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MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

• Aangifte: Tegen Kamerleden DENK wegens ‘haat zaaien, belediging en laster’

• SOD: Defensie geeft steevast niet thuis bij nakomen (sommige) afspraken

• Invitatie: Gesprek DB en kader over 'grote dossiers' Arbeidsvoorwaarden 

Bestuur en medewerkers van de ACOM wensen u:
Gezegende Kerst en Vredig 2020



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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Inleveren kopij ACOM Journaal
#01-20: 20 december
#02: 20 januari

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

Eendimensionaal spek
takel. Verfilming van de 
‘Slag bij Midway’ krijgs
historisch gezien een 
gemiste kans…
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CLAS: 'Landmacht van 
de toekomst is robuust, 
wendbaar. Onze drive is 
om als Landmacht 
vandaag beter te zijn 
dan gisteren en morgen 
beter dan vandaag.'

14
10Medezeggenschap:  

Risico’s bij werkzaam
heden en werken met 

stoffen bij Defensie. Meer 
dan andere organisaties 

kent Defensie risicovolle 
werkprocessen.

20MilitairAmbtenaar en 
Rechtspositie: Intern 
solliciteren naar een 

vacante functie bij Defen
sie. Doorstromen naar 

hogere functie in het 
kader van het FPS. 

Jan Kropf

Op het moment dat ik dit schrijf is het vroeg in de 
morgen en komt de zon net op in het tropische 
Curaçao. Ik ben op het eiland voor een overleg van de 
Kustwacht Caribisch Gebied en de nodige bezoeken en 
gesprekken. Tegen die achtergrond schrijf ik het laatste 
voorwoord voor ACOM Journaal van het jaar 2019. Een 
moment om terug te kijken op de afgelopen tijd en 
vooruit te kijken naar wat we denken dat komen gaat.

Terugkijkend kan ik mij nog steeds enorm opwinden 
over de uitspraken van het Kamerlid Öztürk (DENK) in 
de Tweede Kamer en zijn partijgenoot en collega-
Kamerlid Azarkan in het tv programma ‘Pauw’. Een 
debat over een zeer trieste afloop van een tweetal mis-
sies waarbij helaas ook burgerslachtoffers te betreuren 
waren. De reactie daarop van genoemde Kamerleden 
was een respectloze schoffering van militairen die nota 
bene in opdracht van de politiek een missie hebben 
uitgevoerd. 

Een schoffering waarbij (een deel van) deze militairen 
(indirect) werden uitgemaakt voor moordenaars. Naar 
mijn overtuiging verdienen alle militairen, maar zeker 
de mensen op uitzending en onze veteranen, ons aller 
respect en waardering. En dat is echt wat anders dan 
een trap na of een dolk in de rug zoals voornoemde 
heren deden. Denk daarbij ook aan het thuisfront, wat 
dit doet met de partners, kinderen en overige 
familieleden. Hier is maar één woord voor: Schandalig! 
Voor mij dan ook een reden om mij te melden bij mr. 
Michael Ruperti als een van de velen die de collectieve 
aangifte ondersteunen.

Maar er is meer om op terug te kijken. We mochten 
keer op keer constateren dat er volgens de politieke en 
ambtelijke top van Defensie grootse plannen zijn voor 
Defensie en het personeel en dat Defensie alleen maar 
gaat groeien. Er is immers weer extra geld voor de 
krijgsmacht vrijgemaakt. 

Maar de praktijk is dat alleen de papieren organisatie 
groeit en dat het aantal beroepsmilitairen nog steeds 
daalt. De grondwettelijke taken van de krijgsmacht zijn 
al langere tijd in het geding en het wordt er niet beter 
op. Ook over het geld variëren de uitlatingen nogal. Er 
zou wel extra geld zijn maar in de praktijk kan niets. Er 
wordt continu gesproken over her-prioriteren en uitstel. 
Zo zijn er weer belangrijke vervangingsprojecten 
uitgesteld en is er voor uitbreiding al helemaal geen 
geld.

Dat brengt mij dan op het laatste ‘terugkijk-punt’ dat 
ook de ruimte biedt om vooruit te kijken: “Afspraak is 
afspraak”. Ook daar neemt men het niet zo nauw mee 
bij Defensie. Toch zijn er wel enige afspraken waar ik 
Defensie aan wil houden, want voor mij is afspraak 
echt afspraak, en dat geldt totdat we samen een 
nieuwe afspraak maken. 

Dat geldt met name voor de afspraken over het nieuwe 
loongebouw en toelagestelsel voor militairen en het 
nieuwe personeelssysteem! Wat mij betreft krijgen 
deze zaken de hoogste prioriteit en zal Defensie ervoor 
moeten zorgen dat daar ook voldoende budget voor 
beschikbaar is. Overigens niet eens primair omdat we 
dat hebben afgesproken, maar vooral omdat het iets 
positief doet met vertrouwen en simpelweg omdat u 
daar recht op heeft! 

We zijn het er allemaal over eens dat de ontwikkelin-
gen aangaande het loongebouw en de toelages 
(inclusief de tijdelijke salaristabel) en het personeels-
systeem (zekekerheid van een vaste baan) een eerste 
stap in de goede richting markeren. Maar ook niet 
meer dan dat?! Als we doen wat we deden zullen we 
houden wat we hadden, en dat is een slecht gevulde 
organisatie en een gebrek aan 
perspectief.

Rest mij nog u en uw naasten 
heel fijne Kerstdagen en een 
goed Oud en Nieuw toe te 
wensen. Maar bovenal al het 
goeds voor de toekomst. 

U W  VO O R Z I T T E R
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N I E U W S

Vele Nederlanders, onder wie de overige 
Kamerleden en vele militairen en veteranen, 
hebben echter geschokt moeten aanhoren dat 
het Kamerlid Selçuk Öztürk van DENK de 
Nederlandse luchtaanval als ‘moord’ be-
schouwde. 

In een adem door noemde hij de betrokken 
militairen “moordenaars”. Een schandelijke 
beschuldiging die het DENK-Kamerlid een 
aantal keren herhaalde en waarbij hij Jeanine 
Hennis-Plasschaert, de voormalige minister 
van Defensie, betitelde als “lijkenverstopper”. 
Hij weigerde vervolgens deze woorden terug 
te nemen dan wel zijn waardering uit te 
spreken voor de militairen.

Afschuw en verontwaardiging
Wat de ACOM betreft is hiermee echt een 
grens overschreden. Militairen die waar dan 
ook ter wereld, in opdracht van de politiek (in 
het geval van deze missie dus ook het 
Kamerlid Öztürk)1, een missie uitvoeren lopen 
daarbij altijd het risico om zelf het hoogste 
offer te moeten brengen. Incidenten waarbij 
slachtoffers vallen worden altijd achteraf 
getoetst en ook in dit geval is, voor zover ons 
bekend, door het Openbaar Ministerie 
geconcludeerd dat er absoluut geen sprake is 
geweest van fouten of dat er aanleiding zou 
zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. 

Afschuw en verontwaardiging zijn er ook voor 
de uitlatingen van een ander DENK-Kamerlid, 
Farid Azarkan, die in het televisieprogramma 
‘Pauw’ woorden van gelijke strekking gebruik-
te. Dit Kamerlid bracht de euvele moed op, op 
te merken dat het “allemaal mooie TV 
opleverde”. 

Te triest voor woorden. Zowel met betrekking 
tot de te betreuren slachtoffers als de onjuiste 
en lasterlijke uitspraken over de betrokken 
militairen. 

‘Haat zaaien, belediging en laster’
Voor de advocaat Michael Ruperti, zelf ook 
veteraan, was dit voldoende aanleiding om 
aan te geven dat hij een groepsaangifte zou 
gaan doen namens belanghebbende vetera-
nen en militairen wegens “haat zaaien, 
belediging en laster”. Bovendien liggen de 
woorden en het gedrag van genoemde 
Kamerleden in de huidige tijd extra gevoelig. 
Mensen zouden hierdoor licht op het idee 
kunnen komen om zich op welke (geweldda-
dige) manier dan ook te keren tegen militai-
ren.

Uiteraard biedt de Grondwet een bepaalde 
onschendbaarheid voor uitspraken die (onder 
anderen) Kamerleden doen bij de uitoefening 
van hun functie, maar dat doet niets af aan 
het feit dat wat ons betreft hier een grens is 
overschreden.

Dolk in de rug
Militairen die hun zware taak uitoefenen 
hebben van eenieder, dus zeker van volksver-
tegenwoordigers, recht op respect op 
waardering. Maar dit lijkt toch echt meer op 
de spreekwoordelijke dolk in de rug. Niets 
doen is dan ook echt geen optie. Voor de 
voorzitter van de ACOM was dit reden genoeg 
om zich persoonlijk achter de aangifte te 
scharen.

Naschrift:
Op 24 november jl. heeft mr. Ruperti, namens 
ruim 3500 (ex-)militairen en veteranen, onder 
wie ook uw voorzitter, de aangifte ingediend!

Dinsdagavond 5 november jl. werd in een debat in de Tweede 
Kamer onder meer gesproken over het voorval in Hawija, Irak. 

Een triest incident, in de nacht van 2 op 3 juni 2015, waarbij 
helaas tientallen burgerdoden te betreuren waren. Niet alleen 
voor de nabestaanden in en intriest maar ook voor de betrok

ken militairen die moeten leven met deze zware last.

K a m e r l e d e n  D E N K  o v e r  d e  s ch r e e f

Schoffering uitgezonden militairen 
door Kamerlid Selçuk Öztürk

1  Toen namelijk de Kamer instemde met deze missie gebeurde dat mede met zijn steun als (toenmalig) PvdA-Kamerlid!
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Stoorzender
Nog altijd is onduidelijk hoeveel burgerdoden 
er zijn gevallen bij de luchtaanval die Neder-
landse F-16’s in de nacht van 2 op 3 juni 2015 
uitvoerden in Hawija. 

Gewezen minister van Defensie Hennis herin-
nert zich dat ze de bevindingen persoonlijk 
heeft meegedeeld aan collega Koenders en 
minister-president Rutte, al zou de toon bij dat 
gesprek ’niet alarmerend’ zijn geweest. De 
twee heren herinneren zich er niets van. 

Het is moeilijk te geloven dat de premier zich 
niets herinnert van een gesprek over burger-
doden door toedoen van het Nederlandse 
leger, waarbij van fouten in het uitkiezen van 
het doel geen sprake was, en van verkeerde 
operationele afwegingen evenmin. 

Helaas kan ik niet anders concluderen dan dat 
er wel veel aandacht is voor allerlei carrières 
tot die van de huidige minister van Defensie 
toe, maar dat de persoonlijke consequenties 
voor alle betrokken militairen in de hele dis-
cussie (weer) geen rol lijken te spelen... Hoe 
dit te rijmen valt met de op zoveel plaatsen 
gepredikte waardering en respect is helemaal 
onduidelijk...

Ja en als er dan zo weinig openlijk begrip is 
voor degenen die namens Nederland tijdens 
missies opereren, dan is de schandalige uiting 
van parlementariërs van DENK maar een klei-
ne stap... En zo blijkt maar weer, hoe eenzaam 
je als militair wel kunt zijn...

Zo... U kunt dit beschouwen als mijn 'sa-
menvatting' van een niet bepaald soepel 
verlopen jaar... Het was in 2019 een aaneen-
schakeling van 'spannende momenten' in het 
georganiseerd overleg met het arbeidsvoor-
waardenoverleg als dieptepunt, gekoppeld 
aan de steeds weerkerende gedachte, dat de 
werkgever achteruit wil onderhandelen en niet 
groots de afspraken wil uitvoeren... Er is nog 
steeds een (slechte ) basis voor het bestaande 
wantrouwen...

En dan gaan we samen naar 2020... Wat zou 
het mooi zijn als er weer open overleg zou 
kunnen zijn; wat zou het voor het personeel 
goed zijn, als er duidelijkheid komt over plaat-
singsprocedures, (waarbij geen plaats is voor 
de Commandant KMar, die op Facebook mel-
ding doet, dat hij iemand op een functie be-
noemt); wat zou het moedig zijn van comman-
danten als zij eens publiekelijk duidelijk maken 
wat nu niet meer kan door de vele vacatures... 
en zo kan ieder voor zich een terechte wens 
doen...

Ik wens U en hen die U 
dierbaar zijn een geze-
gende Kerst en een in 
alle opzichten voor-
spoedig en gezond 
2020.

N I E U W S

Premieaanpassing Zorgzaam 
wegens collectiviteitskorting

Het kabinet heeft besloten dat zorgverzekeraars voor 
dezelfde zorgverzekering dezelfde premie moeten 

vragen. Wel mogen zij een korting op de premie geven 
aan deelnemers van een collectiviteit. De hoogte van de 

korting is wettelijk teruggebracht van maximaal 10% 
naar maximaal 5%.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn:
•  Aanbieders van collectiviteiten, te weten zorgverzekeraars,  

intermediairs en/of assurantietussenpersonen, 
•  werkgevers en belangenorganisaties, zoals verenigingen en bonden.  

Ook Zorgzaam wordt door deze maatregel geraakt.

Aanbieders van collectiviteiten, waaronder Zorgzaam, zullen lopende 
contracten per 2020 moeten aanpassen naar een maximaal  
kortingspercentage van 5%. 

Sorry,
we zijn 
Gesloten

Feestdagenslu iting kantoor 
ACOM

In de jaarlijkse decemberperiode van (christelijke) 
feestdagen is het kantoor van de ACOM gesloten van 

25 december 2019 tot en met 3 januari 2020.
Op maandag 6 januari 2020 staan wij weer geheel en 

volgaarne tot uw dienst. 

NB: Mail die binnenkomt via info@acom.nl zal in 
deze periode wel gelezen worden.
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Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
December 20 december 23 december 23 december
Januari '20 24 januari  23 januari 23 januari

*  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.



Toezeggingen aan reservisten naar aanleiding van debatten 
reservistenbeleid in de Tweede Kamer

N AT R E S

1 Een webinar is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet. Het woord 

‘webinar’ is een combinatie van de woorden ‘web’ (‘world wide web’) en ‘seminar’. Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen 

computer volgen en de spreker(s) zien en horen. (Bron: Wikipedia).

In het aprilnummer van ACOM 
Journaal (AJ#0419) hebben wij u 

een inzicht gegeven in de debat
ten die met de vaste Kamercom
missie Defensie werden gevoerd 
door vertegenwoordigers vanuit 

de krijgsmacht.

