
nummer 2 - 2020

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

•  Geen geschil over pensioengevendheid eenmalige uitkeringen

•  Donkere dagen en de Grote Verdwijntruc bij pensioenen

•  Terugbetalingsverplichting van militairen voor opleidingskosten



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 is al 25 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen die volledig zijn 
afgestemd op de risico's die u als militair loopt en waar uw thuisfront mee te 
maken kan krijgen. DFD spreekt de taal van militairen en is de schrijver van 
het boekje Wegwijzer bij Opkomst. DFD biedt u de zekerheid van: #Maatwerk 
verzekeringen en hypotheken. #Onafhankelijk advies bij u thuis, ook ’s avonds 
en in het weekend. #Provisieloze verzekeringen. #Het DFD-abonnement biedt 
u financiële helderheid. #Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar. #Snelle en 
klantvriendelijke schadeafwikkeling. #Zekerheid en gemak, u en uw thuisfront 
hebben er geen omkijken naar.

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 collec-
tieve 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 Defensie-
personeel, 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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Het MC Overleg Krijgs-
machtbreed Reservisten, 
sinds enkele jaren actief, 
biedt MC-vertegenwoor-
digers van de krijgs-
machtonderdelen een 
podium om hun proble-
men te bespreken.

06

Op de contactdag van 
het thuisfront RSM-15: 
‘Wat ons verbindt is dat 
we allemaal partners, 
kinderen of ouders op 
missie hebben’. 

17
10Welke vragen leven er zoal 

bij de MC-vertegenwoordi-
gers over de rol, taken en 

bevoegdheden van de 
preventiemedewerker 

(v/m).

23De Veteranenombudsman 
gaat onderzoek doen  
bij Defensie naar de 

(behandelingsduur van) 
schaderegelingen bij  

de krijgsmacht.

Jan Kropf

Vlissingen en mariniers. Twee zaken die, weten we al 
jaren, niet goed lijken te matchen! Het (lichtvaardig 
genomen?) besluit de mariniers te verhuizen van 
Doorn naar Vlissingen, draaide uit op een langdurige 
soap die in de media breed werd uitgemeten. Maar de 
laatste maanden kwam de geruchtenmachine stevig op 
gang: Op 17 januari zou in de ministerraad het 
definitieve besluit vallen. 

Het bleek loos alarm. De ministerraad van 24 januari 
misschien? Zou dan eindelijk de ‘verlossende’ 
duidelijkheid komen? Maar nee hoor, er kwam een 
Kamerbrief. Defensie had het licht gezien, mariniers 
wilden en willen niet naar Vlissingen en er waren 
“ineens” serieuze zorgen over het eerdere besluit om 
het Korps Mariniers naar Zeeland te verhuizen. 

Zorgen vanwege het behoud en de werving van de 
mariniers en daarmee de toekomstbestendigheid en 
continuïteit van het Korps Mariniers. - Zorgen die 
zouden kunnen leiden tot heroverweging van het 
besluit uit 2012. Wow, dat is nog eens een onverwach-
te ontwikkeling na de discussie van de afgelopen 
jaren? En dan heeft men het in de Kamerbrief nog niet 
eens over de zaken die in Vlissingen niet gerealiseerd 
zouden kunnen worden en de inmiddels aanzienlijk 
gestegen kosten.

Maar nog vreemder is de passage in de brief dat het 
kabinet zich tegelijkertijd ook zorgen maakt over de 
negatieve gevolgen van een mogelijke heroverweging 
voor de economische structuur en werkgelegenheid in 
de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen. Wat 
bedoelt men nu precies? Hebben de provincie en de 
gemeente “recht op compensatie” als de mariniers 
toch niet naar Vlissingen gaan? En gaan we dan 
serieus in discussie met de lokale bestuurders over 
proefballonnetjes ter waarde van 2 miljard euro? 
Krijgen dan alle plaatsen en provincies waar Defensie 
vertrokken is of niet naar toe is gegaan ook compensa-
tie? Lastige discussie, die we wellicht veel eerder 
hadden moeten voeren. Dan hadden we wellicht nooit 
iets hoeven afstoten of inkrimpen. Dat heeft immers 
nogal wat gekost. Maar kunnen we de redenering ook 
omdraaien? Als Defensie zich nu wél ergens gaat 
vestigen of gaat uitbreiden, kunnen we dan een deel 
van de opbrengsten voor die steden of provincies 
terug laten vloeien naar de begroting van Defensie? 
Dan wordt het in ieder geval een zuivere discussie. 

Om de een of andere reden heb ik hier toch wel weer 
een ‘dubbel gevoel’ bij. Politieke spelletjes: En weer zit 
Defensie in de hoek waar de klappen vallen. Nog even 
en de politiek komt werkelijk met een compensatie 
van 2 miljard voor Zeeland en Vlissingen en als men 
dat dan op de begroting van Defensie zet, hebben we 
weer extra geld uitgegeven voor Defensie! Ik hoop 
oprecht dat er aan deze gênante soap snel een einde 
komt en dat er, zoals aangegeven, uiterlijk 1 april 
duidelijkheid komt voor Defensie in het algemeen en 
de mariniers in het bijzonder.
En stel dat het Nieuw-Milligen wordt, centraal gelegen 
op de mooie Veluwe en op slechts een half uurtje van 
Doorn, zouden er dan wellicht nog een aantal van de 
vertrokken mariniers terug willen naar Defensie? Dat 
zou toch mooi zijn? Ze gingen weg met een FPS2 
aanstelling zonder zekerheid over een vast contract en 
onzekerheid over het al dan niet verplaatsen naar 
Vlissingen. Nu kunnen ze wellicht terugkomen met de 
zekerheid van een vaste baan op een luttel half uurtje 
van Doorn. 

Een utopie? Of toch écht een besluit in het belang van 
Defensie en dus in het belang 
van Nederland? Wat mij 
betreft is de vraag stellen in 
deze ook het antwoord geven. 
De tijd zal het leren, maar 
cruciaal voor alle partijen is 
dat er op korte termijn 
duidelijkheid en zekerheid 
komt. Daar kan volgens mij 
geen misverstand over 
bestaan!

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

Europese landen achter maritieme 
missie in Straat van Hormuz

Europa schaart zich achter de maritieme missie in de Straat van Hormuz. 
Duitsland, Italië, België, Griekenland en Portugal hebben hun steun uitge-
sproken voor de ‘Hormuz-missie’. Eerder hadden Nederland, Frankrijk, en 

Denemarken al de daad bij het woord gevoegd, - alle sturen ze een fregat. 
Het lcf Zr. Ms. De Ruyter1 is inmiddels vertrokken naar de Golf regio 

(Verenigde Arabische Emiraten). 

De nadruk, zo liet men weten, ligt echter vooral 
op diplomatie en de-escalatie. De spanning in 
de regio was na de entering van olietankers 
door Iran in de zeestraat, opgelopen door de 
liquidatie in Irak van de Iraanse generaal 
Soleimani door de VS. De Straat van Hormuz is 
de aanvoerroute voor 20% van de mondiaal 
geproduceerde aardolie. De maritieme missie 
moet helpen bij het afdwingen van een veilige 
doorvaart van olietankers. 

Nederlandse trainingsmissie hervat
Intussen is ook de Nederlandse trainingsmissie 
ten behoeve van Iraakse en Koerdische 
militairen hervat. De missie was stilgelegd na 
het opgelaaide geweld en de politieke onrust in 

het land door onder meer de aanval op de 
Amerikaanse ambassade in Bagdad, de 
liquidatie van Soleimani en de Iraanse raketaan-
val op Amerikaanse militaire bases in het land. 

Luchtmobiel lost mariniers af
De mariniers die betrokken waren bij de 
afgebroken missie worden afgelost door een 
eenheid van Luchtmobiel die inmiddels naar 
Erbil in Noord-Irak is afgereisd. Daarnaast is, 
meldde Defensie, ook een klein aantal 
Nederlandse commando’s actief bij de training 
van Iraakse collega’s in de regio Bagdad.
De trainingsmissie is onderdeel van de strijd 
tegen terreurgroep IS en duurt in elk geval 
nog tot eind 2021.

1 Zr. Ms. De Ruyter is een luchtverdedigings- en commandofregat met meer dan 200 militairen aan boord. Het fregat beschikt 

over afweer tegen elke dreiging. Het heeft een NH90-maritieme gevechtshelikopter aan boord en gebruikt een zeer moderne 

SMART-L-radar. De bewapening bestaat uit een 127mm-kanon, een snelvuurkanon, torpedo’s, geleide wapens tegen vliegtuigen 

en raketten en raketten tegen schepen. (Bron: Defensie)

Z e e l a n d :  ‘ Ve r t r o u w e n  i n  s t a a t s s e c r e t a r i s  g e s ch a a d ’

De kogel is door de kerk! Weliswaar nog niet officieel naar buiten ge-
bracht, - maar toch. De media melden het: Sommige met stelligheid, 

andere met een slagje om de arm. Maar gegeven de berichten ‘uit be-
trouwbare bron’, mag ervanuit worden gegaan dat de verhuizing van de 
mariniers naar Vlissingen definitief niet doorgaat. Men heeft nu het oog 

laten vallen op de aloude defensielocatie Nieuw-Milligen (Uddel).

Zeeuwen ‘kweêd’
Op het ministerie van Defensie zou het 
‘dossier Vlissingen’ al sinds vorig jaar novem-
ber als ‘een gepasseerd station’ terzijde zijn 
geschoven. Uit (nader?) onderzoek zou 
namelijk zijn gebleken dat de locatie Nieuw-
Milligen, op een kleine 40 autominuten van 
Doorn, in tal van opzichten beter uitpakt. Voor 
de continuïteit van het Korps Mariniers, het 
thuisfront van de zeesoldaten dat de verhuis-
dozen mag vergeten en voor Defensie in het 
algemeen gezien het totale ‘kostenplaatje’ 
van het nieuwe verhuisplan. 

Het probleem waarmee het departement 
kennelijk lange tijd worstelde was hoe dit 
onaangename nieuws zo zacht mogelijk te laten 
landen in Middelburg en Vlissingen. Daar is men 
niet in geslaagd getuige de woedende Zeeuwse 
reacties. Men is ‘kweêd’, op zijn Zeeuws 
gezegd, met name ook omdat men het nieuws 
rauwelings uit de media moest vernemen. 
Zowel provincie- als gemeentebestuurders 
gaven ‘Den Haag’ dan ook in buitengewoon 

harde woorden onder uit de zak nu de gedroom-
de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne 
(MARKAZ), er definitief niet komt.

