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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEELLid worden, zijn en blijven…  
de voordelen van het lidmaatschap:
1.  De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede  

arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele  
belangenbehartiging en rechtshulp.

2.  Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
 - pensioenen, 
 - sociale zekerheid en 
 - ziektekosten. 
3.  Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies  

of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden. 
4.  Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het 

verantwoordings orgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid 
van het pensioenfonds. 

5.  Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de 
fiscus.

6.  Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur. Indien gewenst komen wij 
daarvoor bij u thuis. 

7.   De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.

Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is 
geraakt, reikt ACOM  
een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke Bijstand.

Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als 
dé specialist  
op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of het 
nu gaat om uw legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u 
een compleet servicepakket met zeer scherpe premies en uitstekende 
voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en andere financiële zaken bent 
u bij Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres! 

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.
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U W  VO O R Z I T T E R

INHOUD

Inleveren kopij ACOM Journaal
#09: 19 augustus
#10: 16 september

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

Jan Kropf

Voor u ligt een speciale editie van ACOM Journaal. Op 2 
juli 2019 is er in de vroege ochtend, na een periode van 
intensief onderhandelen, in de sector Defensie een 
onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden bereikt. 
Dit resultaat is nog diezelfde dag bekrachtigd in een 
vergadering van het Sector Overleg Defensie.

Dat ging allemaal niet van een leien dakje en er is door 
alle betrokken partijen zeer hard voor gewerkt. 
Verschillen zijn overbrugd en er is uiteindelijk een 
totaalpakket op papier gezet waar alle partijen zich 
volmondig achter hebben geschaard. Allereerst wil ik 
dan ook graag via deze weg een compliment geven aan 
alle betrokkenen. Niet alleen de onderhandelaars maar 
ook alle mensen eromheen. Het waren vaak lange en 
hectische dagen (en/of nachten) maar het resultaat mag 
er zijn. 

Er ligt nu een totaalpakket voor met, vind ik, positieve 
elementen voor alle groepen en generaties. Op de 
inhoud zullen we verderop in deze speciale editie nog 
dieper ingaan, maar ik hoop oprecht dat u het pakket in 
totaliteit zult beoordelen en met mij eens zult zijn dat dit 
een mooi totaalpakket is. 

Er worden stappen gezet op vele dossiers en wat ons 
betreft zullen er bij een volgend akkoord de nodige 
vervolgstappen gezet (moeten) worden. Sterker nog, 
zelfs binnen de looptijd van dit (eventuele) akkoord. Er is 
immers niet voor niets aangegeven dat er op 1 juli 2020 
een nieuw loongebouw wordt gerealiseerd waarbij 
niemand er in loon op achteruit gaat. Wat ons betreft kan 
dat dus alleen maar betekenen dat mensen er dan weer 
op vooruit zullen gaan. Dat kan dus al een positieve extra 
stap zijn binnen de looptijd van dit (eventuele) akkoord!

Ik vind het ook belangrijk dat er duidelijkheid komt over 
de compenserende maatregelen voor het herstellen van 
de nadelige effecten van het nieuwe pensioenstelsel. De 
meeste mensen zullen minder premie gaan betalen en 
zien daardoor meteen een netto effect op de loonstrook. 
Voor mensen die meer premie zouden moeten betalen 
wordt dit hersteld en komt dat voor rekening van de 
werkgever. 

Er is ook duidelijkheid over de compensatie voor de 
mensen die door de invoering van het nieuwe 
pensioenstelsel een verminderd pensioenperspectief 
hebben. Ook de keuze om in het geval van meerdaagse 
activiteiten 8 uur ZZF toe te kennen voor elke zaterdag, 
zondag of feestdag vindt ik een goede stap. Zeker 
omdat men mag kiezen of deze wordt opgenomen of 
uitbetaald, en dat in geval van uitbetaling het reguliere 
uurloon wordt betaald. 

Maar er gebeurt meer in de ‘Defensiewereld’. Er is net 
weer een zeer respectvolle Veteranendag gehouden, - 
het was in alle opzichten een mooie en memorabele 
dag. De aandacht en waardering voor veteranen wordt 
terecht steeds groter. Onze veteranen verdienen ons 
aller respect en waardering. Onlangs zijn er ook 
dapperheidsonderscheidingen uitgereikt. Aan drie 
onderofficieren (actief dan wel b.d.) werd door onze 
Koning een Bronzen Kruis uitgereikt en aan een marinier 
der eerste klasse een kruis van verdienste. Deze 
onderscheidingen zijn bestemd voor Nederlanders en 
niet-Nederlanders die zich in verband met vijandelijke 
actie door moedig en beleidvol optreden hebben 
onderscheiden en daarmee het belang van het Koninkrijk 
hebben gediend. 

Ik wens u veel wijsheid toe bij het bepalen van uw 
standpunt aangaande de arbeidsvoorwaarden en roep u 
op om een voorlichtingssessie bij te wonen en het 
resultaat goed te bestuderen. 
Maar vooral om uw stem uit 
te brengen. Uiteindelijk 
bepalen de leden van de 
bonden of het resultaat wel 
of niet omgezet wordt in een 
akkoord.

En daarnaast wens ik u allen, 
voor zover u met verlof gaat, 
een heel goed verlof toe.

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

‘Werkvloer herkent 
zich niet in ‘Haags’ 
plan van aanpak 
Veilige 
Defensieorganisatie.’

20

IGK pakt de handschoen 
op van het MC-overleg 
Krijgsmachtbreed Reser-
visten (MOK-R).

06

Bondsraad stemt 
unaniem in met Secre-
tarieel en Financieel 
Jaarverslag 2018.

28

Evaluatie Besluit 
Medezeggenschap 
Defensie (BMD) wordt 
weer opgepakt.
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N I E U W S

Alle opties bestuderen
De VS hebben zich, legt Hoekstra in de krant 
uit, de kritiek van hun bondgenoten aange-
trokken en daarop gekozen voor een “gepaste 
aanwezigheid in Syrië” van zo’n duizend 
militairen. Samen met onder meer een 
contingent Nederlandse militairen wil men 
erop gaan toezien dat “IS zichzelf niet kan 
hergroeperen in Syrië en (-) opnieuw opduikt 
in Irak”. 

Nederlandse grondtroepen hebben, is de 
Amerikaanse ambassadeur stellig, geen 
nieuw VN-mandaat nodig maar kunnen 
gewoon opereren onder het mandaat 
waaronder Nederlandse F-16’s boven Irak en 
Syrië IS bestookten. 

In een eerste reactie op het Amerikaanse 
steunverzoek liet minister van Defensie Ank 
Bijleveld weten niet direct afwijzend te staan 

tegenover het Amerikaanse verzoek. Wel gaf 
ze aan dat het niet per se om een militaire 
bijdrage hoeft te gaan maar dat ook de optie 
van een civiele bijdrage open staat. Nederland 
zou ook alleen in Irak actief kunnen blijven. 
“Alle opties worden rustig bestudeerd”, 
reageerde Defensie op de uitspraken van 
ambassadeur Pete Hoekstra. 

Veel vragen
Bij een meerderheid in de Tweede Kamer 
roept het ‘boots on the ground’ in Syrië 
steunverzoek van het Witte Huis veel vragen 
op.  

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert wil onder 
meer weten “of ons leger dit wel aan kan” en 
of we daar “Turkije, onze NAVO-bondgenoot, 
ergens (moeten) tegenhouden?” 
Zijn coalitiegenoot Joël Voordewind (CU) zit 
met andere zorgen. “Het zijn de minderheden 

De Verenigde Staten zien graag Nederlandse ‘boots on the ground’ in Syrië. 
Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is, meldde de Amerikaanse president, verslagen 
en op sterven na dood. Maar Nederlandse militairen zouden volgens Washington juist nu 

nodig zijn om een eventuele wederopstanding van IS in de kiem te smoren. De 
Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Pete Hoekstra, heeft dit in een interview met de 

Volkskrant (27-06-19) nog eens toegelicht.

VS wi l len  Neder landse  grondtroepen  in  Syr ië  tegen  hergroeper ing  te r reurgroep  IS

Minister Bijleveld: ‘We hebben geen 
grondtroepenmandaat en die komt er ook niet’
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Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
Juli 24 juli 23 juli 23 juli
Augustus 23 augustus  22 augustus 22 augustus
September 24 september 23 september 23 september

*  Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de 
rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.

** Woont u buiten Nederland? Dan kunnen de betaaldagen afwijken.

Stoorzender
De kogel is door de kerk. Er is een onderhande-
laarsakkoord over de arbeidsvoorwaarden voor 
het personeel van Defensie. Verwacht van mij 
geen uitleg en nog minder een 'stemadvies'. Maar 
stoorzender zou stoorzender niet zijn als ik het 
arbeidsvoorwaardendossier niet tot onderwerp 
zou  maken van deze bijdrage. 

Na de afwijzing van het vorige akkoord door U in 
oktober 2018 zullen er ook nu vast wel positieve 
maar ook negatieve zaken voor individuen te on-
derkennen zijn. Het is nu eenmaal een realiteit, dat 
het onmogelijk is om 60.000 individuele overeen-
komsten te realiseren. 

Pijnlijk moet het zijn voor de werkgever Defensie, 
dat de sleutel bij de werknemers ligt om de nog 
steeds aanhoudende uitstroom te stoppen. De 
ledenraadpleging die nu volgt, gaat niet alleen over 
de financiële delen van de overeenkomst, maar 
misschien nog wel belangrijker, over het wel of 
niet aanwezig zijn van vertrouwen in de werkgever. 

Tot nu is er duidelijk met de voeten naar de uit-
gang gekozen. Gaat dat nu veranderen en zo niet 
wat gaat de werkgever dan doen? De duizenden 
(militaire) vacatures accepteren, of toch nog weer 
een poging doen in de helse concurrentie met de 
'markt' de positie te verbeteren? 

Hoe is het nou gekomen dat er gesproken kan 
worden van (weer) verloren tijd? Waarom kon vorig 
jaar niet geboden worden wat nu geboden wordt 
door Defensie? Komt het nou echt doordat er bij 
de Directie Personeel geen benul bestaat over 
wat er binnen de populatie leeft? 

Ik zou het bijna geloven, en eigenlijk meen ik dat 
de duidelijk civiele meerderheid in het Personeels-
huis echt wel een tandje minder zou kunnen. Het 
moet Defensie wel duidelijk zijn dat het binnen-
halen van buitenstaanders in lopende processen, 
geen meerwaarde oplevert.

Wordt er eigenlijk nog waarde gehecht aan de ' 
bijzondere positie van de militair'? Mij komt het 
voor dat vanuit een ongepast machtsdenken de 
laatste jaren en zeker maanden gesold is met de 
militair, onder meer wetend dat toch niet alle in de 
'markt' aan werknemers toekomende dwangmid-
delen beschikbaar zijn voor militairen.

Het zal toch niet zo zijn, dat de Defensietop (poli-
tici, militairen en burgerambtenaren) zich nu op de 
borst gaat slaan als zijnde de modelwerkgevers; 
enige terughoudendheid zou zeer wel op zijn 
plaats zijn!! Het verhaal van ons militairen op het 
verjaardagsfeestje of in de kroeg zal zeker eerder 
geloofd worden!

U wens ik een verstandige keuze 
over wat U wordt voorgelegd; 
het schijnbaar groenere 
gras bij de buren slaat 
alleen maar op de kleur 
en hoeft niet perse te 
slaan op de kwaliteit 
ervan!! Bepaal in alle 
rust en rede zelf, en ga 
daarna met de door U 
welverdiende vakantie.

N I E U W S

en Koerden die de grootste bedreiging ondervinden. ISIS is formeel 
verslagen, maar er zijn nog cellen actief. De Turken zijn een bedrei-
ging en die zitten in Noord-Syrië.” Volgens Voordewind moet 
Nederland dan ook “positief reageren op het verzoek van de 
Amerikanen.” Nederland is dat, benadrukt het CU-Kamerlid, verplicht 
aan de minderheden die samen met de internationale coalitie 
heftige strijd hebben geleverd tegen IS “zodat wij hier in Nederland 
aanslagen kunnen voorkomen”.  

Geen mandaat voor grondtroepen
Voor de vakbonden van Defensiepersoneel liggen de zaken niet zo 
eenduidig. Daar wordt afwachtend tot afwijzend gereageerd. 
ACOM-voorzitter Jan Kropf ziet “grote problemen voordat we een ja 
kunnen zeggen. Het heeft deels te maken met bezuinigingen van 
defensie. Die hebben de organisatie een flinke klap gegeven. We 
hebben een organisatie met leegloop. De spoeling is erg dun om 
iets te kunnen doen.” 

Het kabinet neemt naar verluidt van de zomer een besluit naar 
aanleiding van het Amerikaanse verzoek. Maar een missie met 
grondtroepen zal het niet worden. Ook al omdat, zoals de minister 
van Defensie in een televisie-interview benadrukte “we voor 
grondtroepen geen mandaat hebben en we ook geen mandaat 
zullen krijgen”. 

Men wijst er verder op dat Nederland juist gestopt met zijn bijdrage 
aan de Malimissie MINUSMA om de krijgsmacht weer op orde te 
laten komen.

VS wi l len  Neder landse  grondtroepen  in  Syr ië  tegen  hergroeper ing  te r reurgroep  IS

Minister Bijleveld: ‘We hebben geen 
grondtroepenmandaat en die komt er ook niet’
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N AT R E S

Zeer recent is een afvaardiging van het MC Overleg Krijgsmachtbreed 
Reservisten (MOK-R) op bezoek geweest bij de Inspecteur-Generaal der 

Krijgsmacht (IGK) op landgoed De Zwaluwenberg te Hilversum. Een pracht 
locatie en een goed gezelschap aldaar.