Zoals toen is aangegeven zijn er nog vele 
onvolkomenheden betreffende (de rechtspositie 
van) reservisten en ook de kennis over de 
(rechts)positie van reservisten is buitengewoon 
gering. 

Wij zullen in het kort even verslag doen van wat 
er naar buiten is gekomen over toezeggingen en 
moties reservisten (brief aan de Tweede Kamer 
dd. 29 oktober 2019)

Na een inleidend betoog aangaande de stijging 
van het aantal reservisten en inzeturen, de 
samenwerking met het bedrijfsleven, nieuwe 
vormen van samenwerking en de poging om de 
(rechts) positie van de reservist gelijk te stellen 
aan de beroepsmilitair, wordt uiteindelijk een 
aanvang gemaakt met de voortgang van de 
toezeggingen aangaande reservisten.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de 
toezeggingen/mededelingen:

•  Op 27 september jl. is er laat in de middag 
een webinar1 gehouden waaraan ook 
reservisten konden deelnemen. Het webinar 
bevatte, volgens de staatssecretaris van 
Defensie (StasDef), bruikbare achtergrondin-
formatie die vooral de urgentie en noodzaak 
herbevestigen van verbetermaatregelen 
aangaande de harmonisatie van de rechtspo-
sitie van reservisten. Laat nu uitgerekend de 
ACOM dit al 10 jaar verkondigen!  
Dat er een webinar zou worden gehouden 
was ongelukkigerwijs niet bij alle reservisten 
bekend. Ook het late tijdstip was geen 
gelukkige keuzen. Vele reservisten waren 
toen vanuit hun werk alweer op weg naar 
huis. 

•  Er wordt ook uitgebreid gesproken over de 
samenwerking/omgang met onderwijstellin-
gen op vele niveaus, zoals de universiteit 
alsook hbo en mbo-opleidingen.  
Vraagstukken die hierbij van toepassing zijn 
bijvoorbeeld:  
- wil je reservist of beroeps worden,  
- hoe kunnen wij beter samenwerken,  

 - hoe kunnen wij beter bekend maken wat 
Defensie is en voor jou kan betekenen etc.  
De nadruk ligt echter wel heel erg op hoger 
geschoolden, de ‘opperhoofden’ dus, terwijl 
momenteel de behoefte het meest voelbaar 
is bij de ‘krijgers’ (‘Too many chiefs, not 
enough Indians’). Om het zo maar te noe-
men. Een mismatch dus.

•  Defensie wil ook sollicitaties van reservisten 
naar een civiele baan actiever gaan onder-
steunen (deed ze dit dan al?). Men wil dit 
gaan doen door middel van het afgeven van 
een reservistenverklaring. Wat ons betreft 
een goed initiatief.

•  Defensie gaat ook weer eens de aanstellings-
vormen bekijken c.q. wijzigen. Allereerst wil 
men gaan bezien of reservisten beroepsmili-
tair kunnen worden. Die behoefte wordt 
gevoeld door de ACOM. Hierover is uiteraard 
overeenstemming met de vakbonden nodig. 
Dus wij wachten maar af wat er gaat 
gebeuren van Defensiezijde. Er zijn ook al 
programma’s zoals Rejoin the Navy en Rejoin 
the Marines dit zijn dus oud-beroeps die 
instromen als reservist en later wellicht weer 
beroeps willen worden. Overigens kunnen via 
deze lijnen ook oud-militairen terugkomen als 
beroepsmilitair. Zoals eerder gezegd: Wij 
wachten af wat Defensie ter tafel gaat 
brengen.

•  Ook wordt uiteraard weer de (mogelijke) 
verbetering van de rechtspositie van reservis-
ten verwoord. Defensie geeft aan dat naar 
aanleiding van de analyse harmonisatie 
rechtspositie, verbeteringen worden voorbe-
reid en doorgevoerd. Defensie is nu weer 
vergeten te vermelden dat hiervoor overeen-
stemming met de bonden vereist is. In het 
stuk wordt ineens gesproken over verlofregi-
stratie (sinds wanneer heeft de reguliere 
reservist verlofmogelijkheden?) ook wordt 
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Toezeggingen aan reservisten naar aanleiding van debatten 
reservistenbeleid in de Tweede Kamer

N AT R E S

gesproken over het indelen in vaste werkroos-
ters. Wij wachten wederom af wat er gaat 
gebeuren op dit gebied. 

•  Er wordt ook aangegeven dat de salarisadmi-
nistratie via papieren appellijsten geautomati-
seerd wordt (vooroorlogs naar onze mening, 
we krijgen nog net geen loonzakje uitgereikt 
als we aan het werk zijn in het bos, bij de 
grens, op de basis, op het schip of waar dan 
ook.) Dit probleem is al heel oud, maar lijkt nu 
eindelijk de aandacht te krijgen die het ook 
verdient. Wij hopen dat dit nu ook echt gaat 
gebeuren. In het bedrijfsleven is ook alles 
geautomatiseerd. Waarom zou dit bij Defensie 
niet lukken.

•  De website van Defensie wordt uitgebreid en 
geactualiseerd voor reservisten. En er is een 
nieuwe website: www.defensietalenten.nl . 
Momenteel is in het oerwoud van de website 
Defensie bijna niets te vinden of wel het is 
verouderd of foutief. Defensie gaat ook een 
gereedschapskist (toolbox) inrichten waar 
makkelijk per doelgroep informatie te vinden 
is. Dit gaat men doen via updates van de 
websites. Wij gaan dit kritisch volgen.

•  Samenwerking met de rijksoverheid is ook 
een item dat aan bod komt. Er wordt 
gesproken over de handreiking die Defensie 
heeft geschreven voor reservisten bij het rijk. 
Laten wij als ACOM nu net geconstateerd 
hebben dat er vele fouten zitten in die 
handreiking en dat deze fouten ook weer 
voorkomen in de handreiking voor reservisten 

bij waterschap, provincie en gemeente. Ook 
zo wordt zowel het rijk, waterschap, provincie, 
gemeente als de reservist, niet voorzien van 
de informatie die men nodig heeft. En de 
reservist krijgt zelfs foutieve informatie.

 •  Als laatste, misschien wel het meest 
belangrijke item, laat Defensie weten dat zij 
meer duidelijkheid gaat verschaffen over 
aanspraken en verantwoordelijkheden, zoals 
bijvoorbeeld wat er gebeurt bij arbeidsonge-
schiktheid door de dienst etc. De ACOM 
vraagt zich af: Hoe kun je nu duidelijkheid 
verschaffen aan reservisten als je het zelf niet 
weet?

Defensie geeft aan dat er weinig problemen zijn 
met civiele werkgevers als een reservist 
arbeidsongeschikt raakt in en door de dienst bij 
Defensie. Daar geloven wij helemaal niets van. 
Wij ondervinden en krijgen te horen dat er 
(bijna) geen enkele vorm van bijstand c.q. 
medewerking is als een civiele werkgever zich 
meldt bij Defensie. De praktijk die civiele 
werkgevers ondervinden is: 

1. men weet het niet, 
2.  men wordt van het kastje naar de muur 

gestuurd,
3. er is geen opvolging etc. 

Nog merkwaardiger is dat Defensie aangeeft 
dat zelfs als er geen verband is met de uitoefe-
ning van de dienst, zij kiest voor maatwerk en 
overleg pleegt met de civiele werkgever als dit 
nodig is. Hier herkennen wij ons absoluut niet 
in! 

Al met al kunnen wij alleen maar concluderen 
dat de berichtgeving richting de Tweede Kamer 
niet correct is en dat er qua informatievoorzie-
ning nog vele correcties dienen te geschieden.
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Verfilming van de slag bij Midway ‘krijgshistorisch’ 
gezien een gemiste kans…

A L G E M E E N

Die worden in de recente verfilming van deze 
gebeurtenis door regisseur Roland Emmerich 
dan ook rijkelijk geserveerd. Liefhebbers van 
een opulent in beeld gebracht sappig oorlogs-
spektakel, bevolkt door voornamelijk eendi-
mensionale karakters, komen dan ook 
voldoende aan hun trekken met deze film. De 
twee-en-half uur die hij in beslag neemt zijn in 
die context dan ook best door te komen. 

Overbodige zijsprongen
Voor de kijker die wat dieper wenst te graven 
valt op dit spektakel echter wel het nodige 
aan te merken. In de eerste plaats betreft dat 
het historische perspectief. Er had gekozen 
kunnen worden voor het exclusief gedetail-
leerder aanpakken van de dramatische 
gebeurtenissen op 4 juni 1942, waarin het 
verdere verloop van de oorlog in de Pacific in 
een paar uur – eigenlijk was het maar een 
kwartiertje, waarin drie van de vier Japanse 
aanwezige vliegdekschepen werden vernie-
tigd – verregaand werd bepaald. Dat is niet 
gebeurd.

De dramatische chronologie van de gebeurte-
nissen, die ook verregaand door het toeval 
werd bepaald komt onvoldoende tot zijn recht: 
Vliegdekschepen die onverwacht vanuit de 
lucht worden gespot, van tevoren bedachte 
strategieën, die maar zeer gedeeltelijk effect 
hebben. Dit in combinatie uiteraard met de 
heldenmoed van de hoofdrolspelers – wijlen 

John Wayne zou zijn vingers hebben afgelikt 
bij de mogelijkheid om als good guy te 
schitteren tegen de achtergrond van techni-
sche mogelijkheden, die in de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw niet bestonden.

De kijker die zich niet van de tevoren heeft 
ingelezen in alle twists-and-turns van deze 
gedenkwaardige dag krijgt daar niet zo heel 
veel van mee. In de plaats daarvan wordt om 
te beginnen ervoor gekozen om de Japanse 
aanval op Pearl Harbor nog eens dunnetjes 
over te doen – daaraan is nog niet zo heel 
lang geleden nog een hele speelfilm gewijd. 
Vervolgens wordt ingezoomd op de zoge-
naamde ‘Doolittle Raid’, een bombardement 
op Tokio, zonder dat de afloop van deze 
onderneming alsmede het karakter van de 
hoofdpersoon, de luitenant-kolonel James 
Doolittle, enigszins bevredigend wordt 
uitgewerkt. Men had deze zijsprongen beter 
achterwege kunnen laten. Voor het overige is 
de aanloop nog onvolledig ook. Het voorspel 
van de Slag bij Midway, de Slag in the Coral 
Sea, waarin het vliegdekschip USS Yorktown 
eerder al beschadigd raakte, wordt geheel 
buiten beschouwing gelaten. 

De inlichtingendiensten
Positief is dan weer dat wordt stilgestaan bij 
de activiteiten van inlichtingenofficier luite-
nant-kolonel Rochefort en zijn decoderings-
team, die op basis van een vernuftige 
interpretatie van slechts gedeeltelijk onder-
schepte Japanse informatie wist te voorspel-
len, dat Japan van plan was de Verenigde 
Staten een onherstelbare slag toe te brengen 
door het Amerikaanse eilandje Midway aan te 
vallen teneinde de schaarse Amerikaanse 
vliegdekschepen daar heen te lokken om die 
vervolgens te vernietigen. Daarbij kreeg hij 
zware tegenwind van zijn inlichtingencollega’s 
in Washington, die de Japanse aanval op een 
heel andere plaats in de Pacific verwachtten 
maar er gelukkig niet in slaagden de Ameri-
kaanse opperbevelhebber in de Pacific, 
admiraal Nimitz, hiervan te overtuigen.

Nu de Amerikanen dus al over deze informatie 
beschikten kon men daarop anticiperen en de 
USS Hornet, de USS Enterprise en de USS 
Yorktown reeds in positie brengen in de buurt 

Indien anno 2019 een verfilming wordt gemaakt van een 
gebeurtenis, die voor het verloop van de Tweede Wereldoorlog 

dergelijke verstrekkende gevolgen had als de Battle of Mid-
way, de grootste zeeslag van de Tweede Wereldoorlog, kun je 

je als kijker in ieder geval verheugen op prachtige plaatjes. 
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Verfilming van de slag bij Midway ‘krijgshistorisch’ 
gezien een gemiste kans…

E e n d i m e n s i o n a a l  s p e k t a k e l

van Midway – op een plek waar de Japanners 
deze vloot nu net niet verwachtten…

Bordkartonnen karakters…
Dat aspect wordt in Midway bevredigend 
uitgediept. Helaas geldt dat niet voor de 
meeste hoofdrollen, die eerder associaties 
opwekken met die in een propagandafilm. De 
karakters blijven aan de oppervlakte en de 
gehanteerde clichés zijn niet van de lucht. 
Zoals gezegd had wijlen John Wayne hier 
uitstekend tussen gepast...  
Het kan ook anders. Circa 10 jaar geleden 
heeft regisseur Clint Eastwood in zijn magi-
strale tweeluik Flags of our Fathers en Letters 
from Iwo Jima de slag om Iwo Jima gelijktij-
dig zowel vanuit Amerikaans als Japans 
psychologisch perspectief met diepgang 
uitgewerkt. Datzelfde geldt voor het recentere 
Hacksaw Ridge van regisseur Mel Gibson dat 
handelt over de slag bij Okinawa. Ook de 
HBO-miniserie The Pacific kan in dit verband 
genoemd worden. Geen karakters van 

bordkarton hier maar mensen van vlees en 
bloed in extreme omstandigheden. 

Gemiste kans
Aldus beschouwd is Midway dus een gemiste 
kans maar dat hoeft zoals gezegd niet per se 
afbreuk te doen aan het kijkgenot. Voor 
geïnteresseerden in de gedetailleerde gang 
van zaken rond de Battle of Midway zijn er op 
YouTube diverse aanbevelenswaardige 
documentaires te vinden. Als u alsnog besluit 
deze film te gaan zien – in de bioscoop of op 
dvd dan wel Blu-ray – verdient het aanbeve-
ling hier eerst kennis van te nemen. 

(Regisseur: Roland Emmerich; Scenario: Wes 
Tooke; Productie: Roland Emmerich; Harald 
Kloser; Centropolis Entertainment e.a.; 
Budget: $ 100 miljoen; Lengte: 2 uur 18 min. 
Distributie: Lionsgate) (Bron: Wikipedia)

(Stills © Lionsgate; Centropolis Entertainment)

A L G E M E E N
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Defensie is een bijzondere organisatie vanwege haar taken. Defensie is 
ook bijzonder omdat ze gegeven haar taken veel meer verschillende werk

zaamheden en processen kent dan bij andere organisaties in Nederland. 