Miljardencompensatie eisen
Op haar eigen ministerie was het spitsroeden 
lopen voor staatssecretaris Barbara Visser 
toen een Zeeuwse bestuurlijke delegatie 
verhaal kwam halen. “Een pittig gesprek”, 
erkende Visser na afloop diplomatiek. Ze had 
het bezoek haar excuses aangeboden voor de 
gebrekkige communicatie en “vooral veel 
geluisterd” naar wat de gasten te melden 
hadden. Voor het provinciebestuur van 
Zeeland was dat allemaal “te weinig en te 
laat” en is het “vertrouwen in de staatssecre-
taris geschaad”. 

Intussen wordt ook al gedacht en gesproken 
over ruimhartige compensatie voor Zeeland 
c.q. Vlissingen. De provincie moet twee 
miljard euro compensatie eisen volgens 
fractievoorzitter Ton Veraart van D66 in de 
Provinciale Staten van Zeeland.

1 ‘Een bosrijk gehucht in de gemeente 

Apeldoorn in de Nederlandse provincie 

Gelderland. (-) Nabij Nieuw-Milligen is 

het gevechts- en verkeersleidingscen-

trum Air Operations Control Station 

Nieuw-Milligen (AOCS NM) van de 

Luchtmacht gevestigd, en ook het 

Kamp Nieuw-Milligen in gebruik bij de 

Landmacht en de Koninklijke 

Marechaussee. (Bron: Wikipedia)

Verhuizing mariniers naar Vlissingen van de baan
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Stoorzender
'Dit is ook het leger!' 

Het was de vraag wie nu precies de leiding had, 
toen minister Ank Bijleveld-Schouten (Defensie) 
met Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer 
in Noordwijk over de dansvloer zwierde. Als een 
tweepersoons krijgsmacht walsten zij lachend 
rond, nadat de debutanten het Wiener Ball hadden 
geopend in Huis ter Duin.

Dit citaat uit de Telegraaf van 4 februari is een be-
wijs voor wat ik al enkele keren heb geschreven; 
er is een totale mismatch met de realiteit. De mi-
nister blinkt uit op minder serieuze en vooral niet 
de defensie-kerntaken betreffende activiteiten, 
terwijl de CDS ook niet van positieve impulsen 
voor Defensie kan worden beschuldigd. 

Waar is deze minister toch in belangrijke (bin-
nenlandse) zaken? Nergens toch... Neem als 
voorbeelden het werkgeversgedrag in het Sector-
Overleg Defensie (SOD), waar recent nog over 
het in de arbeidsvoorwaarden (gedachte) akkoord 
werd gesteggeld over allerlei zaken daarin die 
betrekking hebben op pensioenen en zelfs 
door de werkgever de positie van UKW-ers in het 
Areidsvoorwaardenakoord inventief werd gewij-
zigd ten opzichte van de jaren geldende positie. 

Ik concludeer, dat er een pakket Arbeidsvoor-
waarden werd overeengekomen, maar dat de 
prijskaart kennelijk niet wordt geaccepteerd. En 
dus is de ultiem politiek-verantwoordelijke zoals 
zo vaak oorverdovend stil, want het gaat naar mijn 
mening kennelijk boven haar 'pet', en laat ze de 
staatssecretaris en ambtenaren bij de HDP maar 
aanklooien... Niet even out of the box treden en 
kracht tonen, nee CDA-stil zijn. 

Zoals van deze minister ook niets zal worden 
gehoord over het door een inmiddels versteend 
CDA-coryfee Hillen bedachte verplaatsen van de 
mariniers naar Zeeland, waar toevallig ook nog 
eens CDA-ster Karla Peijs Commissaris van de 
Koningin was in 1992... 

Het lijkt erop, dat op dit zéér hoge niveau het 
woord 'samenwerken' besmet is. Misschien zou 
het eens kijken naar de videoclip van de Com-
mandant Landstrijdkrachten in de 'Landmacht 01' 
een eye opener kunnen zijn. Samenwerken om te 
komen tot een win-win situatie. Nu is het beeld 
dat door deze Defensietop wordt gecreëerd er 
een van feesten, vliegenafvangerij en superiori-
teitsgevoel, waar geen enkele positieve uitstraling 
naar de organisatie en de daarin werkzame perso-
neelsleden in te ontdekken is.

Toen ik jonger was dan ik nu ben, was het gebrui-
kelijk op dansles te gaan... de Weense wals leverde 
toen nogal eens een ongemakkelijk gevoel op, iets 
waaraan het gedrag van de hierboven 
genoemde hoogwaardigheids-
bekleders mij anno 2020 
herinnert, en me doet 
uitzien naar verkiezingen 
van 2021 (of zoveel 
eerder als mogelijk). 
Dan komen er mogelijk 
meer veel belovende 
debutanten op het 
defensie-parket…

N I E U W S

Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
Februari 24 februari.  24 februari 24 februari
Maart 24 maart 23 maart 23 maart 

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

Nacht van de Militaire Muziek in het Nationaal 
Militair Museum

‘Muzikaal programma 
bol van diversiteit, 
samen werking en 
vrijheid’

De Nacht van de Militaire Muziek: Een uniek mu-
ziekfestival te midden van de grootste militaire 

collectie van Nederland. Een veelzijdig muzikaal 
programma uitgevoerd door 200 militaire musici in 
samenwerking met bekende artiesten. Het thema is 

dit jaar: ’75 jaar Vrijheid’.

Bij Defensie zijn meer dan 200 
militaire musici in dienst. Allen 
zeer ervaren professionals die in 
tal van formaties, van groot 
orkest tot steelband, het publiek 
in vervoering weten te brengen. 
Dat gebeurt regelmatig ook op 
‘grote podia’: North Sea Jazz, het 
Prinsengrachtconcert, het 
Concertgebouw in Amsterdam 
en... ieder jaar in het Nationaal 
Militair Museum (NMM) tijdens 
de Nacht van de Militaire Muziek. 

‘Spannend en prikkelend’
Op zaterdag 21 maart a.s. is het 
weer zo ver. Op 8 podia in het 
NMM tonen de militaire musici 
hun vaardigheden in optredens 
met speciale gasten onder wie 
zangeres Giovanca Ostiana, 
onder meer bekend als presenta-
trice van het muziekprogramma 
Vrije Geluiden van de VPRO, 

Afbelkader Benali, schrijver en 
tv-presentator en Andy Narell, 
componist-drummer die met o.a. 
Sting heeft samengewerkt. 

Het NMM belooft een muzikaal 
programma “dat bol staat van 
diversiteit, samenwerking en 
vrijheid. (-) Spannende en 
prikkelende ontmoetingen” 
tussen muzikanten en muziekstij-
len uit diverse windstreken. 
Kaarten kosten € 17,50 (incl. 
servicekosten & parkeren). 

Let op: de Nacht van de Militaire 
Muziek is een evenement van 
het NMM, toegangspassen voor 
het museum zijn voor dit 
evenement niet geldig. 
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N AT R E S

De ACOM ondersteunt uiteraard dit initiatief. 
Het laatste jaar waren twee vertegenwoordi-
gers van de Centrale Medezeggenschaps-
commissie Defensie (CMC Defensie) 
aanwezig bij alle vergaderingen van het 
MOK-R om te bezien of dit forum het waard 
was om als werkgroep onder de CMC te gaan 
functioneren. Dat is inmiddels een feit. 

De CMC heeft het voorstel voor het instellen 
van een werkgroep reservisten onder de 
CMC voorgelegd aan de secretaris-generaal 
(SG). Die heeft hier positief op gereageerd. 
De instellingsbeschikking is opgemaakt en zo 
is de CMC Werkgroep reservisten een feit. 
Een en ander gebeurde op een manier die 
kenmerkend is voor de CMC. Goed voorbe-
reid en vergezeld van een persbericht op het 
intranet. Hulde!
De Werkgroep reservisten heeft inmiddels 
haar eerste vergadering jl. december achter 
de rug. De voorzitter van CMC, tevens 
voorzitter DMC CZSK, was hierbij ook 
aanwezig om officieel de eerste vergadering 
te openen. 

Samenstelling werkgroep
De samenstelling van de werkgroep reservis-
ten CMC is als volgt:
•  De Centrale Medezeggenschapscommissie 

Defensie (CMC) vaardigt twee leden af. Een 
van hen als voorzitter, 

•  De Groep Luchtvaart Reserve (GLR) levert 
de plaatsvervangend voorzitter, een 
reservist die inhoudelijk bekend is met de 
rechtspositie en ook de processen rondom 
reservisten, 

•  GLR treedt ook aan met haar voorzitter die 
tevens plaatsvervangend voorzitter is van 
de Defensie Medezeggenschapscommissie 
(DMC) Commando Luchtstrijdkrachten 
(CLSK), 

•  De Koninklijke Marechaussee (KMar) laat 
zich vertegenwoordigen door twee reser-
visten van wie er een ook lid is van een 
medezeggenschapscommissie bij het 
Wapen, 

•  Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) 
heeft als vertegenwoordigers de voorzitter 
van de samenwerkende MC’s CLAS-reser-
visten (Bronbeekoverleg) alsook een MC-lid 
vanuit het Bronbeekoverleg, 

•  En vanuit het Commando Zeestrijdkrachten 
(CZSK KMR) zijn eveneens twee leden 
afgevaardigd.   

Opperbeste sfeer
Nieuw was in deze vergadering dat ook een 
lid van Jong Defensie en een vertegenwoordi-
ger HDP over reservistenaangelegenheden 
aanwezig waren. Uniek in deze setting. Het 
voordeel is nu dat de gesignaleerde en 
besproken onderwerpen rechtstreeks bekend 
zijn bij de Hoofddirecteur Personeel (HDP). 
De eerste vergadering is het altijd even 
afwachten wat er gaat gebeuren. Maar de 
sfeer was opperbest. Een breed scala van 
onderwerpen passeerde de revue. 
Het is nu de bedoeling om deze werkgroep 
verder te professionaliseren zodat dit een 
werkgroep wordt waarmee men rekening moet 
houden. De leden gaan uiteraard met hun 
wensen/denkbeelden aan de slag. De ambitie is 
er en de ideeën voor de professionalisering 
worden de komende tijd uitgewerkt. Alle input 
is welkom. Zo hoort het ook: De werkvloer voelt 
en geeft aan waar de problematiek ligt.

