in Doorn!

Je helpt een veteraan die als gevolg van zijn
inzet voor vrede en veiligheid een trauma
(PTSS) heeft opgelopen. De opbrengst komt
namelijk ten goede aan een veteranenhond,
ook wel PTSS-hulphond genoemd.
Vraag familie, vrienden en bekenden om je te
sponsoren, zo krijgen we een zo hoog
mogelijke opbrengst!
8

aandacht en voelen vertrouwd. Hierdoor geeft
een veteranenhond zowel de veteraan als het
thuisfront meer kwaliteit van leven.

Iedereen kan meedoen!

Er zijn wandelroutes van 5, 10 of 20 kilometer.
De 5 kilometer-route is toegankelijk voor
buggy’s, rolstoelen en scootmobielen. Voor
liefhebbers van een echte uitdaging is er dit
jaar in Doorn een Trailrun van 25 kilometer.
Deelnemers kunnen de dag afsluiten met een
maaltijd. Door de militaire beleving is de
wandeltocht ook geschikt voor kinderen. Ze
kunnen geschminkt worden tot stoere
soldaat.

Veteranenhond

Veel Nederlandse veteranen hebben zich,
vaak met gevaar voor hun eigen leven, ingezet
voor vrede en veiligheid in de wereld.
Sommige veteranen kampen na één of
meerdere missies met een trauma, ze
kampen met PTSS (Post Traumatisch Stress
Stoornis). Hun leven staat volledig op zijn kop.
Ook de omgeving van de veteraan krijgt vaak
veel te verduren. Een veteranenhond helpt
hen op verschillende manieren.
Een PTSS-hulphond…
• herkent de signalen van een herbeleving of
nachtmerrie en maakt zijn baas wakker
• bij een paniekaanval trekt de hond zijn
baas weg uit die stressvolle situatie
• zorgt ervoor dat andere mensen niet te
dicht in de buurt komen
• zorgt voor ontspanning en afleiding bij
woede en angst
Kortom, veteranenhonden zijn 24/7 buddy’s
die er altijd zijn, ze geven de veteraan

Over Hulp voor Helden

Hulp voor Helden wil het welzijn van militairen,
veteranen en hun thuisfront bevorderen. Met
diverse welzijnsprojecten geven we hen
aandacht, erkenning en steun. De veteranenhond is één van deze projecten. Hulp voor
Helden werkt hierbij samen met Hulphond
Nederland. De training, plaatsing en begeleiding van één veteranenhond is kostbaar:
€ 21.000,-. Hulp voor Helden zamelt geoormerkt geld in voor veteranenhonden. Hulphond
Nederland zorgt voor de selectie, opleiding,
plaatsing en nazorg van de veteranenhonden.

Meer informatie en inschrijven
Walk 4 Veterans
www.walk4veterans.nl
facebook.com/walk4veterans

MERKSTENEN

Passions Spiele
In de week van laatstleden Moederdag mocht ik deelnemen aan de NATO & Partner
Chaplains Operation Course aan de NATO School in Oberammergau, in Beieren.

Samen met 33 collega GV’ers uit
NATO landen en NATO partnerlanden werd ik onderwezen over
onderwerpen die van invloed zijn
op ons vermogen om gezamenlijk
pastoraat te bedrijven onder
militairen tijdens gecombineerde
militaire operaties.
Ook werden we toegerust in het
advies geven inzake religieuze
kwesties aan de bevelvoering. Dit
omvatte een onderzoek naar ethiek
en de inzet van de verzoenende
houding die geestelijk verzorgers in
staat stelt commandanten en de
missie te ondersteunen.
We ‘woonden’ die week in de
Manfred Wörner Collegezaal in
gebouw 615. De school is gevestigd in gebouwen van wat ooit de
Hötzendorf Kaserne was. In 1935
was men begonnen met de bouw.
De meeste van de oorspronkelijke
gebouwen zijn nog immer in
gebruik, hoewel gemoderniseerd.
De kazerne werd genoemd naar
Veldmaarschalk Franz Xavier
Joseph Conrad von Hötzendorf die
tijdens het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog Stafchef was van het
leger van Oostenrijk-Hongarije. Aan
het begin van de Tweede Wereldoorlog was de kazerne in gebruik bij
de Gebirgs-Nachrichten-Abteilung
54 der 1. Gebirgs-Division van de
Wehrmacht, het reguliere Duitse
leger. Later werd er het ontwerpbureau van Messerschmitt gevestigd
en werd een uitgebreid ondergronds tunnelcomplex in de berg
ernaast uitgehouwen. Willy
Messerschmitt zelf heeft er
gewerkt aan een experimentele
straaljager, de P.1101. Toen het
Amerikaanse leger op 29 april 1945
Oberammergau bezette, was het
prototype bijna operationeel. Het
werd gevonden in gebouw 615.
Naast het volgen van colleges, het
werk in syndicaten en paneldiscussies, was er tijd om de omgeving te

verkennen. Oberammergau is een
klein plaatsje op zo’n 850 meter
boven de zeespiegel in de vallei van
de Ammer ingeklemd in de
Allgäuer Alpen. Ik was er in de
week van de ijsheiligen en het
moest zo zijn. De laatste sneeuw
van afgelopen winter viel die week.
Boven ons, op de hellingen, lag nog
immer sneeuw. Volgens de
Wetterinformationen und Vorhersagen van de ZDF lag die week in de
Beierse Alpen de sneeuwgrens op
1000 meter. ’s Nachts vroor het en
de bomen op de berghellingen
waren wit van de rijp.
In het dorp vallen meteen de
devotionalia in de publieke ruimte
op; kruisbeelden, heiligenbeelden
en -schilderingen. Holzschnitzerei is
in deze streek een veel beoefend
ambacht. Daar, hoog in de bergen,
levert het land niet veel op om in
levensbehoeften te voorzien. Het is
een van oudsher arme streek en de
economie moet het vooral hebben
van toerisme. De bomen van de
berghellingen leveren de grondstof
voor het houtsnijwerk waar deze
streek beroemd om is. De paar
winkels die het dorp rijk is, puilen
ervan uit.
Oberammergau is wijd en zijd
bekend om zijn Passiespelen. Dit
verhaal van het lijden, het sterven
en de verrijzenis van onze Heer
Jezus Christus wordt elke 10 jaar
opgevoerd door ruim 2000 spelers
uit de plaatselijke bevolking. Zij
spelen van mei tot en met oktober
devoot het verhaal van de man
wiens Blijde Boodschap twee
millennia hoop en kracht heeft
gebracht in het leven van ontelbare
aantallen mensen. Deze traditie
gaat terug op een gelofte gedaan in
1633, om het Lijdensverhaal op te
voeren wanneer het dorp gespaard
zou worden van de pest. Tot heden
is er niemand meer overleden aan
deze ziekte. Het trekt honderdduizenden toeschouwers van over
heel de wereld. Volgend jaar, 2020,

verwacht men een half miljoen
bezoekers te komen naar het
Passietheater. Niet voor niets zijn er
op een bevolking van ruim 5250
inwoners ruim 2950 toeristenbedden en huist het dorp 39 restaurants.
Dit internationale karakter van
Oberammergau echoot tussen de
berghellingen en in de NATO
school. We leven en werken
immers in onze eigen bubbel, wij
GV’ers. We bedienen pastoraat
binnen een eenheid van de
krijgsmacht en vaak is dat onze
wereld. ‘Onze’ eenheden echter
opereren veelal in internationaal
verband, zij aan zij met bondgenoten. Om het werk van GV’ers in
een dergelijk multinationaal
optreden te structureren en
samenwerking mogelijk te maken,
zijn er de NATO Guidelines for
Chaplaincy. Deze richtlijnen zijn
voortgekomen uit internationale
ontmoetingen van Hoofden van
Dienst van GV’ers uit NAVO-landen.
Deze richtlijnen gaan uit van het
mensenrecht om vrij te zijn in het
belijden en beoefenen van het
geloof. Het biedt niet alleen
houvast aan de GV’ers op missie,
maar adviseert ook om een staf
GV’er aan te stellen die de
bediening van pastoraat coördineert. We bespraken met elkaar de
mogelijkheid en noodzaak om ook
voor elkaar te zorgen, om kerkdiensten in internationaal verband te
houden en bovenal om onze
gezamenlijke belangen en ervaringen uit te wisselen en op elkaar af
te stemmen.
We stelden vast dat we meer
gemeen hebben dan dat we
verschillen; dat onze zorg voor
militairen universeel is en dat we
als GV’ers de zorg voor elkaar niet
uit het oog moeten verliezen.
Thom van der Woude
Aalmoezenier
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Arbeidstijden bij ondersteuning
Open dag(en), Vierdaagse, Veteranendag enz. Kenmerk van deze
evenementen is dat deze afwijken qua activiteit van de reguliere
vredesbedrijfsvoering.
Al snel is dan de redenatie dat de
arbeidstijden voor de activiteiten ook
wel afwijkend kunnen zijn. Dit kan
inderdaad maar onder voorwaarden.
Welke voorwaarden zijn dat en wat is
de reguliere en wat de afwijkende
maximale arbeidsduur?

Maximaal aantal uren per dag
en per week: regulier

Regulier mag uw hoofd diensteenheid
(HDE) u maximaal 9 uur laten werken.
Als de medezeggenschapscommissie
(MC) akkoord is met 10 uur per dag,
dan mag u maximaal 10 uur werk
opgedragen worden. Kortom bij
maximaal 10 uur is de grens en dan
moet het werk voorbij zijn of u moet
afgelost worden door een collega.
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Eindigt of begint het werk ergens
tussen de 00.00 en 06.00 uur dan is
het maximum 8 uur of na akkoord van
de medezeggenschap 9 uur.
De maximale arbeidsduur in een week
is 45 uur en over een periode van 13
weken maximaal gemiddeld 40 uur.
Na overeenstemming tussen het HDE
en de MC is een maximum van 50 uur
mogelijk met over een periode van 13
uur maximaal gemiddeld 45 uur.