Meer dan andere organisaties kent Defensie werkprocessen 
met eigen risico’s

Bij alle werkzaamheden kunnen 
zich risico’s voor de werknemers 
voordoen. Soms zijn de risico’s 
klein en makkelijk uit te bannen, 
maar er zijn ook genoeg risico’s bij 
Defensie die niet uitgebannen, 
maar alleen beheerst kunnen 
worden.

Ruimte in wet en  
regelgeving

De verplichting voor de werkgever 
om de risico’s voor medewerkers 
zo veel mogelijk te verwijderen en 
als dit niet gaat, ze te beheersen 
zodat de risico’s zo klein mogelijk 
zijn, vinden we terug in de 
Arbeidsomstandighedenwet.
Hoewel die wet en de bijbeho-
rende regelgeving veel regels 
geeft met als uitgangspunt het 
beschermen van de werknemer 
(en in voorkomend geval derden), 
krijgen de werkgevers en werkne-
mers toch ook de ruimte om zelf 
maatregelen te bedenken die het 
best bij de eigen organisatie en het 
eigen werkproces passen. Als 
werkgever en de werknemersver-
tegenwoordiging inderdaad eigen 
maatregelen willen bedenken en 
gebruiken om het veiligheidsni-
veau dat voorgeschreven is in 
Arbowet en -regelgeving te halen, 
dan moeten zij die maatregelen 
vastleggen in een Arbocatalogus. 
De Arbocatalogus wordt gekeurd 
door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 
Na goedkeuring van SZW wordt bij 
inspectie door het departement op 
de toepassing van de eigen 
maatregelen uit de Arbocatalogus 
getoetst.

Eigen maatregelen  
bedenken

Defensie heeft al een aantal van 
die Arbocatalogi. Er is een Arboca-
talogus met maatregelen tegen 
agressie en geweld, een Arbocata-
logus op het vlak van tekenbeten 
en de ziekte van Lyme en een 
Arbocatalogus voor dieselmoto-
renemissies (DME). 

Het is de bedoeling dat op termijn 
er ook Arbocatalogi komen voor: 

•  gevaarlijke stoffen in zijn 
algemeenheid;

• chroom 6; 
• lasrook;
• schadelijk geluid;
• elektromagnetische velden;
• kunstmatige optische straling;
• werken op hoogte. 

Daarnaast zouden nog meer 
catalogi kunnen volgen in de 
toekomst.

Heeft u te maken met één of 
meerdere van de zojuist genoemde 
onderwerpen waar al een Arboca-
talogus voor is, dan is het goed te 
weten waar u die Arbocatalogus 
vindt. Op internet vindt u die met 
de zoekterm: MP-bundels defen-
sie. Vervolgens gaat u naar de 
012-serie van de Secretaris-Gene-
raal. Daar ziet u de Arbocatalogi 
staan. Ze hebben alle drie eerst 
een inleidend gedeelte, aanwijzin-
gen algemeen, aanwijzingen voor 
aanschaf (in het geval van diesel-
motorenemissies) en aanwijzingen 
voor hoofddiensteenheid (HDE) en 
medewerkers. Belangrijk is altijd 

dat zowel medewerkers, leiding en 
HDE opgeleid/getraind zijn om het 
werk te kunnen doen dat zij doen. 
Zij moeten ook opgeleid zijn in het 
beheersen van de risico’s. Kortom 
training, herhaling van training en 
goed toezicht of wat geleerd is 
tijdens de training ook in de praktijk 
goed wordt toegepast, zijn 
kernvoorwaarden/maatregelen 
voor het zo goed mogelijk slagen in 
het beperken van de risico’s bij een 
werkproces.

Ondertussen (voordat de 
andere Arbocatalogi er zijn)

Bij de genoemde onderwerpen 
waar nog geen catalogus van is, 
moeten de werkgever en de 
werknemers voldoen aan de doelen 
in de Arbowet en -regelgeving op 
de manier en met de maatregelen 
die in die wet en -regelgeving zijn 
voorgeschreven. Zonder Arbocatalo-
gus kunnen niet de eigen maatre-
gelen worden toegepast. Het is dan 
ook niet per definitie zo dat 
Defensie en Defensiemedewerker 
beter af zijn zonder Arbocatalogi. 
De wetgever heeft de overtuiging 
dat maatregelen die vanuit mede-
werkers en werkgever komen 
betere resultaten hebben dan die in 
een wet worden opgelegd omdat 
die beter aansluiten op de organisa-
tie waardoor en waarvoor ze 
bedacht zijn.
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Overzicht MC-verkiezingen
Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven voor

onderdeel   

DOSCO IDR 25 nov – 9 dec Gesloten

CLAS KCT 19 dec Gesloten

CLAS EODD 19 dec Gesloten

CZSK Zr. Ms. Groningen 3 jan Gesloten

DOSCO DCHR 7 jan Gesloten

CLAS Defensie Cyber Commando 14 jan 6 jan

CLAS 13 Hrstcie 21 jan 9 dec

CLAS Matlogco afdeling Techniek 23 jan Gesloten

CZSK Van Braam van Houckgeestkazerne 27 jan 9 dec

CLAS OTC Log 29 jan 18 dec

CZSK Staf Groepscommandant OEM 31 jan 13 dec

CZSK OPV ROOD (thans Zr. Ms. Zeeland) 3 feb 16 dec

DMO  Stafelementen 12 feb 16 dec

DMO JIVC 10 – 14 feb 6 jan

DOSCO Bijzondere Medische  

 Beoordelingen (BMB) 1 mei 18 mrt

M E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A P

Veiligheidsinformatiebladen 
bij gevaarlijke stoffen, 
kennis en kunde

Zowel met Arbocatalogi als zonder 
moeten er veiligheidsinformatiebla-
den (VIB) zijn voor gevaarlijke 
stoffen die bij Defensie gebruikt 
worden. Op de VIB’s staat welke 
stoffen er in een product zitten, 
welke risico’s deze stof(fen) 
opleveren, aanbevelingen hoe 
veilig met deze stoffen gewerkt 
kan worden, eventueel met welke 
beschermingsmiddelen, en 
informatie over transport en afvoer. 
Het hoofd diensteenheid (HDE) 
moet ervoor zorgen dat genoteerd 
wordt wie wanneer met welke 
stoffen werkt en dat er, als dat 
nodig is, voldoende hulp- en 
beschermingsmiddelen zijn. Verder 
zorgt het HDE ervoor dat de 
kennis en kunde die bij het werken 
met die stoffen horen op peil is en 
de controle op de goede toepas-
sing daarvan ook. Iedereen die 
met een stof werkt hoort de VIB te 
kunnen raadplegen, te kennen en 
in de gelegenheid gesteld te 
worden de aanwijzingen daarop te 
volgen.

Dieselmotorenemissie
Kennis en kunde moet er ook zijn 
bij degenen die niet werken met 
een gevaarlijke stof maar er wel 
aan blootgesteld worden. Denk 
bijvoorbeeld aan blootstelling aan 
dieselmotorenemissie. Een wacht 
bij de kazernepoort die tijdens zijn 
wacht meerdere dieselvoertuigen 
langs krijgt. Ook voor deze 
persoon en zijn/haar collega’s is de 
Arbocatalogus dieselmotorenemis-
sies bedoeld. 

Hieronder een stuk tekst uit de 
catalogus:

De risico’s
Langdurige blootstelling aan DME 
kan ernstige schade aan de 
gezondheid toebrengen. Het kan 
leiden tot zowel directe (acute) 
effecten als ook effecten die pas 
optreden na jarenlange blootstel-
ling (chronische effecten).

De belangrijkste acute effecten zijn 
irritatie aan de ogen en de 
luchtwegen. Verder kunnen 
algemene symptomen zoals 
hoofdpijn, vermoeidheid en 
misselijkheid optreden.  

De acute effecten worden met 
name veroorzaakt door de 
gasvormige bestanddelen van 
DME.

Chronische blootstellingen aan 
DME veroorzaakt een verhoogde 
kans op longaandoeningen, zoals 
longkanker, -fibrose, -emfyseem, 
en op hart- en vaatziekten.

De genoemde aandoeningen zijn 
dusdanig dat het HDE maatrege-
len moet nemen om de blootstel-
ling terug te dringen.

De adviezen/maatregelen ge-
noemd in de Arbocatalogus voor 
het staan bij de poort zijn:

•  taakroulatie, zeker tijdens hoog 
aantal poortbewegingen;

•  zorg voor snelle doorstroom en 
zo mogelijk meerdere poorten 
open;

•  maak afspraken om in kleinere 
aantallen dieselvoertuigen door 
de poort te gaan;

•  instructiebewakingspersoneel 
(betere staplaats met wind in de 
rug enz.).

Zo staan nog legio maatregelen 
voor degenen die blootgesteld 
kunnen worden aan dieselmoto-
renemissie in de Arbocatalogus. 
Ons advies is om binnen de 
eenheid de Arbocatalogus een 
keer door te nemen. 

Een Arbocatalogus is een ‘levend’ 
document. Suggesties voor 
aanpassing van de maatregelen, 
verbetering, beter leesbaar enz. 
zijn welkom van wie dan ook. 

De algemene tekst over Arbocata-
logi bij Defensie zegt daar dit over:

Documentatie en beheer 
Arbocatalogi Defensie
De Arbocatalogi Defensie zijn te 
beschouwen als normen voor de 
bedrijfsvoering en daarom in 
beheer bij de HDBV. Een Arbocata-
logus Defensie wordt gepubliceerd 
op het intranet Defensie. Voor 
dagelijks gebruik wordt voorlich-
tingsmateriaal (folders, themapa-
gina’s,  
instructiekaarten, etc.) ter beschik-
king gesteld.
Voorstellen tot wijzing kunnen  
worden ingediend bij de HDBV.

Het is goed te weten dat de 
Arbocatalogus DME nog dit jaar of 
begin komend jaar wordt geëvalu-
eerd. Onderzocht zal worden of en 
in welke mate werknemers en 
HDE-en bekend zijn met de 
Arbocatalogus, of de maatregelen 
die genoemd worden (kunnen) 
worden toegepast, of wijzigingen 
nodig zijn enz.

Meer dan andere organisaties kent Defensie werkprocessen 
met eigen risico’s

Ris ico ’s  b i j  werkzaamheden en  werken  met  s toffen  b i j  Defens ie
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A L G E M E E N

K a d e r b i j e e n k o m s t  AC O M :

Over BMD/URD en Loongebouw/Toelages militairen

Hiertoe wordt een tweetal dagen gepland 
waarop u, onderling en met leden van het 
Dagelijks Bestuur in een open discussie van 
gedachten kunt wisselen over deze twee 
dossiers. Het gaat dan om de dossiers:

•  Actualiseren Besluit Medezeggenschap 
Defensie en Uitvoeringsregeling Reorgani-
saties Defensie (BMD/URD)   

•  en om het dossier Loongebouw Militairen 
en Toelages

Groei en aanpassing organisatie
Nu Defensie na tientallen jaren bezuinigingen 
weer herstel- en groeiruimte heeft gekregen, 
is het de vraag of de huidige SG-aanwijzing 
Uitvoering Reorganisaties Defensie daarop 
moet worden aangepast. Wat ons betreft is 
aanpassen zeker de moeite waard. Temeer 
omdat de huidige regeling voornamelijk 
uitgaat van een krimpende organisatie terwijl 
er tegenwoordig meer sprake is van een 
groeiende organisatie (hoewel de personele 
vulling daarbij uiteraard (nog) het nodige te 
wensen overlaat) of een aanpassing van de 
organisatie. Dat laat echter onverlet dat ook in 
een (in zijn totaliteit) groeiende organisatie op 
kleinere schaal sprake kan zijn van het 
opheffen of inkrimpen van eenheden. Er moet 
wat ons betreft dan ook geen nieuw URD 
komen louter gericht op een groeiende 
organisatie maar een die recht doet aan élke 
reorganisatie.

Vragen bij de URD
Samen (medezeggenschapsleden, kaderleden 
en vakbond) willen we onder andere de 
volgende vragen behandelen (en uiteraard 
alles wat verder ter tafel komt, - alles is 
bespreekbaar):

•  Is de URD ook geschikt voor een groeiende 
of veranderende organisatie?

•  Wat ervaren wij als knelpunten bij het 
doorlopen van de URD, bij een  
reorganisatieproces?

•  Zijn dit knelpunten in de URD of in de 
faciliteiten die bij de uitvoeringsregeling 
horen?

•  Wat zijn de opmerkingen van leden/
medewerkers ten aanzien van  
reorganisaties?

•  Zijn er verbeteringen mogelijk en welke  
zijn dat?

Dossier Aanpassing Besluit Medezeg
genschap Defensie

Naast de URD wordt ook het Besluit Mede-
zeggenschap Defensie geëvalueerd. Dat was 
al veel eerder de bedoeling maar het is jaren 
geleden dat wij de medezeggenschapsleden 
bij elkaar hebben gehad om de evaluatie van 
het BMD te bespreken.

In die jaren hebben zowel Defensie als 
medezeggenschapsleden en -commissies een 
ontwikkeling doorgemaakt. Tijd dus ook voor 
een nieuwe bespreking van ervaringen in de 
medezeggenschap met het BMD en wensen 
ter verbetering van de medezeggenschap in 
haar geheel.

Vragen bij BMD
Samen (medezeggenschapsleden, kaderleden 
en vakbond) willen we onder andere de 
volgende vragen behandelen (en uiteraard 
alles wat verder ter tafel komt, – alles is 
bespreekbaar):

•  Wat willen we met het BMD?
•  Wat willen we met faciliteiten voor de 

medezeggenschap?
•  Hoe vergroten we de bekendheid met en 

animo voor de medezeggenschap?

(Ook) voor ons dus een mooi moment om 
degenen die veel met de URD en het BMD te 
maken hebben, onze leden in medezeggen-
schapscommissies en ook onze overige kader-
leden, uit te nodigen om de URD in de huidige 
ontwikkelingen te bespreken. 