Uitbetaling gewerkte uren
Ook niet onbelangrijk bij reservisten alle 
gewerkte uren en dienstreizen worden 
betaald. In het verleden wilden hoofd 
dienst eenheden (HDE’en) van reserve-eenhe-
den nog wel eens een andere mening hebben 
over uitbetaling uren MC-werk. Maar de 
regelgeving vanuit het IBM (Inkomstenbesluit 
militairen) en IRM (Inkomstenregeling 
militairen) is duidelijk: Alle gewerkte uren 
dienen uitbetaald te worden. 

De ACOM heeft toen deze onwerkelijke 
praktijk van niet uitbetalen besproken in het 
‘Haagse’ overleg en de uitspraak vanuit 
Defensie was dat medezeggenschap uitste-
kend in staat was haar eigen agenda vast te 
stellen met de daarbij behorende uitbetaling 
van uren en dienstreizen. 

Sinds enkele jaren is het MOK-R (MC Overleg Krijgsmachtbreed  
Reservisten) actief. Voor de MC-vertegenwoordigers van de  

verschillende krijgsmachtonderdelen is dit het podium  
om hun overeenkomstige problemen te bespreken. 

CMC-werkgroep 
reservisten gestart
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In het kader van de adaptieve krijgsmacht en 
het daarbij passende nieuwe reservistenbe-
leid is deze werkgroep een geweldige kans 
voor de HDP om nu eindelijk eens slagen te 
gaan maken in dit dossier. 

HDP beweegt niet mee
De vergaderfrequentie wordt gesteld op 6 
vergaderingen per jaar. Eventuele extra 
vergaderingen kunnen worden gehouden als 
de situatie daarom vraagt. 

Momenteel wordt nog geen voortgang 
geboekt in het reservistendossier. De 
problematiek wordt alleen maar erger doordat 
de HDP niet meebeweegt met de toenemen-
de inzetten van reservisten door de operatio-
neel commando’s (OPCO’s). Hier ontstaat de 
situatie dat men steeds meer vraagt aan inzet 
c.q. inzeturen van reservisten en er niets voor 
terug doet. Dit kan en mag niet gebeuren. 
Men heeft de mond vol van de P (personeel) 
maar men gaat voor de O (organisatie).

Al met al geweldig dat er nu een werkgroep 
reservisten is op een zo hoog niveau. 
Hulde voor dit initiatief dat ten volle de steun 
geniet van de ACOM.  

N AT R E S
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Organisatie: Nationaal Comité 
4 en 5 mei en Stichting Coördinatie 

75 jaar Vrijheid
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, organiseert samen met de Stich-

ting Coördinatie 75 jaar Vrijheid, in 2020 een aantal grote evene-
menten in het kader van het herdenkingsjaar. Een en ander in 

aanvulling op bestaande (lokale) herdenkingen en vieringen. Het 
Nationaal Comité zoekt bij de organisatie van die evenementen 

nadrukkelijk de samenwerking met provincies, gemeenten en 
organisatoren van herdenkingen en vieringen. 

Maand van de vrijheid
Tijdens de Maand van de vrijheid - van 4 april 
t/m 5 mei 2020 - rijdt de Vrijheid-express door 
heel het land om verhalen op te halen en te 
brengen. De Vrijheid-express fungeert als 
ontmoetingsplaats, expositieruimte en 
evenementenplatform.

Vrijheidsmaaltijden
Op 5 mei worden er door heel het land 
Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waar 
Nederlanders samen een toost uitbrengen op 
de vrijheid. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de 
Vrijheidsmaaltijden - een initiatief van het 
Amsterdams 4 en 5 mei comité - in 2020 in 
heel Nederland introduceren als nieuwe 5 
mei-traditie. Het doel is dat in elke Neder-
landse gemeente vanaf 2020 meerdere 
Vrijheidsmaaltijden worden georganiseerd.

De Joodse bruiloft
22 januari 2020 t/m 4 mei 2020
Een theatrale vertelling in het hart van de 
Joodse buurt in Leeuwarden. Met een korte 
museale wandeling maakt het publiek kennis 
met bewoners.

Stadswandeling Slag om de Schelde
4 juni 2019 t/m 30 mei 2020
Iedere dinsdag om 14.00 uur kunnen geïnte-
resseerden deze bevrijdingsroute lopen met 
de vertellingen over de eerste dag van de 
bevrijding van Vlissingen.

75 jaar Bevrijding Carillon Estafette
14 september 2019 t/m 5 mei 2020
75 jaar na de bevrijding van Maastricht start 
de nationale carillon-estafette. Aansluitend 
volgt de carillon-estafette het spoor van de 
bevrijders door Nederland.

Razzia op de kerken
6 september 2019 t/m 23 februari 2020
Nationaal Onderduikmuseum Aalten

In 1944 vond in Aalten een razzia plaats voor 
de ‘Arbeitseinsatz’. In de tentoonstelling 
wordt ingegaan op de razzia en de gevolgen.

• Vechten voor vrijheid
28 juni t/m 31 maart 2020
Museum Sophiahof, Den Haag

De tentoonstelling Vechten voor Vrijheid 
vertelt over het Indische en Molukse verzet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in voormalig 
Nederlands-Indië.

Mode op de bon
11 oktober t/m 20 juni 2020
Verzetsmuseum Amsterdam

Truitjes van hondenhaar en trouwjurken van 
parachutestof. Met creativiteit, hergebruik en 
improvisatie proberen de Nederlandse 
vrouwen er tijdens de bezetting mooi uit te 
blijven zien.

75 jaar Verenigde Naties
Het slotstuk van 75 jaar vrijheid wordt 
gevormd door de viering van 75 jaar Verenig-
de Naties (VN) in Den Haag op 24 oktober. 
Met een open blik naar de toekomst! 
Op 24 oktober 1945 werden de Verenigde 
Naties opgericht. De landen die samenkomen 
bij de VN zetten zich in voor vrede en veilig-
heid door internationale samenwerking. 
Inmiddels maken bijna alle landen ter wereld 
deel uit van de Verenigde Naties en is het 
instituut een belangrijke voorwaarde voor 
vrede en vrijheid.

N I E U W S
Programma 2020 Viering 75 jaar vrijheid
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75 jaar bevrijding. De Duitse troepen in 
Nederland, Noordwest-Duitsland en 
Denemarken capituleerden op 4 mei 
op de Lüneburger Heide. Jaarlijks 
herdenken we dat op 5 mei 1945. 
Eerlijkheid gebied ons om aan het 
nageslacht te vertellen dat Nederland 
niet in één dag is bevrijd. Nee, de 
bevrijding duurde veel langer: het 
waren maanden van keihard knokken. 
De ene stad werd veel eerder bevrijd 
dan de andere.

Mijn oude moeder was op 5 septem-
ber 1944 dertien jaar oud en met een 
groepje kinderen op weg van school 
naar huis door de Amsterdamse 
binnenstad. De avond tevoren had de 
premier in ballingschap, Gerbrandy, 
een aanval van massahysterie 
ontketend in het bezette Nederland. 
Voor radio Oranje sprak hij: ‘Nu de 
geallieerde legers in hun onweerstaan-
bare opmars de Nederlandse grens 
overschreden hebben, wil ik u, uit 
naam van ons allen, hartelijk welkom 
toeroepen op onze vaderlandse 
bodem.’ Hij had in de tekst eigenhan-
dig ‘naderen’ doorgekrast. De rest is 
geschiedenis. Mijn moeder ging met 
haar clubje van portiek naar portiek om 
oploopjes te vermijden en in de onrust 
een veilig heenkomen te zoeken. 
Ondanks de gekte en hysterie op 
straat wist ze iedereen veilig thuis te 
brengen.

De satirische NSB-propagandakrant De 
Gil zag de humor er wel van in en 
doopte de 5de september melig om 
tot ‘Dolle Dinsdag’. Mijn moeder kan 
het zich nog steeds goed herinneren. 
Ze hadden doodsangsten uitgestaan.

Op 12 september 1944 werd Mesch, 
een Limburgse kerkdorp aan de 

Nederlands-Belgische grens, het 
eerste bevrijde dorp in Nederland. Het 
waren Amerikaanse soldaten die de 
eerste Nederlandse plaats van de 
Duitse bezetter bevrijdden. Op 17 
september begon de grote luchtlan-
dings- en grondoperatie waarmee 
Nederland snel moest worden bevrijd, 
Market Garden. Dat plan mislukte al na 
vier dagen, wanneer de geallieerden 
bij Arnhem worden tegengehouden 
door Duitse troepen. Toch worden voor 
de winter grote delen van de provin-
cies Limburg, Zeeland, Noord-Brabant 
en Gelderland bevrijd. In die streken 
viert men dit jaar derhalve 76 jaar 
bevrijding. Het oosten van het land 
wordt vanaf eind maart ’45 bevrijd.

Herdenken is een levensbeschouwe-
lijke handeling. Mensen staan stil bij 
gebeurtenissen die groter zijn dan en 
op afstand staan van hun eigen 
dagelijks leven. De viering van 5 mei 
en de vele bevrijdingsevenementen 
die in 2020 worden georganiseerd, 
sluiten een periode af: In september 
vorig jaar waren de eerste bevrijdings-
evenementen reeds in Limburg. Op 
29 oktober laatstleden herdacht men 
in Breda, met een groots opgezet 
bevrijdingsfeest, dat de stad werd 
ingenomen door de Eerste Poolse 
Pantserdivisie onder leiding van 
generaal Stanislaw Maczek. Om maar 
wat te noemen. Feitelijk gaat de 
landelijke aandacht vooral uit naar de 
bevrijding van de Randstad, na de 
onvoorwaardelijke overgave van de 
laatste Duitse legereenheden in het 
westen.

Met betrekking tot de bevrijding van 
het zuiden van Gelderland, toen de 
brug bij Arnhem te ver bleek, is een 
interessante tentoonstelling ingericht 
in Groesbeek, in het Vrijheidsmu-
seum, geheten 'Bezet, bevrijd & 
geplunderd'. Onderzoek naar wat zich 
afspeelde in de regio Nijmegen, leidt 
tot de conclusie, vervat in een 
gelijknamig boek, dat met name in 
geëvacueerde gebieden vrijwel alle 
gebouwen waren leeggeroofd. 
Geallieerde troepen roofden niet 
alleen uit woonhuizen, maar ook uit 
fabrieken, hotels, banken, kloosters 
en kerken.