De voorbereiding vanuit de IGK was perfect 
en de ontvangst was allerhartelijkst. Ook het 
weer deed goed zijn best. Het was dan ook, 
als begin van het bezoek, goed toeven op het 
terras. Zoals het een goed militair betreft 
waren we veel te vroeg al aanwezig en dit gaf 
ons de gelegenheid om nog wat laatste zaken 
te bespreken.

Medezeggenschap slecht  
vertegenwoordigd

Uiteraard moest er ook nog gewerkt worden 
aan het thema ‘reservist en medezeggen-
schap’. Dat is dan ook volop gebeurd.

De reden dat wij als MOK-R werden uitgeno-
digd door de IGK kwam doordat er in het 
verleden een themabijeenkomst over 
reservisten georganiseerd is bij de IGK. De 
verscheidenheid aan aanwezigen, zowel 
beroeps als reservisten vanuit alle OPCO’s 
was prima. Er zouden ook vertegenwoordi-
gers vanuit de medezeggenschap zijn 
uitgenodigd. Echter bij het MOK-R was dit 
niet bekend. Ook was er geen terugkoppe-
ling geweest naar de betrokken medezeg-
genschapcommissies. Een must in onze 
ogen, immers de werkvloer moet als geen 
ander geïnformeerd worden over wat er 
speelt op elk gebied. Zeker voor reservisten 
MC-vertegenwoordigers is het cruciaal met 
name als er een ‘vergeten’ groep als de 
reservisten wordt besproken. Reden voor 
het MOK-R om de stafmedewerker KMar 
werkzaam bij de IGK uit te nodigen voor het 
bijwonen van een vergadering van het 
MOK-R. Aldus geschiedde. 

Die bijeenkomst waarbij ook de stafmedewer-
ker IGK aanwezig was verliep in goede 
harmonie. Over en weer werden aandachts-
punten benoemd. Uiteraard was één van de 
punten die wij bij die gelegenheid indringend 
onder de aandacht brachten de onderverte-
genwoordiging van de medezeggenschap 
reservisten bij de themabijeenkomst.  

Afvaardiging en bespreekpunten
Uiteraard werd die handschoen opgepakt door 
de IGK met als resultaat een uitnodiging om 
langs te komen. En vanzelfsprekend heeft het 
MOK-R die handschoen zonder dralen 
opgepakt. Dit is perfect, precies zoals het 
hoort. Elkaar aanhoren en elkaar in zijn 
waarde laten. 

Uiteraard is er vooraf een vergadering belegd 
van het MOK-R waarbij werd besproken wie 
er zou gaan alsook de bespreekpunten bij de 
IGK. De uitkomst hiervan was dat de afvaardi-
ging naar de IGK werd gevormd door de VZ en 
van elke OPCO een lid. 

De onderwerpen die aan de orde kwamen 
waren de bekende pijnpunten zoals:
•  verschil in rechtspositie met onze beroep-

collega’s, 
• de uitbetaling salarisproblematiek, 
•  financiële vergoeding bij bv afgelasten 

oefeningen, 
•  ontbreken kennis van MP bundels en 

overige regelgeving,  
•  het te weinig gehoord worden van de 

medezeggenschap, 
•  de reservisten van de KMar die te weinig 

en soms zelfs ronduit niet goed behandeld 
worden door hun OPCO. 

I n s p e c t e u r - G e n e r a a l  d e r  K r i j g s m a ch t  p a k t  d e  M O K - R - h a n d s ch o e n  o p

MC Overleg Krijgsmachtbreed Reservisten op bezoek op De Zwaluwenberg
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N AT R E S

Officiële status MOK-R?
Gespreksstof te over en de tijd die hiervoor 
was uitgetrokken vloog om. Het MOK-R trof 
in de IGK een bevlogen en meedenkende 
generaal en dat gold ook voor zijn stafmede-
werker. Hulde en chapeau.

Een van de punten naar voren gebracht door 
de IGK zelf was zijn voorstel om het MOK-R 
overleg een officiële status te geven. Uiter-
aard werd ook van gedachten gewisseld waar 

het MOK-R verder nog deel in kan nemen om 
zijn aandachtsgebieden, -punten en zienswijze 
bekend te maken. Daarnaast werd ook nog de 
zeer aangename coaching van het MOK-R 
door de CMC besproken met de IGK. 

Welke vervolgstappen
Na het bezoek aan de IGK heeft het MOK-R 
nog even een nabespreking gehouden waar 
de delegatieleden hun indruk van de bijeen-
komst konden delen. Of alles naar tevreden-
heid was verlopen en uiteraard werd ook 
volop gesproken over de vervolgstappen.

Onze algemene indruk: Al met al een prima 
bezoek dat hopelijk leidt tot een fantastische 
voortzetting met vele nieuwe en positieve 
ontwikkelingen. 

Uiteraard is de ACOM erg blij met deze 
ontwikkeling. Het MOK-R kan op onze volle 
aandacht en medewerking rekenen. Wij 
wensen jullie veel succes! 

I n s p e c t e u r - G e n e r a a l  d e r  K r i j g s m a ch t  p a k t  d e  M O K - R - h a n d s ch o e n  o p

MC Overleg Krijgsmachtbreed Reservisten op bezoek op De Zwaluwenberg
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Veranderingen?
Contact DFD

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

Bij veranderingen in uw leven is het belangrijk om tijdig na 
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bij de 
nieuwe situatie passen. Neem daarom altijd contact op met 
DFD. Ook wanneer er niets lijkt te veranderen, is het slim 
om uw verzekeringen jaarlijks na te lopen. Wij helpen en 
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blijft.

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.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

Een hypotheek afsluiten of aanpassen? 
Een belangrijke � nanciële stap. Voorkom 

bij de aankoop, of juist later, � nanciële 
tegenvallers. Laat u persoonlijk 

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

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.

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.

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. 

Uit dienst? Een woning kopen of verhuizen?

Gaat u trouwen of samenwonen? Of gaat u 
juist scheiden? Krijgt u een kind? Een schade? 
Gaat u binnenkort op uitzending of uit 
dienst?
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Een goed boek over veerkracht
Toen een e-reader nog een luxe aanschaf was en een boek in principe een 

ding van papier, verzond ik alle keren dat ik op uitzending ging, zo’n 
aluminium kist vol lectuur richting het missiegebied. En van het kantoor-

tje van de hemelpiloot maakte ik dan een klein uitleenbibliotheekje. 

De eerste weken werd daar weinig gebruik 
van gemaakt, maar naarmate de uitzending 
vorderde, de werkzaamheden meer voorspel-
baar en minder tijdrovend werden, de 
gebruikelijke afleidingen niet meer voldoende 
waren en de behoefte aan momenten van 
alleen zijn bij veel collega’s toenamen, werden 
er ook meer boeken bij me geleend. 

Ik had natuurlijk maar een beperkt assorti-
ment, met uiteraard vooral boeken waarvan 
de inhoud aansprekend was voor militairen. 
“Van het westelijk front geen nieuws” van 
Erich Maria Remarque is veel uitgeleend, en 
“Shake hands with the devil” van de voorma-
lige Canadese generaal Romeo Dallaire, over 
zijn traumatische herinneringen aan de 
genocide in Rwanda. Ook “In Europa” van 
Geert Mak deed het goed. 

Een boek dat ik in die dagen niet had, omdat 
het nog niet geschreven was, maar wat ik 
vandaag het liefst alle collega’s in de hand zou 
willen duwen, is “De keuze - Leven in 
vrijheid” van de Hongaars-Joodse Edith Eva 
Eger. 

Veerkracht
Licht als een veertje oogt ze. Hoe kan het 
anders. 91 is ze inmiddels, Edith Eva Eger, 
schrijfster van het boek “De keuze - Leven in 
vrijheid”. Het is haar eigen levensverhaal. Het 
verhaal van een Joods meisje in Hongarije, 
dat zichzelf in haar puberteit als een lelijk jong 
eendje zag, maar dankzij balletlessen aan 
zelfvertrouwen won. In vernietigingskamp 
Auschwitz danste ze als een zwaan voor 
Joseph Mengele, de engel des doods. Het 
redde haar het leven. Haar ouders werden 
vergast. Later, lang na de oorlog, werd ze 
psychotherapeut. Nadat ze de duisternis van 
haar verleden en haar trauma’s welbewust 
opnieuw onder ogen had durven zien. Edith 
Eger reist nog altijd de wereld rond om vanuit 
haar lange levenservaring mensen te helpen, 

met hun eigen pijn om te gaan. Een van haar 
overtuigingen is: God schiep verleiding omdat 
we daardoor leren hoe we van onze keuzevrij-
heid gebruik kunnen maken. Edith gelooft dat 
wij kunnen kiezen. Kiezen om los te laten, 
kiezen om niet als slachtoffer door het leven 
te gaan. Een oneliner die ze vaak bezigt: “Laat 
nooit anderen definiëren wie jij bent!” En op 
haar graf, zo heeft ze bepaald, zal komen te 
staan: “I never said it would be easy.” 

Ze houdt nog steeds lezingen en die lezingen 
eindigt ze steevast met een dansbeweging. 
Haar veerkracht heeft haar nooit verlaten. “De 
keuze” is het levensverhaal van een kleine, 
broze vrouw die door de hel van het Nazisme 
en het antisemitisme gegaan is, maar 
besloten heeft dat alle duivels uit die hel niet 
het recht en de macht mochten krijgen om de 
rest van haar leven te verzieken. Het lezen 
van haar verhaal maakte dat mijn eigen 
ongemakken, mijn onvervulde wensen en niet 
gerealiseerde ambities vergeleken met haar 
lotgevallen me heel onbeduidend leken. Maar 
zelfs als mijn pijn en mijn trauma’s allesbe-
halve onbeduidend zouden zijn, dan nog denk 
ik dat het lezen van dit boek mij enorm zou 
kunnen helpen om op te staan uit zelfbeklag, 
verongelijktheid, zwaarmoedigheid en elke 
mogelijke vorm van vluchtgedrag. Want van 
deze vrouw leer ik dat ik weliswaar de 
lotgevallen in mijn leven niet kan kiezen, maar 
wel de wijze waarop ik daarmee omga. De 
can do mentaliteit van deze negentig plusser 
kan een bron van inspiratie zijn voor menig 
militair en veteraan! Aanschaffen en lezen dat 
boek! 

Dominee Henk Fonteyn
Krijgsmachtpredikant b.d.

Edith Eva Eger
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In 2008 zijn na een eerdere 
evaluatie van de medezeggen-
schap bij Defensie in het alge-
meen en de eerste versie van het 
BMD (van 1999) verbeteringen 
doorgevoerd in het BMD en 
maatregelen genomen buiten de 
regelgeving om. 

Wat wordt geëvalueerd?
Het is de bedoeling de resultaten 
van de maatregelen uit 2008  en 
het nieuwe BMD 2008 voor de 
medezeggenschap te evalueren. 
Daarbij wordt ook gekeken naar 
de medezeggenschap in zijn 
geheel en of en hoe deze 
verbeterd kan worden. Omdat 
2008 al lang geleden is, volgen 
hier de wijzigingen en maatrege-
len van toen.

De wijzigingen van het BMD 
in 2008

- In het nieuwe BMD 2008 
werden de defensieonderdeel 
medezeggenschapscommissies 
(DMC’s) op het niveau van het 
defensieonderdeel en de centrale 
medezeggenschapscommissie 
(CMC) op het centrale niveau 
ingevoerd. Tot dan bestond er 
officieel geen medezeggenschap 
op die niveaus. De bedoeling van 
medezeggenschap op die niveaus 
was niet alleen om ook op die 
niveaus invloed te kunnen 
uitoefenen als medewerkers, 
maar ook eerder als medezeggen-
schap geïnformeerd te worden 
over grote ontwikkelingen en de 
mogelijke impact van die ontwik-
kelingen voor de eenheden 
binnen Defensie. Ook opdat de 
MC´s op eenheidsniveau ook 
eerder zouden zijn geïnformeerd, 
niet alleen door het eigen hoofd 
diensteenheid (HDE) maar ook 
door de CMC en de DMC van het 
eigen defensieonderdeel.
-In het BMD 2008 zijn de termij-
nen voor het actief en passief 
kiesrecht verkort, de zittingsduur 
van de MC verkort en flexibel 
gemaakt. Ook is in 2008 de plicht 
ingesteld om verkiezingen te 

houden als buiten een half jaar 
voor ommekomst van de zittings-
duur van de MC een vacature of 
vacatures ontstaan. De bedoeling 
hiervan was het vullen van de MC 
en om de animo voor deelname 
aan de medezeggenschap als lid 
en ook de contacten van de 
achterban met de MC te vergro-
ten. Het houden van verkiezingen 
bij tussentijdse vacatures zou de 
legitimiteit van de MC verbeteren 
en ook de MC weer meer in beeld 
brengen bij leiding en achterban. 
Hierbij kunnen wij al aangeven dat 
er heel weinig ‘echt’ verkiezingen 
gehouden worden. Nog steeds is 
het aantal kandidaten dat zich 
voor de medezeggenschap meldt 
vaak lager dan het aantal zetels in 
de medezeggenschap en dan 
hoeft volgens het BMD 2008 
geen stemming plaats te vinden. 
Dit geldt zowel voor de verkiezin-
gen van een gehele MC als bij 
tussentijdse vacatures.
- In het BMD 2008 is de mogelijk-
heid geboden voor de MC om een 
geschil aan te melden bij het 
College voor Geschillen Medezeg-
genschap Defensie (CGMD). 
Voorheen was het alleen het HDE 
dat een geschil MOEST starten 
als er geen overeenstemming 
bereikt werd met de MC. Met de 
mogelijkheid voor de MC om een 
geschil te starten (ook als er geen 
overeenstemming bereikt werd 
met het HDE) werd de geschillen-
regeling meer in balans gebracht. 
Ook was er voor beide overleg-
partners, MC en HDE, de 
mogelijkheid ingevoerd een 
spoedprocedure te starten. 
Daarnaast mocht het College voor 
Geschillen Medezeggenschap 
Defensie vanaf 2008 ook bemid-
deling voorstellen aan de partijen. 
- Een andere wijziging is dat het 
aantal scholingsdagen van een 
maximaal aantal in het BMD van 
1999 naar een minimum aantal is 
gegaan in het BMD 2008. De 
medezeggenschap hoeft niet aan 
het minimum te komen, maar als 
de medezeggenschap het 

minimum wil gebruiken mag het 
HDE daar geen bezwaar tegen 
maken voor wat betreft het aantal 
scholingsdagen. Wel kan er 
overleg met het HDE nodig zijn 
om geschikte data te vinden voor 
een scholingsdag. 