Dossier Loongebouw Militairen en 
Toelages

Bij het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord 
voor de sector Defensie hebben we een 
eerste stap kunnen zetten aangaande het 
Loongebouw Militairen en Toelages. Allereerst 
werd er bewogen naar één salaristabel voor 
alle militairen en werd er een tijdelijke 
salaristabel voor een aantal rangen ingevoerd. 
Ook werd er een toelage “geschrapt” door de 
Vaartoelage te verhogen tot de Toelage 
Meerdaagse Activiteiten en werd de Toelage 
Onregelmatige Dienst verhoogd. 
De tijdelijke salaristabel loopt tot 1 juli 2020. 
Daarna zou er een nieuwe salaristabel moeten 
liggen. Iedereen zal beseffen dat dit geen 
sinecure is en veel zal vragen van alle mensen 

Er staan in het overlegland vele grote dossiers 
op de agenda. Voor een tweetal van deze dos
siers wil het Dagelijks Bestuur van de ACOM 

graag in gesprek gaan met de kaderleden van de 
ACOM. 
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A L G E M E E N

K a d e r b i j e e n k o m s t  AC O M :

Over BMD/URD en Loongebouw/Toelages militairen

die betrokken zijn bij de onderhandelingen om 
tot dit nieuwe loongebouw te komen. Maar er 
zal ook politiek draagvlak en voldoende 
budget voor moeten komen. Overigens zou er 
over politiek draagvlak en voldoende budget 
geen discussie dienen te ontstaan. Deze 
afspraak is immers gemaakt en ondertekend 
door zowel de bonden als de werkgever.
Voor ons is er overigens geen discussie: Wij 
zullen ons maximaal inzetten om te komen tot 
een nieuw loongebouw voor militairen. Waar 
mogelijk zullen we het toelagestelsel vereen-
voudigen en waar nodig toelages schrappen, 
samenvoegen of aanpassen. Dat kan dan over 
de strekking en over de hoogte gaan. Ook de 
toelages moeten immers beter bij de tijd 
worden gebracht.

Open discussie
Ook over dit onderwerp gaan we graag met 
onze kaderleden in gesprek. Op elke bijeen-
komst gaan wij voor een open discussie 
waarbij we alle beelden kunnen delen.  
Deze beelden zullen wij als ACOM meene-
men in de beeldvorming en bij het bepalen 
van de uitgangspunten voor de komende 
besprekingen en onderhandelingen van deze 
onderwerpen.

Wij hebben hiervoor de volgende momenten 
gereserveerd:

Maandag 20 januari van 10.00 uur tot (uiterlijk) 
16.00 uur voor Loongebouw
Maandag 27 januari van 10.00 uur tot (uiterlijk) 
16.00 uur voor BMD/URD

Uiteraard wordt op beide dagen voorzien in 
een lunch en worden de reiskosten vergoed.

Op beide dagen kunnen wij maximaal 40 
mensen ontvangen en wij vragen u dan ook 
om zich, als u hierbij aanwezig wilt zijn, zo 
spoedig als mogelijk aan te melden via 
kaderleden@acom.nl

Nieuwe ACOM website live
De nieuwe ACOM website, fris gestyled en overzichtelijk ingericht,  
is op vrijdag 29 november 2019, klokke 15.00 uur live gegaan.  
Neem gauw een kijkje: www.acom.nl

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!
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1 Malaysia Airlines-vlucht MH17 was een vaste lijndienst in de burgerluchtvaart vanaf Amsterdam (luchthaven Schiphol) naar Kuala Lumpur, Maleisië. Op 17 juli 

2014 werd een Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neergehaald, naar alle waarschijnlijkheid met een Buk-luchtdoelraket, bij het 

Oost-Oekraïense dorp Hrabove, in Donetsk waar gevochten werd door pro-Russische separatisten en het leger van Oekraïne. Aan boord van het toestel waren 

298 mensen, 283 passagiers en vijftien bemanningsleden. 193 inzittenden hadden de Nederlandse nationaliteit. Er waren geen overlevenden. (Bron; Wikipedia)

“Om te leveren”, licht C-LAS toe, 
“moeten we als organisatie 
robuust zijn, een organisatie met 
militaire capabilities die in alle 
gevallen operationeel dominant 
moet kunnen zijn. Of dit nu in onze 
eerste hoofdtaak, het verdedigen 
van bondgenootschappelijk 
grondgebied is of in stabiliteitsope-
raties, in welk deel van het 
spectrum dan ook. Dit betekent 
niet dat we altijd in de aanval gaan, 
maar wel dat we als Landmacht 
onze opdracht moeten kunnen 
uitvoeren, zoals wij dit voor ogen 
hebben.”

Toekomstvisie
Sinds eind augustus 2019 jl. is 
luitenant-generaal Martin Wijnen 
Commandant Landstrijdkrachten. 
De ACOM reisde af naar de 
Kromhout Kazerne om de ‘nieuwe’ 
C-LAS te interviewen over zijn 
(toekomst)visie op de Landmacht. 

“In de Landmacht van de toekomst 
moeten we wendbaar zijn, zodat 
we als organisatie robuust blijven. 
Hiervoor moeten we ons voortdu-
rend blijven innoveren, de blik op 
buiten richten en ons doorontwik-
kelen. In een grote organisatie zijn 
we snel geneigd om naar binnen te 
kijken. Tegenwoordig liggen de 
antwoorden juist op straat waar-
door we dus uiteindelijk met 
iedereen moeten kunnen samen-
werken. Dat doe je naar mijn idee 
door te kijken naar een gezamenlijk 
doel, waarbij je elk een weloverwo-
gen eigen belang nastreeft. Hierbij 
moeten we wel kritisch kijken naar 
die samenwerkingsverbanden, 
samenwerken met partners die 
eigenlijk geen belang hebben bij 
het gezamenlijk doel gaat nooit 
werken en hier moeten we als 

Landmacht dan ook nee tegen 
zeggen.”

“De wereld van nu verandert in een 
razend tempo, ik citeer hierbij de 
metafoor van Sir Graeme Lamb, 
voormalig commandant van het 
Britse veldleger en als comman-
dant van de Special Forces, de 
adviseur van Prime Minister Tony 
Blair: “Het lijkt wel of we tegen-
woordig in een heel grote donkere 
ruimte zijn. Vroeger opereerden we 
binnen de kaders van het licht dat 
we ergens in de verte zagen. Maar 
in de wereld van nu lijken er ineens 
meerdere deuren tegelijk open te 
gaan, waardoor het bijna een 
survival van de flexibelste lijkt te 
worden om als organisatie relevant 
te blijven. We voelen dat alles om 
ons heen verandert – de politiek, 
het klimaat, de technologie – en 
deze veranderingen lijken in een 
steeds sneller tempo te gaan. 
Daarom moeten wij als Landmacht 
vandaag robuust zijn én wendbaar 
om ook in de toekomst onze 
operationele opdrachten te kunnen 
blijven uitvoeren.” 

“Om relevant te blijven wil ik dan 
ook investeren in onze flexibiliteit 
en in ons aanpassingsvermogen. 
Hierbij hoort ook een stukje 
deregulatie, we zijn soms helemaal 
dicht geregeld met allerlei verschil-
lende regels waardoor mensen het 
idee hebben dat ze niet meer 
kunnen bewegen. Dit staat 
natuurlijk haaks op hun aanpas-
singsvermogen. Als organisatie 
moeten we eigenlijk voortdurend 
deregulatie doorvoeren, zodat onze 
mensen kunnen blijven bewegen 
en we meer aanpassingsvermogen 
creëren”, benadrukt C-LAS.

Destabilisering in vijf jaar
“Omdat de wereld van nu zo snél 
verandert zijn er ook veel disrup-
tieve krachten, dit is alleen al te zien 
in het bedrijfsleven. Je zal maar net 
in een winkelketen geïnvesteerd 
hebben terwijl online shoppen 
steeds populairder wordt en de 
winkelstraten verdwijnen. De vraag 
is of je daar als organisatie van 
gevrijwaard bent of dat je je er 
tegen moet wapenen. Ik wil hier 
tegen gewapend zijn, zodat de 
Landmacht vandaag en in de 
toekomst nog steeds kan werken 
aan de veiligheid van Nederland, 
beschermen wat ons dierbaar is.” 

“Buiten Nederland, buiten Europa 
is er voldoende aan de hand om 
ons nog steeds relevant te laten 
zijn. De eerdergenoemde metafoor 
van de donkere ruimte wordt 
steeds meer werkelijkheid. Toen ik 
in 2014 commandant werd van de 
43e Gemechaniseerde Brigade, een 
zware brigade die onder andere 
CV-90’s, Boxers, Fenneks en 
andere voertuigen tot haar beschik-
king heeft, werd gezegd dat dit het 
volgende was wat wegbezuinigd 
zou worden. Toentertijd wilden we 
juist meer naar maar lichte, 
expeditionaire capabilities.”

“Maar de grote verandering vond 
plaats vanaf 2014. Toen werd de 
Krim geannexeerd door Rusland. 
Datzelfde jaar werd ook de MH-171 
neergeschoten. In 2015 begon de 
vluchtelingencrisis. Dit zijn allemaal 
factoren die het wereldtoneel 
ernstig destabiliseren. Op dat 
moment speelde Syrië ook al, de 
honderden Jezidi’s die werden 
vermoord. Onze Patriots stonden 
toen in Turkije om Europa te 
beschermen tegen eventuele 

“Mijn filosofie over de Landmacht is vrij eenvoudig, ik 
streef naar een Landmacht die levert, een Landmacht die 
samenwerkt met internationale en nationale partners en 

een Landmacht waarin het prettig werken is. Aldus een 
niet mis te verstane Commandant Landstrijdkrachten 

(CLAS), luitenantgeneraal Martin Wijnen. 

I N T E R V I E W

C  L A S  W i j n e n :  ‘ D e  L a n d m a ch t  v a n  d e  t o e k o m s t  i s  e e n  r o b u u s t e ,  w e n d b a r e  L a n d m a ch t ’

‘Onze drive is om vandaag beter te willen zijn dan gisteren en morgen beter dan vandaag’

14



verdwaalde raketten. Ondertussen 
hadden we niet in de gaten dat 
onze eigen zoons en dochters 
aangetrokken zouden kunnen 
worden door de boodschap van IS, 
waardoor radicalisering ineens een 
vlucht nam. Dit is allemaal in een 
paar jaar tijd gebeurd. Als Land-
macht gingen we van expeditionair 
weer naar meer vuurkracht. Heel 
recent zien we het belang van Host 
Nation Support en de ondersteu-
ning in Nederland zélf. Dus zijn we 
steeds aan het veranderen om 
relevant te blijven, ondanks de 
disruptieve krachten.” 

Collega’s werken weer met 
plezier bij Defensie

De Landmacht moet ook relevant 
blijven voor haar personeel. De 
afgelopen jaren is er een enorme 
leegloop geweest bij Defensie. 
Maar het tij lijkt voorzichtig te 
keren. 
Luitenant-generaal Wijnen: “De 
personeelscijfers wijzen inmiddels 
uit dat in 2019 de instroom groter is 
dan de uitstroom. Ik zie op basis 
van onze moreelsmetingen die 
Defensie breed worden gehouden 
dat de verloopintentie zakt met 
dubbele cijfers. Het aantal mensen 
dat toekomst ziet bij Defensie stijgt 
juist met dubbele cijfers. Hier 
worden forse stappen gemaakt na 
de dip rondom de arbeidsvoorwaar-
den van 2017. Uit deze metingen 
blijkt dat mensen weer met meer 
plezier bij ons werken. Ik zie dit niet 
als een eindresultaat maar als een 
aanmoedigingspremie. De effort 
die we erin steken om de Land-
macht een prettige werkplek te 
maken betaalt zich kennelijk uit. 
Een aanmoediging om er nog meer 
energie in te steken.”

Toen in 2017 na de arbeidsvoor-
waardenonderhandelingen 
Defensie-breed collectief ‘nee’ 
werd gezegd tegen het onderhan-

delaarsresultaat was het duidelijk 
dat het anders moest. Het perso-
neel voelde zich erkend noch 
gewaardeerd. Erkenning van het 
feit dat ze soms onder abominabele 
omstandigheden moesten werken, 
met een infrastructuur die niet 
deugt, gebrek aan materieel en 
voorraden.

C-LAS: “In het kader van de 
bezuinigingen is jarenlang gezegd, 
we kunnen een eenheid opheffen 
of we kunnen het serviceniveau 
van onze infrastructuur omlaag 
brengen. Ons personeel moest 
maar tegen een stootje kunnen en 
alvast wennen aan de omstandig-
heden waaronder ze in inzetgebie-
den werken. Hierbij vergaten we 
dat onze militairen er natuurlijk ook 
een keer zat van worden als ze in 
oude gebouwen moeten werken 
waar de wc’s het niet doen. Ik ben 
van mening dat we moeten 
erkennen dat deze problemen er 
zijn en niet vertellen dat het 
allemaal wel meevalt of dat het 
over twee jaar opgelost gaat 
worden. Onze mensen moeten de 
mogelijkheid hebben om als 
professionals hun werk te kunnen 
doen, dus zonder een woud aan 
regels etc. etc. Dit gebrek aan 
erkenning en waardering heb ik 
vertaald in mijn streven naar een 
Landmacht waarin het prettig 
werken is. Prettig werken doe je 
trouwens ook in een omgeving 
waarin het fysiek en sociaal veilig 
is.” 

Werving van nieuwe  
collega’s 

“Persoonlijk vind ik dat we nog 
teveel mensen kwijtraken na het 
goed doorlopen van de keuringen. 
Als er 100 mensen startbekwaam 
worden geacht voor de opleiding 
zouden we deze 100 allemaal op 
een startfunctie moeten kunnen 
krijgen. Ik wil dat in de opleidingen 

‘de lerende’ centraal komt te staan 
en niet het systeem. Stel dat 
iemand een extra week of een 
extra stage nodig heeft voordat hij 
of zij startbekwaam is, dan gaan we 
dit proberen te regelen. Het 
alternatief is immers dat iemand de 
interesse verliest in een baan bij de 
Landmacht omdat ze denken dat ze 
niet goed genoeg zijn en daarom 
maar weer de burgermaatschappij 
in gaan. We zitten in een vraag-
markt en niet in een aanbodmarkt. 
We kunnen het ons niet veroorlo-
ven om de mensen, die bij ons 
willen werken en basisgeschikt zijn 
om bij ons te kunnen komen 
werken, te verliezen.”

“Door de vraagmarkt moeten we 
meer doen aan het behoud van 
onze mensen. Dit doen we onder 
andere door premies maar ook met 
flexibilisering. Zo moeten we kijken 
naar de mogelijkheden om onze 
militairen bepaalde levensfases 
parttime te kunnen laten werken. 
Dit zijn gesprekken waarin ik ook 
samen met de bonden wil verken-
nen wat we hierin samen voor het 
personeel kunnen betekenen en 
wat werkt. Eén ding is zeker, 
lifetime employment zie je niet 
meer overal, maar we moeten dit 
ook niet uitsluiten. Als er wél 
iemand is die 30 jaar bij ons wil 
komen werken moeten we dat óók 
kunnen faciliteren. Als mensen na 
10 jaar beslissen om weg te gaan 
en na 5 jaar weer terug willen 
komen moeten ze de volgende dag 
met een nieuw contract weer bij 
ons aan het werk kunnen. Soms is 
het lastiger om via de achterdeur 
binnen te komen dan door de 
voordeur. Daar zie ik een opgave 
voor ons als organisatie om die 
mensen dan weer bij ons te laten 
komen werken.” 