Oorlog en plundering gaan sinds het 
begin der tijden hand in hand. In het 
algemeen is de vijand het slachtoffer 
van plundering. Maar waarom 
maakten geallieerde soldaten tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zich ook aan 
plundering schuldig op het grondge-
bied van een bevriende natie? Wat 
bezielde deze militairen? En waarom 
werd er nauwelijks tegen hen 
opgetreden? In het boek argumenteert 
men dat er werd geplunderd uit 
hebzucht, als uitlaatklep, maar ook uit 
noodzaak. Om te kunnen eten en 
drinken bijvoorbeeld. Maar ook 
kachels, om warm te blijven tijdens de 
strenge winter, werden tot nut 
gemaakt en materiaal om schutters-
putjes te versterken. Kostbaarheden, 
die door geëvacueerde burgers in de 
tuin begraven waren, waren eveneens 
niet veilig voor de bevrijders met hun 
mijnendetectors.

Dat er juist in Zuid-Gelderland massaal 
geroofd werd heeft volgens één van 
de onderzoekers vermoedelijk ermee 
te maken, dat Nijmegen en de 
omliggende gemeenten na het 
mislukken van Market Garden in de 
frontlinie kwamen te liggen. Het werd 
een militaire zone waar tienduizenden 
militairen onder barre omstandigheden 
moesten leven. In een groot deel van 
het gebied werd de burgerbevolking 
geëvacueerd. Na de oorlog kreeg 
plundering door Tommies en Yankees 
weinig aandacht, want dat paste niet in 
ons beeld van deze heroïsche bevrij-
ders en Nederland 
moest dankbaar zijn… 
en herrijzen. De 
plunderingen zijn in de 
herinnering bedekt met 
een ‘mantel van 
dankbaarheid’. Het is 
een kant van de 
geschiedenis echter die 
volgens de onderzoe-
kers ook verteld moet 
worden.
De expositie staat tot 
en met 12 april 2020.

Krijgsmachtaal-
moezenier
Thom van der Woude

M E R K S T E N E N

Dankbaarheid
2020 is nationaal uitgeroepen als een jaar van Herdenken. 

We staan stil bij de betekenis van de bevrijding in ’44-’45 voor de mensen 
die het hebben meegemaakt en voor de mensen die nu leven. 

Prof. mr. Pieter Sjoerds Gerbrandy
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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
V r a g e n ,  v r a g e n ,  v r a g e n  o v e r :

In onze medezeggenschapsrubriek is dit keer het vizier gericht op de preventiemedewer-
ker in het algemeen, diens taken en bevoegdheden in het bijzonder. Welke vragen leven 

er zoal over (de persoon van) de preventiemedewerker? 

Klopt het dat de medezeggen-
schap ja of nee kan zeggen tegen 
de persoon/personen die het HDE 
voordraagt als 
preventiemedewerker(s)?

Ja dat klopt. De medezeggen-
schapscommissie mag op grond 
van het Besluit Medezeggenschap 
Defensie geen overleg plegen 
over individuele personeelszaken. 
De aanstelling van de preventie-
medewerker is daar een uitzonde-
ring op. In 2017 is de vernieuwde 
Arbeidsomstandighedenwet 
ingevoerd. In het overleg naar de 
vernieuwde Arbowet is geconsta-
teerd dat de goede samenwerking 
van de preventiemedewerker 
zowel met de werkgever als met 
de medezeggenschap belangrijk is.

In de Memorie van toelichting bij 
de Arbowet 2017 wordt gesteld 
dat door meer betrokkenheid bij 
de keuze van de persoon van de 
preventiemedewerker er meer 
draagvlak voor de preventiemede-
werker ontstaat. Vanwege de 
noodzakelijke vertrouwensband 
met de werknemers is gekozen 
voor instemmingsrecht van de 
OR/overeenstemmingsvereiste 
voor de MC bij het BMD. Dat 
zorgt niet alleen voor draagvlak 
maar ook voor medeverantwoor-
delijkheid van de MC voor het 
goed functioneren van de persoon 
van de preventiemedewerker in 
de eenheid.

Tot die tijd waren de taken van de 
preventiemedewerker al onder-
werp van overleg met de mede-
zeggenschap met daaraan 
verbonden de overeenstemmings-
vereiste. Vanaf 2017 is daar de 
keuze van de persoon en de 
positionering in de organisatie bij 
gekomen.

Wat gebeurt er als het hoofd 
diensteenheid (HDE) en de 
medezeggenschapscommissie 
(MC) het niet eens worden met 
elkaar over de persoon/personen 
die aangedragen is/zijn voor de 
werkzaamheden van preventie-
medewerker?

Als HDE en MC niet tot overeen-
stemming komen, is er sprake van 
een geschil. Dat geschil wordt 
voorgelegd aan het College voor 
geschillen medezeggenschap 
Defensie (CGMD). In de Memorie 
van toelichting op de Arbowet is 
aangegeven waar het geschil op 
getoetst zal worden. Er zal 
beoordeeld worden of "de door de 
werkgever voorgedragen persoon 
in redelijkheid de functie van 
preventiemedewerker kan 
uitoefenen. Het is daarbij bijvoor-
beeld van belang dat de betrok-
kene geen andere taken vervult 
die op gespannen voet kunnen 
staan met die welke verricht 
worden door preventiemedewer-
kers of dat in een groter bedrijf de 
preventiemedewerker kennis 
heeft van veiligheid en gezondheid 
op het werk of voornemens is zich 
die eigen te maken".
Opvallend daarbij is dat ‘het 
ontbreken van (voldoende) 
vertrouwen’ als afwijzingsgrond 
voor de medezeggenschap niet 
genoemd wordt. 

Wat doet de preventiemedewer-
ker?

De preventiemedewerker heeft 3 
wettelijke taken: 

1.  De preventiemedewerker 
ondersteunt de werkgever bij 
het realiseren van optimale 
arbeidsomstandigheden o.a. 
door en met een Risico-inventa-
risatie en -evaluatie (RI&E); 

2.  De  preventiemedewerker 
adviseert en werkt nauw samen 
met Arbodeskundigen en de 
medezeggenschap over de 
maatregelen met betrekking tot 
arbeidsomstandigheden; 

3.  De preventiemedewerker verleent 
medewerking aan de uitvoering 
van de maatregelen op het vlak 
van arbeidsomstandigheden

Vragen over arbeidsomstan-
digheden bij de eenheid

Wat moet de werkgever (HDE) 
doen op het gebied van veiligheid 
en gezondheid voor de werkne-
mers?

De werkgever zorgt voor de 
veiligheid en de gezondheid van 
de werknemers inzake alle met de 
arbeid verbonden aspecten en 
voert daartoe een beleid dat is 
gericht op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden.

Wat zijn zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden?

Omstandigheden waarvan geen 
nadelige invloed uitgaat op de 
veiligheid en de gezondheid van 
de werknemer. 
Allerlei gevaren zijn specifiek 
benoemd in Arbowet en -regelge-
ving. Zowel bij de concreet 
genoemde gevaren als de niet 
concreet genoemde gevaren wordt 
van de werkgever verwacht dat 
deze de wijze van werken met en 
bij risico’s voor de gezondheid en/
of veiligheid van de werknemers 
steeds blijft toetsen aan de stand 
van de wetenschap. Zijn er 
innovaties die de risico’s verkleinen 
of wegnemen dan is de werkgever 
verplicht deze mee te nemen bij 
zijn Arbobeleid. Het redelijkerwijs-
principe is hier wel van toepassing.

Wat is de arbeidshygiënische 
strategie?

In de Arbowet is de werkgever 
verplicht volgens de arbeidshygië-
nische strategie te werken.
Als eerste moet hij proberen de 
risico’s bij de bron aan te pakken 
en weg te nemen. Als dat 
redelijkerwijs niet mogelijk is dan 
kan hij maatregelen treffen die 
lager zitten in de arbeidshygiëni-
sche strategie. Daarin zijn 4 lagen:

1. Bronaanpak
2.  Organisatorisch collectieve 

aanpak
3.  Organisatorisch individuele 

aanpak
4.  Persoonlijke beschermingsmid-

delen

Rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker
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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

Heeft u wensen en klachten over het werk bij de eenheid
• Vindt u dat de roosters anders kunnen en moeten?
•  Vindt u dat de organisatie van de eenheid niet handig is en anders zou moeten 

zijn?
•  Vindt u dat er niet (voldoende) met de melding van u en uw collega’s over 

veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij het werk wordt gedaan?
• Ondervindt u of uw collega’s problemen bij verlofzaken?

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

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

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

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

Voorbeeld: 
Defensie heeft materieel dat dieselemissie 
uitstoot. In dieselemissie zitten schadelijke 
stoffen voor de gezondheid. Defensie moet 
de blootstelling aan dieselemissie wegnemen 
en als dat niet kan zo laag mogelijk laten zijn. 
De bronoplossing is alle materieel dat op 
diesel voortbeweegt weg te doen en materi-
eel aan te schaffen dat andere energiebron-
nen gebruikt. Echter dit vervangen is niet 
mogelijk omdat geen materieel te koop is dat 
dezelfde prestaties kan leveren als het 
materieel dat zich op diesel voortbeweegt.
Dat betekent dat bij uitstoot bronaanpak 
redelijkerwijs niet kan. De volgende aanpak is 
collectief. Dat is het aanpakken van de 
omgeving door betere afzuiging 
en ventilatie. Is dat niet mogelijk 
dan kan bijvoorbeeld taakroulatie 
worden ingevoerd, een maxi-
mumtijd dat per persoon per dag 
in de omgeving van dieselemis-
sie gewerkt mag worden. Is dat 
ook niet mogelijk dan is het 
dragen van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen de laatste 
aanpak uit de arbeidshygiëni-
sche strategie om de blootstel-
ling onder het in de wet aange-
geven niveau te brengen.

Wat wordt bedoeld met 
‘redelijkerwijs’ binnen de 
Arbowet?

Onder redelijkerwijs vallen onder 
andere risico’s die bij het werk 
horen. De militair die tijdens zijn/
haar training aan zware omstan-
digheden en grote risico’s wordt 
blootgesteld met de bedoeling 
dat hij/zij voorbereid is voor de 
gevaren/risico’s die hij/zij tegen 
kan komen tijdens inzet. 
Andere risico’s zijn de gevaarlijke 
stoffen waar de EODD aan 
wordt blootgesteld, de risico’s 
van het rijden, vliegen en varen. 
Die risico’s zijn er en kunnen 
alleen door training, veiligheids-
maatregelen beperkt worden, 
maar niet bij de bron worden 
weggenomen.
Verder bij het redelijkerwijs-
principe kunnen horen: 

• de technische haalbaarheid, 
• operationele haalbaarheid,  
• economische haalbaarheid. 

Bij de laatste valt te denken aan 
verstoorde concurrentieverhou-
dingen. Wat op zich niet direct 
op Defensie van toepassing is.