De wijzigingen buiten het 
BMD in 2008

Buiten de regelgeving om was 
afgesproken dat het voor de MC’s 
makkelijker zou worden om een 
ambtelijk secretaris aan te trekken 
en dat de defensieleiding in brede 
zin het belang van de medezeg-
genschap zou verkondigen en ook 
de medezeggenschap zou 
steunen. Dit zou moeten leiden 
tot een grotere deelname van 
werknemers bij Defensie aan de 
medezeggenschap en evenwich-
tige verdeling van de interesse 
voor de medezeggenschap binnen 
de rangen en schalen bij Defen-
sie. Ook is afgesproken dat de 
medezeggenschap eerder zou 
worden betrokken bij onderwer-
pen die zouden kunnen uitlopen 
op een voorgenomen maatregel 
waarover dan weer overleg moet 
plaatsvinden tussen het hoofd 
diensteenheid (HDE) en de MC en 
waarbij die voorgenomen maatre-
gel alleen doorgevoerd kan 
worden als het HDE en de MC 
daarover overeenstemming 
hebben bereikt. 

De vragen van de evaluatie
Tijdens de evaluatie kunnen onder 
andere de volgende vragen aan 
bod komen:

- hoe wordt de cultuur en houding 
rond medezeggenschap ervaren 
sinds de verbetermaatregelen in 
2008 zijn ingevoerd en het BMD 
is gewijzigd?
- wordt de medezeggenschap 
tijdig geïnformeerd en inhoudelijk 
betrokken? Is dit bijvoorbeeld ook 
het geval of juist het geval bij de 
DMC’s en de CMC?
- is er sprake van een open en 
reëel overlegklimaat?

Open dag(en), Vierdaagse, In maart 2015 (!) schreven wij over de start van 
de evaluatie van de medezeggenschap bij Defensie en het Besluit Mede-

zeggenschap Defensie 2008 (BMD 2008). De werkzaamheden voor de 
evaluatie zijn toen wel gestart maar niet afgerond. Het is de bedoeling dat 

de evaluatie dit jaar weer wordt opgepakt.

Evaluatie medezeggenschap Defensie wordt weer opgepakt
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- is medezeggenschap een 
normaal onderdeel van de 
dagelijkse bedrijfsvoering?
- zijn de artikelen in het BMD 
2008 voldoende duidelijk en 
toepasbaar in de praktijk?
- Hoe is de belangstelling voor 
MC lidmaatschap? Is deze 
voldoende voor het vullen van de 
MC’s? Voelen alle groepen 
personeel zich vertegenwoordigd 
door de medezeggenschap? 
- Op welke wijze kan medezeg-
genschap voor defensiemedewer-
kers worden uitgeoefend wanneer 
defensie overstijgende bedrijfs-
voering aangelegenheden 
gevolgen hebben voor defensie-
personeel.

Degenen die betrokken 
moeten worden

Van de volgende personen en 
groepen was het de bedoeling dat 
zij in 2015 zouden worden 
betrokken bij de evaluatie en nu 
ook zouden moeten worden 
betrokken: MC-leden, MC’s (alle 
geledingen MC’s, GMC’s, LMC’s, 
DMC’s, CMC en TRMC’s), 
HDE-en, P&O advies, de mede-
werkers (achterban van de MC’s), 
coördinatoren medezeggenschap 
van de defensieonderdelen, de 
Centrales van Overheidsperso-
neel, het College voor Geschillen 
Medezeggenschap Defensie en 
het opleidingsinstituut GITP/SBI. 

De opbouw van de evaluatie 
in 2015

In de plannen voor de evaluatie in 
2015 was het traject in 3 stappen 
verdeeld. 
Stap 1 was het verzamelen van 
informatie. Die stap heeft 
plaatsgevonden. 
Dan volgde stap 2 het analyseren 
van de informatie en kijken of daar 
conclusies uit volgen.
Stap 2 heeft misschien wel 
plaatsgevonden maar die is niet 
met de bonden gedeeld. Dat 
betekent dat stap 3 het aan de 
hand van de analyse en conclu-
sies komen tot maatregelen ter 
verbetering, niet kon plaatsvin-
den.

Nu 2019
Wat gaan we dan nu doen? In 
2015 is al informatie vergaard. 
Deze ligt bij Defensie. De informa-

tie is echter al 4 jaar oud. Kan 
deze nog gebruikt worden? 
Misschien wel, maar dan is het 
belangrijk dat wij die informatie 
eerst krijgen, net als de medezeg-
genschap en de andere betrokke-
nen die informatie zouden moeten 
krijgen. De medezeggenschap kan 
vervolgens aangeven of de 
ervaring met en beleving van de 
medezeggenschap in de tussen-
liggende 4 jaar gewijzigd zijn. Ook 
de andere betrokkenen kunnen 
dat doen. 

Omgeving en situatie
Daarbij zal tevens gekeken 
moeten worden naar de impact 
van een krimpende en dan weer 
groeiende defensieorganisatie in 

de achter ons liggende jaren, de 
vulling van de organisatie en de 
taken die uitgevoerd moesten/
moeten worden. Met andere 
woorden hoe dragen omstandig-
heden/situaties bij aan een goed 
of minder goed lopende mede-
zeggenschap binnen Defensie. 

Dat alles bij elkaar zou aanbevelin-
gen kunnen opleveren voor 
verbeteringen van de medezeg-
genschap bij Defensie.

Heeft u ideeën ter verbetering of 
wilt u knelpunten van de mede-
zeggenschap melden, dan kunt u 
dat doen op mc@acom.nl.

Evaluatie medezeggenschap Defensie wordt weer opgepakt
Bes lu i t  Medezeggenschap  Defens ie  (BMD)  tegen  het  l i cht

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven voor

onderdeel   

CLAS CIS Bn 1GNC 31 juli - 2 augustus Gesloten

CLAS 11 BVE 26 augustus 15 juli

CZSK Seabased Support Group 27 augustus Gesloten

DOSCO DPOD 5 september 25 juli

DMO Defensie Pijpleiding Organisatie 16 september 5 augustus

DMO Defensie Brand- en 25 september 14 augustus

 bedrijfsstoffen bedrijf

CZSK Zr. Ms. Evertsen 2 oktober 21 augustus

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 georgani-
seerd 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.
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Wij hebben ervoor gekozen om dit resultaat, in de ‘kantlijn’, van enkele appreciaties en verduidelijkingen te voorzien en om ze in deze 
speciale editie van ACOM Journaal aan u voor te leggen. Die kanttekeningen zijn zoveel als mogelijk direct geplaatst naast het onderwerp 
in de resultaattekst waarop ze betrekking hebben. We hopen dat op die manier een en ander voor u beter leesbaar is.

Totaalpakket
Het is van groot belang dat u kennis neemt van het totale pakket dat voorligt. Het gaat bij arbeidsvoorwaarden namelijk om meer dan 
loonruimte of pensioen alleen, hoewel deze elementen (huidig loon en uitgesteld loon) uiteraard zeer belangrijk zijn.
Op het moment dat deze speciale editie van het ACOM Journaal verschijnt zijn er al enkele voorlichtingen van alle gezamenlijke vakbon-
den in de sector Defensie geweest en is er ook al de nodige informatie verschenen op www.ACOM.nl. 

Op onze website kunt u ook diverse bijlages vinden die bij dit resultaat behoren. Ook treft u daar diverse FAQ-lijsten die zo mogelijk 
geactualiseerd worden. Zo kunt u zien of daar de antwoorden zijn te vinden op uw eventuele vragen. 

Buiten deze voorlichtingen zullen wij (vooralsnog) niet apart naar de regio’s komen voor een raadpleging. Er is ditmaal voor gekozen om 
de raadpleging voor alle bonden relatief snel te doen. Op 30 juli a.s. dienen alle centrales in de sector Defensie aan te geven of de 
achterban al dan niet achter het resultaat staat. Dan wordt duidelijk of het resultaat al of niet kan worden omgezet in een akkoord. Als het 
tot een akkoord komt zult u in ieder geval al in de maand augustus de eerste effecten in de portemonnee merken!
Er volgen nog meer voorlichtingsbijeenkomsten. De actuele locaties, data en tijdstippen vindt u op onze website.

Positief advies
Op www.acom.nl kunt u van 12 juli 12:00 uur tot 26 juli 12:00 uur uw stem uitbrengen. Daarvoor is op de site een button geplaatst die 
het stemmen mogelijk maakt. Wij doen een dringend beroep op u om uw stem te laten horen!
Het bondsbestuur van de ACOM heeft het totaalpakket beoordeeld en legt dit onderhandelaarsresultaat met een positief advies aan u 
voor. Er zitten ditmaal geen verslechteringen of negatieve punten in zoals in het vorige resultaat. Die negatieve punten zijn in het voorlig-
gende resultaat gecompenseerd. 

Op vele dossiers worden stappen of stapjes in de goede richting gezet en wat ons betreft is dit een opmaat voor de (nabije) toekomst. 
Bij het aanpassen van het loongebouw per 1 juli 2020 en bij de volgende AVW-akkoorden zullen uiteraard de nodige vervolgstappen en 
-stapjes moeten volgen.

ACOM legt  het  totaa lpakket  met  een  pos i t ie f  adv ies  aan  de  leden  voor

Bonden en werkgever 
Defensie vinden elkaar in
onderhandelaarsresultaat

De vakbonden en de werkgever Defensie hebben op 2 juli 2019 in een vergadering van het 
Sector Overleg Defensie (SOD) een onderhandelaarsresultaat bereikt. De volledige tekst 

hiervan treft u onder deze inleiding aan.
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CONCEPT-ARBEIDSVOORWAARDENAKKOORD SECTOR DE-
FENSIE 2018 - 2020

De afgelopen jaren is er door bezuinigingen veel gevraagd van het perso-
neel van Defensie. Die tijd willen wij, sociale partners, nu achter ons laten. 
Het vertrouwen in Defensie als een aantrekkelijke en betrouwbare werkge-
ver moet worden hersteld. Defensie moet een in de samenleving zichtbare 
organisatie zijn, die mensen weet aan te trekken en te behouden. Het is 
duidelijk dat Defensie hiervoor extra inspanningen moet verrichten.

Goede en concurrerende arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk om deze doelen te 
bereiken. Na de afwijzing van het vorige arbeidsvoorwaardenresultaat zijn wij 
het gesprek aangegaan met de defensiemedewerkers. Wij hebben goed naar 
jullie geluisterd en we hebben jullie wensen zo veel mogelijk verwerkt in een 
verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden. 
Met het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 - 2020 zetten we een eerste stap 
vooruit. Een akkoord dat er volgens ons aan bijdraagt, dat mensen graag bij 
Defensie willen komen en blijven werken. Dit akkoord bevat afspraken over 
onder meer de ontwikkeling van loon, toelagen, de eindejaarsuitkering, de 
invoering van een nieuw pensioenstelsel en bezoldigingssysteem voor militairen 
en afspraken voor het burgerpersoneel.

Looptijd
Dit akkoord heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 
2020.

Loonontwikkeling
Loonontwikkeling vormt een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden. 
Het defensiepersoneel ontvangt:
• Per 1-10-2018 een stijging van de eindejaarsuitkering met 1,93%  naar een 
volledige dertiende maand van 8,33%.
• Per 1-4-2019 een loonsverhoging van 3,15%.
• In augustus 2019 een éénmalige uitkering van € 300.
• Per 1-7-2020 een loonsverhoging van 3,15%.
• In augustus 2020 een éénmalige uitkering van € 300.

Deze salarisverhogingen werken op de gebruikelijk wijze door in de wachtgeld-, 
UKW- en FLO- uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel en de reservist. 
De indexering van pensioenen en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen 
vindt plaats overeenkomstig de hiervoor geldende voorschriften.
 

Verbeteren en vereenvoudigen van toelagen voor militairen
De sociale partners herbevestigen de in het arbeidsvoorwaardenakkoord 
2017-2018 gemaakte afspraak om bij de ontwikkeling van een nieuw bezoldi-
gingssysteem te komen tot een vereenvoudigd model van toelagen. Vooruitlo-
pend hierop worden de volgende toelagen voor militairen verbeterd en vereen-
voudigd.

Toelage onregelmatige dienst voor militairen
De hoogte van de toelage onregelmatige dienst voor militairen wordt per 1 
januari 2019 structureel met 100% verhoogd. Sociale partners spreken af dat in 
het kader van de herziening en vereenvoudiging van het model van toelagen 
uiterlijk per 1 januari 2021 wordt overgegaan van de huidige systematiek naar 
een systematiek in lijn met de systematiek die geldt voor het burgerpersoneel 
van Defensie. Bij de verdere besprekingen over aanpassingen aan het loonge-
bouw, zal de marktconformiteit van de TOD in de analyse worden betrokken.