“Afgezien van alles wat we nog 
moeten doen in modern perso-
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neelsbeleid denk ik dat we al een 
heel aantal goede stappen hebben 
gezet, soms door fulltimers op een 
functie te zetten, of soms juist 
parttimers. Hierbij denk ik ook aan 
onze reservisten en burgers. Toch 
zie ik ook dat Defensie- en dus ook 
de Landmacht te maken heeft met 
een conjunctuurprobleem. Als het 
goed gaat met Nederland en de 
arbeidsmarkt wordt krapper, 
hebben alle overheidsinstanties- 
niet alleen wij maar ook bijvoor-
beeld de Politie, het Onderwijs en 
de Zorg-,-moeite met het vinden 
van personeel. Tegelijkertijd loopt 
de organisatie ook wel weer vol, als 
er sprake is van economisch laagtij 
in Nederland.”

“De tekorten binnen de Landmacht 
liggen momenteel bij de mbo3- en 
4-functies. Dit zijn onder andere de 
onderofficieren en het medisch- en 
technisch personeel. Of we de 
organisatie nooit meer gevuld 
krijgen? Nou, zover ben ik nog lang 
niet. Met name als er weer een tijd 
komt van recessie, -één ding is 
zeker, na een piek komt er altijd 
weer een dal. Toen ik brigadecom-
mandant was, zaten we aan het 
eind van de economisch recessie in 
Nederland en had ik een vulling van 
meer dan 100%. De veranderingen 
in de technologie gaan ons ook 
helpen om met minder mensen 
hetzelfde of juist meer werk te 
doen.”

Vakbekwaam opleiden
In de militaire professie sluiten 
sommige vakgebieden heel nauw 
aan bij de civiele wereld, andere 
weer wat minder. Bijvoorbeeld in 
de geneeskundige wereld zijn de 
Algemeen Militaire Verpleegkundi-
gen ook BIG-geregistreerd.

Wijnen: “Als onze verpleegkundi-
gen niet meer bij Defensie willen 
werken kunnen ze de volgende dag 
weer alweer aan de slag in 
bijvoorbeeld een ziekenhuis. Dit 
omdat onze militair geneeskundi-
gen aan hetzelfde moeten voldoen 
als de civiele geneeskundigen. Dit 
biedt kansen voor ons geneeskun-
dig personeel om makkelijk te 
kunnen switchen naar de civiele 
zorg. Aan de andere kant biedt dit 

ons als organisatie de flexibiliteit 
om te kunnen werken met 
ziekenhuizen om mensen in te 
huren voor bepaalde missies. We 
hebben bijvoorbeeld binnen de 
krijgsmacht niet voldoende 
chirurgische capaciteit omdat ze in 
het dagelijkse leven niet genoeg 
werk zouden hebben. Voor missies 
kunnen we ze dan inhuren bij 
ziekenhuizen.”

“Aan de andere kant zien de 
ziekenhuizen onze mensen 
natuurlijk graag hun kant op komen, 
dus er zit ook wel een bepaalde 
kwetsbaarheid aan vast. En dit 
geldt natuurlijk ook voor de 
verbindingsdienst en de genie. Veel 
van hun opleiding ligt in het verleng-
de van de eisen in de burgermaat-
schappij. We proberen ze dan ook 
zo dicht mogelijk bij een startkwali-
ficatie van een burgeropleiding te 
brengen.” 

“Het hele personeelssysteem zal in 
de komende tijd veranderen. Ik pleit 
voor meer flexibiliteit in het nieuwe 
systeem. Het zou makkelijker 
moeten zijn om een paar jaar in de 
civiele wereld te gaan werken en 
daarna weer bij Defensie terug te 
komen. Dit betekent wel dat de 
kwalificatie, die we de mensen 
mee geven, ook civiele waarde 
moet hebben. In de breedte van de 
organisatie zien we dit wel, 
bijvoorbeeld de chauffeurs met een 
groot rijbewijs, dat ook te gebruiken 
is in de burgermaatschappij. Voor 
de infanteristen is het misschien 
wat ingewikkelder hoewel er voor 
hun kansen liggen bij bijvoorbeeld 
de DSI (Dienst Speciale Interven-
ties). 
De combinatie van de kennis en 
kunde, de ervaring en de verwor-
ven competenties maakt onze 
Landmachtpersoneel zeer gewild 
buiten de organisatie. Eigenlijk ook 
wel iets om trots op te zijn.” 

Thuisfront
“Landmachtpersoneel wordt over 
de hele wereld ingezet. Dit 
betekent soms ook langere 
periodes van huis in gevaarlijk 
gebied. De Commandant Land-
strijdkrachten hecht grote waarde 
aan het thuisfront: “Het thuisfront 

is tijdens inzet de bepalende factor 
of iemand zijn of haar werk goed uit 
kan voeren. In het inzetgebied doet 
zich het fenomeen voor dat iemand 
zich helemaal focust op de uit te 
voeren taak, zijn of haar wereld 
wordt dan even heel klein. Ze 
worden gesteund door hun 
thuisfront en krijgen van alles 
opgestuurd maar andersom is die 
aandacht er misschien helemaal 
niet. Als er echter een kink in de 
kabel komt of thuis gebeurt wat 
dan zie je dat de militair zijn werk 
niet langer goed kan uitvoeren en 
dan komt pas vaak het besef dat de 
militair thuis ook een verantwoor-
delijkheid heeft. We trekken dus 
nogal een wissel op ons thuisfront.”

“Begin november hadden we de 
opnames voor Missie Max, een 
programma waarin het thuisfront 
videoboodschappen kan verzenden 
naar hun uitgezonden relatie om 
tijdens de feestdagen het gemis 
even te vergeten. Tijdens deze dag 
was er live contact met Afghanistan 
en Irak. Tegelijkertijd is dit ook een 
verwendag voor het thuisfront. De 
kinderen worden bezig gehouden 
met knutselwerk en verschillende 
optredens zodat de ouders en 
grootouders even ontlast worden. 
Ieder jaar is dit weer een terugke-
rende dag met ook een zomereditie 
met weliswaar geen uitzending 
maar wel een vergelijkbare dag. Er 
zijn natuurlijk ook thuisfronten die 
hier minder behoefte aan hebben, 
maar ook hier proberen we een 
oogje in het zeil te houden. 
Uiteindelijk heeft alles wat er thuis 
gebeurt invloed op onze mensen in 
het inzetgebied.” 

“Als organisatie zijn we verplicht om 
het thuisfront te steunen en ik voel 
dit ook echt als mijn verantwoorde-
lijkheid als commandant landstrijd-
krachten. We hebben hiervoor het 
‘Situatie Centrum’, als schakel 
tussen Nederland en de inzetgebie-
den. Maar ik heb ook veel bewon-
dering en respect voor de, -diverse 
thuisfrontcomités en belcirkels die 
gerund worden door talloze 
vrijwilligers, die zich belangeloos 
inzetten voor het thuisfront.” 

I N T E R V I E W

Kanttekening ACOM
De opvattingen en uitspraken in dit interview geven niet (zonder meer) de opvattingen, overtuiging en houding van de
ACOM de Bond van Defensiepersoneel, weer over de onderwerpen en thema’s die besproken worden.

Wij vinden het echter van belang dat ‘de werkvloer’ (het Defensiepersoneel, ACOM-leden in het bijzonder), kennis
neemt van het denken en doen van leidinggevenden, beleidsmakers en -bepalers bij de krijgsmacht.
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Actualiteiten Sectoroverleg Defensie (SOD)
S O D

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017‘18 dat op 27 november 
2017 tot stand is gekomen was één van de conclusies dat er meer 

gedaan diende te worden om op het gebied van instroom, door
stroom en uitstroom van personeel meer sturing te krijgen.  

De ondervulling en de vroegtijdige uit-
stroom vroegen en vragen nog steeds veel 
van de huidige medewerkers. De inzetbaar-
heid van de organisatie staat hierdoor onder 
druk. Daarnaast gaat talentontwikkeling 
iedereen binnen de organisatie direct aan, 
-  bovendien is dit voor alle leeftijden 
relevant. 

Defensie komt afspraken niet na
Om hier op korte termijn een impuls aan te 
geven zijn er toen diverse afspraken 
gemaakt over onder andere een aanstel-
lingsvorm voor een aspirant militair, een 
behoudpremie voor Fase 2 personeel. 
Daarnaast werd, per 1 januari 2018, de 
bezoldiging van militairen die uit de initiële 
opleiding op functie kwamen, minimaal 
gelijkgesteld aan het wettelijk minimum-
loon. Het toen geldende FPS (Flexibel 
Personeelssysteem) scholingsbudget, ten 
behoeve van de talentontwikkeling, werd 
met 20% verhoogd en bleef beschikbaar 
tot 5 jaar voor LOM. 

In het akkoord is ook de afspraak gemaakt 
dat ten behoeve van talentontwikkeling en 
om de ondersteuning aan het personeel 
(burgers en militairen) te garanderen, er 
een nieuw, uniforme employabilityorganisa-
tie ingericht zou gaan worden. Deze 
organisatie zou de middelen krijgen om, in 
nauwe samenwerking met de medewerker, 
de door- en uitstroom-wensen en -mogelijk-
heden te ondersteunen. De focus zou 
hierbij komen te liggen op het uitbouwen 
van de talenten van de medewerker voor 
een loopbaan binnen of op termijn buiten 
Defensie. Maar zo als vaker met afspraken 
met Defensie bleef het daarna stil. 

Vertrouwen in voorzitter SOD 
opgezegd

De centrales van overheidspersoneel 
hebben de oprichting van de employability-
organisatie in het SOD herhaaldelijk 
besproken en van de kant van de werkge-
ver Defensie is meermaals aangegeven dat 
er een beleidsvoornemen zou worden 
aangeboden waarin de oprichting van de 
employabilityorganisatie zou worden 
beschreven. In het SOD van 15 oktober is 
door Defensie toegezegd dat er een 
beleidsvoornemen zou worden aangebo-
den en anders, zo was de afspraak, zou er 
een extra SOD worden uitgeschreven. 
Geen van beide toezeggingen is gestand 
gedaan: Geen beleidsvoornemen en ook 
geen extra SOD. Dit tot groot ongenoegen 
van de centrales. Toen de voorzitter namens 
Defensie het voorstel deed om alsnog een 

extra SOD uit te schrijven als de rest van de 
tafel dit ook zou onderschrijven kon de 
voorzitter van de ACOM niet anders dan 
vaststellen dat Defensie zijn kans inmiddels 
wel had gehad. In het laatste SOD waren er 
twee opties: Tijdig aanbieden van een 
beleidsvoornemen c.q. uitschrijven van een 
extra SOD. Beide acties zijn achterwege 
gebleven. De CCOOP kan dan ook niet 
anders, aldus onze voorzitter, dan het 
vertrouwen in de voorzitter van het SOD als 
werkgever opzeggen. Er is nog door de 
centrales geopperd om desnoods via de 
rechter om naleving van de afspraak te 
vragen. Op 3 december is het volgende 
SOD en dan krijgt dit zeker een vervolg.

Pensioenreglement
De afgelopen weken is Werkgroep PA (Post 
Actieven) ook in extra vergaderingen bij 
elkaar gekomen om het Pensioenregle-
ment voor 2019 af te stemmen. Er is op dit 
moment nog geen overeenstemming 
tussen de bonden en Defensie over een 
nieuwe pensioenregeling. Het is wel 
noodzakelijk mede gelet op de tijd en de 
procedure die na een overeenstemming 
nog gevolgd dient te worden in de Pensi-
oenkamer en publicatie in de Staatscou-
rant, dat er snel overeenstemming wordt 
bereikt. Voor de actuele situatie kunt u altijd 
onze website www.acom.nl raadplegen.

Sollicitatieproces bij  
burgervacatures

In dezelfde vergadering van de WG AP is 
het voorstel van Defensie voor het sollicita-
tieproces bij burgervacatures besproken. 
Volgens Defensie leiden de huidige 
afspraken met betrekking tot het te 
hanteren selectieproces bij vulling van 
burgervacatures (soms) tot onnodig lange 
trajecten. Tevens gaf Defensie aan dat er 
onduidelijkheid bestaat over de te hanteren 
volgorde in het sollicitatieproces.
Om het sollicitatieproces sneller tot een 
succesvol resultaat te laten leiden en de 
juiste man/vrouw op de functie te krijgen 
met als bijkomend voordeel, volgens 
Defensie, verruiming van de diversiteit 
binnen de organisatie, stelde men voor om 
een burgervacature gelijktijdig zowel intern, 
rijksbreed als extern Defensie te publice-
ren. Defensie gaf hierbij wel aan dat de 
focus in eerste instantie gericht blijft op de 
interne kandidaten. Mocht echter kunnen 
worden aangetoond dat een externe 
kandidaat het meest geschikt is op de 
betreffende functie, dan moet de externe 
kandidaat ook kunnen worden geplaatst. 
Hier begint voor wat betreft de ACOM de 

schoen al te wringen. Defensie gaf bij haar 
voorstel aan dat na de vacaturepublicatie 
alle categorieën gelijktijdig in beschouwing 
mogen worden genomen met inachtne-
ming van de onderstaande voorkeursre-
gels:

1. Categorie A
  Door het Dienstencentrum Re-integratie 

aangeboden burgers en militairen.
2. Categorie B
  Burgerambtenaar met de status van 

interne herplaatsingskandidaat in het 
kader van SBK 2012

3. Categorie C
  Burgerambtenaren met een aanstelling in 

vaste of tijdelijke dienst (inclusief 
trainees)

  Militairen die een aanstelling als burge-
rambtenaar bij Defensie ambiëren

  Interdepartementale (Rijks-)ambtenaren
4. Categorie D
  Externe kandidaten.