De Vierdaagse, open dag(en),
Veteranendag: geen oefening

Kijkend naar bijzondere activiteiten
zoals de Vierdaagse, open dag(en) en
Veteranendag valt op dat het al veel
jaren lastig blijkt de ondersteuning
tijdens die evenementen binnen de
reguliere uren te leveren. Er zijn jaren
dat het evenement maar als oefening
werd aangemerkt om zo meer uren te
mogen werken op een dag en/of op
opeenvolgende dagen van het
evenement.
Mochten dat wel? Het antwoord op
die vraag is: nee. Deze evenementen
voldoen niet aan de definitie van
oefening in de Arbeidstijdenwet.
Artikel 2:4 ATW:
Voor de toepassing van dit artikel
wordt verstaan onder oefening: elk
door het defensiepersoneel in de
praktijk brengen van onderwezen
bekwaamheden teneinde aldus de
bedrevenheid in het uitvoeren van aan
de krijgsmacht opgedragen operatio-

nele taken te verwerven, te vergroten
of te onderhouden.
Tijdens de evenementen wordt een
activiteit ondersteund of begeleid. Het
doel van het evenement is niet om de
operationele taken te oefenen.

Mag er volgens de regels nog
langer dan 10 uur gewerkt
worden op een dag?

Is er dan een andere mogelijkheid om
het tekort aan mensuren op te lossen?
Ja of nee, daar is discussie over. Dat
die discussie bestaat komt door de
verschillen in de arbeidstijdenregels.
Die verschillen zijn er tussen de
arbeidstijdenwet (ATW) en het
arbeidstijdenbesluit (ATB) enerzijds en
de werk- en rusttijdenhoofdstukken in
AMAR en BARD anderzijds.

Wijziging Arbeidstijdenwet,
gelijk blijven AMAR en BARD

Tot 2007 waren de teksten van AMAR
hoofdstuk 7 en BARD hoofdstuk 4
overgenomen uit de Arbeidstijdenwet
(ATW) en het Arbeidstijdenbesluit
(ATB). Dat was voor het gemak van de
militair en de burger. Zo hoefden zij
alleen maar AMAR en BARD te lezen/
na te kijken om te weten welke
arbeidstijdenregels voor hen golden.
In 2007 echter werd de ATW gewijzigd (o.a. op het vlak van de aanwezigheidsdiensten) en verruimd (o.a. de
maximale arbeidsduur ging van 10 uur
naar 12 uur) maar AMAR en BARD
veranderden niet. Vanaf dan wordt het
belangrijk te weten welke ruimte de
ATW Defensie biedt.

Afwijken van de ATW waar
staan de regels

De ATW biedt de mogelijkheid om
met een Algemene maatregel van
bestuur (AMvB) af te wijken van een
aantal regels in de ATW op het vlak
van: de rusttijd, arbeid op zondag,
arbeidstijd, de referentieperiode,
waarover de gemiddelde arbeidstijd
wordt berekend, de pauze en de
consignatie. Verder biedt de ATW de
mogelijkheid om binnen bepaalde
grenzen met een collectieve regeling
en medezeggenschap af te wijken
van de algemene normen. Dat zijn in
totaal 3 mogelijkheden tot afwijking en

bij Defensie zijn ze alle drie benut.
In de AMvB, in dit geval het Arbeidstijdenbesluit (ATB), is o.a. aangegeven dat voor Defensie tijdens inzet,
oorlog, oefening, de arbeids- en
rusttijden mogen afwijken van de
grenzen genoemd in de arbeidstijdenwet. Daarbij blijft het voor Defensie
voor wat betreft een AMvB vanuit de
ATW.
Dan volgt er de mogelijkheid af te
wijken op grond van een collectieve
regeling. Die wordt in de private
sector bv. in een cao vastgelegd, maar
in de overheidssectoren in een
Algemene maatregel van bestuur.
Ons AMAR en BARD moet gezien
worden als een collectieve regeling.
Het gaat hier specifiek over de werken rusttijden hoofdstukken, AMAR
hoofdstuk 7 en BARD hoofdstuk 4. In
die hoofdstukken is ook ruimte voor
overleg tussen HDE en MC afgesproken en afgesproken dat roosters pas
na overeenstemming tussen HDE en
MC ingevoerd kunnen worden.
De ATW geeft aan welke afwijking
zwaarder weegt: de collectieve
regeling of het medezeggenschapsoverleg. Als er een collectieve
regeling is dan geldt deze boven de
medezeggenschapsafspraken. Bij
Defensie is dat het geval. Met andere
woorden afwijken van AMAR en
BARD ondanks dat je binnen de ATW
normen (die dus op punten ruimer is)
blijft, mag niet.

Is 12 uur werken nu wel of niet
toegestaan?
Ja 12 uur werken op een dag en zelfs
tot 60 uur per week is bij Defensie
toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Die vind je terug in artikel 56b
AMAR en 30p BARD Verlengde
arbeidsduur. De voorwaarden die daar
genoemd worden, zijn: als zich een
onvoorziene wijziging van omstandigheden, incidenteel en niet
periodiek voordoet, of de aard van
de werkzaamheden of diensten,
incidenteel en voor korte tijd, een
afwijking van de max 10 uur werken
per dag en wekelijks maximaal 50 uur
noodzakelijk maakt.

MEDEZEGGENSCHAP
Wat is het maximum en wanneer

bijzondere activiteiten
De toelichting geeft duidelijker aan wat
bedoeld wordt:
Deze artikelen (56b AMAR en 30p
BARD) bieden de mogelijkheid dat
langer wordt gewerkt dan ingevolge
artikel 56a AMAR is toegestaan. De
mogelijkheden om langer te werken
zijn echter geclausuleerd tot onvoorziene wijzigingen van de omstandigheden die incidenteel en niet periodiek
zijn of gevallen waarin de aard van de
werkzaamheden of diensten, incidenteel en voor korte tijd, een dergelijke
afwijking noodzakelijk maakt. Overwerk mag derhalve niet worden
ingeroosterd.

Onvoorzien, incidenteel en niet
periodiek

Daarmee is de eerste situatie duidelijk:
12 uur (op een dag) en 60 uur (in een
week) mag alleen als zich een
onvoorziene wijziging van omstandigheden, incidenteel en niet periodiek
voordoet.
Bij de evenementen is al voorzien dat
met de medewerkers die hiervoor
ingezet worden de werkzaamheden
niet in 10 uur per dag (en evt. ook niet
in 50 uur per week) voor elkaar
gekregen kunnen worden. Dus komt
de tweede situatie in beeld: de aard
van de werkzaamheden.

De aard van de werk
zaamheden: 12 uur eventueel
mogelijk

Deze situatie is lastig welke werkzaamheden of diensten worden hier
bedoeld?
In de memorie van toelichting op de
arbeidstijdenwet van 1993-1994 (waar
de teksten van AMAR en BARD uit
voortkomen) worden gelukkig
voorbeelden genoemd:
Behalve dit soort onvoorziene
omstandigheden kan ook de aard van
de arbeid met zich meebrengen dat
er piekdagen zijn waarop de
normale arbeidstijdpatronen
tekort schieten. Te denken valt
daarbij bijvoorbeeld aan oogstwerkzaamheden en culturele manifestaties. Voor al deze vormen van
overwerk kan op een later tijdstip
compensatie in vrije tijd worden
geboden. Een zekere hoeveelheid
overwerk is nu eenmaal vaak
onvermijdelijk en niet direct onacceptabel. Anderzijds geldt, dat wanneer

overwerk een langdurig karakter krijgt,
met name veiligheids- en gezondheidsrisico's wel degelijk in het geding
komen en andere organisatorische
oplossingen gezocht moeten worden
om de bedrijfsdrukte op te vangen.
Uiteindelijk blijkt de 12 uur voor
culturele manifestaties toch mogelijk.
Binnen Defensie hebben Centrales en
Defensie niet vastgesteld wat
verstaan moet worden onder culturele
manifestaties. Daarmee wordt de
beslissing of het evenement dat
gehouden wordt onder de verlengde
arbeidsduur valt of niet aan HDE en
medezeggenschap overgelaten.

Dat de verlengde arbeidsduur in deze
zin spaarzaam gebruikt moet worden,
blijkt uit de laatste regel uit de
memorie van toelichting van de ATW
dat veiligheids- en gezondheidsrisico’s
kunnen optreden/vergroten wij
dergelijke lange arbeidsduren. Deze
risico’s behoren dan ook vooraf te
worden geïnventariseerd en nadien
geëvalueerd. Overigens kunnen de
genoemde risico’s zich al bij kortere
arbeidsduren voordoen en ook dan
moeten de risico’s worden geïnventariseerd en geëvalueerd.

Heeft u wensen en klachten over het werk bij de eenheid

• Vindt u dat de roosters anders kunnen en moeten?
•	Vindt u dat de organisatie van de eenheid niet handig is en anders zou moeten
zijn?
•	Vindt u dat er niet (voldoende) met de melding van u en uw collega’s over
veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij het werk wordt gedaan?
• Ondervindt u of uw collega’s problemen bij verlofzaken?

Weet dat u daar iets aan kan doen

Het hoofddiensteenheid bij uw eenheid kan alleen een rooster invoeren als hij en
medezeggenschapscommissie (MC) daarover overeenstemming hebben bereikt.
De MC praat en beslist ook mee over hoe zo veilig mogelijk bij de eenheid
gewerkt kan worden (het veiligheidsbeleid), over woon- en leefklimaat bij de
eenheid en nog meer.

U kunt dus iets doen voor u en uw collega’s:
Stel u kandidaat voor de MC

Wordt u MC-lid, dan ondersteunt de ACOM u met informatie uit het georganiseerd overleg, en informatie over wetten en regelingen. Wij geven voorlichting en
organiseren themabijeenkomsten. Ook geven wij adviezen op maat.

MC-werkzaamheden zijn werk

Het werk van de medezeggenschapscommissie wordt in werktijd gedaan. Een
MC-lid krijgt hiervoor minimaal 60 uur per jaar. Ook het volgen van cursussen
vindt plaats in werktijd.