Verschuivingstoelage
Per 1 juli 2019 wordt de verschuivingstoelage verhoogd van 27,35 euro naar 50 
euro per verschoven dienst (artikel 5b VROB). Deze toelage wordt uitgekeerd 
indien de opdracht tot verschuiving van een dienst binnen 72 uur voor aanvang 
van de verschoven dienst is gegeven. Sociale partners benadrukken dat het 
verschuiven van diensten tot een minimum beperkt moet blijven, en dat dit, net 
als het wijzigen van het basisrooster, alleen kan plaatsvinden binnen het kader 
van de huidige regelgeving.

Vergoeding meerdaagse activiteiten
Per 1 januari 2019 worden de bedragen per etmaal voor varen, oefenen en 

2. Toelages

Het toelagenstelsel wordt beter en eenvoudiger. In 
dit conceptakkoord worden in dat verband een 
aantal eerste stappen gezet:

•  De toelage onregelmatige dienst voor militairen wordt 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 
verdubbeld. Mensen die dit jaar deze toelage hebben 
ontvangen krijgen dus ook een nabetaling;

•  In 2021 wordt de systematiek in lijn gebracht met de 
burgersystematiek en wordt opnieuw gekeken naar de 
hoogte van deze toelage. Daarbij wordt ook een 
vergelijking gemaakt met de hoogte van de Toelage 
Onregelmatige Dienst (TOD) elders (marktconformi-
teit);

•  De verschuivingstoelage voor mensen in de TOD wordt 
verhoogd van € 27,35 naar € 50. Wij hopen oprecht 
dat daardoor het aantal verschuivingen zal afnemen 
maar in het geval van een verschuiving krijgt men in 
ieder geval wel meer toelage;

•  Het niveau van de vaartoelage wordt per 1 januari 
2019 opgetrokken tot het niveau van de meerdaagse 
activiteiten en die worden direct met 20% verhoogd. 
Ook dit resulteert voor mensen die deze toelages 
hebben gehad in een nabetaling;

•  Per 1 augustus 2019 krijgt men voor elke ZZF dag 
(zater-, zon- en feestdagen) waarop men de voornoem-
de toelage meerdaagse activiteiten ontvangt 8 ZZF 
uren toegekend. Die uren mag men opnemen óf uit 
laten betalen tegen het reguliere uurloon. De keuze 
daartoe is aan de militair. Dat biedt keuzemogelijkhe-
den, doet meer recht aan de balans tussen werk en 
privé. Maar het is ook een stuk reëler in relatie tot de 
gewerkte uren en de uitbetaling in uren en toelage;

•  Ook de ‘andere’ ZZF vergoeding wordt aangepast. 
Mensen die voor deze vergoeding in aanmerking 

1. Looptijd en loonontwikkeling

In de looptijd van het conceptakkoord, 1 oktober 
2018 tot en met 31 december 2020, is er op 
verschillende manieren sprake van loonontwikkeling. 

•  De eindejaarsuitkering wordt met ingang van 1 
oktober 2018 verhoogd met 1,93% tot een eindejaars-
uitkering (EJU) van 8,33%. Dat is een volledige 
dertiende maand die uitbetaald wordt in november. 
Over 2018 krijgt u dus nog een nabetaling over de 
maanden oktober en november. Vanaf heden wordt 
steeds in november een volledige 13e maand 
uitbetaald;

•  Per 1 april 2019 (ook hier volgt nog een nabetaling) en 
per 1 juli 2020 een structurele loonsverhoging van 
3,15%. Uiteraard tellen deze ook door in de VEB, EJU en 
het vakantiegeld;

•  Een eenmalige (bruto) uitkering van € 300 in augustus 
2019 en 2020.

Hier bovenop komen nog andere elementen die u 
‘onderaan de loonstrook’ zult merken. Velen van u gaan 
minder pensioenpremie betalen waardoor u meer netto 
overhoudt. Ook krijgen velen van u van 1 januari 2019 
(inclusief terugwerkende kracht) tot 1 juli 2020 nog een 
extra inkomen door de invoering van een tijdelijke 
salaristabel.
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bijzondere inzet geharmoniseerd. Dit betekent dat de bedragen per etmaal voor 
varen per 1 januari 2019 gelijk zullen zijn aan de bedragen voor oefenen en 
bijzondere inzet. De geharmoniseerde bedragen worden met ingang van 1 
januari 2019 met 20% verhoogd.

Vergoeding ZZF-dagen
Per 1 augustus 2019 wordt aan de militair die op een ZZF-dag meerdaagse 
activiteiten verricht, naast een vergoeding op grond van artikel 6 van de VROB, 
tevens een ZZF-vergoeding toegekend. Deze vergoeding bestaat per etmaal uit 
acht uur vrije tijd. De militair heeft de keuze deze uren op te nemen of te laten 
uitbetalen. Indien de uren worden uitbetaald, ontvangt de militair per uur 
1/165ste deel van zijn reguliere maandbezoldiging (artikel 9 eerste, tweede en 
derde lid VROB).
 
Per 1 januari 2020 wordt de ZZF-vergoeding van artikel 9 lid 4 aangepast. Naast 
een vergoeding op grond van artikel 7, 7a en 8 van deze regeling en artikel 8 van 
de Inkomstenregeling militairen, wordt tevens per etmaal een ZZF-vergoeding in 
tijd ter hoogte van 8 uren toegekend. Indien deze uren vanwege operationele 
noodzaak niet kunnen worden opgenomen, wordt deze vergoeding omgezet in 
een vergoeding in geld conform artikel 9 lid 5. Deze ZZF-vergoeding geldt ook 
voor militairen in de rang van kapitein-luitenant ter zee en luitenant-kolonel. 
Onveranderd maken militairen in de rang van kapitein-luitenant ter zee en 
luitenant-kolonel geen aanspraak op een vergoeding benoemd in artikel 7, 7a en 
8 VROB.

Nieuwe pensioenregeling militairen
Met terugwerkende kracht wordt per 1 januari 2019 een defensie specifieke 
middelloonregeling voor militairen ingevoerd. Deze pensioenregeling zorgt voor 
een evenwichtige pensioenopbouw voor alle generaties. De nieuwe regeling 
zorgt ervoor dat de pensioenaanspraken voor veel militairen aanzienlijk verbete-
ren. De regeling heeft ten opzichte van de bestaande pensioenregeling onder 
meer de navolgende kenmerken:
- een hoger opbouwpercentage;
- een lagere franchise;
- meer toelagen die voor 100% dan wel 50% pensioengevend zijn.
De toelagen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling 
geheel of gedeeltelijk pensioengevend worden, zullen niet doorwerken in de 
UGM-grondslag.
De pensioenregeling is verder uitgewerkt in bijlage 1 en deze maakt een 
integraal onderdeel uit van dit akkoord.

Aanvullende maatregelen bij de pensioenregeling
• Maatregel voor negatieve inkomenseffecten pensioenpremie
Voor een aantal militairen leidt de overgang naar een nieuwe pensioenregeling 
tot een stijging van de werknemersbijdrage in de pensioenpremie. De negatieve 
inkomenseffecten die hierdoor ontstaan, zullen structureel worden gecompen-
seerd.

De volgende inkomensbestanddelen worden hierin meegenomen:
- Salaris volgens weddetabel
- VEB-toelage
- Vakantie-uitkering
- Eindejaarsuitkering
 
• Maatregel in verband met verminderd pensioenperspectief
Voor een aantal militairen leidt de overgang naar de nieuwe pensioenregeling tot 
een lagere pensioenopbouw in toekomstige jaren. Sociale partners hebben 
hiervoor een maatregel afgesproken. De kenmerken van deze maatregel zijn 
beschreven in bijlage 2 en deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van dit 
akkoord.

Loongebouw
Sociale partners hebben in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 afgespro-
ken om gefaseerd, een bij de tijd passend bezoldigingssysteem te ontwikkelen 
en hierbij een vereenvoudigd model van toelagen te introduceren. Dit bezoldi-
gingssysteem wordt ingevoerd op 1 juli 2020. De centrales kunnen voorafgaand 
aan de invoering daarvan hun achterban raadplegen.
Bij de ontwikkeling van het nieuwe bezoldigingssysteem worden onder andere 

komen krijgen i.p.v. de geldelijke vergoeding 8 uren 
toegekend bovenop de daadwerkelijk gemaakte uren. 
Indien deze uren door operationele noodzaak niet 
kunnen worden opgenomen worden deze afgekocht 
tegen de huidige vergoeding. Gezien de lage vergoe-
ding voor het betreffende aantal uren adviseren wij 
iedereen om dit zoveel als mogelijk op te nemen in 
vrije tijd. De werkgever kan alleen overgaan tot 
uitbetaling als er aantoonbaar operationele redenen 
waren die opname hebben verhinderd. Overigens 
maken ook militairen in de rang van kapitein-luite-
nant-ter-zee (KLTZ) en luitenant-kolonel (LKOL) nu 
eveneens aanspraak op deze ZZF-uren.

3. Pensioenregeling specifiek voor militairen

De pensioenregeling specifiek voor militairen gaat in 
op 1 januari 2019. Maar let wel, de afrekening van de 
aanspraken over 2018 vindt plaats op 1 januari 2019. 
Alle individuele promoties worden dus meegenomen 
tot en met 1 januari 2019. 

De nieuwe pensioenregeling is sowieso voor 90% van de 
militairen een vooruitgang. Daarvoor gaat men ook nog 
een lagere premie betalen dan in de bekende eindloonre-
geling. Voor de ongeveer 10% van de militairen die in het 
oude eindloonstelsel meer pensioen zouden opbouwen 
dan in dit nieuwe stelsel komt er een compensatierege-
ling. Voor die mensen wordt op het moment van 
invoering en bij de eerste twee bevorderingen (mits 
binnen 20 jaar) het werkgeversdeel van deze verminde-
ring voor 100% gecompenseerd met een toelage. Deze 
niet pensioengevende toelage wordt dan gedurende 10 
jaar maandelijks uitbetaald.

Voor bijna iedereen is de premie dus lager. Mocht de 
premie, over hetzelfde inkomensdeel als in 2018, toch 
hoger uitvallen dan wordt dat volledig gecompenseerd 
door de werkgever.
De lagere premie voor de werknemers wordt veroorzaakt 
door twee belangrijke elementen:
•  De premie van de nieuwe regeling is simpelweg lager;
•  De werkgever betaalt een groter deel van de premie. In 

2018 betaalde de werkgever ca. 63% van de totale 
premie. In de nieuwe regeling betaalt de werkgever 
minimaal 70% van de totale premie.

Dit nieuwe pensioenstelsel kent een hoger opbouwper-
centage en een lagere franchise. Het opbouwpercentage 
zegt iets over de mate van opbouw. De franchise is het 
onderste deel van het inkomen waarover men geen 
pensioen opbouwt.

Bij een inkomen van € 45.000 gaat het opbouwpercen-
tage van 1,657% naar 1,875% terwijl de franchise daalt 
van € 20.100 (bedrag 2019) naar €13.800 (niveau 2019). 
In eindloon zou u in 2019 ca € 413 pensioen opbouwen. 
In het nieuwe stelsel zou u € 585 aan pensioen 
opbouwen. Dat is dus een plus (alleen al dit jaar) van 
€ 172 aan extra pensioenopbouw in het nieuwe stelsel.

Iemand met een inkomen van bijvoorbeeld € 20.000 zou 
in het eindloon dit jaar helemaal geen pensioen 
opbouwen terwijl er in de middelloonregeling € 135 
wordt opgebouwd!
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de volgende uitgangspunten gehanteerd:

•  Aanpassingen aan het loongebouw zullen er niet toe leiden dat individuele 
militairen er daardoor in bezoldiging op achteruit gaan ten opzichte van het 
huidige bezoldigingssysteem. Ook gewezen militairen die op het moment van 
invoering van het loongebouw gebruikmaken van een UGM-uitkering zullen er 
in de hoogte van die uitkering niet op achteruit gaan.

•  Er zal in het nieuwe bezoldigingssysteem 1 salaristabel worden gehanteerd 
voor alle militairen.

•  Het huidige max-max-effect zal in het nieuwe loongebouw niet meer voorko-
men.

•  In het nieuwe loongebouw zal er rekening worden gehouden met vroegtijdig 
de organisatie verlaten en met langer doorwerken.

•  Het nieuwe bezoldigingssysteem is gebaseerd op een solide en inzichtelijk 
functiewaarderingssysteem.

Vooruitlopend daarop zetten sociale partners per 1 januari 2019 een eerste stap 
in het aanpassen van het loongebouw voor militairen. Als eerste stap wordt per 
1 januari 2019 een nieuwe tijdelijke salaristabel ingevoerd. De bedragen in deze 
tijdelijke tabel zijn pensioengevend en werken niet door in de UGM-grondslag 
van militairen. De tijdelijke tabel is als bijlage 3 bij dit akkoord gevoegd en maakt 
daarvan integraal onderdeel uit.

Deze tijdelijke tabel is van kracht tot 1 juli 2020, op welke datum tevens het 
nieuwe loongebouw zal worden ingevoerd.

Daarnaast zullen als stap naar het nieuwe bezoldigingssysteem per 1 augustus 
2019 de salaristabellen van de Marine en de andere krijgsmachtsonderdelen 
worden samengevoegd.

Militairen die in aanmerking komen voor de garantietoelage minimum(jeugd)
loon, worden met ingang van 1 januari 2019 onverkort in aanmerking gebracht 
voor alle structurele en tijdelijke loonsverhogingen in de sector Defensie. Deze 
verhogingen zullen dan ook vanaf dat moment bovenop het minimum(jeugd)
loon worden uitbetaald.