Als ACOM staan wij niet positief tegenover 
dit voorstel. De positie van de 
burger in dienst van Defensie en 
de militair die een aanstelling als 
burgerambtenaar bij Defensie ambieert 
wordt ernstig geschaad als deze voorkeurs-
regels worden toegepast. De insteek van 
ACOM is zoals deze altijd is geweest: 
Medewerkers van Defensie gaan voor 
externe kandidaten of medewerkers met 
een tijdelijke aanstelling. Wat de ACOM 
betreft bestaat geen discussie over 
Categorie A en B waarbij de zachte 
herplaatsingskandidaat onder categorie B 
blijft vallen. Categorie C bestaat maar uit 
één groep burgerambtenaren en dat is in 
onze opvatting de burgerambtenaar in vaste 
dienst bij Defensie. Categorie D bestaat 
wat de ACOM betreft uit militairen die een 
aanstelling ambiëren als burgerambtenaar. 
Deze groep gaat voor op externe kandida-
ten. 
Voor alle duidelijkheid het betreft hier 
militairen die het uniform uittrekken en een 
burgerfunctie gaan bekleden. Dus niet de 
militair die met leeftijd ontslag gaat en een 
burgerfunctie ambieert. Volgens de ACOM 
is er ook een categorie E en hier vallen alle 
overige (externe) kandidaten onder. Na een 
discussie tussen Defensie en de centrales 
heeft Defensie besloten het voorstel mee 
terug te nemen en opnieuw te bestuderen.

Voor actuele informatie over deze en 
andere onderwerpen uit het SOD  
verwijzen wij u gaarne naar onze website: 
www.acom.nl 
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Kerst en burn-out

Een tijdje terug, las ik in het dagblad 
Trouw: “Als het leven te zwaar 
wordt om iemand te zijn, loop je 
grote kans op een burn-out.” 
Volgens het krantenartikel is de 
oorzaak van burn-out niet wat vaak 
gedacht wordt, namelijk dat het om 
te veel stress zou gaan of het 
gevolg is van een te hoge werk-
druk. Nee, volgens het artikel krijg 
je last van burn-out klachten als het 
verhaal over je eigen identiteit in de 
war is. Als je persoonlijke bronnen 
en motivaties opgedroogd raken. 
Als je jezelf kwijtraakt. Dan raak je 
vroeg of laat existentieel opge-
brand. Burn-out is eigenlijk een zeer 
ernstige identiteitscrisis, aldus 
Trouw. En helaas typisch iets van 
deze tijd.

Voorheen werd onze identiteit voor 
een groot deel bepaald door de 
plaats en de omgeving waar we 
opgroeiden, door de familie waar 
we deel van uitmaakten, door de 
(militaire) gemeenschap, de kerk, 
de vakbond waar we lid van waren. 
Tegenwoordig mogen we voor een 
groot zelf uitzoeken wat onze identi-
teit is. Dat heeft natuurlijk een 
mooie kant. Want als je identiteit al 
voor een groot deel bepaald is, 
zoals vroeger, dan kan het ook een 
keurslijf zijn waarin je niet tot je 
recht komt. Nu mag je dus zelf 
ontdekken wie je ten diepste bent 
of wie je eigenlijk wil zijn. En dat 
valt niet altijd mee.  

Bij de GV in de krijgsmacht 
proberen we wat dat betreft de 
militairen een beetje op weg te 
helpen. Zo is een belangrijke vraag 
bij conferenties voor nieuwe 
rekruten: Wie ben ik als militair? We 
laten ze daarbij vaak hun levensver-
haal uittekenen aan de hand van 
een levenslijn met hoogte- en 
dieptepunten. We laten ze feedback 
op elkaar geven over welke 
kwaliteiten en valkuilen ze bij elkaar 
zien. En in vertrouwelijke gesprek-
ken laten we ze op (hun eigen) 
verhaal komen. 

Toch lijden ook veel militairen aan 
burn-out klachten. Sterker nog, heel 
de krijgsmacht lijkt daar last van te 
hebben. Bijna 30 jaar van bezuini-
gingen zijn haar niet in de koude 
kleren gaan zitten en hebben iets 
van een identiteitscrisis teweegge-
bracht. Zo komen we burn-outs 
tegen in mensen en in organisaties. 
De hoogste risicofactor zit overi-
gens bij mensen die werkzaam zijn 
in de gezondheidszorg, de hulpver-
lening of het onderwijs. De 
mensgerichte beroepen, zeg maar. 
Probleem is namelijk dat door 
allerlei maatregelen van efficiëntie 
er te weinig tijd overblijft voor 
aandacht aan mensen. Te veel tijd 
gaat verloren aan administratie. 
Maar de waarde van menselijk 
contact en van aandacht is niet te 
administreren. In een op efficiëntie 
gerichte samenleving wordt het 
menselijk contact daarom vaak 
ondergewaardeerd. 

God heeft daar ook last van. Want 
Hij leeft en werkt bij uitstek 
mensgericht. En loopt daarmee een 
extra risico op burn-outklachten, 
zou je kunnen zeggen. Vooral in het 
Oude Testament komen we veel 
verhalen tegen waarin God zwaar 
teleurgesteld is in zijn mensen. 
Omdat als ze weer niet naar Hem 
luisteren en hun eigen ‘goddelijke’ 
gang gaan. Dit roept regelmatig de 
gramschap van God op, om dat 
oude woord voor toorn en woede 
maar weer eens te gebruiken. Zijn 
gramschap komen we van begin tot 
eind in de Bijbel tegen. Van de 
zondvloed in Genesis tot het einde 
der tijden in Openbaringen. Zo lijkt 
God eeuwig gefrustreerd te zijn 
door ons. Want er gaat veel mis in 
de schepping. En dat straalt af op 
de Schepper.

God vertoont volgens mij in de 
Bijbel met enige regelmaat 
kenmerken van wat wij tegenwoor-
dig burn-out noemen. Hij is vaak 
met tegenzin aan het werk in zijn 
schepping. Hij trekt zich terug op 
Zichzelf in zijn hemelse gewesten, 
ver bij de mensen vandaan. Hij is 

uiterst prikkelbaar en zijn gram-
schap kan furieus zijn, wat ook 
Hemzelf raakt. Zo kan je spreken 
over burn-out klachten van God. 
Niets menselijks is Hem wat dat 
betreft vreemd, al voordat Hij met 
Kerst in zijn Zoon Zelf mens werd.

Maar ook God is op (zijn heilig) 
Verhaal gekomen. Wij hebben er de 
Bijbel aan te danken. Met niet 
alleen verhalen van furieuze 
gramschappen. Maar gelukkig ook 
met veel verhalen van grote 
blijdschappen. Zoals het Kerstver-
haal. Door zelf mens te worden in 
de geboorte van zijn Zoon Jezus, 
kwam Hij weer in direct contact 
met zijn mensen. Het ging en gaat 
God om zijn aarde, zijn schepping. 
Het gaat Hem bovenal om ons, zijn 
mensen. 

Wat betekent dit nu voor ons? Wat 
betekent het dat God mens werd? 
Ik hoorde een collega een keer 
zeggen: “God is mens geworden, 
nu wij nog…” Kerst betekent dat 
wij volop mens kunnen zijn, met 
ieder een eigen levensverhaal. Met 
ieder een eigen identiteit. Dat wij 
volop onszelf mogen zijn, als 
herboren. Dat we tijd maken voor 
wat écht belangrijk is in ons leven, 
waar ieder van ons zich persoonlijk 
door laat voeden. Dat kunnen 
mooie boeken zijn, goede muziek, 
de schitterende natuur. 

En natuurlijk je gezin, familie, 
vrienden; samen eten en uitgaan. 
Samen een Kerstviering bezoeken. 
Bij elkaar op verhaal komen en met 
elkaar nieuwe verhalen beleven. Als 
je op die manier met elkaar Kerst 
mag vieren, bouw je veel weer-
stand op om een burn-out te 
voorkomen. En dat is mooi 
meegenomen. Sterker nog, dan 
kan het een gezegend feest 
worden! Dat wens ik u van harte 
toe - samen met allen die u dierbaar 
zijn.

Klaas Henk Ubels,
Hoofdkrijgsmachtpredikant

KERSTMERKSTENEN

De week van de deadline voor deze Kerstboodschap was ook de Week van de 
Werkstress naar Werkplezier – dat treft! Werkstress is een serieus probleem. Meer dan 

een miljoen landgenoten lopen jaarlijks het risico op een burnout en andere werk 
gerelateerde psychische ziekten. Defensie wilde in die week (werk)stress niet alleen 

bespreekbaar maken, maar vooral kijken hoe het Defensiepersoneel meer werkplezier 
kan krijgen. Dat is mooi. 

18



K E R S T M E R K S T E N E N
Ke r s t m i s  2 019

Haar zoon had zich ingezet voor vrede, maar 
daarbij ook vijanden gemaakt. De soldaten 
zeiden haar rechtuit: “We komen u vermoor-
den”. Ze wilden zich op de bisschop wreken 
door zijn moeder te doden. De oude vrouw 
werd even stil, en zei toen: “Dat is goed, 
maar geef me even tijd om te bidden, en geef 
me tijd om m’n mooiste jurk aan te trekken. 
Want vandaag is het feest. Ik ga mijn Schep-
per tegemoet”. Zelfs de moordenaars met 
zoveel haat in hun hart hadden daar niet van 
terug. Ze gingen weg zonder haar enig kwaad 
te doen. Het moedige getuigenis van de oude 
vrouw had hen ontwapend. Het toont de 
kracht van een sterk geloof.

Maar we weten ook hoezeer dit geloof onder 
druk staat in onze tijd. Er zijn zoveel stemmen 
die de mens klein maken, die zijn oorsprong 
en bestemming in God ontkennen, en een 
eendimensionaal wereldbeeld voorhouden. 
Het is onzin. Gods schepping heeft twee 
kanten, de zichtbare en de onzichtbare 
wereld. Het zijn de twee kanten van dezelfde 
medaille. Dat is nergens tegen logica of 
wetenschap. Integendeel, atheïsme is geen 
wetenschap, maar een keuze. Het gaat 
voorbij aan de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten. Het gaat ook voorbij aan de 
spirituele ervaring van ontelbare mensen. De 
Bijbel staat er vol mee. Het is ook de ervaring 
van Kerstmis. Even breekt de hemel open. 
Aan de herders verschijnen engelen. De 
wijzen zien een ster. Het helpt hen om achter 
de nederige gestalte van een kind in een 
kribbe de werkelijkheid te zien van een 
eeuwig goddelijk liefdesmysterie.

Het is een boodschap ook voor ons. Achter de 
gewone alledaagse werkelijkheid van je leven 
gaat een grandioze geestelijke realiteit schuil, 
die we gemakkelijk over het hoofd zien. Je 
bent omgeven door de Heer en zijn Moeder, 
door engelen en heiligen, door je dierbaren 
die bij God zijn. Zij proberen voortdurend het 
goede in je te sterken, en je te beschermen 
tegen het kwade. Verheug je erin. Het is 
belangrijk om dat te weten. Te weten wie en 
wat je bent als mens, om te kunnen strijden 
tegen alles wat kwaad is in jezelf en om je 
heen. Door dit Kind van Bethlehem zijn ook 
wij kinderen van God, intens en onvoorwaar-
delijk bemind, meer dan je je kunt voorstellen. 
Geschapen voor de eeuwigheid, en gesterkt 
door zijn Geest. Hij is geboren, zegt de 
Schrift, “om ons te verlossen door de 
vergeving van onze zonden”. Alles wat je 
oprecht berouwt en belijdt, wordt vergeven. 
Maar je moet het wel zelf willen.

Want ook dat zien we vaak over het hoofd. 
Een mens kan zich geestelijk afsluiten voor 
Gods liefde. Dan kunnen duistere machten 
binnendringen. Een jonge man in Duitsland 
probeert een synagoge binnen te komen om 
een bloedbad aan te richten onder onschul-
dige mensen. Een ander rijdt met een 
vrachtwagen in op weerloze burgers. Ze 
realiseren zich niet dat wat begint als een 
wrok of verontwaardiging door de Boze van 
binnenuit wordt aangewakkerd tot irrationele 
woede, als een mens zich niet weert. Ook 
daarvoor is dit Kind geboren. Door zijn 
menswording, zijn leven en lijden, heeft 
Christus ons toegerust met de kracht van 
geloof, hoop en liefde, van gebed, woord en 
sacrament, en daartegen is geen enkele vorm 
van kwaad bestand. Het is aan ons om ze ook 
te gebruiken, en zo verlossing en vrede te 
vinden. In die zin wens ik u allen een zalig en 
vreugdevol kerstfeest.

Bisschop Jozef Marianus Punt
Legerbisschop

Ooit heb ik verteld over een ervaring als legerbisschop tijdens 
de oorlog in Bosnië en Herzegovina. Ik had een ontmoeting thuis 
bij de bisschop van Banja Luka. Zijn 90 jaar oude moeder woon
de bij hem. Op een dag, vertelde ze, was zij alleen thuis, toen er 

vijandelijke soldaten binnendrongen. 

Als de hemel even openbreekt
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M i l i t a i r  A m b t e n a a r  e n  R e ch t s p o s i t i e  ( M A R )

Intern solliciteren naar een vacante functie bij Defensie  

Dit artikel behandelt de interne 
sollicitatie op een vacante functie 
binnen Defensie, waarbij de 
sollicitant voor de functie wordt 
afgewezen. Dit houdt in dat de 
militair-ambtenaar die reeds in 
dienst is bij Defensie, zijn 
belangstelling kenbaar heeft 
gemaakt voor een bepaalde 
vacante functie en vervolgens niet 
in deze functie wordt benoemd. 

Juridisch kader
Het Algemeen militair ambtena-
renreglement (AMAR) stelt dat de 
militair – om voor een functie in 
aanmerking te komen – aan de 
gestelde eisen over de opbouw 
van kennis, ervaring en vaardighe-
den moet voldoen. Bij het nemen 
van een beslissing tot functietoe-
wijzing wordt rekening gehouden 
met een aantal factoren, waaron-
der de beschikbaarheid van de 
militair en de bekwaamheid en 
geschiktheid van de militair. 

De Voorlopige Voorziening 
Uitvoeringsregeling AMAR (VV 
URAMAR) biedt nagenoeg geen 
nadere regels omtrent functietoe-
wijzing. Dit betekent dat het in de 
praktijk dus aankomt op de 
verschillende beleidsnota’s van 
Defensie (functietoewijzingsbe-
leid), het geldende loopbaanpa-
troon en de vaste regels die in de 
rechtspraak zijn ontwikkeld. 
Hieronder wordt op de diverse 
aspecten van de vaste recht-
spraak ingegaan.