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie-

Eenheid

Verkiezingen

Opgeven voor

CLAS

USAG Benelux Schinnen

10 juli

Gesloten

CLAS

CIS Bn 1GNC

31 juli - 2 augustus

21 juni

CLAS

11 Brigade

26 augustus

15 juli

onderdeel

Verkenningseskadron
CZSK

Seabased Support Group

27 augustus

9 juli

CLAS

Staf Otco

1 september

17 juli

CLAS

30 Natresbat

2 september

8 augustus

DMO

Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf

25 september

14 augustus

CZSK

Zr. Ms. Evertsen

2 oktober

21 augustus
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SOD

Actualiteiten Sectoroverleg Defensie (SOD)

Arbeidsvoorwaardenoverleg hervat
na gewenste stappen van Defensie
In de vorige editie van ACOM Journaal hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken aangaande
de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen op dat moment. Met name ook over de conclusie van de
Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) dat er geen basis was voor verder overleg.
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Die conclusie, bekendgemaakt tijdens het
Sectoroverleg Defensie van 23 april j., was
het gevolg van twee zaken:
1. De tot dan toe gevoerde onderhandelingen
in de Werkgroep arbeidsvoorwaarden die op
16 april waren beëindigd.
2. De eerste inzet van de werkgever Defensie.
De werkgever gaf te kennen op basis van die
eerste inzet verder te willen onderhandelen
maar de SCO vonden het bod veel te mager
en zagen daarin geen perspectief voor
vruchtbaar overleg.

Opzeggen vertrouwen

Defensie gaf tijdens het SOD aan dat er extra
ruimte was maar wilde daar op dat moment
geen duidelijkheid over verschaffen. Indien de
werkgever zijn inzet openbaar maakte en
duidelijkheid gaf over de extra ruimte, wilden
de SCO wel bij het personeel sonderen of het
bod echt een basis bood voor verder overleg
zoals Defensie beweerde. Of dat men zich
achter de centrales zou scharen in de visie dat
de eerste inzet onvoldoende perspectief bood
om verder te praten.
Ondanks herhaaldelijk aandringen gaf de
staatssecretaris tijdens het SOD van 23 april
aan het bod niet openbaar te willen maken.
Doordat de gewenste transparantie uitbleef,
bleef de SCO op dat moment weinig meer
over dan het opzeggen van het vertrouwen in
de werkgever Defensie en het opschorten van
al het overleg met uitzondering van de IO
REO’s en de BCO’s.
In de vorige editie van ACOM Journaal (mei
’19) hebben wij toen aangegeven dat als wij
van de werkgever openheid, transparantie en

openbaarmaking van de inzet vragen wij ook
de daad bij het woord dienen te voegen. De
ACOM heeft toen als eerste partij in het
overleg zijn inzet openbaar gemaakt.
Vanaf dat moment zijn de ballen gaan rollen.
Op 9 mei werd een gezamenlijke inzetbrief
openbaar gemaakt van de overige drie
centrales in het overleg. Uiteindelijk toonde
ook Defensie de zo gewenste transparantie
en openheid en is op 14 mei naar buiten
gekomen met een inzetbrief gericht aan het
personeel. Dit waren voor de ACOM de
eerste stappen die nodig waren op weg
richting het hervatten van het overleg.
Voor de ACOM waren er drie punten essentieel alvorens wij weer met Defensie aan tafel
konden gaan:
1. Meer transparantie;
2. Meer financiële en beleidsmatige ruimte;
3. Herstel van vertrouwen.
Door het openbaar maken van zijn inzet heeft
de werkgever Defensie meer transparantie
getoond. Ook bleek dat er meer financiële en
beleidsmatige ruimte aanwezig is dan er op
16 en 23 april op tafel lag. Door deze acties
heeft Defensie stappen gezet om het
vertrouwen te herstellen en toonde de
minister in onze ogen aan dat ook zij graag
weer aan de onderhandelingstafel wilde
aanschuiven. Of dit alles genoeg is om tot
een resultaat te komen kan alleen maar
blijken aan die onderhandelingstafel.
Na deze stappen moesten, zoveel was
duidelijk, de onderhandelingen zo snel
mogelijk hervat worden. Het is in het belang
van het Defensiepersoneel en onze leden in
het bijzonder, dat bij voorkeur nog voor het
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zomerverlof een arbeidsvoorwaardenresultaat kan worden bereikt.
Wij hebben dan ook per brief op
16 mei, wederom als eerste partij,
aangegeven bereid te zijn om de
onderhandelingen te hervatten.
De overige 3 centrales hadden
daar wat meer tijd voor nodig.
Maar uiteindelijk heeft de minister
op 24 mei partijen uitgenodigd om
op 27 mei voor een SOD bijeen te
komen om te peilen of de
onderhandelingen hervat zouden
kunnen worden.
Tijdens dit SOD op 27 mei bleek
dat, ondanks het nog broze
vertrouwen, de Werkgroep
Arbeidsvoorwaarden bij elkaar
geroepen kon worden om
hernieuwd te onderhandelen en
te pogen een arbeidsvoorwaardenresultaat te bereiken.
Zoals bekend is het proces van
onderhandelingen arbeidsvoorwaarden vertrouwelijk. Het enige
dat op dit moment van schrijven
gedeeld kan worden is dat we
nog steeds in gesprek zijn met de
werkgever Defensie. De verschillende inzetbrieven vormen de
basis van de gesprekken. Over
een mogelijke uitkomst van de
onderhandelingen kunnen dus op
dit moment helaas geen nadere
mededelingen worden gedaan.
Het belangrijkste is dat we nog
steeds in gesprek zijn en er
hopelijk snel een arbeidsvoorwaardenresultaat gepresenteerd
kan worden.

Principeakkoord pensioen

Vorige week is er een principeakkoord over het pensioen bereikt
tussen werknemers- en werkgeversorganisaties en het kabinet.
Dit principeakkoord ligt momenteel ter beoordeling voor aan de
leden van onder andere het CNV
en de FNV. Dat dit akkoord, mocht
het definitief worden, ook
gevolgen heeft voor (het (ex-)
personeel van) Defensie is
inmiddels wel duidelijk. Wat de

gevolgen exact zullen zijn is in
eerste instantie ervan afhankelijk
of het een definitief akkoord
wordt.
Wel is al duidelijk dat een tijdelijke
bevriezing van de AOW-leeftijd
gevolgen heeft voor onder andere
AOW-compensatie. Ook voor de
RVU-heffing die Defensie betaalt
voor medewerkers in UGM heeft
het akkoord consequenties. Bij
daadwerkelijke bevriezing van de
AOW-leeftijd hoeft Defensie
bijvoorbeeld minder aanvulling te
betalen omdat de AOW dan
eerder wordt uitgekeerd. Ook is
duidelijk dat de AOW na tijdelijke
bevriezing minder hard zal
meestijgen met de stijgende
levensverwachting.
Uiteraard zal ook de afschaffing
van de doorsneepremiesystematiek gevolgen hebben voor u als
deelnemer terwijl de aanpassing
van de RVU-strafheffing voor
Defensie effecten zal hebben. Al
deze, en andere (mogelijke),
consequenties worden momenteel in kaart gebracht.
Zodra het al dan niet tot een
definitief akkoord komt zullen we
u verder informeren via de
website van de ACOM en ACOM
Journaal.

een bepaalde uitkering ontvangt
(AOW, ANW, OBR, UKW, WW,
WW+, WIA, WAO of OP), kan zich
door middel van ‘formulier 121’
melden bij het Centraal Administratiekantoor (CAK) en betrokkene blijft dan verzekerd via de
ZVW.
Een (oud-)militair die in het
buitenland woont en een arbeidsongeschiktheidspensioen geniet,
(WIA/WAO samen met een MIP)
kan ook, via het insturen van een
formulier 121, in Nederland voor
zijn zorgkosten verzekerd blijven.
Op het moment echter dat een
oud-militair alleen een militair
invaliditeitspensioen geniet en
dus geen recht heeft op één van
de hiervoor genoemde uitkeringen, kan betrokkene zich niet met
een 121 formulier aanmelden bij
het CAK. De reden daarvoor is dat
een MIP sec, niet als een
wettelijk pensioen wordt gezien
en daarmee wordt gelijkgesteld.
Dit heeft tot gevolg dat een
oud-militair met alleen een MIP
en wonend in het buiteland een
ziektekostenverzekering moet
nemen volgens de lokale regelgeving.

Ziektekosten buitenland/
Militair invaliditeitspensioen
(MIP)

Op 4 februari jl. heeft de ACOM
een brief gestuurd aan de
Werkgroep PA over in het
buitenland woonachtige oud-militairen die alleen een MIP ontvangen en hun situatie met betrekking tot ziektekosten.
Bijna iedereen die in Nederland
woont en/of werkt is verzekerd
voor zorgkosten via de Wet
Langdurige Zorg (WLZ) en de
Zorgverzekeringswet (ZVW). Bij
wonen, werken of studeren in het
buitenland bepaalt de persoonlijke
situatie of iemand in Nederland
verzekerd blijft. De oud-militair die
in het buitenland woonachtig is en

Bij de ACOM zijn situaties bekend
van oud-militairen die wonen in
het buitenland en alleen een MIP
ontvangen en maandelijks een
ziektekostenpremie verschuldigd
zijn van € 600, -., of moeten leven
van zo’n lage uitkering dat ze geen
ziektekostenverzekering kunnen
nemen.
Op 11 juni hebben wij van
Defensie antwoord ontvangen op
onze brief. Defensie stelt in haar
reactie dat personen die met een
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Nederlands pensioen of uitkering wonen in
een land van de EU of een ander verdragsland
op basis van Europese sociale zekerheidsregelgeving, recht hebben op medische zorg
ten laste van Nederland. Zij moeten hiervoor
een zorgbijdrage betalen aan het CAK. Men
moet zich hiervoor melden bij het CAK via het
formulier 121. Wie onder rechthebbenden
worden verstaan is nader uitgewerkt in de
bijlage XI van de Verordening (EG nr
883/2004).
In haar antwoord stelt Defensie dat wij
terecht in onze brief constateren dat de
werking van de verordening beperkt is tot de
nationale stelsels van sociale zekerheid.
Doordat het MIP ontbreekt op deze de lijst
van bijlage XI heeft iemand die alleen in
aanmerking komt voor een MIP en naar het
buitenland is verhuisd, geen recht op zorg ten
laste van Nederland. Defensie geeft aan dat
de kwestie door de Nationale ombudsman is
voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast
heeft Defensie zelf hierover met CAK en VWS
gesproken.