Buitenlandvoorzieningen
De afgelopen jaren komen er uit verschillende hoeken steeds frequenter 
signalen dat het voorzieningenstelsel niet in alle gevallen meer voldoet met als 
gevolg dat de bereidheid onder militairen voor een buitenlandplaatsing afneemt. 
Derhalve is besloten om onderzoek te doen naar de werking van het huidige 
stelsel en met aanbevelingen te komen voor aanpassing van het bestaande 
stelsel. 
Vooruitlopend op deze algehele herziening van het voorzieningenstelsel spreken 
sociale partners met ingang van 1 augustus 2019 het volgende af:

•  Voor de defensiemedewerker geplaatst buiten Europa en die zijn gezin in 
Nederland heeft achtergelaten, wordt de reisaanspraak verruimd van 1 maal 
per negen maanden naar 1 maal per zes maanden.

•  De mogelijkheid tot overdracht van de aanspraak op de tegemoetkoming 
woon-werkverkeer bij niet dagelijks reizen, alsmede de op reizen tussen de 
woning buiten Europa en een plaats naar keuze in Nederland wordt geflexibili-
seerd. De flexibilisering bestaat in ieder geval uit het uitwisselen van alle 
tickets binnen het gezin en is ook van toepassing op kinderen die niet meer bij 
de defensiemedewerker wonen.

Bij individuele promoties (bevorderingen of salarisstap-
pen) zou u een nadeel kunnen hebben afhankelijk van de 
grootte van de stap en de resterende diensttijd (inclusief 
UGM). Zoals aangegeven is daar een compensatierege-
ling voor.

In het nieuwe stelsel worden ook veel toelages pensioen-
gevend. Dat kan voor 100% zijn of voor 50%. Voor de 
exacte lijst zie www.acom.nl

Met de VVHO toelage is echter iets speciaals aan de 
hand. De huidige ‘dubbeltelling pensioengevende tijd bij 
uitzending’ kan niet worden voortgezet. Daar is derhalve 
een alternatief voor gekomen. Dat alternatief bestaat uit 
twee elementen:
•  De VVHO-toelage is voor 50% pensioengevend en de 
premie daarvoor wordt volledig vergoed door de 
werkgever;

•  Indien de inverdientijd ‘nieuwe stijl’ wordt opgenomen 
wordt tijdens die periode van de vervroegde UGM 100% 
pensioen opgebouwd en komt de premie voor de extra 
opbouw volledig voor rekening van de werkgever;

•  Indien de hiervoor genoemde inverdientijd niet wordt 
opgenomen wordt voor eenzelfde periode tijdens de 
reguliere UGM-periode 100% pensioen opgebouwd en 
komt de premie voor de extra opbouw volledig voor 
rekening van de werkgever.

4. Loongebouw

In dit conceptakkoord worden (al of niet tijdelijke) 
stappen gezet voor een gefaseerd in te voeren nieuw 
loongebouw. Daarmee wordt op 1 juli 2020 begonnen. 
Dat valt binnen de looptijd van dit conceptakkoord en 
biedt dus kansen. 

Er is afgesproken dat in het nieuwe loonsysteem 
niemand er in bezoldiging op achteruit gaat ten opzichte 
van het huidige bezoldigingssysteem. Men blijft dus of 
zitten op het huidige niveau of men gaat erop vooruit.
Ook wordt, met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2019 (en doorlopend tot 1 juli 2010) een tijdelijk 
loongebouw ingevoerd. In dat tijdelijke loongebouw 
krijgen veel militairen een tijdelijke, pensioengevende, 
opslag op het salaris.
Daarbij gaat het om de volgende opslagen:
Bedrag per maand                                                                                                                

Afbouw van de verhoging in tabel:

Rang Verhoging

SLD-3 / MATR-3 / MAR-4 € 20

SLD-2 / MATR-2 / MAR-3 € 40

SLD-1 / MAR-2 € 60

KPL / KPL-1 / MAR1 € 70

MATR-1 € 70

KPL-Marine € 60

SGT / WMR € 60

SGT-1 /WMR1 € 60

SGT-Marine € 50

SM / OW € 50

SM-Marine € 40

AOO-Marine € 40

AOO € 40

VDG / KNT € 40

TLT / LTZ3 € 70

ELT / LTZ2 variabel € 70 - € 0*

KAP / LTZ2oc / RITM variabel € 60 - € 0*
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•  Ingeval van een internationale overzeese verscheping van de inboedel, waarbij 
er ook een auto wordt verscheept, bestaat er een aanspraak op een tege-
moetkoming voor het huren van een auto indien de ingescheepte auto nog 
niet gearriveerd is. Deze regeling wordt zodanig verruimd dat ook de defensie-
medewerker die geen auto heeft ingescheept, maar bij aankomst in het 
gebied van plaatsing en na terugkeer in Nederland niet direct over een eigen 
auto kan beschikken en derhalve een auto moet huren, aanspraak kan maken 
op de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6 Verplaatsingskostenregeling 
Defensie.

•  Het Besluit en de Regeling Dienstreizen Defensie worden zodanig aangepast 
dat een dienstreis vanuit het buitenland naar Nederland voor de in het 
buitenland geplaatste defensiemedewerker als een buitenlandse dienstreis 
wordt aangemerkt.

•  Sociale partners spreken af dat de defensiemedewerker een tegemoetkoming 
krijgt voor het transport van een huisdier naar of van een land buiten Europa. 
Eventuele invoerrechten, kosten van quarantaine, etc. komen ten laste van de 
defensiemedewerker.

 
Aanvullende maatregelen burgerpersoneel

Naast de loonontwikkeling, de maatregelen buitenlandvoorzieningen, het SBK, 
het levensfasebewust personeelsbeleid en de uitbreiding van het cafetariamo-
del, gelden voor burgerpersoneel de volgende aanvullende afspraken:

Toelage bezwarende omstandigheden
Sociale partners zijn van mening dat het werken onder bezwarende omstandig-
heden zoveel mogelijk beperkt moet worden. Om personeel dat toch onder 
dergelijke omstandigheden werkzaam is te compenseren wordt per 1 juli 2019 
het aantal uren, waarover de toelage wordt berekend, verhoogd.

Daarnaast worden de volgende maatregelen getroffen:

•  Een ARBO-arts te laten bezien of personeel daadwerkelijk meer dan 360 uur 
per jaar aan deze omstandigheden kan worden blootgesteld.

•  De vergoedingen voor deze werkzaamheden worden verhoogd naar respectie-
velijk 5, 10, en 15% van het maximum van salarisschaal 7

•  Als extra borging wordt de beslissingsbevoegdheid over inzet boven de 360 
uur niet bij de lokale commandant belegd maar op centraal niveau.

•  Jaarlijks wordt over de inzet van burgerpersoneel onder bezwarende omstan-
digheden gerapporteerd aan sociale partners.

Ook spreken sociale partners een verhoging van deze toeslag af bij het over-
schrijden van de 360 uren met:

• 75% tot 500 uur per jaar
• 100% tot 600 uur per jaar
• 200% boven de 600 uur per jaar

Loopbaanbegeleiding
De huidige loopbaanbegeleiding voor burgerpersoneel wordt geformaliseerd. 
Op verzoek kan burgerpersoneel een loopbaangesprek houden met een 
employability begeleider. De afspraken voortkomend uit het loopbaangesprek 
worden vastgelegd in een Persoonlijk Ontwikkelplan en zijn daarmee bindend.

Persoonlijke ontwikkeling burgerpersoneel
In het kader van hun ontwikkeling wordt per 1 januari 2020 een eenmalige 
opleidingsaanspraak ter waarde van maximaal 4000 euro toegekend. Deze 
aanspraak zal na twee jaar dienstverband gefaseerd worden opgebouwd met 
500 euro per jaar. Op het moment dat burgermedewerkers langer dan tien jaar 
in dienst zijn, hebben zij recht op de maximale opleidingsaanspraak. Deze 
opleidingsaanspraak blijft beschikbaar tot vijf jaar voor de AOW-leeftijd. De 
burgermedewerker die op 1 januari 2020 in dienst is, heeft een aanspraak 
volgens de formule: diensttijd minus twee jaar maal 500 euro.

Welkom terug regeling
Sociale partners vinden het belangrijk dat burgermedewerkers niet alleen 
binnen maar ook buiten Defensie kennis en ervaring kunnen opdoen. Met het 
oog hierop komt er een ‘welkom-terug-regeling’ voor burgerpersoneel. In deze 
regeling worden afspraken gemaakt om de externe mobiliteit van burgermede-

MAJ / LTZ1 variabel € 50 - € 0*

LKOL / KLTZ € 0

KOL / KTZ € 0

BGEN / CDR / CDRE € 0

GENM / SBN € 0

LGEN / VADM € 0

GEN / LTADM € 0

 * Voor de variabele bedragen verwijzen wij u naar www.acom.nl

Per 1 augustus 2019 worden de salaristabellen van de 
Marine en de overige OPCO’s samengevoegd tot één 
tabel. Daaraan worden overigens, in deze stap, geen 
financiële consequenties gekoppeld. 

In de huidige systematiek zouden militairen die een 
aanvulling minimum (jeugd)loon ontvangen niets 
merken van dit tijdelijk loongebouw of van de procentu-
ele salarismutaties. In het conceptakkoord is vastgelegd 
dat militairen die deze toelage ontvangen daar per 1 
januari 2019 wél van meeprofiteren. Die gaan zowel de 
tijdelijke als structurele verhogingen ontvangen bovenop 
de toelage minimum (jeugd)loon.

5. Buitenlandvoorzieningen

De ACOM heeft van oudsher veel contact met mensen 
die in het buitenland zijn geplaatst. Het is dan ook 
verheugend dat in dit conceptakkoord een aantal 
stappen worden aangeduid  die gezet kunnen worden 
vooruitlopend op het wijzigen van het Voorzieningen-
stelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD).

Veel militairen zijn ooit in het buitenland geplaatst 
geweest; worden daar binnenkort geplaatst of ambiëren 
een buitenlandse plaatsing. De aangegeven stappen zijn, 
zoals eerder benadrukt, de eerste stappen vooruitlopend 
op een aanpassing van het gehele VBD. Maar het zijn wel 
stappen die voor de betrokkenen daadwerkelijk het 
verschil maken. 

6. Aanvullende maatregelen burgerpersoneel

Uiteraard profiteren de burgermedewerkers ook van de 
structurele en incidentele loonsverhogingen en het met 
terugwerkende kracht verhogen van de eindejaarsuitke-
ring (EJU) tot een volledige 13e maand.

Maar dat is niet genoeg. Ook voor de burgermedewer-
kers staan er in dit conceptakkoord dan ook extra 
maatregelen specifiek voor burgerpersoneel. Bij eerdere 
gesprekken met burgermedewerkers werd veelvuldig 
aangegeven dat ook zij behoefte hebben aan ‘een leven 
lang leren’ en dat ziet u terugkomen in dit conceptak-
koord. Burgermedewerkers komen nu ook in aanmerking 
voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Ze kunnen groeien 
naar een persoonlijk ontwikkelbudget van € 4000, te 
besteden tot 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leef-
tijd.

Voor burgermedewerkers die werken onder bezwarende 
omstandigheden wordt deze toelage verhoogd, maar ze 
kan ook over meer uren worden uitbetaald. Vanzelfspre-
kend zal daarbij gekeken worden naar de aard van de 
werkzaamheden en wordt de ARBO-arts daarbij 
betrokken.
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werkers, voor zover dit ook in het belang van de organisatie is, te bevorderen en 
te faciliteren.

Instroompool
Een instroompool voor burgerpersoneel stelt Defensie beter in staat om tijdig in 
de behoefte aan burgerpersoneel te voorzien. Deze instroompool bestaat uit 
niet-formatieve arbeidsplaatsen.
Medewerkers in de instroompool zullen tijdelijk worden aangesteld met een 
maximum van 3 jaar. Over de plaatsingsvolgorde bij sollicitaties op reguliere 
functies worden nadere afspraken gemaakt. Het doel van deze afspraken is om 
verdringing van het overige personeel van Defensie door medewerkers van de 
instroompool te voorkomen.

Huisvesting burgerpersoneel
Sociale partners willen de mobiliteit van het burgerpersoneel verder ondersteu-
nen. Sociale partners willen daarom, ook in geval van vrijwillige mobiliteit, de 
huisvesting voor burgerpersoneel  faciliteren. Dit zal de vorm krijgen van een 
pilot voor de duur van 1 jaar. Hierbij geldt dat bestaande legeringscapaciteit 
fungeert als begrenzing van hetgeen aan huisvesting kan worden gefaciliteerd.
Militairen die gebruik maken van de regeling Huisvesting en Voeding Militairen 
(RHVM), worden met voorrang gehuisvest. Sociale partners zullen de pilot na 1 
jaar integraal evalueren.

Beloningspositie burgerpersoneel
Sociale partners spreken af om gedurende de looptijd van het akkoord een 
onderzoek te starten naar de beloningspositie van burgerpersoneel ten opzichte 
van vergelijkbare sectoren.

Flexibel Personeelssysteem
De ondervulling van de organisatie en de nog altijd hoge uitstroom van militairen 
blijven ons zorgen baren. Onzekerheid over de toekomst is voor veel militairen 
een belangrijke reden om Defensie te verlaten. Sociale partners zijn al eerder 
overeengekomen dat uiterlijk in 2020 vorm gegeven dient te zijn aan een ander 
personeelssysteem dan het huidige Flexibele Personeelssysteem. Vooruitlopend 
daarop willen sociale partners zekerheid geven aan militairen over een vaste 
aanstelling of de mogelijkheid zich daarvoor te kwalificeren.
 
Sociale partners komen overeen dat Defensie alle onderofficieren en officieren 
die FPS fase 2 zijn of worden, bij voldoende functioneren, een vaste aanstelling 
garandeert. Daarbij wordt benadrukt dat dit ook kan impliceren dat men zich 
dient om te scholen of bij te scholen of in voorkomend geval op andere locaties 
wordt geplaatst. Deze maatregel geldt tot het invoeren van het voornoemde 
nieuwe personeelssysteem.