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

DMO JIVC 10 – 14 febr Gesloten

CLSK Staf CLSK 2 maart Gesloten

CZSK Marine Etablissement Amsterdam 16 maart Gesloten

CZSK Marine Basis Den Helder 16 maart Gesloten

DMO Directie Inkoop 1 april 14 febr

CZSK Geneeskundige en Personele Zorg 13 april 24 febr

CZSK Surface Assault & Training 

 Group (SATG) 13 april 24 febr

CLSK AOCS NM 22 april 11 mrt

DOSCO Bureau Medische Beoordelingen 1 mei 18 mrt

CLSK Vliegbasis Eindhoven 22 mei 10 april

Rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker

Afb. Arboned
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Pensioenen en al wat ermee samenhangt nader geduid

Afgelopen week was het dus een feestje voor 
de pensioenfondsen: Rendementen tussen 
de 16,7 en 18,8 procent! En dat in het jaar dat 
bol stond van de aankondigingen van pensi-
oenrampen. Hieruit blijkt ook maar weer dat 
het belangrijk is om naar een langere termijn 
te kijken alvorens uitspraken te doen over de 
toekomst. 
In mijn vorige bijdrage heb ik al aangegeven 
dat er op basis van de werkelijke hoeveelheid 
geld makkelijk kan worden geïndexeerd. 
Professor Bernard van Praag (medelid van het 
Verantwoordingsorgaan) toont dit op een 
duidelijke wijze aan*. 

Overigens wordt er geen overleg over 
gevoerd met de belanghebbenden: De actieve 
deelnemers en de gepensioneerden. Er wordt 
over hen gesproken, zonder hen. Ik herhaal 
het maar weer een keer: Elke niet-indexatie 
gaat ook ten koste van de actieve deelne-
mers. Er is geen belangentegenstelling!

Omdat de politiek op dit moment vaart dreigt 
te zetten in de pensioenproblematiek volgt 
hieronder een kort verhaal over andere 
financiële instellingen die ook wilde tijden 
hebben meegemaakt. 

Geheime reserves
Ik heb een collega in het Verantwoordingsor-
gaan die 4 decennia geleden bij een grote 
staatsbank werkte. Hij geniet nu van het 
pensioen dat hij mede daar bij ABP opbouw-
de. Het was in de tijd dat Nederland nog zijn 
eigen financiële zaakjes regelde. Nederlandse 
banken hadden geheime reserves. Elk jaar 
werden die geheime reserves aangepast, al 
naar gelang het economisch tij. Een deel van 
die verandering werd gerapporteerd als 
dotatie. Niemand kreeg te zien hoe groot die 

reserve precies was. Tegelijk deden we aan 
de vervanginsgwaardeleer. Dat komt erop 
neer dat je extreem snel afschrijft op je 
bezittingen en jezelf bewust arm rekent. Het 
gevolg? Spaarders kregen veel minder rente 
dan de toen gangbare 8% tot 10% inflatie, 
aandeelhouders kregen niet of nauwelijks 
dividend. De banken zaten er warmpjes bij 
met reserves van 15% tot 20% maar dat wist 
niemand. Het maakte ze lui en bovendien ook 
een goedkoop overnamedoelwit van Angel-
saksische banken met een iets minder 
conservatieve financiële moraal. 

Na het opengooien van de kapitaalmarkten en 
met de introductie van de eurozone in zicht 
was het niet langer houdbaar, de boekhoudre-
gels moesten aangepast en geheime reser-
ves afgeschaft. Niks mis mee natuurlijk, maar 
nu wilden de aandeelhouders dan ook echt 
incasseren. De reserves werden onder druk 
van de internationale concurrentie in hoog 
tempo verlaagd, ook onze banken gingen 
“zakenbankieren”. Dat is een mooi woord voor 
veel risico nemen via derivaten, private equity, 
leveraged buy outs en wat dies meer zij. Ze 
wisten dat ze toch gered zouden worden, dus 
waarom dan meer dan 2% eigen vermogen 
aanhouden? Wat er daarna gebeurde weten 
we allemaal. Bij de bankencrisis van 2008 
ging alles in rook op en waren we met zijn 
allen gedwongen om de banken te redden 
met honderden miljarden. Waarna besloten 
werd de regels strenger te maken en hogere 
eisen aan de vermogens te stellen. 

Truc overheid
In diezelfde tijd was mijn pensioenfonds ook 
een onderdeel van de staat. Met een uiterst 
terughoudend beleggingsbeleid dat voorna-
melijk bestond uit het beleggen in staatsobli-

Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan van ABP,  
bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal een aantal zaken die  

van belang zijn voor uw pensioen.

Donkere dagen en de 
Grote Verdwijntruc

A L G E M E E N

Hoe doe je dat, werkelijke rendementen terugbrengen tot een vergro-
ting van de verplichtingen voor de pensioenfondsen, zodat de reserves 

ontoereikend zijn. Dus echt geld verdwijnt naar een virtuele schuld 
doordat volgens het Financieel Toetsingskader Kader (FTK) gerekend 

moet worden met een rekenrente gebaseerd op de werkelijke rente. U 
ziet, geen woord over het echte rendement. 
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Pensioenen en al wat ermee samenhangt nader geduid

A L G E M E E N

gaties en wat hypotheken, soms met een 
rendement lager dan de inflatie. De beno-
digde premie voor de pensioenbelofte werd 
door het fonds uitgerekend en netjes voldaan. 
Iedereen tevreden, het beste stelsel ter 
wereld. Tot de overheid een truc bedacht. Er 
werd geld gezocht om de oplopende tekorten 
mee te betalen. En het idee bestond dat het 
pensioenfonds zulke grote reserves had dat 
het niet nodig was om de volle premie te 
betalen. Dat zou later wel worden ingehaald 
met investeringen met meer risico. Lubbers 
c.s. benadeelden door deze truc het fonds 
met ruim 30 miljard gulden. Van het inhalen is 
het nooit gekomen. Na het opengooien van 
de kapitaalmarkten vonden we met zijn allen 
dat de pensioenfondsen ook wel geprivati-
seerd konden worden. Weg met de voorzich-
tigheid en de grote reserves, voortaan ging 
mijn pensioenfonds ook in derivaten, private 
equity en leveraged buy outs. De rendemen-
ten schoten omhoog en de risico’s ook. Dat is 
natuurlijk een feest want je kunt dan op papier 
allerlei leuke dingen voor de mensen betalen. 
Niet alleen indexeren, ook lage premies, 
afdekken van het lang leven risico en vroeg-
pensioen regelingen. Kortom we hebben in 
de jaren vanaf 1990 flink feestgevierd. En dat 
is gebleken in 2008 toen de crisis ook bij ons 
fonds roet in het eten gooide. 

Financieel Toetsingskader
Dat vervolgens onze politici vonden dat ze de 
deelnemers tegen onbezonnen gedrag 
moesten beschermen snapt iedereen. Het 
Financieel Toetsingskader (FTK) werd gebo-
ren. Het FTK regelt wel dat er met een 
marktconforme rente moet worden gewaar-
deerd en wel met de risicovrije gemanipu-

leerde rente gebaseerd op de marktrente. Het 
FTK trekt zich niks aan van internationaal 
gangbare normen voor banken en verzeke-
raars en ook niet van de normen van de 
International Accountancy Standards Board 
(IASB). Zo is het gekomen dat de norm is dat 
we 30% vermogen moeten hebben voor we 
indexatie mogen betalen aan onze eigenaren 
(de deelnemers en gepensioneerden). Net als 
in de vorige eeuw wordt te weinig premie 
betaald voor de gedane toezeggingen. Dat 
heet met een mooi woord premiedempen, 
maar het is de truc van Lubbers in een nieuw 
jasje. En omdat we ons niks hoeven aan te 
trekken van de IASB zorgt de Nederlandsche 
Bank ervoor dat er enorme reserves ontstaan. 
Daardoor ontstaan in feite ‘geheime’ 
reserves die de betaling van rendement 
blokkeren.

Strakkere regels
Bij de banken en verzekeraars zien we 
intussen steeds strakkere regels (Bazel, 
EIOPA (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority) en het strikt toepassen 
van accountancy standaarden. Geen bank of 
verzekeraar die het in zijn hoofd haalt om 
verplichtingen met de risicovrije rente te 
disconteren. Dat is ze simpelweg verboden. 
De reserves zijn aan het groeien en intussen 
5% tot maximaal 10%. Dat vinden banken, 
verzekeraars en president Klaas Knot van De 
Nederlandsche Bank trouwens wel genoeg. 
Ze willen liever wat minder strenge regels.

Wij zien bij ons eigen ABP een merkwaardige 
situatie. Onderstaande tabel is gebaseerd op 
openbare gepubliceerde informatie zoals de 
jaarrekeningen.

 

 

 

Euro * Miljard vermogen rendement reserves rekenrente premie (jaarverslag) 

2015 351,397 2,9% -9,966 1,67% 20,3% 

2016 381,816 9,4% -13,223 1,32% 19,5% 

2017 408,838 7,5% 17,186 1,48% 21,9% 

2018 398,971 -2,2% -12,037 1,39% 23,4% 

2019 465,000 17,2% -10,230 0,7% 25,9% 
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Terwijl het beschikbare vermogen stijgt 
vertonen de reserves een opmerkelijk 
wisselend beeld. Dat beeld heeft niks te 
maken met het rendement of de premies, 
maar alles met verborgen reserves, afge-
dwongen door het FTK. Net als in de vorige 
eeuw bij de banken.Herkent u het? Geheime 
reserves, onverklaarbare veranderingen van 
reserves en arm rekenen van de eigenaren.

Die weeffouten moeten we herstellen. 
Allereerst door voor het berekenen van de 
voorzieningen gewoon de gangbare regels 
toe te passen. Dat komt neer op een deel 
risicovrij en een deel van het rendement. 
Precies zoals onze voorzitter van het ABP 
voorstelt. Komt neer op zo’n 2,4% op dit 
moment. 

Vrijwel direct indexeren mogelijk
Overigens is een normale boekhoudkundige 
regel dat toekomstige voorzieningen en 
verplichtingen tegen dezelfde waarde moeten 
worden geïndexeerd.  