Het ministerie van VWS deelt de mening dat
het MIP ten onrechte ontbreekt op de lijst van
bijlage XI en heeft het proces voor de
noodzakelijke actualisatie van de Verordening
ingezet. Aan VWS is gevraagd om na te gaan
op welke wijze men vooruitlopend op de
wijziging van de verordening 883/2004 in
aanmerking kan komen op zorg ten laste van
Nederland.
De aanpassing van de verordening loopt mee
in een Europees wetgevingstraject. Niet
alleen over de duur maar tevens over de
uitkomst van dit wetgevingstraject kan geen
uitspraak gedaan worden. Het is mogelijk dat
het voorstel tot wijziging niet wordt aangenomen. Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat vooruitlopen op mogelijke aanpassingen van de regeling ongewenst is, omdat dit
zal resulteren in rechtsonzekerheid, het niet
kunnen innen van de verdragsbijdragen en
precedentwerking.
Wij zullen u blijven informeren over het
verdere verloop van het proces voor de
noodzakelijke actualisatie van de Verordening.
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Het programma en persoonlijke verhalen van veteranen op
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programma en persoonlijke
verhalen van veteranen op
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Defensie, founder van de Nederlandse Veteranendag en het vfonds,
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SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar.
Bij schade is dit belangrijk. Samen met
onze partners helpen wij u bij het beperken
en herstel van uw schade. Download de
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke
informatie en telefoonnummers binnen
handbereik.

GEZIN
Samenwonen, trouwen of juist scheiden?
Uw verzekeringen moeten worden
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u
een kind krijgt of een kind meerderjarig
wordt. Geef de wijzigingen in uw
gezinssituatie daarom altijd door.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen?
Een hypotheek afsluiten of aanpassen?
Een belangrijke financiële stap. Voorkom
bij de aankoop, of juist later, financiële
tegenvallers. Laat u persoonlijk
adviseren en begeleiden door de
DFD-adviseur.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen
standaard dekking. Toch is het belangrijk om
al uw verzekeringen te controleren.
Contact DFD tijdig zodat u en uw
gezinsleden tijdens de uitzending hier
geen omkijken naar hebben.

Baby op komst?
Uit dienst? Een woning kopen of verhuizen?
Gaat u samenwonen of trouwen? Of gaat
u juist scheiden? Gaat u binnenkort op
uitzending?

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie?
Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
of gaat u met functioneel leeftijdsontslag?
U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw
verzekeringen moeten worden
aangepast aan de nieuwe situatie.

Veranderingen?

FoToGRAFIE: APH?

nedeRlandse veteRanen
wie zijn dat?

Veteranen zijn (ex)militairen die ingezet waren onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies. Het zijn vrouwen en
mannen van alle leeftijden en missies, van de tweede Wereldoorlog
toen, tot in Mali of Afghanistan nu. Momenteel zijn er 110.000
veteranen, de meesten afkomstig van vredesmissies. Veteranen
dragen een veteraneninsigne, een V-speld.

Contact DFD

Ruim driekwart van de Nederlanders staat positief tegenover
veteranen en vindt de Nederlandse Veteranendag een goede
manier om publieke waardering voor hen uit te drukken. Ruim 90%
vindt veteranen behulpzaam, moedig en plichtsgetrouw.

Bij veranderingen in uw leven is het belangrijk om tijdig na
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bij de
De portretten in de Veteranendag-campagne van dit jaar zijn
nieuwe situatie passen. Neem daarom altijd contact op met
opgebouwd uit batons. Deze stukjes stof dragen veteranen op hun
tenue om bij missies ontvangen onderscheidingen aan te duiden.
DFD.
Ook
wanneer
er niets lijkt te veranderen, is het slim
uit de batons van
duizenden
veteranen
ontstaat zo één portret.
Hiermee laten we zien dat Veteranendag er voor álle veteranen is.
om
uw totverzekeringen
jaarlijks na te lopen. Wij helpen en
Van alle missies,
van vroeger
nu.
u uitgraag.
Zodat u goed verzekerd blijft.
Op de voorzijdeadviseren
van deze flyer zie je het
batons opgebouwde
campagneBeeld
eén poRtRet, duizenden veteRanen

portret van Mirjam. Zij is één van de 110.000 Nederlandse veteranen
en ging op missie in Kosovo. Lees het verhaal van Mirjam en andere
veteranen op www.veteranendag.nl

T

Mirjam
Kosovo 1999

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl
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Kennis rechtspositie en ondersteuning
Recentelijk werden wij geconfronteerd met een reservist van CLAS die
momenteel op basis van een IIR (Individuele inzet reservisten) gedurende
langere tijd 4 dagen in de week wordt ingezet.

Bij werkzaamheden (verhitting) aan een
Bushmaster werd hij vol in de borst geraakt
door een niet verschoten losse flodder die tot
ontbranding was gekomen. Als de losse
flodder iets meer naar links terecht was
gekomen had het deze reservist in zijn hart
kunnen treffen. Met alle gevolgen van dien.
Gelukkig gebeurde dit niet.
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Onze eerste conclusie naar aanleiding van dit
ongeval is dat CLAS schromelijk tekort is
geschoten bij controlefuncties op ongerechtigheden aan dit voertuig bij binnenkomst. Dit
had nooit mogen gebeuren. Er is hier door de
Inspectie SZW (ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid)1 ook al een rapport over
opgesteld. Dit alles zal uiteraard gevolgen
hebben voor CLAS.
De reservist is naar het ziekenhuis gebracht
en aldaar verzorgd. Momenteel bevindt de
betrokkene zich ziek thuis.
Naar aanleiding van dit voorval meldde de
reservist zich bij de ACOM. Hierop gewezen
door een collega-reservist die al eerder goede
berichten over ons had vernomen. Met name
over onze (rechtspositie-)kennis en begeleiding van reservisten.
Uiteraard, ook al was hij toen nog geen bij

ons, hebben wij kennisgenomen van zijn
ongeval en hem bijgestaan in het verdere
proces. Zoals helaas wel meer voorkomt bij
CLAS waren niet alle processen gelopen
zoals ze had moeten lopen. Het grootste
probleem is niet alleen dat er te weinig
contact was met deze reservist, maar ook dat
men hem niet juridisch kon ondersteunen.
Kennis van de regelgeving was absoluut
onvoldoende. Dit is een probleem dat wij als
ACOM constant bemerken bij problematiek
met reservisten. In deze tijd waarin volop
wordt gesproken over de adaptieve krijgsmacht. Zeker ook in het licht dat overal
reservisten worden ingezet bij CLAS om de
gaten in de organisatie te dichten. Dit alles is
te gek voor woorden!

Gebrek aan kennis rechtspositie

Wat ook nog meespeelt bij deze reservist, en
eigenlijk bij nog veel meer reservisten bij
CLAS, is dat hij slechts 32 uur per week mag
werken (4 daagse werkweek) op grond van
zijn IIR. Bij alle andere OPCO’s kan gewoon
een volledige week gewerkt worden. Waarom
wijkt CLAS hiervan af? Vanuit de cultuur is
hierover niets te vinden. Wel wordt vanuit het
krijgsmachtdeel gesteld dat de 5e dag moet
worden vrijgehouden voor taken/werkzaamheden bij het eigen onderdeel. Laten nu net
die taken/werkzaamheden meestal in de
avonduren c.q. in het weekend plaatsvinden.
In het geval van de betrokken reservist geldt
dat hij de werkzaamheden die hij de 5e dag
overdag uitvoert per week dient te declareren
bij de NATRES via een appellijst: het zgn.
formulier DFE 313.
Deze reservist kan helaas niet anders dan op
deze dag zijn uren te declareren. Het gevolg
is nu dat hij, zoals de werkafspraak in zijn IIR
voorschrijft, wel de vierdaagse werkweek
totaal 32 uur krijgt uitbetaald als ziektegeld.
Maar dat geldt niet voor de 5e dag die hij

N AT R E S
Als het gaat om ongevallen…

vanuit CLAS niet op gewenste niveau
werkt voor CLAS via appellijsten. Nu zijn er
wel degelijk mogelijkheden om die 5e dag
toch uitbetaald te krijgen maar die zijn deze
reservist niet medegedeeld omdat men ze
niet kent. Wederom een duidelijk geval van
gebrek aan kennis bij CLAS aangaande de
rechtspositie.

Organisatie niet op orde

In het onderhavige hebben wij de betrokkene
gelukkig kunnen wijzen op de mogelijkheden
die voor hem gunstig kunnen uitpakken. Wij
blijven hem ondersteunen en hij is intussen
lid geworden van onze bond.
Dit geval leert ons wederom dat de organisatie waarbinnen reservisten moeten werken
en verkeren bij CLAS absoluut niet op orde is.
Zowel het ondersteuningsaspect als het financiële aspect is onvoldoende. Wat is het
eindresultaat hiervan als er een nog groter
beroep wordt gedaan op reservisten?
Zodra er in Den Haag eindelijk eens wordt
gesproken over (rechtspositie) reservisten

1

gaan wij ons uiterste best doen om eindelijk
alle onvolkomenheden rondom reservisten te
bespreken en te zorgen voor adequate
oplossingen.
Heeft u dergelijke onvolkomenheden ondervonden neem contact met de ACOM!
E-mail: info@acom.nl . Wij zijn er voor U!

De Inspectie SZW van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is op 1 januari 2012 ontstaan door
samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
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Ve t e r a n e n w i l l e n t e r u g

Soldatenkerk (initiatief van missiewil voorzien in die behoefte

Het idee kwam van de krijgsmachtpredikanten Mark Boersma, Fred Omvlee en hun (inmiddels afgezwaaide) ‘wapenbroeder’ Henk Fonteyn . De
Defensiedominees hadden in het veld signalen opgevangen dat met name
missie-veteranen eenmaal weer thuis, toch wel een dienst c.q. viering als
in het uitzendgebied, of op een schip, node misten.