Soldaten en korporaals worden zo goed mogelijk gefaciliteerd om zich te 
kwalificeren voor onderofficiers- en officiersopleidingen om ook deze groep 
militairen langer aan Defensie te binden.

Uiterste datum keuzemoment oDER/nDER
Met ingang van 1 januari 2017 is de nieuwe diensteinderegeling (nDER) inge-
voerd. Een bepaalde groep militairen heeft de mogelijkheid om te kiezen voor 

Er komt een vergelijkend onderzoek naar de beloningspo-
sitie van het burgerpersoneel afgezet tegen de situatie in 
vergelijkbare sectoren.

7. Flexibel personeelssysteem

Er dient een nieuw personeelssysteem te komen. Dat is 
al eerder overeengekomen en wordt in dit conceptak-
koord nogmaals benadrukt. Maar totdat het nieuwe 
personeelssysteem er is krijgt iedere onderofficier of 
officier die thans FPS2 is of wordt, de garantie van een 
vaste aanstelling!

Dit kan betekenen dat men in voorkomend geval mee 
moet werken aan bij- of omscholing. Of dat men in de 
toekomst op een andere locatie moet gaan werken.
Naar onze mening werkt de onzekerheid over het wel of 
niet krijgen van een vaste baan in de toekomst nog 
steeds demotiverend voor veel militairen. Wij hopen dat 
de ‘vaste-baan-garantie’ zal bijdragen aan het verminde-
ren van de uitstroom.

Daarnaast worden soldaten en korporaals gefaciliteerd 
om zich te kwalificeren voor onderofficiers- en/of 
officiersopleidingen.

8. Uiterste datum keuzemoment terugkeer o-DER

Een veelgehoorde ‘klacht’ om terug te keren naar de 
oude dienstregeling (o-DER) was het keuzemoment. Veel 
militairen die deze keuze mochten maken zouden dan al 
definitief moeten kiezen. Terwijl het moment waarop ze, 
(zelfs met de o-DER), met UGM zouden gaan nog 
(relatief) ver in de toekomst lag. 

Men mag nu die keuze uitstellen tot drie jaar voor de 
LOM-leeftijd onder de o-DER.
Iedereen die de keuze al gemaakt heeft kan daar nog 
eenmaal op terugkomen. Daarna is de keuze definitief. 
Voor mensen die inmiddels minder dan drie jaar te gaan 
hebben voor de LOM-leeftijd, is het uiterste keuzemo-
ment gesteld op 31 december 2019 met een opzegter-
mijn van drie maanden.

9. Levensfase bewust personeelsbeleid

Vóór 1 oktober 2019 gaat er, zoals afgesproken, een 
aanbeveling naar de WG AP aangaande het levensfase-
bewust personeelsbeleid.

Vooruitlopend op deze aanbeveling zijn in het conceptak-
koord de volgende elementen al opgenomen:
• Per 1 juli 2020 wordt de aanspraak voor defensiemede-
werkers inzake geboorteverlof uitgebreid. Volgens de wet 
heeft men recht op 70% van het loon met als maximum 
het UWV-dagloon. Voor defensiemedewerkers wordt dit 
verhoogd naar 75% van het dagloon zonder maximum;
• Per 1 juli 2019 wordt de tegemoetkoming in zorgvoor-
zieningen (kinderopvang) verruimd. Daar kan men dan al 
aanspraak op maken als men 7 aaneengesloten dagen 
wordt ingezet of op uitzending gaat, i.p.v. de huidige 30 
dagen.
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de oude diensteinderegeling (oDER). Het keuzemoment oDER/nDER wordt 
gelegd op uiterlijk drie jaar voor de voor de militair geldende datum leeftijdsont-
slag militairen (LOM) op grond van de oDER.

Voor de militairen die op dit moment vallen onder het regime ‘tijdelijk langer 
doorwerken’ en voor de militairen waarvan de (oDER) LOM-datum ligt in 2019, 
2020, 2021 of 2022 geldt, dat zij uiterlijk 31 december 2019 de keuze voor oDER 
moeten maken. Militairen die eerder al een keuze hebben gemaakt, worden 
opnieuw eenmalig in de gelegenheid gesteld hun keuze te herzien. Bij een 
keuze voor oDER  geldt een opzegtermijn van drie maanden.

De keuze voor oDER wordt vastgelegd in een overeenkomst en deze is onher-
roepelijk.

Levensfasebewust personeelsbeleid
Het technisch werkverband Levensfasebewust personeelsbeleid komt uiterlijk 
op 1 oktober 2019 met aanbevelingen naar de werkgroep Algemeen Personeels-
beleid. Vooruitlopend hierop spreken sociale partners het volgende af:

•  Met ingang van 1 juli 2020 wordt de aanspraak voor defensiemedewerkers op 
een uitkering bij aanvullend geboorteverlof, dat volgens de Wet arbeid en zorg, 
ingaat per 1 juli 2020, verhoogd van 70% van het gemaximeerd dagloon, zoals 
dat door UWV wordt gehanteerd, naar 75% van het inkomen van de defensie-
medewerker. Hiermee wordt een van de drempels om (het uitgebreide) 
geboorteverlof op te nemen verder verlaagd en sluit de uitkering aan bij 
soortgelijke verlofregelingen zoals ouderschapsverlof.

•  Per 1 juli 2019 wordt de tegemoetkoming in de kosten voor zorgvoorzieningen 
verruimd, waarbij de voorwaarde voor inzet of uitzending van 30 dagen of 
langer achter elkaar wordt teruggebracht tot 7 aaneengesloten dagen.

 
Individueel Keuzebudget

In het cafetariamodel Defensie kunnen medewerkers eigen keuzes maken ten 
aanzien van een aantal arbeidsvoorwaardelijke elementen. Sociale partners 
willen voor alle defensiemedewerkers de mogelijkheden verruimen om ten 
aanzien van financiële beloning en vrije tijd meer keuzes te kunnen maken. 
Sociale partners komen daarom overeen om de uitbreiding van het cafetariamo-
del naar een individueel keuzebudget (IKB) te onderzoeken. Bij dit onderzoek 
zullen de vullingsmogelijkheden en de bestedingsmogelijkheden van het IKB in 
kaart worden gebracht. Hierbij zullen de wensen van de medewerkers nadruk-
kelijk een rol spelen.

Sociale partners spreken af dat defensiemedewerkers vanaf 1 december 2020 
hun kosten voor woon/werkverkeer maandelijks kunnen uitruilen.

Ook spreken sociale partners af dat vanaf 1 december 2020 15% van het 
brutoloon in het huidige cafetariamodel wordt ondergebracht, mits dat mogelijk 
is binnen de geldende fiscale kaders.

Sociale partners spreken af de vakbondscontributie voor het jaar 2020 toe te 
voegen als doel in het cafetariamodel.

Reizen tussen de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling
Sociale partners spreken af dat tussen de plaats van legering en de plaats van 
tewerkstelling dienstvervoer kan worden ingezet, indien de bedrijfsvoering dit 
toelaat.

Sociaal beleidskader
Sociale partners besluiten het Sociaal Beleidskader 2012 voor de looptijd van dit 
arbeidsvoorwaardenakkoord te verlengen. Sociale partners zullen afspraken 
maken over het hierbij behorende flankerende beleid.

Pensioenakkoord 2019
Sociale partners spreken af de afspraken uit het Pensioenakkoord 2019 binnen 
de mogelijkheden door te laten werken in de arbeidsvoorwaarden voor het 
defensiepersoneel. Sociale partners richten een werkgroep op om de mogelijk-
heden te verkennen.

10. Individueel keuzebudget (cafetariamodel)

Sociale partners gaan de uitbreiding van het huidige 
cafetariamodel naar een individueel keuzebudget (IKB) 
onderzoeken. 

In het cafetariamodel of IKB kan men keuzes maken ten 
aanzien van een aantal arbeidsvoorwaardelijke 
elementen. In het conceptakkoord zijn eerste stappen 
gezet om de huidige mogelijkheden te verruimen:
• Per december 2020 kunnen Defensiemedewerkers de 
kosten voor woon/werkverkeer maandelijks uitruilen. 
Dan heeft men ook maandelijks wat extra geld om de 
brandstof van te betalen!;
• Het deel van het brutoloon dat in het cafetariamodel 
mag worden ingebracht gaat van 10% naar 15% per 1 
december 2020;
• De vakbondscontributie voor leden van vakbonden die 
deel uitmaken van één van de vier centrales in het 
overleg (waaronder de ACOM) wordt voor het jaar 2020 
toegevoegd als doel. Simpel gezegd mag u de vakbonds-
contributie bruto betalen en krijgt u de belasting terug 
die u hier normaal over zou betalen!

11. Overige elementen

Er staan in het conceptakkoord ook nog een paar kleine 
punten die aandacht behoeven.

•  Als eerste het gebruik van dienstvervoer tussen de 
plaats van legering en de plaats van tewerkstelling. 
Eerder is overeengekomen dat ‘binnenslapers’ van wie 
de legering niet ligt op de plaats van tewerkstelling 
recht hebben op vervoer van Rijkswege. Als dat niet 
beschikbaar is komt men in aanmerking voor een 
reiskostenvergoeding woon-werk-verkeer zonder eigen 
bijdrage. In de praktijk komt het vaak voor dat er wel 
degelijk dienstvervoer (waaronder PNOD-voertuigen) 
beschikbaar is maar men deze toch niet krijgt omdat 
dit niet zou mogen ten behoeve van dienstvervoer.

Deze redenatie gaat dus niet meer op. Voor deze groepen 
personeel mag dienstvervoer worden ingezet voor dit 
specifieke woon-werk-verkeer.

•  Het Sociaal Beleidskader wordt voor de looptijd van dit 
akkoord verlengd. We hebben zeker niet de verwach-
ting dat er mensen door reorganisaties zouden moeten 
afvloeien of iets dergelijks, maar het is wel van belang 
een sociaal vangnet te houden voor ‘het geval dat’...

•  Er wordt een werkgroep ingesteld om de mogelijkhe-
den te verkennen voor verwerking van de afspraken uit 
het pensioenakkoord 2019.



    

BEUKBERGEN

Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging

bij de Krijgsmacht

Voor nadere informatie, aanmelden of andere vragen 
omtrent de themaconferenties kunt u contact 
opnemen met Liza Kok, email: e.kok.04@mindef,nl , 
tel: 0346-332141/ 06-10239092

Augustus
• 3- daagse korte Mindfulness training
 29 augustus, 12 en 26 september

September
•  SPB (Samenwerkings-Procesbeheer)  

6 leerblokken, er kan niet separaat op 
1 blok ingetekend worden.

 2-4 september
 23-25 september
 11-23 oktober
 11-13 november
 25-27 november
 9-11 december
•  Verdiepende mindfulness training (3 sessies zijn 1 

training, er kan niet separaat op ingeschreven 
worden:

  6, 13, september van 10.00 uur tot 13.00 uur  
incl. lunch

  20 september van 10.00 uur tot 15.00 uur incl. lunch
•  Uitgebreide training Mindfulness
 13, 20, 27, september 
 11, 18, 25 oktober
  1 november een dubbele sessie van 

10.00 uur tot 14.30 uur
Alle sessies zijn inclusief lunch, er kan niet 
separaat voor sessies v.w.b. deze uitgebreide 
mindfulness training ingetekend worden.

•  Mindfulness Leidinggeven
  Deze training is omvat 2 lesblokken inclusief 

avondprogramma en overnachting. Er kan niet 
separaat op ingeschreven worden. 

 Blok 1 is op 2 en 3 september 2019 
  Blok 2 is op 30 en 31 oktober 2019 
  Aanvangstijd beide blokken is 10:00 uur (inloop vanaf 

09:30 uur) tot 18:00 uur, afsluitend met gezamenlijk 
diner op het vormingscentrum. 

• Omgaan met verandering 
 17- 18 september
• Persoonlijke veerkracht module 1 
 24-25 september

Oktober
•  3- daagse korte Mindfulness training op:
 10, 17 en 24 oktober
• Persoonlijke veerkracht module 1
 15-16 oktober
• LHBT-IQ 3- daagse bijeenkomst. 
 23-25 oktober

November – December.
•  Uitgebreide Mindfulness training
  8, 15, 22 en 29 november 10.00 tot 12.30 uur
 6 december 10.00 tot 12.30 uur
  13 december een dubbele sessie van  

10.00 uur tot 14.30 uur
  20 december 10.00 tot 12.30 uur
  Alle sessies zijn inclusief lunch, er kan niet 

separaat voor sessies v.w.b. deze uitgebreide 
mindfulness training ingetekend worden.

• Persoonlijke veerkracht module 2 
 14-15 november
• Mindful Communiceren
•  (beide dagen omvatten 1 conferentie er kan niet 

separaat op worden ingeschreven)
 20 november van 10.00 uur tot 18.00 uur
 29 november van 10.00 uur tot 15.00 uur

December 2019- Januari 2020
•   Persoonlijke veerkracht module 3
 10-11 december
•  Santiago Pelgrimage 

12-13 december 2019
 23-24 januari 2020

Voor elke actief dienende militair en/of burger werkend bij het ministerie van  
Defensie. Ook dit najaar is er weer een diversiteit aan themaconferenties die  

gegeven worden op vormingscentrum Beukbergen van de Diensten Geestelijke 
Verzorging bij de Krijgsmacht.

A L G E M E E N
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Er is geen sprake van een cultuur van onveilig 
werken bij Defensie, constateert de Visitatie-
commssie (hierna ook: ‘Commissie Verbeet’). 
Op de werkvloer proberen de collega’s zo 
veilig mogelijk te werken. Ze zijn zich bewust 
van de risico’s van het werk. Maar de jarenlan-
ge straffe bezuinigingen op Defensie hebben 
er stevig ingehakt. Personeel met kennis van 
zaken van veiligheid is wegbezuinigd of heeft 
om andere reden de krijgsmacht verlaten. En 
het ontbreekt aan de middelen die noodzake-
lijk zijn om veilig te kunnen en blijven werken. 