We gaan niks meer beloven, maar gewoon 
jaarlijks bekijken hoe er gepresteerd is. En 
rekenen de bestuurders daar dan ook op af.
Het rendement mag worden uitgekeerd aan 
de eigenaren mits dat voorzichtig gebeurt en 
mits er een reserve blijft vergelijkbaar met de 
banken, zeg 5%. Overdreven risico’s in de 

beleggingen bannen we uit omdat de 
eigenaren daar niet op zitten te wachten. Die 
willen gewoon zeker zijn van hun pensioen. 
De premie zal de kostprijs moeten dekken, 
we stoppen met “dempen” of gokken op de 
toekomst. Maar bij het huidige rendement 
kan die premie gelijk blijven of zelfs iets 
dalen. Terwijl we vrijwel direct kunnen 
indexeren. Want bij 2,4% stijgt onze dekkings-
graad naar ongeveer 125% en dan kunnen we 
direct (125-105=20) 2% indexeren. 

En daarom is het goed dat er een nieuw 
stelsel komt. Niet omdat de pensioenfondsen 
niet gezond zouden zijn. Maar omdat de 
financiële afspraken en de boekhoudregels te 
veel afwijken van (internationale) gebruiken. 
Wij, de eigenaren van de fondsen (actieve 
deelnemers en de gepensioneerden) krijgen 
daardoor niet waar we recht op hebben. Het 
rendement blijft opgepot. 
De doorsneesystematiek hoeven we daarvoor 
trouwens niet te veranderen. Dat is een 
ideologisch stokpaardje van D66. Heeft niks 
te maken met rendement of ons vermogen 
om pensioen te genereren.

Ben Groen

*Deze bijdrage is mede geïnspireerd op 
discussies met mijn mede VO-leden Rik 
Hindriks, Bernard van Praag en Jan Smit.

14



Als deze afspraak 
voor de eenmalige 
uitkering van 2019 
praktisch niet 
uitvoerbaar is, 
gaan partijen 
uiterlijk 1 maart 

met elkaar in overleg om een 
alternatieve oplossing te vinden. 
Daarnaast is als uitgangspunt 
overeengekomen dat eenmalige 
uitkeringen voor militairen in 
principe pensioengevend zullen zijn. 
Afwijkingen (van dit uitgangspunt) 
zullen expliciet worden afgesproken 
in het SOD.

Uitwerking AV 2018- ‘20
Op 14 januari jl. is er in het SOD 
overlegd over de uitwerking van het 
Arbeidsvoorwaardenakkoord 
2018-2020. Eén van de onderwer-
pen waarover toen geen overeen-
stemming werd bereikt was de 
pensioengevendheid van de 
eenmalige uitkeringen van € 300 in 
zowel 2019 als 2020 voor militairen. 
Geconcludeerd werd dat er sprake 
was van een mogelijk geschil over 
de interpretatie van deze AV-af-
spraak. In gezamenlijkheid is 

besloten om een geschilvergadering 
uit te schrijven zodat het personeel 
snel duidelijkheid kon worden 
gegeven. In de periode tussen de 
twee SOD-vergaderingen hebben 
partijen de AV-afspraken nader 
bestudeerd. Met als uitkomst de op 
5 februari bereikte overeenstem-
ming over de te hanteren interpreta-
tie van de AV-afspraak.

Eindelijk overeenstemming 
beleidsvoornemen Employabi-
lity organisatie

In het vorige nummer van ACOM 
Journaal bent u uitgebreid geïnfor-
meerd over de stand van zaken 
betreffende de oprichting en 
inrichting van de Uniforme employa-
bility organisatie (UEO). 
De kogel is nu dan eindelijk door de 
kerk: In het SOD van 5 februari jl. is 
overeenstemming bereikt met 
Defensie over de inhoud van het 
beleidsvoornemen te komen tot de 
oprichting van de UEO. Het bereiken 
van overeenstemming had de 
nodige voeten in de aarde. Er waren 
verschillende vergaderingen, 
concept beleidsvoornemens, een 
concept kaderbeleidsvoornemen en 

verschillende overlegsessies in het 
SOD voor nodig om uiteindelijk te 
komen tot overeenstemming over 
definitieve tekst in het beleidsvoor-
nemen. 
Het beleidsvoornemen heeft tot 
doel het initiëren van de oprichting 
van een UEO. Deze organisatie 
moet ervoor zorgdragen dat de 
Defensiemedewerker eenduidig en 
optimaal wordt ondersteund tijdens 
zijn/haar loopbaan. Die loopbaan kan 
zich geheel binnen Defensie 
afspelen, maar ook uit bewegingen 
van binnen naar buiten en vice versa 
bestaan. Medewerkers beschikken 
namelijk over loopbaanmogelijkhe-
den die niet beperkt zijn tot het 
eigen defensieonderdeel. Het is 
daarom van groot belang dat de 
employabilitybegeleiders Defensie-
breed volgens dezelfde processen 
en met dezelfde inzichten, instru-
menten hun werk doen. Door de 
oprichting van één UEO voor alle 
medewerkers van Defensie wordt 
de synergie, kwaliteit en gelijkwaar-
digheid van de employabilitybegelei-
ding binnen Defensie geborgd.  
Zo wordt Defensiebreed ook 
gezorgd voor dezelfde kwaliteit van 
de P&O dienstverlening en gefocust 
op inrichting van de interne en 
externe employability van het 
personeel en de daarbij betrokken 
eenheden. Met dit beleidsvoorne-
men wordt invulling gegeven aan de 
afspraak uit het AV-akkoord 2017-
2018. De definitieve tekst van het 
beleidsvoornemen wordt momen-
teel uitgewerkt en is binnenkort te 
lezen op www.acom.nl .

Tijdelijke Defensiepassen in 
combinatie gebruik PNOD

Van verschillende leden hebben wij 
recent vernomen dat er aan Defen-
siemedewerkers tijdelijke passen 
worden uitgereikt bij het verlopen 
van hun Defensiepas. Dit in afwach-
ting van de aan te maken nieuwe 
pas. Als gevolg van (tijdelijke?) 
technische problemen zou het 
namelijk kunnen voorkomen dat 
medewerkers buitengewoon lang 
zouden moeten wachten op een 
nieuwe Defensiepas. Bijkomend 
nadeel voor in Nederland geplaatst 
personeel was dat voor de uitgifte 

H o o g  t i j d  d a t  d e  H D P- o r g a n i s a t i e  d e  r e g i e r o l  i n  h e t  o v e r l e g  o p p a k t

Het Sectoroverleg Defensie (SOD) heeft op 5 februari over-
eenstemming bereikt over de interpretatie van afspraken in 
het Arbeidsvoorwaardenakkoord (AV) 2018-2020 inzake de 

pensioengevendheid van de eenmalige uitkeringen voor 
militairen voor zowel 2019 en 2020. De conclusie van het 

SOD is dat beide eenmalige uitkeringen pensioengevend zijn.

S O D

Geen geschil over interpretatie 
pensioengevendheid eenmalige uitkeringen
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van nieuwe passen, gewerkt 
wordt met urgentielijsten voor 
operationeel- en in het buitenland 
geplaatst personeel. De mede-
werkers die operationeel- of in het 
buitenland geplaatst zijn of 
zouden worden, kregen met 
voorrang een nieuwe Defensiepas 
verstrekt. Uit de reacties die onze 
leden ontvingen vanuit de 
Defensieorganisatie bleek dat het 
mogelijk nog enkele weken en 
zelfs maanden zou kunnen duren 
alvorens zij een nieuwe pas 
kunnen krijgen.

Met die tijdelijke Defensiepas 
ondervinden onze leden-informan-
ten grote problemen als ze 
gebruik willen maken van een 
voertuig uit de Poolen Niet 
Operationeel Dienstvervoer 
(PNOD). Een PNOD-voertuig 
uitgeleend krijgen bleek onmoge-
lijk. Men kreeg het ‘advies’ om 
eigen vervoer in te zetten bij 
dienstreizen of het uitvoeren van 
werkzaamheden op verschillende 
plaatsen in het land. 

De ACOM vindt het onbestaan-
baar is dat Defensiemedewerkers 
geen gebruik kunnen maken van 
PNOD-voertuigen en in feite 
verplicht worden om gebruik te 
maken van eigen vervoer voor het 
uitvoeren van dienstreizen en 
werkzaamheden. Er kan namelijk 
geen verplichting opgelegd 
worden om met eigen vervoer 
een dienstreis uit te voeren. Gelet 
op de urgentie van dit probleem 
en de nadelige gevolgen voor het 
Defensiepersoneel in het alge-
meen en onze leden in het 
bijzonder, heeft de CCOOP een 
brief gestuurd aan de voorzitter 
van de Werkgroep Algemeen 
Personeelsbeleid (WG AP) met 
het verzoek om zo spoedig 
mogelijk te komen tot een 
acceptabele oplossing voor het 
personeel. In het SOD van 5 
februari is de toezegging gedaan 
dat wij spoedig schriftelijk 
geïnformeerd zullen worden over 
een (mogelijke) oplossing. Zodra 
wij hierover meer nieuws hebben 
zullen wij u via onze website 
nader informeren.

Kaderdagen nieuw loonge-
bouw en herziening BMD/
URD

Op 20 en 27 januari zijn op ons 
kantoor in Leusden kaderdagen 
georganiseerd over het nieuwe 
loongebouw en de herziening 
Besluit Medezeggenschap 

Defensie (BMD) alsook de 
Uitvoeringsregeling Reorganisa-
ties Defensie (URD). Tijdens dit 
soort dagen gaat het Dagelijks 
Bestuur in overleg met onze 
kaderleden1 over specifieke 
actuele onderwerpen. Bij dit 
kaderoverleg waren ook enkele 
leden vanuit het Bondsbestuur 
van de ACOM aanwezig om deel 
te nemen aan de discussies. De 
dagen zijn door alle deelnemers 
als zeer nuttig ervaren. Het is altijd 
goed om met betrekking tot deze 
actuele onderwerpen beelden te 
delen en ideeën en opvattingen 
op te doen en te bediscussiëren. 
Het nieuwe loongebouw moet 
conform afspraak uit het AV-
akkoord 2018-2020 uiterlijk 1 juli 
van dit jaar worden ingevoerd. 
Met betrekking tot de herziening 
van het BMD en URD zullen, na 
overeenstemming over de 
instellingsbeschikkingen, binnen-
kort technische werkverbanden 
worden opgestart. De technische 
werkverbanden dienen ter 
voorbereiding op behandeling van 
deze onderwerpen in de WG AP. 
Door dit overleg vooraf kan de 
uiteindelijke afronding in de WG 
AP worden bespoedigd.