Vaste rechtspraak
Bij het toewijzen van een vacante 
functie en het daarbij hanteren 
van functie-eisen, heeft de 
bevoegde commandant (die 
namens de staatssecretaris van 
Defensie handelt) een zogeheten 
‘discretionaire bevoegdheid’. Dit 
houdt in dat de commandant van 
het betreffende defensieonder-
deel veel beoordelingsruimte 
heeft om in concrete gevallen 

naar eigen inzicht een besluit te 
nemen. Dit brengt met zich mee 
dat de toetsing door de bestuurs-
rechter van de gebruikmaking van 
deze bevoegdheid terughoudend 
is. 
Indien gezegd kan worden dat de 
commandant niet in redelijkheid 
tot het afwijzingsbesluit heeft 
kunnen komen, dan wel heeft 
gehandeld in strijd met een 
geschreven of ongeschreven 
rechtsregel of een algemeen 
(bestuursrechtelijk) rechtsbegin-
sel, dan heeft een beroep bij de 
rechtbank een gerede kans van 
slagen. Het gaat dus kort gezegd 
om een zogenoemde ‘terughou-
dende toets’.

Selectiecriteria en selectie
commissie

De ingestelde sollicitatiecommis-
sie weegt de verschillende 
kandidaten tegen elkaar af op 
basis van de selectiecriteria. Het 
gaat erom in welke mate de 
kandidaat of sollicitant voldoet aan 
de diverse beoordelingspunten, 
functie-eisen of selectiecriteria 
van de vacante functie. Deze zijn 
in de vacaturetekst opgesomd. 

Het doel is dat de meest geschik-
te kandidaat in aanmerking komt 
door benoeming in de vacante 
functie. De sollicitatiecommissie 
brengt daaromtrent een advies uit 
aan de commandant die vervol-
gens een functietoewijzingsbe-
sluit neemt. Indien u als afgewe-
zen kandidaat een 
afwijzingsbesluit van de comman-
dant ontvangt dat niet spoort of 
afwijkt van het advies van 
selectiecommissie, dan kan dit bij 
de rechter leiden tot de slotsom 
dat de motivering van het 
afwijzend besluit niet deugdelijk is 
en dus niet in stand kan blijven. 
Besluiten moeten nu eenmaal 
goed zijn onderbouwd. 
 

Dit geldt overigens ook voor de 
sollicitant die zonder meer niet in 
beschouwing wordt genomen, 
niet is toegelaten tot de sollicita-
tieprocedure of niet is uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek. De 
commandant mag te allen tijde op 
grond van de bevindingen van de 
selectiecommissie de conclusie 
trekken dat de kandidaat niet aan 
alle functie-eisen voldoet (niet 
bodemgeschikt) en dus niet in de 
vacante functie zal worden 
benoemd. 

Fair playbeginsel
Het is niet toegestaan dat de 
commandant in de loop van de 
selectieprocedure, ten nadele van 
de betrokken militair, de rang 
wijzigt die is vereist of de criteria 
op essentiële punten wijzigt, voor 
het in aanmerking komen van de 
functie. Dit is in strijd met het 
zogenoemde ‘Fair play-beginsel’. 
Het Fair play-beginsel in het 
bestuursrecht eist een eerlijke 
behandeling van de betrokkene 
en eenduidigheid in het besluit-
vormingsproces. 

Schending van het vertrou
wensbeginsel

Indien de militair stelt dat er 
verwachtingen zijn gewekt dat de 
geambieerde functie aan hem of 
haar zou worden toegewezen, is 
het aan deze militair om dit te 
bewijzen of in hoge mate aanne-
melijk te maken. De betrokken 
militair zal moeten aantonen dat 
de commandant ‘ondubbelzinnige 
en ongeclausuleerde mededelin-
gen’ heeft gedaan waaruit de 
militair redelijkerwijze mocht 
begrijpen dat hij of zij – na het 
doorlopen van de sollicitatieproce-
dure – in de vacante functie zal 
worden benoemd. In het geval dat 
de commandant de toezegging 
niet heeft ingelost, kan met een 
beroep op het vertrouwensbegin-
sel succesvol het afwijzingsbe-
sluit worden aangevochten.

Defensie heeft zowel intern als extern vele vacante functies 
op verscheidene organisatieonderdelen. Als beroepsmilitair 

wordt van u  in het kader van het Flexibel Personeels
systeem  verlangd door de stromen naar een hogere functie. 

Maar wat nu als u voor de geambieerde functie wordt af
gewezen? In de praktijk van het militair bedrijf dringen zich 

de vragen op of de afwijzing rechtmatig is en of het  
sollicitatieproces wel eerlijk is verlopen?

M A R
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Intern solliciteren naar een vacante functie bij Defensie  

M A R

Vacante functie met een 
hogere rang

In de praktijk komt het vaak voor 
dat een militair zijn belangstelling 
kenbaar maakt voor een vacante 
functie waaraan een hogere rang 
is verbonden dan de sollicitant zelf 
heeft. Indien functietoewijzing 
volgt, betekent dit automatisch dat 
de naast hogere rang aan de 
militair wordt toegekend. Het is 
echter juridisch toegestaan dat de 
kandidaat wordt afgewezen, 
omdat hij niet over de juiste rang 
beschikt en dus meerwaarde 
wordt toegekend aan een kandi-
daat die reeds de rang bekleedt 
die aan de vacante functie is 
verbonden. We noemen dit ‘het 
beginsel van horizontale mobiliteit’. 

Afwijzing wegens onmis
baarheid

In een enkel geval wordt de militair 
bij een interne sollicitatie niet in 
beschouwing genomen, omdat hij 
of zij in zijn huidige, eigen functie 
onmisbaar wordt geacht (‘knel-
puntfunctie’). Het komt erop neer 
dat de militair intern niet mag 
solliciteren naar een functie buiten 
het eigen functiegebied. Deze 
afwijzingsgrond is niet toegestaan 
als de militair hierdoor zodanig 
wordt beperkt in zijn loopbaanmo-
gelijkheden dat het in strijd is met 
het beginsel van goed werkgever-
schap. Ook kan het voor de militair 
geldende loopbaanpatroon van het 
OPCO ‘roet in het eten gooien’, 
waarbij door de commandant een 
nadrukkelijk beroep op ‘zwaarwe-
gende redenen van organisatiebe-
lang’ wordt gedaan. Wel dient 
hierbij een serieuze afweging 
gemaakt te worden waarbij 
rekening gehouden dient te 
worden met de belangen van 
zowel het individu als de organisa-
tie.

Enige kandidaat
De commandant is niet verplicht 
de vacante functie toe te wijzen 
aan de enige bodemgeschikte die 
kandidaat is. Op grond van de 
bevindingen van de selectiecom-
missie mag de commandant de 
conclusie trekken dat de kandidaat 
weliswaar aan alle functie-eisen 
voldoet, maar toch op grond van 
‘nadere dringende eisen’ niet in 

aanmerking komt voor de geambi-
eerde functie, bijvoorbeeld omdat 
de kandidaat gebrek aan visie 
heeft. Er bestaat immers geen 
beleidsregel (meer) binnen 
Defensie die bepaalt dat - bij 
gebrek aan meerdere beschikbare, 
competente kandidaten - de enige 
bodemgeschikte kandidaat in de 
vacante functie móet worden 
benoemd. 

Onder dergelijke omstandigheden 
kan de commandant rechtsgeldig 
besluiten om de vacature op een 
later moment opnieuw open te 
stellen, al dan niet met aanvul-
lende of gewijzigde functie-eisen, 
teneinde alsnog een beschikbare 
en geschikte kandidaat te vinden.

Opgedane werkervaring in 
de civiele sector

Het functietoewijzingsbesluit van 
de commandant is het resultaat 
van een beoordeling van de 
capaciteiten van de kandidaat 
tegen de achtergrond van de 
functie-eisen. 
De commandant heeft hierbij een 
ruime mate van beoordelingsvrij-
heid. In het geval de kandidaat 
naar voren brengt dat hij op een 
specifiek beoordelingspunt ruime 
ervaring in de civiele sector 
(burgermaatschappij) heeft 
opgedaan, weegt dat niet mee bij 
de vaststelling van de werkerva-
ring. Het gaat om ervaring 
opgebouwd als militair bij Defen-
sie. Indien de kandidaat niet over 
de juiste ervaring beschikt voor de 
geambieerde functie, volgt terecht 
een afwijzingsbesluit. 

Financiële compensatie bij 
onrechtmatige afwijzing 

Indien de commandant, bij 
afweging van de betrokken 
belangen van de kandidaten, in het 
functietoewijzingsproces willekeu-
rig heeft gehandeld, kan dit leiden 
tot de verplichting van een 
financiële compensatie of schade-
loosstelling van de ten onrechte 
afgewezen sollicitant. Dit is enkel 
op zijn plaats als ‘rechtsherstel’ 
feitelijk niet meer kan geschieden 
in de vorm van toekenning van een 
zogeheten ‘voorkeurspositie’ bij 
een volgende sollicitatie of dat er 
geen formatieruimte meer is om 

de militair op een andere, gelijk-
waardige vacante functie te 
plaatsen. 

Voorlopige voorziening
Overigens is het vragen van een 
voorlopige voorziening aan de 
rechtbank - waarbij het stilleggen 
van de functietoewijzingsproce-
dure wordt geëist totdat de rechter 
op het beroep uitspraak heeft 
gedaan - in beginsel mogelijk. 
Maar dit heeft enkel zin als de 
sollicitatie- en toewijzingsproce-
dure niet intussen is afgerond met 
een afwijzingsbesluit en een 
toewijzingsbesluit. Is het functie-
toewijzingsproces inmiddels 
afgerond, dan is het noodzakelijke 
spoedeisend belang komen te 
ontvallen met als gevolg dat de 
voorlopige voorziening door de 
rechtbank wordt afgewezen.

Tenslotte
De sollicitatie- en toewijzingspro-
cedure is bij Defensie thans niet 
uniform en transparant beschre-
ven. De onderscheidende operatio-
nele commando’s bij Defensie 
hanteren hun eigen functietoewij-
zingsbeleid en loopbaanpatronen. 
Het verdient aanbeveling dat hier 
verandering in komt, temeer 
omdat het AMAR en VV URAMAR 
weinig duidelijkheid bieden en zich 
beperken tot de hoofdlijnen. 

Ter voorkoming van bezwaar- en 
beroepsprocedures (en onbegrip 
en frustratie bij de afgewezen 
sollicitant), komt het verstandig 
voor als Defensie een sollicitatie-
code introduceert die handvatten 
geeft bij de sollicitatieprocedure en 
de totstandkoming van het 
afwijzingsbesluit of toewijzingsbe-
sluit. De NVP-code van de 
Nederlandse Vereniging voor 
Personeelsmanagement & 
Organisatieontwikkeling (NVP) kan 
hierbij als uitgangspunt dienen. 

Indien u vragen hebt over (afwij-
zende) besluiten of daartegen 
middels bezwaar of beroep wenst 
op te komen, neem dan contact 
op met de Juridische Dienst van 
de ACOM, telefonisch via  
033-4953020 of per e-mail  
via info@acom.nl. 
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De missie, in de nacht van 20 op 21 
september 2015 uitgevoerd, stond 
als “uneventful” aangetekend in de 
boeken. Maar een paar weken later 
volgde de harde ontnuchtering door 
een berichtje uit Nederland. Daarin 
werd gemeld dat de Amerikanen 
een onderzoek hadden gelast naar 
de luchtaanval. Niet een IS-hoofd-
kwartier in Mosul was met de 
grond gelijk gemaakt maar een 
woonhuis en er waren burger-
slachtoffers. 

Fatale fout intel
Men had “in het selectieproces van 
het doel” een fout gemaakt. Een 
‘mix-up in targets’ met fatale 
gevolgen. “Een klap in mijn gezicht 
(-) ik heb er nachten niet van 
kunnen slapen”, bekende de vlieger 
in een (geanonimiseerd) interview. 
Een volgens het boekje voorbe-
reide en uitgevoerde actie die 
achteraf ‘gevoed’ bleek met 
onjuiste Amerikaanse ‘intel’ op de 
grond, wist minister van Defensie 
Bijleveld te melden. 
Bij een eerder bombardement door 
een Nederlandse F-16 op een 
opslagplaats van de terreurbewe-
ging in Hawija vielen ongeveer 70 
doden. De toenmalige minister van 
Defensie Hennis-Plasschaert zou 
dit voor de Tweede Kamer hebben 
verzwegen. Volgens Hennis hadden 
de F-16 missies boven Irak tot 
dusver geen burgerslachtoffers 
hebben geëist. Het hoge aantal 
civiele doden als gevolg van het 
Hawija-bombardement werd 
toegeschreven aan de grote 
hoeveelheid explosieven dat in het 
magazijn lag opgeslagen.    

Meer dan 3000 acties
Het Openbaar Ministerie heeft 
destijds beide acties tegen het licht 
gehouden maar zijn bevindingen 
zijn toen niet bekend gemaakt. Dit 
om de veiligheid van de F-16 

vliegers niet in gevaar te brengen. 
In de periode oktober 2014 en juni 
2016 waren Nederlandse F-16’s, in 
opdracht van de internationale 
coalitie tegen terreurorganisatie IS, 
actief in het Irakese luchtruim. De 
sorties werden uitgevoerd vanaf 
een basis in Jordanië. Twee jaar 
later volgde een tweede missiepe-
riode waarbij ook aanvallen werden 
uitgevoerd op de oostelijke regio 
van Syrië.
In beide inzetperiodes voerden 
F-16’s van de Koninklijke Lucht-
macht ongeveer 3000 acties uit. 
Het Nederlandse squadron in 
Jordanië vervulde een belangrijke 
rol in de strijd tegen de militaire tak 
van IS waarbij locaties en jihadisten 
werden uitgeschakeld. 
Van de talloze aanvallen uitgevoerd 
door F-16’s voorzien van NL-roundel. 
Vier van die acties werden van-
wege het Openbaar Ministerie 
nader onderzocht maar dit leidde in 
geen van de gevallen tot een 
vervolgonderzoek. 

Moeilijke afwegingen
Onder meer over de inzet van de 
F-16 boven Irak, Syrië en andere 
brandhaarden in de wereld gaat het 
boek Missie F-16 van Olof van 
Joolen en Silvan Schoonhoven, 
defensiejournalisten bij het 
ochtendblad De Telegraaf1. Beschre-
ven wordt een kwarteeuw aan 
acties die in heftigheid alsmaar 
toenamen. De Balkan: Bosnië en 
Herzegovina, Kosovo, vervolgens 
Afghanistan, Irak en Syrië met een 
oplopende intensiteit aan aanvallen 
en wapengeweld. 
Volgens de uitgever van Missie F-16 
“spreken leden van de gesloten 
vliegergemeenschap (voor het 
eerst) over de moeilijke afwegingen 
die ze in fracties van seconden 
moeten maken. Hoe is het om te 
beslissen over leven of dood? Gooi 
je die bom wel of niet? Hoe ga je 

om met rigide geweldsregels uit 
Den Haag of het risico om burgers 
te treffen?” 