Kop in het zand
De bezuinigingen hebben, stelt de commissie 
Verbeet verder vast “geleid tot het gebruik 
van verouderde apparatuur en uitrusting. En 
tot onvoldoende onderhoud van gebouwen en 
infrastructuur. (-) Ook heeft de Visitatiecom-
missie gezien dat de lange doorlooptijden 
voor de aanschaf van materieel, het aanname 
proces van personeel en het onderhoud aan 
gebouwen verlammend werken op de 
organisatie. Deze langdurige processen 
houden vooruitgang tegen.”

Zowel de politiek als de krijgsmacht stak de 
kop in het zand voor de ravage die de 
bezuinigingsdrift aanrichtte onder personeel 
en materieel. De ambitie om gereed te zijn 
voor “inzet in het hoogste geweldsspectrum 
en mee te doen met (-) missies” bleef 
onaangetast. Volgens de Visitatiecommissie 
hebben “deze twee factoren gevolgen gehad 
voor veilig werken bij Defensie. Gecombi-
neerd met de basishouding van ‘Wij gaan 
door waar anderen stoppen’, leidt dat (-) tot 
een grotere kans op onveilige situaties”. 

De commissie stelt verder vast dat de 
Defensieonderdelen niet optimaal zijn 
betrokken bij de totstandkoming van het plan 
van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’. 
Men herkent zich dan ook niet of weinig in 
het veiligheidsplan dat men ziet als “een 
‘Haags’ plan”.

Verbeterd plan van aanpak gewenst
Maar ook de Visitatiecommissie zelf is niet 
zuinig met haar kritiek. Het plan van aanpak, 
stelt de commissie gedecideerd vast, leidt 
niet tot “een substantiële verbetering van 
veiligheid”. Die harde conclusie gebaseerd op 
de volgende bevindingen:
•  Het plan van aanpak is vooral gericht op de 

veiligheidsorganisatie en minder op het 
organiseren van veiligheid.

•  Het plan van aanpak is via de leidinggeven-
den in de organisatie gebracht zonder 
verdere aandacht voor de uitvoering en 
sturing.

•  Het plan van aanpak zelf is niet voorzien van 
een meetinstrument en er zijn geen 
meetbare doelen gesteld.

•  De financiering voor het gehele plan van 
aanpak vindt de Visitatiecommissie niet 
duidelijk.

•  Het plan van aanpak is niet goed bekend bij 
de meeste manschappen, onderofficieren, 
officieren en niet-militaire medewerkers.

•  In het plan van aanpak ontbreken belang-
rijke normen voor veiligheid.

•  Het plan van aanpak heeft onvoldoende 
aandacht voor het unieke karakter van de 
verschillende defensieonderdelen.”

*“Ik hoop dat jullie (Visitatiecommissie) nu 
niet gaan zeuren over de dingen die voor ons 
militairen helemaal niet belangrijk zijn. Het 
maakt ons niet uit dat de douche koud is. Wij 
willen gewoon goede spullen om mee te 
werken.”

*“Volgens Den Haag is de weg omhoog 
ingezet. Daar merken wij nog niets van.”

*“Het plan van aanpak heeft niet zoveel zin 
zolang je niet voldoende mensen met de 
juiste kennis en ervaring in huis hebt.”

Visitatiecommissie: ‘Nog geen reden om tevreden te zijn over veiligheid bij Defensie’

“Het begin is er, maar het is nog te vroeg om tevreden te zijn over de 
veiligheid bij Defensie”. Aldus de conclusie van de Visitatiecommissie 

Defensie en Veiligheid in haar eerste jaarrapport. Het rapport ‘Het begin is 
er’ werd op dinsdag 18 juni jl. overhandigd aan de minister van Defensie 
door de commissievoorzitter oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.  

Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid  |  Jaarrapport 2019

1
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Dilemma
De commissie Verbeet heeft Defensie dan 
ook gevraagd om een “verbeterd plan van 
aanpak, een plan dat beter aansluit bij de 
uitdagingen waar de diverse defensieonder-
delen voorstaat.” Maar Defensie is (voorals-
nog?) niet ingegaan op dit verzoek. 
Hierdoor ziet de commissie zich geconfron-
teerd met het “dilemma” dat ze de voortgang 
moet toetsen van een plan dat ze in wezen 
niet optimaal vindt. 

“Dit dilemma constateert de Visitatiecommis-
sie ook bij commandanten. Het is de Visitatie-
commissie bijvoorbeeld opgevallen op dat er 
in sommige gevallen pas naar het plan van 
aanpak en de uitvoering van de maatregelen 
werd gekeken nadat de Visitatiecommissie 
hierover vragen stelde aan de bezochte 
defensieonderdelen. Andere defensieonder-
delen hielden de uitvoering van de maatrege-
len bij omdat dit moest “vanuit Den Haag”, 
maar hielden tegelijkertijd vast aan een 
“eigen” plan van aanpak, meer concreet op 
het eigen onderdeel toegespitst.”

‘Inefficiënt personeelssysteem’

Een wezenlijk probleem is volgens de 
commissie Verbeet ook de “snelle functierou-
latie” bij de militairen. Dit is niet bevorderlijk 
voor veilig werken. Er gaat als gevolg van dit 
“inefficiënte personeelssysteem” veel tijd en 
energie verloren door de inwerktijd in een 
nieuwe functie. “Door deze snelle doorloop-
tijd merken leidinggevenden ook de conse-
quenties van hun besluiten niet.”

De Visitatiecommissie is ingesteld bij besluit 
van de minister van Defensie van  
13 september 2018. 

Ze heeft tot taak “jaarlijks op onafhankelijke 
wijze de voortgang en de doelbereiking van 
het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorga-
nisatie’ voor de periode 2018–2020 te 
toetsen”.

De Visitatiecommissie is als volgt  
samengesteld:
• Gerdi A. Verbeet, voorzitter
•  Patrick C. Cammaert, generaal-majoor  

der mariniers b.d., commissielid
•  Ir. Josette van Doorn-Spronken,  

commissielid
• Prof. dr. Ira Helsloot, commissielid  
• Drs. Michael Mekel, rapporteur
•  Desi van de Laar, MA LLM,  

ambtelijk secretaris. 

*“Er is een kloof tussen papier en  
werkelijkheid.”

Visitatiecommissie: ‘Nog geen reden om tevreden te zijn over veiligheid bij Defensie’

Gerdi Verbeet voorzitter 

Visitatiecommissie Defensie

en Veiligheid

*  Veelgehoorde uitspraken tijdens het toetsings-
onderzoek van de Visitatiecommissie.



De opbrengst van de Walk4Vete-
rans gaat naar Hulp voor Helden. 
Dit is een stichting die veteranen, 
militairen en het thuisfront 
ondersteunt. Hulp voor Helden 
ondersteunt diverse projecten. 

Veteranenhond helpt
Het project waar Walk4Veterans 
zich voor inzet heet ‘Veteranen-
hond.’ Dit is een samenwerking 
tussen stichting Hulphond en Hulp 
voor Helden. Een veteranenhond 
helpt veteranen met PTSS bij o.a. 
nachtmerries, herbelevingen en 
slapeloosheid. Er zijn ongeveer 
5000 veteranen in Nederland die 
iedere dag met dit soort klachten 
leven. Veteranenhonden zijn 
speciaal getraind en gecertificeerd 
om 24/7 een veteraan te onder-
steunen. Ze herkennen de 
signalen van een herbeleving en 
maken hun baas wakker. Daar-
naast zorgen ze voor ontspanning 
en afleiding bij woede of angst. 
Kortom, een veteranenhond kan 
voor veel veteranen een redding 
zijn. 

‘Veteranenhond’ is niet het enige 
project waar Hulp voor Helden 
zich voor inzet. Als een militair op 
uitzending gaat laat hij of zij altijd 
familie en vrienden achter die 

‘achter de schermen’ de missie 
met de militair meedraaien. 
Hiervoor heeft Hulp voor Helden 
de ‘Missionkit’ ontwikkeld. In zo’n 
‘Missionkit’ zitten verschillende 
kaarten en schrijfboekjes om 
zowel de militair als het thuisfront 
een hart onder de riem te steken. 
Bent u benieuwd naar Hulp voor 
Helden of wilt u hen sponsoren? 
Kijk voor meer informatie op 
www.hulpvoorhelden.nl 

Militaire beleving
De routes, uitgestippeld door de 
Westerveldse Stappers lieten de 
wandelaars het Drentse landschap 
beleven. Het startpunt voor de 5, 
10 en 20 kilometer was bij ECHOS 
Home het Baken, Johannes 
Postweg in Darp (Havelte). 
Afhankelijk van de route die door 
de wandelaars gekozen is kon er 
van 9:30 tot 13:00 gestart 
worden. De routes waren erg 
afwisselend. Van de weilanden 
naar het bos, langs de hunebed-
den en weer terug. De 5 kilome-
ter route was ook begaanbaar 
voor rolstoel, scootmobiel of 
kinderwagen. 

Tijdens de wandeltocht was er 
ook genoeg militaire beleving. 
Combat Havelte zorgde voor 
militaire voertuigen en er was een 
militair kampement. De kinderen 
konden geschminkt worden als 
soldaat en paintball schieten. 
Anna Yilmaz, korporaal bij de 
Marine én winnares van Heel 
Holland Bakt was ook aanwezig. 
De wandelaars konden mee loten 
voor haar kookboek ‘Heel veel 
lekkers van Anna’. Daarnaast had 
ze bananenbrood gebakken dat 
verkocht werd bij de start en de 
finish. De opbrengst hiervan ging 
uiteraard ook naar Hulp Voor 
Helden. 

Sponsorbedrag
Na de wandeltocht benadrukte 

majoor Paardenkoper het belang 
van een Veteranenhond. Hij 
onthulde ook dat er met alle 
inspanningen van de organisatie 
en de deelnemers maar liefst 
€ 2766,00 aan sponsorgeld is 
opgehaald. 

Woestijneditie Walk4Vete-
rans

Dit jaar was er ook nog een 
speciale editie Walk4Veterans. 
Niet in Havelte, niet in Doorn maar 
4000 km verderop in Mali. De 
speciale editie was georganiseerd 
door Marijke. Al 3 jaar lang loopt 
ze samen met haar moeder de 
Nederlandse editie van Walk4Ve-
terans. Dit jaar is ze echter 
uitgezonden naar Mali. Zondag-
ochtend stond Marijke met 56 
collega’s uit diverse landen aan de 
start van de 10 kilometer. Met een 
bewolkte lucht en 35 graden was 
het goed wandelweer voor 
Malinese weersomstandigheden. 
Na afloop kon Marijke vertellen 
dat ze samen met haar collega’s € 
1161,00 bij elkaar heeft gelopen 
voor het goede doel. 

Wandeltocht in september 
Wilt u ook mee lopen voor een 
Veteranenhond maar heeft u de 
editie in Havelte gemist? U kunt 
zich nog inschrijven voor de 
komende wandeltocht op 14 
september in Doorn. Deze zal 
starten vanuit het Militair Revali-
datiecentrum Aardenburg.
Voor meer informatie: 
www.walk4veterans.nl

S a m e n  w a n d e l e n  v o o r  e e n  v e t e r a n e n h o n d

Geslaagde editie
Walk4Veterans in Havelte
De eerste editie van de twee sponsorwandeltochten die Walk4Veterans dit jaar organiseert 
begon regenachtig. Toch trotseerden zo’n 60 wandelaars het regenachtige weer om 5, 10 of 

20 kilometer te wandelen om een veteraan meer kwaliteit van leven te geven. 
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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! 

W a t  t e  d o e n  i n  S o e s t e r b e r g

Zomeroffensief van het 
Nationaal Militair Museum

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 collectiestuk-
ken 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  van tanks en andere 
voertuigen in de buitenarena van het 
NMM.

Ticketverkoop
Het Zomeroffensief bij het NMM is 
te bezoeken met een los evene-
mententicket of in combinatie met 
een ticket voor het museum 

(museum + evenement). Bij 
aankoop moet een keuze gemaakt 
worden voor de ochtend- of 
middagshow in de Arena. Zo wordt 
gegarandeerd dat iedereen een 
plekje op de tribune heeft. 

Voor meer info:
www.nmm.nl/zomeroffensief/

SOLDATEN KERK

Soldatenkerk zoekt vrijwilliger voor 

PR & Communicatie

Soldatenkerk heeft dringend behoefte aan een vrijwilliger om haar PR 
& Communicatie te verzorgen. Acht keer per jaar ca. een halve dag 
voor het ‘adverteren’ van de diensten in het land en updaten van het 
bestand kerkadressen. Van kandidaten voor deze vrijwilligersfunctie 
vragen wij het volgende:

•  Intrinsiek betrokken met en enthousiast over de visie van dit 
project.

•  Breed georiënteerd op het gebied van christendom en kerk in 
Nederland.

•  Betrokken met (het geestelijk welzijn van) militairen, veteranen 
en hun families.

• Schrijfvaardig en affiniteit met PR en Communicatiewerk.
• Ervaren in de interactie met lokale en regionale media.
•  In staat om betrokken partijen (kerken, media, sleutelpersonen) 

te overtuigen en te enthousiasmeren.
•  In staat om initiatief te nemen, binnen de kaders van 

samenwerking in teamverband.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de 
hoofdkrijgsmachtpredikant Klaas Henk Ubels.
E-mail: KH.Ubels@mindef.nl of mobiel: 06-20617663.