Moeizaam en stroperig 
overleg in diverse  
werkgroepen

Het overleg in de diverse werk-
groepen verloopt momenteel 
moeizaam en stroperig. Er is in 
het SOD al diverse malen door de 
centrales uitgesproken dat het tijd 
wordt dat de HDP-organisatie de 
regie oppakt. De centrales lopen 
in de diverse overleggen constant 
tegen de problematiek aan dat 
gedane toezeggingen over 
actiepunten en andere zaken niet 
worden nagekomen. Ook het 
tijdig aanleveren van stukken is 
een weerkerend probleem dat 
een snelle behandeling van 
onderwerpen in de weg staat. 
Stukken die betrekking hebben op 
diverse onderwerpen waar de 
Defensieorganisatie zich weken 
en soms maanden op voorbereidt, 
worden met regelmaat later 
aangeboden dan binnen de 
termijn van 10 werkdagen die 
daarvoor staat. Een termijn van 10 
werkdagen is toch minimaal 
noodzakelijk voor de centrales om 
zich inhoudelijk goed te kunnen 
voorbereiden. Dit helemaal gezien 
de hoeveelheid stukken die bij de 
diverse werkgroepen op de 
agenda staan. De centrales 
hebben sterk de indruk dat binnen 

de HDP-organisatie een dag of 
twee voor de vergadering eens 
gekeken wordt wat er de vorige 
vergadering is afgesproken en 
welke actiepunten nog openstaan. 
Meer dan eens worden de 
centrales dan geconfronteerd met 
(aanvullende) stukken die op het 
laatste moment worden aangebo-
den, ja zelfs met e-mails die vlak 
voor een vergadering verstuurd 
worden. Dit komt de snelheid van 
besluitvorming niet ten goede, 
veroorzaakt onnodige irritatie en 
leidt er zelfs toe dat er tijdens 
vergadering meer gesproken 
wordt over ‘het proces’ dan over 
de daadwerkelijke inhoud. 
Het komt ook geregeld voor dat 
Defensie, doordat men zich 
onvoldoende heeft voorbereid, 
geen antwoord heeft op vragen 
van de centrales. Of dat onder-
werpen niet behandeld worden of 
mee teruggenomen moeten 
worden voor nader onderzoek. 
Voor behandeling van de agenda-
punten blijft dan maar weinig tijd 
over. Van de kant van Defensie 
stapelen de excuses zich in rap 
tempo op. De toezeggingen voor 
verbetering blijken vooralsnog 
weinig uit te richten.

Tijdens het laatste SOD op 5 
februari is aangegeven dat de 
HDP de regierol oppakt. Belang-
rijke onderwerpen blijven intussen 
wachten op besluitvorming. Zo 
zijn onder andere:
•  het dossier Hondengeleiders, 
•  BFG NATO-kentekens, 
•  Duiktoelage, 
•  Voedingskosten voor militairen 

van het roterend element op 
Sint-Maarten,

•  Beleidsvoornemen reorganisatie 
DCHR, 

•  Inrichting technisch werkverban-
den 

•  en nog vele andere dossiers,
nog niet afgerond of wachten nog 
op behandeling in de betreffende 
werkgroep. 

Met de toezegging dat de HDP de 
regierol daadwerkelijk oppakt 
hopen wij dat een punt gezet 
wordt achter deze ongewenste 
situatie en er vaart komt in het 
overleg. We zullen u hieromtrent 
om de hoogte blijven houden. 

Voor (meer) actuele informatie: 
www.acom.nl .

1 Kaderleden zijn bondsleden die participe-

ren in de medezeggenschap georganiseerd 

in CMC, DMC, GMC of MC.
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Contactdag thuisfront RSM-15: Een dag van ontmoeten en ervaringen delen

‘Wat ons verbindt is dat we 
allemaal partners, kinderen 
of ouders op missie hebben’

Sinds 1 januari 2015 levert Nederland een bijdrage aan 
de Resolute Support Mission (RSM) in Afghanistan. Het 

doel van deze missie is om het leger en de politie van het 
land verder op- en uit te bouwen om de veiligheid te 

kunnen bewaken en handhaven. 

RSM wordt ‘gedragen’ door  force 
protection pelotons en een 
National Support Element. De 15de 
rotatie in het kader van de 
Nederlandse bijdrage bestaat 
hoofdzakelijk uit militairen van 13 
Lichte Brigade en heeft inmiddels 
de eerste helft van de termijn 
erop zitten. In samenwerking met 
vrijwilligers van de thuisfrontorga-
nisatie belegde Defensie een 
contactdag in Koninklijke Burgers’ 
Zoo in Arnhem. 

Thuisfront centraal
‘Het thuisfont centraal’ is een 
kreet die vaak vanuit Defensie 
gehoord wordt. Niets is immers 
zo belangrijk als het thuisfront dat 
achter een militair staat. Voor 
vrijwilligers Els en Wendy van de 
thuisfrontorganisatie 13 Lichte 
Brigade (13 Ltbrig) is dit in ieder 
geval wel werkelijkheid. “Op 
dagen zoals dit merken we dat 
het bijzonder waardevol is om 
mensen te ontmoeten die 
hetzelfde meemaken. Wat ons als 
thuisfront verbindt is dat we 
allemaal partners, kinderen of 
ouders hebben die op missie zijn. 
Hiernaast is het natuurlijk ook een 
stukje waardering wat Defensie 
geeft aan het thuisfront van de 
uitgezonden militair.”

Live-verbinding Afghanistan
De thuisfrontcontactdag van 
RSM-15 vond plaats tussen ‘de 
jungle en Oceanië’ in Burgers’ 
Zoo. Rond 10:00 uur stroomde de 
‘foyer’ gezellig vol. Bij ontvangst is 
er voor de kleinere én iets grotere 
thuisfronters een kleine ‘Rhino’ te 
krijgen, de mascotte van 13 Lichte 
Brigade. Na de ontvangst werd de 
dag geopend door brigadegene-
raal Jan-Willem Maas, Cdt 13 
Ltbrig. Ook hij benadrukte het 
belang van het thuisfront achter 
de militair en was blij dat hij deze 
dag samen met de brigade en het 
thuisfrontcomité kon faciliteren. 
De mannen en vrouwen van RSM-
15 hadden zelf een compilatie in 
videovorm voorbereid. De 
compilatie liet een deel van hun 
werkzaamheden in Mazar-e-Sharif 
zien, en vooral veel foto’s van de 
mannen en vrouwen zelf. Vanuit 
de zaal werd enthousiast gerea-
geerd op het zien van hun 
geliefden. 

Vertederende taferelen
De zaal was helemaal niet meer 
te houden toen de live-verbinding 
ook op het grote scherm in het 
Auditorium in Burgers’ Zoo te zien 
was. Er werd enthousiast 
gezwaaid naar de andere kant. 
Hierna kwamen de commandan-
ten van de Force Protection 
Pelotons en het National Support 
Element aan het woord om kort 
wat te vertellen over de werk-
zaamheden van hun mensen. 
Later was er ook de mogelijkheid 

voor het aanwezige thuisfront om 
vragen te stellen. Zo kwam de 
vraag uit de zaal: “Wat willen jullie 
nu eigenlijk écht van ons in de 
pakketjes ontvangen?” Waarop 
het antwoord kwam: “Een goed 
boek, en eten is ook altijd goed.” 
Een peuter die door de microfoon 
haar papa vertelde dat ze volgen-
de week jarig was zorgde voor 
verterende taferelen. 
Na de live groepsverbinding 
konden de thuisfronters genieten 
van een heerlijke lunch en allerlei 
activiteiten. Voor de iets oudere 
kinderen was er een knutselactivi-
teit. Men kon foto’s laten maken 
die opgestuurd worden naar 
Afghanistan en natuurlijk het bekij-
ken van de dieren in de Zoo. Maar 
centraal stond deze dag ontegen-
zeggelijk de live-verbinding met 
Afghanistan. Via inschrijving 
konden de gezinnen individueel 
een privégesprek hebben met 
hun geliefden. Van deze mogelijk-
heid werd dan ook gretig gebruik 
gemaakt. 
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Ervaringsdeskundigen
ACOM Journaal stelde een aantal vragen aan 
ervaren thuisfronters Els en Wendy, vrijwil-
ligers bij de thuisfrontorganisatie van 13 
Lichte Brigade. De Dochter en de schoonzoon 
van Els en de partner van Wendy zijn werk-
zaam bij Defensie. 

Waarom zijn dit soort dagen zo belangrijk voor 
jullie als thuisfront? 

“Op dagen zoals dit merken we dat het 
bijzonder waardevol is om mensen te 
ontmoeten die hetzelfde meemaken. Wat ons 
als thuisfront verbindt is dat we allemaal 
partners, kinderen of ouders hebben die op 
missie zijn. Hiernaast is het natuurlijk ook de 
waardering die Defensie geeft aan de 
thuisfront van de uitgezonden militair. Als 
thuisfrontorganisatie zijn wij de verbindende 
factor tussen Defensie en het thuisfront. 
Vrijwilligerswerk bij de thuisfrontorganisatie is 
ontzettend dankbaar werk. In het bijzonder 
om iedereen te zien genieten op een dag als 
vandaag is als een beloning. Burgers’ Zoo 
leent zich natuurlijk ook als een ideale locatie 
voor dagen als dit.”

Is de rol van de thuisfrontorganisatie veran-
derd nu er betere communicatieverbindingen 
zijn? 

“De rol van de thuisfrontorganisatie verandert 
wel. Toen mijn dochter in 2003 naar Bosnië 
ging hadden we 3 maanden haast geen 
contact met haar. Tussendoor kwam ze 10 
dagen thuis voor verlof maar daarna was het 

weer 3 maanden minimaal contact. Door de 
hedendaagse verbeterde techniek kunnen 
mensen met elkaar appen en facetimen 
enzovoort waardoor het contact anders is. 
Toch merken we dat er vanuit het thuisfront 
nog wel veel behoefte is aan dit soort dagen. 
Dat is alleen al te merken aan ongeveer 300 
mensen die hier vandaag aanwezig zijn. De 
één op één gesprekken zijn bijvoorbeeld heel 
waardevol voor de mensen. Ze kunnen hun 
geliefde dan toch even op een groot scherm 
zien in plaats van op een kleine telefoon.”

Hoe ondersteunen jullie als vrijwilligers het 
thuisfront? 