In de woorden van de initiatiefnemers:
“Vanuit het werk als geestelijk verzorger bij
Defensie zien we een behoefte bij militairen,
thuisfront, oud-militairen, veteranen, om op
gezette tijden (zon- en feestdagen) bezinningsbijeenkomsten/kerkdiensten/herdenkingen bij te wonen in een setting waarin men
zich herkend en erkend voelt.”
De ‘dooms’ besloten de schouders te zetten
onder het organiseren in Nederland van, in
wezen, overeenkomstige diensten als in de
missiegebieden het geval is. Met hun plan
stapten ze naar de hoofdkrijgsmachtpredikant
(HKP) Klaas Henk Ubels die daar wel oren
naar had. Het betekende de geboorte van
‘Soldatenkerk’!

HKP Klaas Henk Ubels (rechts)
in een missiegebied.
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Verschillende doelgroepen

Op een zonnige lentedag op de Veluwe doet
de hoofdkrijgsmachtpredikant ACOM Journaal
“het idee achter Soldatenkerk” uit de doeken.
Het terughalen en herbeleven als het ware
van die bezinningsmomenten op uitzending
die een bijzondere lading kregen door de
uitzonderlijke omgeving en omstandigheden.
Dat element misten de veteranen bij de
kerkdiensten thuis. “We zijn het ‘Soldatenkerk’ gaan noemen om het laagdrempelig te
houden, hoewel ik besef dat het woord ‘kerk’
weer een drempel kan opwerpen. Maar dat is
de naam in de ontwikkelingsfase waarin we
nu zitten”, licht Ubels toe.
De vieringen zijn, conform het oorspronkelijke
plan van de initiatiefnemers, niet louter en
alleen voor veteranen maar met name ook
voor het c.q. hun thuisfront. Bovendien
hebben de vieringen in het kader van Soldatenkerk ook een voorlichtingsoogmerk. Lokale
kerken krijgen zo inzicht voor wat betreft de
bezinningsmomenten in het missiegebied.
“We hebben eigenlijk verschillende doelgroepen voor ogen”, verheldert Ubels. “In de
eerste plaats de veteranen die zo’n dienst nog
eens willen meemaken; het thuisfront, maar

1

zeker ook de actief dienende militairen die
(nog niet) de veteranenstatus bezitten. En
daarnaast de gemeenteleden, parochianen
van plaatselijke kerken. Als die groepen met
elkaar in gesprek kunnen gaan dan is het
plaatje rond, om het zo te zeggen. Om die
reden organiseren we vooraf een gezamenlijke maaltijd en na afloop napraten bij een
kopje koffie. Dat is in grote lijnen de insteek
van Soldatenkerk.”

Verschillende locaties

De behoefte aan bezinningsmomenten zoals
men die kent uit het missiegebied leeft in
ieder geval bij een kleine harde kern vaste
bezoekers die met de Soldatenkerk (‘Matrozenkerk’ in Den Helder) meereist naar alle
locaties in den lande waar de vieringen
worden georganiseerd. Voor het merendeel
zijn dat de plekken waar de ECHOS Homes
haar onderkomens heeft.
HKP Ubels is blij met de goede samenwerking met Echos Homes en de Stichting KPPR
(Koninklijke PIT Pro Rege)/Hulp voor Helden
die het project ondersteunen. Daar kleeft
weliswaar een klein nadeel aan. Het betekent
immers dat Soldatenkerk telkens weer de
matten moet oprollen en haar tenten elders
opslaan.
Zo’n ‘nomadisch bestaan’ heeft weliswaar zijn
charmes maar er wordt toch serieus nagedacht over een vaste plek voor de Soldatenkerk. Zo’n vaste locatie stond de initiatief
nemende geestelijk verzorgers oorspronkelijk
ook voor ogen. “Een (voormalig) kerkgebouw
centraal in Nederland dat zich zou kunnen
profileren als ‘soldatenkerk’.” Met attributen,
foto’s etc. zou het interieur van het kerkgebouw “het militaire heden en verleden”
moeten weerspiegelen. “Zonder dat het
militaire verheerlijkt wordt, het is en blijft een
kerk gewijd aan God.”

Als krijgsmachtpredikant b.d. nog volop actief als vrijwilliger en als lid van het Pastoraal Team van de ACOM.

INTERVIEW
naar de bezinningsmomenten die ze kennen uit het missiegebied

-krijgsmachtpredikanten)
De keerzijde van een vaste locatie, al of niet
centraal in het land, is weer dat het bezoekersaantal waarschijnlijk zal afnemen omdat
men moeite zou kunnen hebben met een
eventueel lange(re) afstand.

Werken aan meer bekendheid

Behalve de zeven Echos Homes in het land,
biedt ook het vormingscentrum Beukbergen
van de Diensten Geestelijke Verzorging in
Huis ter Heide, jaarlijks onderdak aan de
Soldatenkerk. Voor reclame en werving
moeten de voorgangers zelf, die daar doorgaans niet de middelen voor hebben, aan de
bak. “Zelf heb ik een keer in Den Helder de
Matrozenkerk geleid en daarvoor ook, evenals
voor een viering in Ermelo, voor zover
mogelijk de PR gedaan”, herinnert Ubels zich.
“We betrekken de plaatselijke kerken,
protestants en katholiek, er zoveel mogelijk
bij, proberen de regionale kranten ervoor te
interesseren en natuurlijk de collega’s op de
kazernes in de regio. Maar dat alles doen we
nog niet structureel en niet goed genoeg.”
Werk aan de winkel dus voor de geestelijk
verzorgers en anderen die vooralsnog de kar
van Soldatenkerk trekken. Men gaat in ieder
geval intensiever gebruik maken van bijvoorbeeld de Defensiebladen, publicaties van de
vakorganisaties van Defensiepersoneel maar
bijvoorbeeld ook van de Veteranenradio die
sinds kort met uitzendingen via internet is te
beluisteren.

scepsis. Dat heeft niet zozeer te maken met
de diensten an sich, als wel met de opvatting
dat het niet goed mogelijk is de sfeer van de
vieringen onder de omstandigheden in een
missiegebied naar ‘thuis’ te ‘transplanteren’.
Maar met de Soldatenkerk wordt ook niet
beoogd de geheel eigen sfeer en dynamiek
die de vieringen in een missiegebied kenmerken tot leven te wekken in de betrekkelijk
vredige setting in Nederland. “Wat we wel
proberen is iets herkenbaars op te roepen van
de veteranen en ook, nogmaals, om te laten
zien aan de plaatselijke kerken hoe wij op
uitzending de vieringen doen.”
Het project ‘Soldatenkerk’ is, als project
geïnitieerd vanuit de protestantse geestelijke
verzorging bij Defensie, een exclusief
protestantschristelijke aangelegenheid.
Althans vooralsnog, want als het aan de HKP
ligt gaan de andere denominaties er ook hun
schouders onder zetten. “Maar we zitten nu
in feite nog in een experimentele fase en
moeten het project eerst goed van de grond
zien te krijgen. Het heeft niet zozeer te maken
met het oecumenisch gehalte als wel hoe de
PR goed te regelen is”, benadrukt Ubels.

Krijgen die vieringen nog een specifieke
‘lading’ mee?
“Ja, maar het is erg afhankelijk van de
collega’s die de vieringen doen. We proberen
natuurlijk de diensten de ‘lading’ mee te
geven van zo’n bezinningsmoment te velde.
Er zijn bepaalde kenmerken die zo’n viering
markeren als het ware. Er wordt popmuziek
gedraaid of op een beamer getoond; er is
gelegenheid om kaarsjes aan te steken. Dan
is er, om het zo te zeggen, een laagdrempelige overdenking c.q. bezinningsmoment
waarin kort een persoonlijk verhaal wordt
overgebracht. Dat zijn wat vaste elementen.
Nogmaals, we willen voor veteranen een stuk
herkenning geven van, noem het, geborgenheid, bezinning, bij jezelf terechtkomen”,
schetst de HKP de informele liturgie van de
Soldatenkerk.

Eigen sfeer en dynamiek

Sommige collega’s, dominees en andere
geestelijk verzorgers (met missie-ervaring),
bekijken de Soldatenkerk (nog) met enige

Soldatenkerk is een duurzaam project?
“Dat hoop ik wel. Het moet natuurlijk wel
gaan aanslaan op een gegeven moment.
Maar het blijft altijd de moeite waard. Met
name omdat ik van groot belang vind dat
bekendheid gegeven wordt aan samenwerkingsvormen tussen ons werk als dienst
geestelijke verzorging bij Defensie en de
plaatselijke kerken. Het mooie van dit project
is vooral ook dat het zich door het hele land
manifesteert en mogelijkheden biedt om die
band meer aan te halen.”

De komende 'soldatenvieringen' zijn:
* 20 juni ECHOS-home Harskamp,
* 12 september ECHOS-home Den Helder,
* 17 oktober kapel Beukbergen,
* 10 december ECHOS-home Oirschot.
Zie ook p. 22.
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Rechtelijke toetsing van de functiewaardering b
Binnen Defensie komt het proces van functiewaardering - als belangrijk aspect van de
ingezette reorganisatie van een defensieonderdeel - regelmatig voor.
De uitkomst van het functiewaarderingsproces - bestaande uit de vaststelling van
de functiebeschrijving en toekenning van de rang en schaal - kan voor u als
defensieambtenaar teleurstellend zijn.

Wat zijn de mogelijkheden om
daartegen op te komen als u vindt
dat het niet deugt? Dit artikel gaat
in op deze vraag.

Functiewaarderingsproces

Functiewaardering is een proces
waarbij – in de kern – op een
systematische wijze de functie
opnieuw wordt beschreven en
gewaardeerd. Het zogenoemde
‘functiebeeld’ leidt tot een
(generiek) functieprofiel dat de
basis vormt voor de uiteindelijke
functiebeschrijving. Het computerprogramma of handboek FUWADEF 2004 (Functiewaardering
Defensie) is hierbij een belangrijk
hulpmiddel van Defensie om een
functie te beschrijven en te
waarderen.
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FUWADEF bevat een meetsysteem voor het bepalen van de
zwaarte van de functie. Het
meetsysteem bestaat uit 14
kenmerken (functie-eigenschappen). Elk afzonderlijk kenmerk
krijgt een waarde die loopt van
1 (laag) tot en met 5 (hoog). De
zwaarte van de functie komt tot
uitdrukking in de totaalscore op de
14 kenmerken. De totaalscore
bepaalt de schaalvaststelling en de
rang die aan de functie wordt
gekoppeld.