A L G E M E E N



DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

Als militaire professional wilt u zekerheid en 
duidelijkheid over al uw militaire- en privé- 
risico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair 
wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt 
het DFD-abonnement in combinatie met het 
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw 
verzekeringen en overige fi nanciële zaken altijd 
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔ Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

✔ Advies bij u thuis, ook ‘s avonds 
en in het weekend;

✔ Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

✔ Maatwerk oplossingen voor 
uw beroeps- en privérisico’s;

✔ Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

✔ Geen verrassingen. U weet 
precies hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔ Een vlotte schadeafwikkeling;
✔ Gemak. U en uw thuisfront 

hebben er geen omkijken naar.

A L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E N

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

CZSK = Koninklijke Marine
CLAS = Koninklijke Landmacht
CLSK = Koninklijke Luchtmacht

Datum Tijd Activiteit Locatie

Juli 
20 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-14 Attractiepark, Slagharen CLAS

augustus
30 volgt Thuisfrontinformatiedag CBMI 15 volgt CLAS

september
6 18.00 Jeugdbivak (6 t/m 8 september) volgt DOT
7 7.00 Jeugdbivak (6 t/m 8 september) volgt DOT
7 10.00 Thuisfrontcontactdag RS (1e) Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
8 7.00 Jeugdbivak (6 t/m 8 september) volgt DOT
12 8.30 Thuisfrontinformatiedag (diverse missies) Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
14 9.00 Thuisfrontcontactdag volgt KMar
27 10.00 Thuisfrontinformatiedag RS Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot CLAS
27 9.00 Medaille-uitreiking RS, Minusma,  Ahoy, Rotterdam CLAS
  CBMI en overige missies
28 volgt Thuisfrontcontactdag Minusma en overige missies volgt CLAS

KMar = Koninklijke Marechaussee
DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
Pol= Nationale Politie
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Oplossingen kunt u inzenden tot

26 augustus 

ACOM Journaal, 
Postbus 290, 3830 AG Leusden, 
of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #06-19 luidt: 
Zomerkoninkjes.

De winnaars: J. Heijmer, Deurningen;
R.G.A. van Rheenen, Almelo.

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.

Proficiat!
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In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker gebruikt. De 
overgebleven letters vormen een spreekwoord. Hoe luidt dit spreekwoord?

ABONNEE - ADREM - AFRIT - ARMEE - DERDE - EIGEN - ESSENCE - FESTIJN - FLITS  
FORENS - FREAK - GAMMA - GEBED - GRIET - INERT - INTEGER - ISRAEL - KOSTGELD  
KRENT - KRUID - KUNST - LAARS - MENSA - MOTTO - ONDER - ONHEIL - OSMOSE -  
PLAAG - QUOTUM - RECIDIVE - REVISIE - RISEE - SKIER - STEUR - STOLA - STRIAE - SUITE  
TEINT - TRONIE - VELDHEER - VERDRIET - VERLOSTANG - VLERK - VREEMD - WELKOM  
WIRWAR - WREVEL - WIJFJE - ZONNEBRANDOLIE

OPLOSSING:

Woordzoeker

DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

Als militaire professional wilt u zekerheid en 
duidelijkheid over al uw militaire- en privé- 
risico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair 
wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt 
het DFD-abonnement in combinatie met het 
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw 
verzekeringen en overige fi nanciële zaken altijd 
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔ Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

✔ Advies bij u thuis, ook ‘s avonds 
en in het weekend;

✔ Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

✔ Maatwerk oplossingen voor 
uw beroeps- en privérisico’s;

✔ Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

✔ Geen verrassingen. U weet 
precies hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔ Een vlotte schadeafwikkeling;
✔ Gemak. U en uw thuisfront 

hebben er geen omkijken naar.
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Senioren(mid)dagen

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

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

Dag Datum Plaats Locatie Bijzonderheden  
 juli - aug Zomerreces 
 10 sept  **Regio West Den Haag  Frederikkazerne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Hele dag
di 24 sept Huizen Muziekvereniging Prinses Irene, IJsselmeerstraat 5-A, 1271 AA Huizen 
do 26 sept Venlo Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo 
di 1 okt **Regio Oost Eibergen Kazerne Kamp Holterhoek,  
     Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen Hele dag
do 3 okt Born (Meerssen en Weert) Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born 
di 8 okt Arnhem-Zuid De Kandelaar, Den Haagweg 1, 6843 LP Arnhem-Elderveld 
do 17 okt **Assen JWF Kazerne, Balkenweg 3, 9405 CC  Hele dag
wo 30 okt ***Apeldoorn/Ede, Ermelo/Wezep Willem III kazerne, Frankenlaan 70, 7312 TG Apeldoorn Hele dag
di 5 nov  Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen 
    Lieuwenburg 2, 8925 CK 
do 7 nov Rijen  Eetcafé Zalencentrum De Vijf Eiken, 
    Oosterhoutseweg 55 5121 RE Rijen      
do 21 nov  Steenwijk Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM 
wo 27 nov Soesterberg, Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik), 
    Dolderseweg 34, 3712 BR Huis ter Heide

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.
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Op de agenda van deze 43e 
Bondsraadbijeenkomst, waarbij 
vertegenwoordigers van de vijf 
Regio's aanwezig waren, stonden 
verder: 
•  de (her)verkiezing van Gerrit van 

Engelenburg op de kwaliteitsze-
tel namens Regio Midden, en 
Gerard Dijkers als lid van het 
Bondsbestuur. Voor deze plaats 
in het Bondsbestuur waren ook 
kandidaat: John van der Hulst 
(Regio West) en Folker Vermeu-
len (Regio Midden).

•  Stand van zaken rond de 
Arbeidsvoorwaardenonderhan-
delingen.

Beleid Bestuur 2018 geac-
cordeerd

Tijdens de behandeling van het 
Secretarieel Jaarverslag 2018, 
werden door de vergadering geen 
opmerkingen geplaatst.
Het Financieel Jaarverslag 2018 
was, gelet op het geringe aantal 
vragen en opmerkingen, in de 
Regiobesturen uitgebreid bestu-
deerd. Kennelijk was de vergade-
ring van mening dat de presenta-

tie van de jaarcijfers duidelijk en 
overzichtelijk was. Opmerkingen/
vragen beperkten zich tot door de 
penningmeester gemakkelijk te 
beantwoorden zaken zoals de 
geconstateerde overschrijding van 
het in de begroting opgenomen 
bedrag voor ‘promotieartikelen’. 
Inhoudelijk werd door de vergade-
ring zowel het Secretarieel als het 
Financieel jaarverslag 2018 en dus 
het algehele Beleid Bestuur 2018 
unaniem geaccordeerd.

(Her)verkiezing leden 
Bondsbestuur
Gerrit van Engelenburg werd door 
de 5 Regio’s unaniem herkozen 
als lid van het Bondsbestuur. Voor 
de zetel van Gerard Dijkers waren 
twee stemrondes noodzakelijk 
alvorens de voorzitter van de 
stemcommissie kon vaststellen 
dat de zittende bondsbestuurder 
was herverkozen. Op de vraag 
van voorzitter Jan Kropf of de 
heren Van Engelenburg en Dijkers 
deze benoeming accepteerden 
werd door beiden bevestigend 
geantwoord, waarop geconsta-

teerd werd, dat zij voor een 
volgende termijn benoemd waren.
Voor de opnieuw gekozen 
bondsbestuursleden waren er 
bloemen en een cadeau. Dank 
was er ook voor John van der 
Hulst voor zijn (bestuurlijke) inzet 
voor de ACOM.  
In het kader van de ‘actualiteiten’ 
werd door de voorzitter gesproken 
over de moeizame ontwikkelingen 
in de arbeidsvoorwaardenonder-
handelingen. Een aantal voor de 
ACOM cruciale aspecten, onder 
meer met betrekking tot een 
nieuw pensioensysteem, en de 
werkzekerheid waren, zo werd 
duidelijk, nog niet zodanig 
ingevuld, dat ermee werd voldaan 
aan de eerder aangeboden 
'Inzetbrief'. (Red. Inmiddels is op 
2 juli een onderhandelaarsresul-
taat bereikt)
Na een korte ‘Rondvraag’ kon de 
voorzitter de vergadering sluiten 
met de constatering, dat in een 
plezierige wijze de agenda was 
afgewerkt.

S e c r e t a r i e e l  e n  F i n a n c i e e l  J a a r v e r s l a g  o n d e r  d e  l o e p

Bondsraad stemt unaniem in met Beleid Bestuur 2018

De vergadering van de Bondsraad van 28 juni jl. stond onder meer 
in het teken van de behandeling van het Secretarieel en het Finan-

cieel Jaarverslag (tezamen te beschouwen als het beleid van het 
Bondsbestuur).

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!

Uw regio wil ú als rsv’er

Herkozen bondsbestuurslid Gerard Dijkers (rechts) 

gefeliciteerd door ACOM-voorzitter Jan Kropf.

Dank en cadeaus voor John van der Hulst van Regio 

West voor zijn inzet. 

Felicitaties ook voor de eveneens herkozen bondsbe-

stuurder Gerrit van Engelenburg. 
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DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM

A
A

N
M

E
LD

B
O

N
 N

IE
U

W
 L

ID

Naam:  voorletter(s):   m/v

Geboortedatum:     -     -

Adres: 

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:

25 jaar lid
Hieronder staande leden ontvingen onlangs 
het ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaat-
schap: 
W.C.A.M. van den Berg (AOObd), M.L.H.C. 
Gerrits (SM),
L.W. Jansen (SM), 
B. Neef (SM),  
J. Kuipers (SM), 
D.J.W.J. Schapendonk (SM), 
K. Sewradj (SM).

40 jaar lid 
Aan de volgende leden is het ACOM-insig-
ne voor 40-jarig lidmaatschap uitgereikt: 
J.H.P.M. Bekker (AOObd),  
J.L.C. Bos (AOObd), 
R. Gaastra (AOObd), 
J.A.A.M. Kling (SMbd), A. Kole (MAJbd), 
G.T. Kroon (AOObd),  
J.G.M. van Ooijen (ELTbd), L.A.D. van 
Oostende (MAJ), R. Pelgrum (AOObd), 
C.C.M. Prinsen (KAPbd), 
F.J.M. Schepers (SMbd),  
P.I.K. Smit (AOObd), 
F.C.A.M. Smits (AOObd), 
R.J. de Vos (AOO).

50 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaat-
schap is onlangs opgespeld bij: 
C.H.F.M. van der Burgt (AOObd),  
A.L.J. Hermens (KAPbd), 
K.A. Holsderver (SMbd),  
J.G.M.G. Maas (AOObd), 
J.L. Reinders (SMbd),  
E.C.S. Schuur (KAPbd),
C.M. Sprong (AOObd),  
G.J. Teseling (ELTbd),
H. Vos (SMbd).

60 jaar lid 
Voor 60-jarig lidmaatschap ontvingen  
de hieronder vermelde leden het
Bijbehorende ACOM-insigne: 
Mw. J. Keultjes-Waas,  
J.G. Roosjen (SMbd), 

70 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 70-jarig  
lidmaatschap is uitgereikt aan: 
Mw. J.A.M. Sondeijker-Tilli.

Lidmaatschap
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Overledenen
Beilen

Heang Nio Hofman-Han, 98 jaar,  
op 14 mei. Correspondentieadres: 
Hoofdweg 183. 9621 AH Slochteren.

Groningen
René Roseboom, 52 jaar, op 23 mei.
Correspondentieadres: Spitael 108,  
9202 HG Drachten.

Alphen aan den Rijn
Wilhelm George (Bill) Siebelhoff, 88 jaar, 
op 26 mei. Correspondentieadres: 
Ouvertureweg 97, 2402 DX Alphen aan 
den Rijn

Zwolle
Edo Gernaat, 84 jaar, op 28 mei.
Correspondentieadres: De Burcht 31, 
8332 GM Steenwijk.

Oldebroek
Berend Kornelis (Bé) Polkerman, 76 jaar, 
op 30 mei. Correspondentieadres: 
Stationsweg l1, 8096 AV Oldebroek. 

Dantumadiel
J.W. Romkes-Post op 1 juni.
Correspondentieadres: H. Romkes  
p/a Postbus 290, 3830 AG Leusden.

Rijen
Ben (Bernardus Wilhelmus Antonius) 
Veldhuizen,84 jaar, op 20 juni.
Correspondentieadres: Mimosalaan 90, 
5121 CP Rijen.

Swifterbant
Herbertus (Ben) van Vliet, 87 jaar,  
op 1 juni.
Correspondentieadres: Bazaltstraat 32, 
8255 CJ Swifterbant. 

 Noord
S.G. Meijer
Sminiastate 32, 8926 MH Leeuwarden
Privé: 058-2669403

Oost
C.R. Evers
Esweg 12, 7441 GD Nijverdal
Privé: 0548-611420

Midden
A.W. v.d. Kamp
Tuinlaan 1, 6681 EW Bemmel
Privé: 0481-459857

West
F. Pleijsier,  
Orion 14, 1785 AR Den Helder
Privé: 0223-753518, Mobiel: 06-31905592

Zuid
C.N.P.A. Rommes
Molièrelaan 112, 5924 AN Venlo
Privé: 077-3871962

Suriname
H.E. Rack (correspondent)  
Nieuwe Weg 119, Accaribo-Suriname
Privé: 00-597-323235,  
Mobiel: 00-597-8627294 

P.H. Woerdings (2e correspondent)
Sakasiristraat 40, Paramaribo - Suriname
Privé: 00-597-431-637

Regiosecretarissen

DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM



AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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. 

Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•  Ga 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 persoons- 
en 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.

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

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 - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:  
elke dinsdag en donderdag van  
10.30 uur - 12.30 uur.

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.

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel en wordt 
uitgegeven door en onder verantwoordelijk-
heid 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. de Bel-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 Werknemers- 
en vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid 
(SWVV).

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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 
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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!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

(0162) 45 48 25
(0162) 43 41 71
info@boot-verzekeringen.nl

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 voor delen. Zoals het aantrek-
kelijke 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.