Indrukwekkende staat van 
dienst

In Missie F-16 komen piloten aan 
het woord die als het ware het 
vliegtuig zo’n 40 jaar geleden in de 
wieg hebben gelegd. De crashes, 
vaak met dodelijke afloop, komen 
aan bod en hoe de vliegers 
daarmee omgingen. Uiteraard ook 
de eerste ‘oorlogsinzet’ van het 
vliegtuig bij bombardementsacties 
boven het uiteengevallen Joegosla-
vië met in de hoofdrol kapitein-
vlieger Manja ‘Toots’ Blok, de 
eerste operationele vrouwelijke 
F-16-piloot ter wereld.  
In het boek ook het uitvoerige 
relaas van ‘Stefan’ van het vergis-
bombardement op Mosul. Voor 
fans maar ook voor geïnteresseer-
den in het vroegere paradepaard 
van de Koninklijke Luchtmacht en 
zijn ‘ruiters’, is het boek van 
Schoonhoven en Van Joolen een 
ware vindplaats. 

Na een kwart eeuw missie-inzet 
met een indrukwekkende staat van 
dienst wordt de F-16 Fighting 
Falcon MLU (midlife update) ook 
wel Viper of Electric Jet, definitief 
uitgefaseerd. Van de oorspronkelijk 
bij General Dynamics/Lockheed 
Martin aangekochte 213 toestellen 
zijn er nu nog 68 inzetbaar. Daarvan 
zijn er tot dusver 58 verkocht aan 
Chili (37) en Jordanië (21).

A L G E M E E N

“Misselijkmakend!” Zo omschreef de F16 
vlieger en mission commander ‘Stefan’ het 
besef de uitvoerder te zijn van het ‘vergis

bombardement’ in Irak waarbij in plaats van 
ISterroristen een familie van 4 personen 

werd gedood. Het is voor de Luchtmachtmili
tair “moeilijk te leven” met de wetenschap 

dat hij welbeschouwd de dood van (onschul
dige) burgers op zijn conto heeft staan. 

F  16  v l i e g e r  ‘ v e r g i s b o m b a r d e m e n t ’  M o s u l : 

‘Schone handen houden in een oorlog is ingewikkeld’

1  Passages in het boek gaven aanleiding tot Kamervragen door de leden Isabelle Diks (GroenLinks) en Sadet Karabulut (SP) aan de ministers van Defensie 

en van Buitenlandse Zaken, waarop de bewindslieden inmiddels hebben gereageerd. Zie: https://bit.ly/2OjZBZJ
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A L G E M E E N

Uitgeverij Nieuw Amsterdam gaf ons drie exemplaren van  
Missie F16, voor verloting onder de leden.

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl en vermeld daarbij uw naam, registra-
tienummer en de titel van het boek. Reageren kan tot en met 6 januari.

Missie F-16, Auteurs: Olof van Joolen; Silvan Schoonhoven. Paperback,  
256 blz., € 20,00, ISBN: 9789046825891.

Bij de verloting van het boek ‘Sunset March’, ‘de Oversteek’  
over de Waalbrug in Nijmegen, kwamen als winnaars uit de bus: 

•  Frans van Meltvoort
• Piet Jansens
• Kim Nieuwenhoven

Proficiat! 

F  16  v l i e g e r  ‘ v e r g i s b o m b a r d e m e n t ’  M o s u l : 

‘Schone handen houden in een oorlog is ingewikkeld’

Uw hypotheek, onze zorg!

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

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

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS fase-1 
en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.



Apeldoorn-Ede-Ermelo-Wezep
De Willem III kazerne in Apeldoorn, was op 30 oktober jl., de locatie voor de bijeenkomst van Regio Midden  
bestemd voor senioren uit Apeldoorn-Ede-Ermelo-Wezep. Van die gelegenheid werd onder meer gebruik gemaakt  
voor de huldiging van 6 jubilarissen. Wij hebben ze in twee foto’s vastgelegd voor ACOM Journaal.

Apeldoorn I
Van links naar rechts op de voorgrond: de 
heer H. Kroon (50 jaar lid) met echtgenote, de 
heer P.G. Lotterman (25 jaar lid), naast hem 
zijn echtgenote en mevrouw en de heer 
H.G.L.M. Nitert (50 jaar lid). Op de achter-
grond van links naar rechts: de heer W.B.M. 
Sanders, regioseniorenvertegenwoordiger, de 
heer J.B. Kemper, voorzitter Regio Midden, 
en de heer B. Pattynama. regioseniorenverte-
genwoordiger.

Apeldoorn II
Van links naar rechts op de voorgrond: de 
heer N.S. Hoekstra (50 jaar lid) met echtge-
note, mevrouw en de heer H. Bartelink (50 
jaar lid) en de heer C.E. Bergman (60 jaar lid) 
en zijn echtgenote. Op de achtergrond van 
links naar rechts de heer J.B. Kemper, voorzit-
ter Regio Midden, de heer B. Pattynama, 
regioseniorenvertegenwoordiger en de heer 
W.B.M. Sanders regioseniorenvertegenwoor-
diger.
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Thuisfrontdagen
Activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de Koninklijke Marine, 
Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee. 
De militair en/of het thuisfront krijgt een uitnodiging voor de activiteit thuisgestuurd. 
Bezoekt u een militaire locatie? Dat kan alleen met rijbewijs, paspoort of idkaart.

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

Datum Tijd Activiteit Locatie

januari    
25 10.00 Thuisfrontcontactdag RS (1e) Burgers Zoo', Arnhem CLAS

februari  
5 8.30 Thuisfrontinformatiedag Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
  (diverse missies)  
7 8.30 Thuisfrontinformatiedag RS Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot CLAS
29 10.00 Thuisfrontcontactdag RS (2e) Van der Valk Hotel, Eindhoven CLAS

maart  
4 8.30 Thuisfrontinformatiedag EFP 20/1b Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
7 8.30 Thuisfrontcontactdag Burgers Zoo', Arnhem KMar/Pol

KMar = Koninklijke Marechaussee
DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
Pol= Nationale Politie
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P A K K E T H L B B F J U R K

L S A D M E E U N A I S P A R
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E H R H K N N R A S M L R F O
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E H R H K N N R A S M L R F O
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T J R P T I E E N G E L O F R

F E E S T S Z E Z E L O V E O

K M U T S I U U K E T R E S O

T O E T J E S W E N S E N T D

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. Na oplossing vormen 
de overgebleven letters een zin. 

AROMA - BALLEN - BIER - BOOM - DINER - ENGEL - EZEL - FAKKEL - FAMILIE - FEEST - FILM  
HAARD - HELDER - HOTEL - HULST - JEZUS - JOZEF - JURK - KAART - KARAF - KERK - KLEED  
LAMPJES - MARIA - MUTS - OVEN PAKKET - PIEK - ROOD - SCHILDERIJ - SERVET - SNEEUW 
SPAR - STER - TELEVISIE - TOAST - TOETJE - TOOST  VOLKSTELLING - WENSEN - WIJN          W309

P U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E L

WOORDZOEKER

Oplossingen kunt u inzenden tot 

02 januari 2020.

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

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #11-19 luidt: Waterpistool. 
De winnaars: R. Roelof-Hetz; F.D. Monfils, ‘s-Hertogenbosch.

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

Proficiat!
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sen 40 jaar ACOM-lid
In Ede was het op 7 oktober jl. feest ten huize van de heer 
E.B. Isenia in verband met zijn 40-jarig jubileum als ACOM-lid. 
Seniorenvertegenwoordiger B. Pattynama van Regio Midden 
ging op bezoek bij de jubilaris met het insigne, de oorkonde 
en de ruiker bloemen voor de vrouw des huizes.
Op de foto de jubilaris en zijn echtgenote. 

Rijen
Regio Zuid organiseerde op 7 november jl. een senioren 
bijeenkomst in Rijen en wel in de lokaal bekende uitspan-
ning De Vijf Eiken. Het vormde onder meer het feestdecor 
voor de huldiging van 7 (goud en diamant) jubilarissen die 
de ACOM-fotograaf op twee foto’s ‘ving’. 

Rijen I
Van links naar rechts: Mevrouw en de heer  
J.C. Theunissen (60 jaar lid), mevrouw en de heer  
J.C. Wennekes (60 jaar lid), de heer A.B.J. van Koningsbrug-
ge, voorzitter Regio Zuid en de heer H.R. van Baaren  
(50 jaar lid) en tevens regioseniorenvertegenwoordiger.

Rijen II
Op de foto van links naar rechts: De heer  
H.R. van Baaren (50 jaar lid) en tevens regioseniorenverte-
genwoordiger, de heer C. Langermans (50 jaar lid), me-
vrouw en de heer A.L.J.M. Emmers (50 jaar lid),  
mevrouw en de heer J.M. Hardeman (60 jaar lid)  
en de heer A.B.J. van Koningsbrugge, voorzitter  
Regio Zuid.

Leeuwarden
De seniorenbijeenkomst van Regio Noord die op  
5 november jl. gehouden werd in het MFC 
Camminghastins te Leeuwarden, vormde de 
feestelijke omlijsting voor de huldiging van 
onderstaande jubilarissen.
Van links naar rechts op de foto:  Mevrouw en de 
heer J.R. Leever (40 jaar lid), mevrouw en de heer 
J.M.H. Ligthart (50 jaar lid), de heer F.T.C. Voogt, 
voorzitter Regio Noord, de heer D. Yntema (40 
jaar lid) met echtgenote en de heer J. Papjes (60 
jaar lid) met echtgenote.
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Bezoek onze vernieuwde website 
www.SPDinfo.nl. De site biedt u nog 
meer bedieningsgemak. 
U vindt eenvoudig de informatie die u 
zoekt. Check, vergelijk en sluit af op 
www.SPDinfo.nl

De collectieve 
SPD-VGZ zorgverzekering 

WWW.SPDINFO.NL

Het SPD-VGZ zorgcollectief biedt (oud-) 
medewerkers van het Ministerie van Defensie 
en hun gezins leden ook in 2020:

 Maatwerk door keuzevrijheid 
 Ruime vergoedingen 
 Basisverzekeringen met 4% korting
 Aanvullende verzekeringen met 25% korting 
 Tandverzekeringen 10% korting 

Voorbeeld: Vader en moeder met twee opgroeiende kinderen. Ze willen een beperkt budget fysiotherapie (9 behandelingen) 
en een orthodontiedekking van € 2.000 per kind. Bij bijvoorbeeld Univé betalen zij voor een vergelijkbare collectieve 
zorgverzekering ruim € 166 per maand. De premie van de SPD-VGZ zorgverzekering Ruime Keuze met aanvulling Goed 
en Tand Beter bedraagt € 146,05. De SPD biedt de gewenste dekking en op jaarbasis bespaart dit gezin meer dan € 480!
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25 jaar lid
Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen: E.W.J. van den Berg (MAJ),  
P.J.M.A. van Berlo (SM), A.J. Dekker (KAP), 
A.G. de Haas (SM), P.G. Lotterman (AOObd), 
I. Schipper (SM), W. van Toor (SM),  
R.C.H. Traas (ELT), J.D. Trenning (SM).

40 jaar lid 
Aan onderstaande leden is kortgeleden het 
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap 
uitgereikt: J.R. Leever (KAPbd), W.J.J. van 
Lieshout (LKOLbd), J.A. Lutjes (AOObd), 
B.M. Vallinga (KAPbd), D. Yntema (SMbd).

50 jaar lid
De navolgende leden hebben onlangs het
ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap
opgespeld gekregen: 
H. Bartelink (KAPbd), W.A. Derks (AOObd),
A.A.A. van Hamond (AOObd),  

M.C. van der Heide (ELTbd), N.S. Hoekstra 
(MAJbd), H. Kroon (AOObd), J.M.H. Ligthart 
(AOObd), H.G.L.M. Nitert (KAPbd), 

60 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaat-
schap is uitgereikt aan: C.E. Bergman 
(AOObd), Mw. H. van Gemberghe-Beljaars, 
Mw. M. Jansen-Spiero, 
C.J.M. Leek (AOObd), J. Papjes (SMbd), 
L.P.J. Scheenen (AOObd), J.W. Selen 
(KAPbd), Mw. L.J.P.A. Wanrooij-Gelens,  
Mw. C.H.J.M. Welting-Greven.

Dienstverlating
Onlangs heeft de dienst verlaten:
S.M. Marinus (AOO).

Huwelijk
Op 16 november 2019 vierde de familie  
H. Kroezen haar 50-jarig huwelijksfeest.
Adres: Vuurijzer 8, 5406 BD  UDEN.

LidmaatschapOverledenen
(Herplaatsing)
Apeldoorn

Jacobus Johannus (Koos) Singelenberg, 
93 jaar, op 27 september. 
Correspondentieadres:  
Gildenlaan 345, 7329 EC Apeldoorn.

Venlo
Jo van den Biggelaar, 96 jaar,  
op 10 oktober.
Correspondentieadres:  
Jerusalem 84, 5801 ML Venray.

Oss
Cornelis Puijk, 91 jaar, op 26 oktober.
Correspondentieadres:  
Koornstraat 143, 5348 NA Oss.

Enschede
Antonie (Toon) van der Horst, 87 jaar,  
op 31 oktober.
Correspondentieadres: Staverdenhoek 
37, 7546 GE Enschede.

Arnhem
Cornelis (Kees) van Dijk, 85 jaar,  
p 8 november. 
Correspondentieadres: Albert van 
Dalsumlaan 85, 6836 MX Arnhem. 

Uden
Harry Thorsen, 86 jaar, op 14 november.
Correspondentieadres:  
De Dollard 3, 5463 RE Veghel. 

 
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
Waarnemend: W.J.R. van Mol
Kloostertuin 55, 5741 BW Beek en Donk
Mobiel: 06-46154093

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

Regiosecretarissen

DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM

Dit is het nieuwe lid van de ACOM
Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

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.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

Onderdeel: 

Krijgsmachtdeel:  KL                

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

Naam: 
E-mailadres: 
Registratienummer:

Als welkomstgeschenk ontvangen wij:

Rugzak Recon 25 liter 
Crusader Survivalset/multitool 
Zippo aansteker
VVV-bon € 10,00

Rugzak Recon 25 liter 
Crusader Survivalset/multitool 
Zippo aansteker

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties



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, J. de Bel-Mussche,  
G. Dijkers, S. Hop

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.