A.	Opkomen tegen de functiebeschrijving

Als Defensieambtenaar heeft u
het recht om op te komen tegen
het besluit van Defensie waarin de
functiebeschrijving is vastgesteld.
U kunt binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken tegen het
voornoemde besluit. Dit is
verstandig als u vindt dat bepaalde, specifieke taken of (zware)
werkzaamheden, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden niet in
de functiebeschrijving zijn
opgenomen.
Structureel opgedragen werkzaamheden
Vaak ontstaat er in de bezwaarfase en – daarna – in de beroeps-

fase bij de rechtbank een discussie over de vraag welke
werkzaamheden de dDefensieambtenaar op de werkvoer feitelijk
uitvoert of opgedragen heeft
gekregen, maar geen weerslag
vinden in de functiebeschrijving.
Uit de rechtspraak volgt dat het bij
de (organieke) functiebeschrijving
niet om de beschrijving van de
feitelijk uitgevoerde of feitelijk
opgedragen werkzaamheden gaat,
maar om de door Defensie
structureel opgedragen werkzaamheden, in het licht van de inrichting
van de organisatie zoals Defensie
die voor ogen staat.
Beleidsruimte Defensie
Bij het vaststellen van de organieke functiebeschrijving heeft
Defensie beleidsruimte (‘beleidsfactor’) en behoort de rechtelijke
toetsing ervan terughoudend te
zijn. Met andere worden, slechts
formeel afgebakende en vastomlijnde taken en werkgebieden
genoemd in de geactualiseerde,
formele functiebeschrijving zijn
van belang.
Andere complexere werkzaamheden verrichten
Het komt in de praktijk voor dat de
Defensieambtenaar – als gevolg
van een andere inrichting van het
defensieonderdeel waardoor
functies in elkaars verlengde
komen te liggen en taken elkaar
deels overlappen – werkzaamheden gaat verrichten die niet tot de
eigen, maar tot de hogere functie
of functiebeschrijving behoren.
De hoogste ambtenarenrechter
(de Centrale Raad van Beroep, ‘de
Raad’) heeft in 2017 beslist dat
deze werkzaamheden dan een
vrijwillig karakter hebben en niet
structureel opgedragen zijn. En
dus geen aanspraak geven op een
extra beloning van Defensie. Ook
leidt dit niet automatisch tot
toekenning van de hogere functie
en rang.

Tip
Onder deze omstandigheden is
het verstandig om een nieuwe
functiebeschrijving en functieherwaardering schriftelijk bij rekest bij
Defensie aan te vragen. In dit
kader heeft Defensie overigens
geen verplichting om een extern
bureau in te schakelen die de
functiewaardering kan uitvoeren.
Bij een afwijzend besluit is het
raadzaam - na de bezwaarfase - de
rechter te verzoeken de uitgevoerde herwaardering te toetsen. De
rechter zal nagaan of het functiewaarderingsonderzoek wel op
zorgvuldige of juiste wijze heeft
plaatsgevonden en of Defensie in
redelijkheid tot de (nieuwe)
functiebeschrijving heeft kunnen
komen.

B.	Opkomen tegen de militaire rang verbonden aan
de functie

Het is juridisch mogelijk om
rechtsmiddelen (bezwaar en
beroep) aan te wenden tegen het
besluit van Defensie om - op basis
van de vastgesteld functiebeschrijving - een bepaalde militaire rang
aan de Defensieambtenaar toe te
kennen als uitkomst van het
functiewaarderingsproces. U hebt
de mogelijkheid, in de bezwaarfase) aan Defensie en daarna - bij
een afwijzend besluit van Defensie - aan de rechtbank te verzoeken om te oordelen dat de
toegekende rang niet juist is en
een hogere rang op zijn plaats is.
Rechtelijk toetsingskader
Volgens vaste rechtspraak van de
Raad is de rechtelijke toetsing bij
functiewaardering terughoudend.
De rechter moet slechts beoordelen of de functiewaardering (de
somscore op de kenmerken en
rangtoekenning) op voldoende
gronden berust.
Dit betekent in de praktijk dat de
rechter het functiewaarderingsproces toetst aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur:
was sprake van een zorgvuldige
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bij Defensie
voorbereiding van het besluit en is
het besluit wel draagkrachtig door
Defensie gemotiveerd? Indien het
besluit tot rangtoekenning in het
licht van het bovengenoemde
‘onhoudbaar’ is, dan zal de rechter
beslissen dat Defensie een
andere, hogere rang moet
koppelen aan de eerder vastgestelde functiebeschrijving.
Tip
Er is geen sprake van een
onhoudbare situatie als een
andere waardering ‘op zichzelf
verdedigbaar is’, aldus de Raad.
Dit betekent dat u als Defensieambtenaar op overtuigende wijze
moet stellen dat – gelet op de
structureel opgedragen werkzaamheden waarmee u bent belast –
een hogere score op de kenmerken van FUWADEF werkelijk op
zijn plaats is.
Dat Defensie bij de waardering
van functies een ruime mate van
vrijheid moet worden gelaten,
neemt niet weg dat Defensie de
totaalscore op de kenmerken en
de uiteindelijke rangtoekenning
krachtig dient te motiveren. De
Raad heeft in dit kader bepaald dat
als de waardering door de
Defensieambtenaar met concrete
argumenten wordt bestreden,
Defensie gehouden is om
concreet op die argumenten in te
gaan en – zo nodig – de oorspronkelijk gegeven motivering van het
besluit moet aanvullen. De
waardering dient u dus met
concrete argumenten te weerleggen.
Gelijkheidsbeginsel
De Raad heeft in 2016 beslist dat
onder bepaalde omstandigheden
een geslaagd beroep op het
gelijkheidsbeginsel kan worden
gedaan. Indien twee – nagenoeg
identieke functies bij verschillende
krijgsmachtdelen (OPCO’s)
worden uitgeoefend, waarbij de
kenmerken in beide functieomschrijvingen (nagenoeg) gelijkluidend zijn, dan volgt uit toepassing
van het gelijkheidsbeginsel dat
ook de andere functie op een
hogere rang moet worden gewaardeerd.

Tip
De functie en rang bij een andere
defensieonderdeel mag dus vergeleken worden met de eigen
functie en rang. Het heeft dus nut
om de rechter attent te maken op
inhoudelijk gelijkluidende functies
bij verschillende krijgsmachtdelen
(OPCO’s) en de vraag voor de
leggen of er een rechtvaardiging
bestaat voor de verschillende
waardering. Onderlinge toetsing
aan het gelijkheidsbeginsel is
volgens de Raad toegestaan.

Rangtoekenning maar geen
bezwaar gemaakt
In de praktijk komt het veelvuldig
voor dat de Defensieambtenaar
geen bezwaar heeft gemaakt
tegen het besluit tot rangtoekenning. Pas later - in de loop van de
uitvoering van de (zwaardere)
werkzaamheden - realiseert de
Defensieambtenaar zich dat
sprake is van een zekere onderwaardering.
Ook als er geen bezwaar is
gemaakt, kan alsnog juridisch
tegen de rangtoekenning worden
opgekomen. Dit is mogelijk door
bij Defensie schriftelijk het verzoek
in te dienen om met terugwerkende kracht te worden bevorderd
tot een hogere rang. Dit heet ook
wel het verzoek om terug te
komen van het functietoewijzingsbesluit. Uit de rechtspraak volgt
dat een afwijzend besluit van
Defensie juridisch wordt beschouwd als een weigering om
terug te komen van het in rechte
onaantastbaar geworden besluit
tot toekenning van de functie en
rang.
In dit geval zal de rechter een
zogeheten ‘splitsing’ aanbrengen

in de verdere behandeling van het
geding:
(i) de periode voorafgaande aan
het verzoek van de Defensieambtenaar; en
(ii) de periode na het verzoek.
Ad.1 De rechter zal zich in deze
fase beoordelen of sprake is van
nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Zo ja, dan
kan de rechter Defensie opdragen
de oorspronkelijk toekende rang te
herzien. Een strenge toets wordt
hierbij door de rechter aan de dag
gelegd.
Ad. 2 Voor de periode die ligt na
het gedane verzoek, moet
Defensie een belangenafweging
maken die de rechter minder
terughoudend kan toetsen aan de
redelijkheid. Als overduidelijk is
dat de rang niet als passend kan
worden beschouwd, dan draagt de
rechter Defensie op de toegekende rang te herzien.
Niet langer vervullen van de
functie
Overigens, ook als de functie niet
langer binnen Defensie vervult,
kan het bovengenoemde verzoek
tot bevordering met terugwerkende kracht tot de datum van
functietoewijzing, bij het bevoegd
gezag worden ingediend die
vervolgens een besluit moet
nemen.
Toezeggingen
Er kan een beroep op het vertrouwensbeginsel worden gedaan als
sprake is van een bepaalde
toezegging door de commandant
of een andere leidinggevende. Dit
beroep kan enkel slagen, aldus de
Raad, indien het tot beslissen
bevoegde bestuursorgaan
uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en
onvoorwaardelijke toezeggingen
heeft gedaan richting de Defensieambtenaar. Dit noemen we ook
wel een ‘ongeclausuleerde toezegging’. Een kreet of ongenuanceerde uitspraak in de wandelgang van
een (hogere) officier, is onvoldoende.

Indien u vragen hebt over dit onderwerp (of een andere juridische kwestie), neem dan contact op met de Juridische Dienst van de ACOM. Op
werkdagen van 08.45 uur tot 11.45 uur te bereiken via 033-4953020.
E-mail: info@acom.nl.
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Jubilarissen

SENIOREN
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heer T.H.A.M. van den Biggelaar
(AOO b.d.) vierde op 5 juni
75De
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100 cyaan
100jl.cyaan
60-jarig lidmaatschap van75
demagenta
ACOM. De gouden speld met
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100 mage
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bij dit jubileum horen, werden
100
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75robijn
cyaanen andere bescheiden100
100 cyaan
in zijn woonplaats Velp uitgereikt
in aanwezigheid van 100 mage
50hem
magenta
75 magenta
familieleden en andere genodigden.
100 geel

60 zwart

De jubilaris werkte van 1958 tot 1995 bij de Luchtmacht o.a. als
instructeur op de KMA alsook bij het VOTC (Vliegveiligheid
Oefen- en Testcentrum).
Op de foto de heer Van den Biggelaar met de oorkonde voor
60 jaar lidmaatschap.

50 jaar ACOM-lid

SOLDATEN KERK

Een halve eeuw heeft de heer H.A.M. Vervloet erop zitten als lid
van de ACOM. Vanwege mantelzorgtaken moest de jubilaris
verstek laten gaan voor de reguliere huldiging tijdens de
seniorenbijeenkomst van 23 mei jl. in Woensdrecht.
Seniorenvertegenwoordiger P. den Braber van Regio Zuid
meldde zich daarom onlangs op het huisadres van de
jubilaris met bij zich het gouden insigne, de oorkonde en
de bloemenruiker.
Op de foto jubilaris Vervloet (links) en
regioseniorenvertegenwoordiger de heer P. den Braber.

SOLDATEN KERK
SOLDATEN KERK
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ALGEMEEN
Wat te doen in Soesterberg

Zomeroffensief van het
Nationaal Militair Museum
Iedere zomer organiseert het Nationaal Militair Museum (NMM)
een groot evenement met volop actie. Dit jaar vindt dit Zomeroffensief plaats op 24 &
25 augustus 2019!
Tijdens het evenement pakt het
NMM groots uit en is er op het
buitenterrein van alles te zien en
doen. Op de brede betonstrook
naast het museum zijn collectiestukken uit het depot van dichtbij
te zien.
Onder de luifel van het museum
komen foodtrucks, muziek en
andere gezelligheid en daarnaast
zijn er voor kinderen diverse leuke
en stoere activiteiten te vinden,
verspreid over het terrein.
Het hoogtepunt van het weekend
is de show in de arena.

Show in de Arena

Met ronkende motoren en
ratelende rupsbanden maken

tijdens het Soesterberg Zomeroffensief tanks en andere voertuigen hun opwachting in de
buitenarena van het Nationaal
Militair Museum. Op beide dagen
is er een ochtend- en een
middagshow. Bij aanschaf van een
ticket maak je een keuze voor één
van deze twee momenten.

Ticketverkoop

Het Zomeroffensief bij het NMM
is te bezoeken met een los
evenemententicket of in combinatie met een ticket voor het
museum (museum + evenement).
Bij aankoop moet een keuze
gemaakt worden voor de ochtendof middagshow in de Arena. Zo
wordt gegarandeerd dat iedereen
een plekje op de tribune heeft.

Los ticket Soesterberg
Zomeroffensief
(4 jaar en ouder) : €12,50
Combiticket volwassene: €20,Combiticket kind (4 - 12 jaar):
€16,50
Kinderen jonger dan 4 jaar mogen
gratis naar binnen.
LET OP: de Museumkaart en
andere toegangskaarten zijn
uitsluitend geldig in het museum.
Om de het Zomeroffensief
(buiten) te bezoeken dient u in het
bezit te zijn van een evenemententicket.
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Zomerrondleiding en diapresentatie

‘Landgoed Bronbeek: koninklijk geschenk voor veteranen’
In de diapresentatie en rondleiding ‘Landgoed Bronbeek:
koninklijk geschenk voor veteranen’ op 5 juli,
staan 2 eeuwen geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek centraal.
De presentatie bestaat uit 2
delen. Met historische en
hedendaagse foto’s worden de
ontwikkeling en het gebruik van
het landgoed in beeld gebracht.
De aansluitende rondleiding over
het landgoed voert langs bijzondere bomen, de bron en beek met
watervalletjes, beelden en
plantenkalender.
Ook de architectuur van de
monumentale gebouwen en
gedenktekens voor de slachtoffers
van de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië worden belicht.

Koninklijk geschenk

Het landgoed Bronbeek wordt al
156 jaar bewoond door oud-militairen. Maar zijn geschiedenis

gaat nog verder terug. De
rentenier Hermen Steygerwalt
begon in mei 1817 met de aanleg
van een ‘buitengoed’ bij een
natuurlijke bron en beek aan de
Arnhemse Velperweg. Hij bouwde
er rond 1820 een eenvoudig
buitenhuis en noemde het terrein
‘Bronbeek’.
Het huis werd in latere tijd
vervangen door een statige villa.
Koning Willem III, die het landgoed 5 jaren bezat, liet deze villa
uitbreiden met 2 zijvleugels. In
1859 schonk hij zijn landgoed aan
de Staat der Nederlanden. Hij
stelde als voorwaarde dat de
Staat er een tehuis zou bouwen
voor militairen die gediend
hadden in het Koninklijk Neder-

lands-Indisch Leger (KNIL). De
toenmalig beroemde architect
Willem Nicolaas Rose ontwierp
dit ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis
Bronbeek’. Het invalidehuis
opende op 19 februari 1863.

Reserveren

Deze middag is onder meer
interessant voor mensen met
belangstelling voor de Nederlandse koloniale geschiedenis en voor
groen erfgoed. Deelname met
museumentreebewijs (Museumkaart, Veteranen en Vrienden
gratis). Reserveren is gewenst via
nb.ravensbergen@mindef.nl.
De presentatie begint om 14.00;
de rondleiding eindigt om 16.30.
Adres: Landgoed Bronbeek,
Velperweg 147 in Arnhem
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Thuisfrontdagen
Activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de Koninklijke Marine,
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.
De militair en/of het thuisfront krijgt een uitnodiging voor de activiteit thuisgestuurd.
Bezoekt u een militaire locatie? Dat kan alleen met rijbewijs, paspoort of id-kaart.
CZSK = Koninklijke Marine
CLAS = Koninklijke Landmacht
CLSK = Koninklijke Luchtmacht

Datum

KMar = Koninklijke Marechaussee
DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
Pol= Nationale Politie

Tijd

Activiteit

Locatie

Thuisfrontcontactdag RS (2e)
Thuisfrontcontactdag
Thuisfrontinformatiedag Minusma en overige missies
Medaille-uitreiking Nationale Veteranendag

Van der Valk Hotel, Eindhoven
Partycentrum 't Maoske/Efteling, De Moer/Kaatsheuvel
Genm Kootkazerne, Garderen
Binnenhof, Den Haag

CLAS
KMar
CLAS
CLAS

Attractiepark, Slagharen
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Uw hypotheek, onze zorg!
DFD is ruim 20 jaar dé specialist op het gebied
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheekadvies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden.
U wilt verhuizen of droomt van een eigen
huis. Wordt het kopen of past huren beter bij
u? Wat zijn uw mogelijkheden? Of u nu voor
het eerst een woning koopt, verbouwt, of u
verhuist naar een nieuwe woning. DFD biedt
u het beste advies en de hypotheek die bij u
past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op voor meer informatie.

T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl

DFD biedt u zorgeloos
woongenot en voordeel door:
✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor

✔

✔

✔
✔

militairen met een FPS fase-1
en -2 contract;
Echt onafhankelijk en
persoonlijk advies door
de DFD-regioadviseur;
Duidelijkheid en transparantie,
u weet hoeveel en waarvoor
u betaalt;
Maximale zekerheid,
ook voor de toekomst;
De optimale hypotheek
met de scherpste tarieven.
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Oplossingen kunt u inzenden tot

24 juni
ACOM Journaal,
Postbus 290, 3830 AG Leusden,
of per e-mail: puzzel@acom.nl
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De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #05-19 luidt:
Lentebloesems.
De winnaars: R. van den Heuvel, Krimpen aan de Lek;
H. Blaauwgeers, Hooglanderveen.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.

Proficiat!

PUZZELPAGINA

PUZZEL

Jubilarissen

SENIOREN

70 jaar ACOM-lid
Maar liefst 70 jaar trouw lidmaatschap van de ACOM mag
mevrouw A.M. (Ans) van Vugt-Gorter bijschrijven op haar conto.
Op 6 juni jl. reisde de voorzitter van Regio Zuid, de heer J. van
Koningsbrugge, dan ook naar Eindhoven, de woonplaats van de
jubilaresse, om haar het bij deze jubileummijlpaal horende
insigne en oorkonde uit te reiken.
Maar mevrouw Van Vugt verdiende een dikke dubbele felicitatie
want ze bereikte op die dag de sterke leeftijd van 90 jaar.
Op de foto de jarige jubilaresse die de felicitaties en de ruiker in
ontvangst neemt van regiovoorzitter Van Koningsbrugge.

Boekel
Tijdens de seniorenmiddag die op 16 mei jl. in Boekel
werd gehouden, zijn de navolgende jubilarissen
gehuldigd.
Op de foto van links naar rechts, naast de heer
J. van Koningsbrugge, voorzitter Regio Zuid:
de heer M.A. Michels (60 jaar lid), links van hem zijn
partner; mevrouw en de heer A.J.F. de Laat
(50 jaar lid); de heer F. Huizinga (40 jaar lid)
met links van hem zijn partner, en de heer
W.J.R. van Mol, regioseniorenvertegenwoordiger.
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Woensdrecht
De vliegbasis Woensdrecht leverde op 23 mei jl. de locatie
voor de seniorenbijeenkomst van Regio Zuid. Ze vormde ook
het decor voor de huldiging van de volgende jubilarissen.
Van links naar rechts: De heer C.M. de Jong (50 jaar lid) met
echtgenote, mevrouw en de heer J.G. de Haan (40 jaar lid),
de heer J.M.R. Heinrichs (25 jaar lid) met echtgenote en de
heer P. den Braber, regioseniorenvertegenwoordiger
Regio Zuid.

Uw regio wil ú als rsv’er
De rsv’ers van uw bond hebben dringend versterking en verversing nodig!
Als postactief ACOM-lid krijgt u nu de gelegenheid om ook dat (ene) gaatje in uw agenda zinvol te besteden.
Postactief actief voor de bond, uw regio, maar vooral voor uw kameraden en (soms) hun nabestaanden.
Meld u aan bij uw regio onder het motto: Ik word regioseniorenvertegenwoordiger!

SENIOREN

Senioren(mid)dagen
Datum Plaats
juli - aug Zomerreces
10 sept **Regio West Den Haag
di
24 sept Huizen
do
26 sept Venlo
di
1 okt
**Regio Oost Eibergen
			
do
3 okt
Born (Meerssen en Weert)
di
8 okt
Arnhem-Zuid
do
17 okt **Assen
wo
30 okt ***Apeldoorn/Ede, Ermelo/Wezep
di
5 nov
Leeuwarden
			
do
7 nov
Rijen
			
do
21 nov Steenwijk
wo
27 nov Soesterberg,
			

Locatie

Bijzonderheden

Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC
Muziekvereniging Prinses Irene, IJsselmeerstraat 5-A, 1271 AA Huizen
Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
Kazerne Kamp Holterhoek,
Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
Hele dag
Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
De Kandelaar, Den Haagweg 1, 6843 LP Arnhem-Elderveld
JWF Kazerne, Balkenweg 3, 9405 CC
Hele dag
Willem III kazerne, Frankenlaan 70, 7312 TG Apeldoorn
Hele dag
Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen
Lieuwenburg 2, 8925 CK
Eetcafé Zalencentrum De Vijf Eiken,
Oosterhoutseweg 55 5121 RE Rijen
Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM
Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik),
Dolderseweg 34, 3712 BR Huis ter Heide

2019

Dag

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

*	De bijeenkomst in Vught is een dagbijeenkomst. De uitnodiging wordt gestuurd naar de leden in Vught en omgeving en
Oirschot en omgeving. In de uitnodiging vindt u de tijden en het programma.
**	Dit is een dagbijeenkomst. Het aanvangstijdstip zal in de uitnodiging worden vermeld.
***	De bijeenkomst in Apeldoorn is een dagbijeenkomst. De uitnodiging wordt gestuurd naar de leden uit Ermelo, Wezep,
Ede, Apeldoorn en omstreken. In de uitnodiging vindt u de tijden en het programma.
Leeftijdsontslagdag 1 november 2019 (Zelf opgeven)
Voor alle leden die eind 2019 of 2020 met leeftijdsontslag gaan vindt op 1 november 2019 een leeftijdsontslagdag plaats in
het Echos Home de Schakel in Ermelo.
Zelf opgeven bij netty.van.ginkel@acom.nl onder vermelding van opgave leeftijdsontslagdag 2019. Verdere benodigde
gegevens bij aanmelding zijn uw contactgegevens, of u alleen komt of met partner, datum leeftijdsontslag en of u van ons
een BV-brief wilt ontvangen voor het bijwonen van de dag.
64+ dag 26 november 2019
Voor jaargang 1955 vindt op 26 november 2019 64plus dag plaats op de Lkol Tonnetkazerne in t Harde.
Onze leden van jaargang 1955 ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Langdurig ziek?

Laat het de ACOM weten!

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

Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

G. van Dijk

Het Vledder 23 A

7941 KL

Meppel

0522-259466

E.B. Dijkman

Kleihamel 14

9403 XK

Assen

0592-343781

B. van Elk

Adm. Helfrichweg 22

8084 VH

‘t Harde

0525-692047

E.A.G. v.d. Haar

Salland 143

9405 GH

Assen

0592-354186

K. Hoekstra

Stroomdal 67

8332 KH

Steenwijk

0521-510627

J.M.H. Ligthart

Reidklyster 31

9254 JZ

Hurdegaryp

0511-474558

A.T.W. Roes

De Kaam 21

9051 PB

Stiens

058-2574041

L.C. Rozenberg

Stadshaven 35 B

9902 DA

Appingedam

06-54388299

Th.A. Schraag

Himellof 2

9285 KG

Buitenpost

06-49137148

W.H.J. te Slaa

Muller Haasestrasse 2

D-26817

Rhauderfehn

00-494952827479

C.J. Dekker

Meester Leppinkstraat 10

7151 EP

Eibergen

0545-473571

W.A.C.J. van Hoof

Kruiskamplaan 7

7152 GA

Eibergen

0545-471888

R. Ribbens

Steengroeveweg 4

7101 PH

Winterswijk

0543-562680

R. van Santvoord

Falkenstrasse 30

D-48455

Bad Bentheim

00-4915253536490

G. van Engelenburg

Jagermeester 19

6713 KE

Ede

06-30180297

A.W. v.d. Kamp

Tuinlaan 1

6681 EW

Bemmel

0481-459857

J.B. Kemper

Ronhaarstraat 37

3815 MA

Amersfoort

033-4779767

G.M.M. de Kok

Kamperfoelielaan 33

8255 JK

Swifterbant

0321-322824

G.H.H. Kox

Oude Bovendwarsweg 5

8084 JD

’t Harde

0525-653539

B. Pattynama

Krusemanstraat 11

6717 MV

Ede

0318-637947

W.B.M. Sanders

Zuiderkroon 2

6717 EJ

Ede

0318-518044

A.W. Sorber

Churchilllaan 63

3844 BL

Harderwijk

0341-414837

H.W.M. Stolvoort

Korenbloemweg 59

1338 ST

Almere

036-5321196

A.A.F.G.M. Vos

Agricolastraat 1

7323 JC

Apeldoorn

055-8441747

S.T. van Weerden

Lantaarnstede 84

3431 KD

Nieuwegein

06-15951282

G.L.S. v.d. Geijn

Barkstraat 2 B

1784 KD

Den Helder

0223-635795

M. den Hartog

De Trippen 12

8255 HA

Swifterbant

06-42749766

H. Langerman

Buñuellaan 21

1325 PM

Almere

036-5376802

L. Okhuijsen

Valeriusplein 10

2402 TL

Alphen a/d Rijn

0172-430892

Zuid

Scholverbos 55

5122 HR

Rijen

0161-232054

H. Boven

Gewantmakerstraat 27

6043 SZ

Roermond

0475-328318

P. den Braber

Wilhelminastraat 42

4675 BT

St. Philipsland

0167-572766

G.A.M.C. Dijkers

Hobosstraat 28

B-3900

Overpelt

00-3211735970

J.van Koningsbrugge

Landstrekenlaan 106

5235 LD

’s-Hertogenbosch

073-6415375

W.J.R. van Mol

Kloostertuin 55

5741 BW

Beek en Donk

06-46154093

P.W. Schenk

Kometenlaan 15

4907 CC

Oosterhout

0162-432841

Noord

Oost

Midden
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West

H.R. van Baaren

Overledenen
Schijndel

Peter Michiels, 69 jaar, op 8 maart.
Correspondentieadres:
Deken Baekershof 82, 5482 JK Schijndel.

Haaksbergen

Dolf Paulus, 78 jaar, op 5 april.
Correspondentieadres: Hondelink 58,
7482 KN Haaksbergen.

Terneuzen

Jan Vonk, jaar, 75 jaar, op 19 april.
Correspondentieadres: p/a Postbus 290.
3830 AG Leusden

Eibergen

Willem Andreas Gerardus (Wil) Kuiper,
88 jaar, op 9 mei.
Correspondentieadres:
Meergaardenweg 34, 7151 CM Eibergen.

Haarlem

Nicolaas Diederik (Nico) Sloendregt,
91 jaar, op 10 mei.
Correspondentieadres:
Albert Schweitzerlaan 70,
2037 RS Haarlem.

Doetinchem

Aalbert Blankestijn, 90 jaar, op 11 mei.
Correspondentieadres: p/a Vincent van
Goghstraat 79, 702l EC Zelhem.

Lidmaatschap
25 jaar lid

G.R. Calbo (AOObd),
A.J.J. Heeren (KAPbd),
A.J.F. de Laat (SGT-1bd),
D. van Leeuwen (KAPbd),
W. van Loo (AOObd),
F.B.H. Veltink (SMbd),
W.H.G. Verwey (SMbd),
M.H. Zwiers (AOObd),

Onderstaande leden hebben het
ACOM-insigne voor 25-jarig
lidmaatschap ontvangen:
A.R.T. Brocken (MAJ),
Mw. B. Noordhuis-Ellens,
M. Swolfs (SGT-1),
J.A.M. Verhoeven (SGT-1),
F.A.B. Weber (SGTbd).

60 jaar lid

40 jaar lid

Recent hebben de hieronder genoemde
leden het ACOM-insigne voor 60-jarig
Het ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap
lidmaatschap ontvangen:
is uitgereikt aan:
L.F.G. van Geene (AOObd),
R.J.H. Bremer (AOObd),
H.G.M. van den Heuvel (KAPbd),
J.W.H. Corneth (MAJ),
M.A. Michels (KAPbd),
J.G.C. van der Heijden (SMbd)
J.H.J. Morlog (KAPbd),
J.H.L. Hooft (KAPbd),
T.B. Phielix (ELTbd),
F. Huizinga (SMbd),
F.A. de Roos (AOObd),
G.D. de Kant (KAPbd),
J.C.R. Renaud (AOObd).
A.J.C.G.M. Krijnen (AOObd),
L.J. Sandker (AOObd),
A. Schoonderwoerd (AOObd),
70 jaar lid
M.C. Sutherland (AOObd),
Het ACOM-insigne voor 70-jarig
C.W.J. Tillemans (AOObd).
lidmaatschap is uitgereikt aan:
Mw. A.M. van Vugt-Gorter

50 jaar lid

De volgende leden kregen het insigne voor
50-jarig lidmaatschap opgespeld:
W.J.R. de Bie (AOObd),

Dienstverlating

Onlangs heeft de dienst verlaten:
W.C.M. van den Elzen (ELT).

DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM
Naam:

voorletter(s):

Geboortedatum:

-

m/v

-
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Adres:

Regiovoorzitters
Noord

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

Oost

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

Midden

J.B. Kemper
Ronhaarstraat 37
3815 MA Amersfoort
Privé: 033-4779767

West

M. Bal
H.P. de Biestraat 17,
4205 CV Gorinchem
Privé : 06-14208540
Dienst: 06-51262613

AANMELDBON NIEUW LID

Postcode:

Woonplaats:

Tel. nr.:

Tel.nr.mob.: (06)

E-mailadres:

@

Registratienummer:

werknemer-ID:

Onderdeel:
Krijgsmachtdeel:

 KL

 KLu

 KM

 KMar

Dienstverband:

 Militair

 Reservist

 Burger

 Postactief

Rang:

Salarisschaal:

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

-

-

Handtekening:

Zuid

J. van Koningsbrugge
Landstrekenlaan 106
5235 LD ’s-Hertogenbosch
Privé: 073-6415375

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK!
JUIST NU!

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

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

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