“We kunnen het thuisfront ondersteunen 
door bijvoorbeeld dagen zoals deze te 
organiseren. Daarnaast zijn we natuurlijk ook 
een aanspreekpunt. We begrijpen de thuis-
fronters uit eigen ervaring. Als er echte 
problemen zijn kunnen we ze doorverwijzen 
naar het bedrijfsmaatschappelijk werk. 
Vandaag zijn er hier ook twee medewerkers 
aanwezig. 13 Lichte Brigade organiseert twee 
thuisfrontdagen tijdens deze missie. Vandaag, 
waarbij de live-verbinding met het missiege-
bied centraal staat en een thuisfrontcontact-
dag later in de missie in aanwezigheid van 
een psycholoog. Hierbij wordt ook besproken 
hoe thuiskomen soms ook lastig kan zijn voor 
een militair. Dit verschilt natuurlijk per missie 
en het hoeft ook niet altijd om een gevechts-
ervaring te gaan. Onze mensen vertrekken 
voor langere tijd naar een totaal andere 
omgeving met soms armoede, dreiging enz. 
en dit kan een behoorlijke impact hebben. Het 
gaat gelukkig vaak goed maar er bestaat toch 
altijd de mogelijkheid dat er een kink in de 
kabel komt bij thuiskomst. In dat soort 
situaties zijn we er als thuisfrontorganisatie 
dan ook.” 

Weblog
Voor de geïnteresseerden houdt kapitein 
Arjen de Boer een weblog bij op Defensie.nl. 
Kapitein de Boer is de public affairs officer 
(PAO) van de Resolute Support Mission. Hij 
schrijft over de missie in Afghanistan. 
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1 Nederland deed van begin af aan 

met een verbindingsbataljon en een 

transporteenheid mee aan United 

Nations Protection Force 

(UNPROFOR).
2 Reformatorisch Dagblad (RD) 15 mei 

1992.

In 1992 werd de schrijfster als militair 
chauffeur uitgezonden naar Bosnië-Herzegovi-
na1 waar een niets en niemand ontziende 
burgeroorlog woedde. In haar boek beschrijft 
ze op beklemmende wijze haar traumatische 
ervaringen in de hoofdstad Sarajevo.

Onder vuur
Samen met haar man Erik, als marechaussee 
in dezelfde periode ook uitgezonden, werd ze 
ingekwartierd in het Rainbow Hotel dat zwaar 
onder vuur werd genomen door de strijdende 
partijen (moslims, Kroaten, Serviërs). De 
VN-militairen moesten hun toevlucht zoeken 
in de kelders van het hotel en tussen de 
beschietingen door proberen zich gewapende 
plunderaars en andere indringers van het lijf 
te houden. Een woordvoerder van het 
Nederlandse bataljon beschreef indertijd de 
situatie als zorgelijk: “Iedereen is nu toch wel 
ongerust en bang. We proberen ons overeind 
te houden door veel met elkaar te praten”. 2

Dwaaltocht
Terug in Nederland blijken die traumatische 
ervaringen er diep in gehakt te hebben bij 
Lyanne Paskamp. Maar van nazorg is er 
nauwelijks sprake. Na haar uitdiensttreding 
lijkt het leven van de veteraan in rustiger 
vaarwater te komen. Totdat door een aantal 
ingrijpende privé-gebeurtenissen de in 
Bosnië-Herzegovina opgedane ptss-aandoe-

ning met alles overheersende kracht komt 
bovendrijven. 
In ‘Ze hoorden mijn schreeuwen niet’ 
beschrijft Paskamp haar jarenlange “dwaal-
tocht in therapieland”, - een vergeefse 
zoektocht naar adequate hulp en een succes-
volle behandeling. 

“De gedachte dat het ooit goed zou 
komen, hield ons op de been. Maar het 
zoeken naar goede hulp was als een 
wandeling door de woestijn (..). Wij 
kwamen terecht in een situatie waarin ons 
gezin uit elkaar dreigde te vallen!”

“Dankzij onder meer een pelgrimstocht naar 
Santiago de Compostella knokt Lyanne zich 
langzaam maar zeker een weg terug naar 
geluk voor haarzelf en haar gezin.”

‘Ze hoorden mijn schreeuwen niet’ verscheen 
op 10 februari jl. bij Quo Vadis Uitgeverij. Het 
eerste exemplaar werd aangeboden aan 
minister van Defensie Ank Bijleveld. 

Verloting
De ACOM Journaal verloot drie exemplaren 
van ‘Ze hoorden mijn schreeuwen niet’ 
onder haar leden. Stuur ons een briefkaart 
of mail naar info@acom.nl en vermeld 
daarbij uw naam, registratienummer en de 
titel van het boek. Reageren kan tot en met 
24 februari.

De traumatische ervaringen van een 
veteraan in Bosnië-Herzegovina

‘Ze hoorden mijn schreeuwen niet’

“Driehonderd vredesmilitairen, als ratten in de val. Niemand wist wat er moest gebeuren. 
Het leek alsof alles en iedereen werd verlamd door onbegrip en onmacht.” Een onheilspellend 

fragment uit het boek ‘Ze hoorden mijn schreeuwen niet’ van Lyanne Paskamp (1965). 

A L G E M E E N
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GRATIS bloedgroep-patch
Vraag hem aan via www.dfd.nl

✔ ALLE bloedgroep varianten

✔ Niet alleen voor DFD-relaties, 
     maar voor IEDERE militair

✔  Ook GRATIS verzending

✔ Bestel via ACTIEBUTTON op www.DFD.nl

Militair zijn is topsport. Je traint en bereidt je voor. Je stelt hoge eisen aan jouw 
uitrusting. Soms schaf je zelf speciale spullen aan. DFD staat al 25 jaar voor maatwerk en 
het ontzorgen van militairen. Wij zien het als onze taak om jou te ondersteunen.

Daarom kun je bij DFD nu twee GRATIS bloedgroep-patches bestellen! 
De patches zijn ontworpen zodat ze perfect bij jouw uitrusting passen. Ze zijn 
beschikbaar in alle bloedgroep-varianten, voorzien van stevig klittenband en gemaakt in 
de juiste kleur. 

Bestellen is eenvoudig met de speciale actiebutton 
BLOEDGROEP-PATCH op onze website: www.dfd.nl. 

We sturen hem gratis naar je toe. Voorkom wachten! Bestel 
daarom tijdig jouw bloedgroep-patches.



Militair-Ambtenaar en Rechtspositie (MAR)

Terugbetalingsverplichting 
van de opleidingskosten

Wat nu als de militair-leerling door bepaalde 
omstandigheden de eindstreep van de initiële 
opleiding niet haalt, wordt ontheven uit de 
opleiding, ontslagen en de opleidingskosten 
moet terugbetalen? Deze bijdrage gaat hier 
nader op in.

Wettelijk kader
Ontheffing uit een opleiding is wettelijk 
geregeld in artikel 16d van het Algemeen 
militair ambtenarenreglement (AMAR). De 
Minister van Defensie kan de militair, die is 
aangewezen voor het volgen van een 
opleiding, ontheffen uit de opleiding, indien 
hij of zij niet voldoet aan de voor de opleiding 
gestelde eisen of indien ontheffing in het 
belang van de dienst of in het belang van de 
militair noodzakelijk is.  De terugbetalingsver-
plichting van de opleidingskosten is wettelijk 
geregeld in artikel 16e AMAR. De Minister 
van Defensie heeft de bevoegdheid om 
tegelijk met de aanwijzing voor de initiële 
opleiding, de militair de verplichting op te 
leggen om de kosten van de opleiding – bij 
ontheffing uit de initiële opleiding - geheel of 
gedeeltelijk aan Defensie terug te betalen. 
De proeftijd moet dan wel inmiddels zijn 
verstreken. Nadere regels worden gesteld in 
de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling 
AMAR (VV URAMAR).

Reden van terugbetaling
De terugbetaling van de opleidingskosten 
houdt direct verband met de zogenoemde 
‘dienverplichting’ binnen Defensie. Artikel 7 
AMAR in verbinding met artikel 12k van de 
Wet ambtenaren defensie (per 1 januari 2020 
de opvolger van de Militaire ambtenarenwet 
1931) bepalen dat aan een aanstelling bij het 
beroepspersoneel de verplichting is verbon-
den om gedurende de initiële opleiding – en 
aansluitend een periode van vier jaar – deel 
uit te maken van het beroepspersoneel. Voor 
specifieke categorieën personeel (opleiding 
tot officier, opleiding tot vlieger) gelden 
langere dienverplichtingen. 
De dienverplichting uit aanstelling is bedoeld 
om rendement uit te opleiding te halen. 
Anders gezegd, Defensie investeert in de 
opleiding van de militair en stelt daar 
tegenover dat de militair zich gedurende een 
bepaalde periode aan Defensie verbindt. 

Te verwijten omstandigheden
Defensie mag slechts een terugbetaalver-
plichting opleggen indien de ontheffing 
verband houdt met een aan de militair te 
verwijten omstandigheid of gedraging. Met 
andere woorden: de militair heeft zichzelf in 
de positie gebracht die leidt tot ontheffing uit 
de initiële opleiding, op grond daarvan een 
ontslagbesluit en een besluit tot terugbeta-
ling van de opleidingskosten (restitutiebe-
sluit). Het ontslagbesluit is dan gegrond op 
artikel 39, tweede lid, aanhef en onder h van 
het AMAR: ontheffing uit de initiële opleiding 
tot het volgen waarvan de militair bij zijn 
aanstelling is aangewezen, om reden dat hij 
(zij) niet voldoet aan de bij die opleiding 
gestelde eisen. 

Duur terugbetalingsverplichting
De periode, waarover de terugbetalingsver-
plichting geldt, is afhankelijk van de duur van 
de opleiding:
•  Is de duur van de (initiële) opleiding korter 

of gelijk aan 6 maanden: de terugbetalings-
verplichting geldt gedurende de opleiding 
en aansluitend een tijdvak van 2 jaar;

•  Is de duur van de (initiële) opleiding langer 
dan 6 maanden: de terugbetalingsverplich-
ting geldt gedurende de opleiding en 
aansluitend een tijdvak van 4 jaar.

  De duur van de terugbetalingsplicht kan 
ook worden bepaald door de totale kosten 
van de opleiding:

•  Totale kosten van de opleiding liggen 
tussen de € 4.000,-- en € 10.000,--: de 
terugbetalingsverplichting geldt gedurende 
de opleiding en 2 jaar daarna;

•  Totale kosten van de opleiding bedragen 
meer dan € 150.000,--: de terugbetalings-
verplichting geldt gedurende de opleiding 
en 6 jaar. 

  Er wordt geen terugbetalingsverplichting 
opgelegd als de totale kosten van de 
opleiding minder dan € 4.000,-- bedragen. 
Overigens is de militair niet gehouden om 
het volle pond van de opleidingskosten aan 
Defensie terug te betalen. Het bedrag van 
de terugbetalingsverplichting wordt naar 
evenredigheid verminderd naarmate de 
duur van de terugbetalingsverplichting is 
verstreken.

Elke militair volgt na zijn of haar aanstelling de zogenoemde ‘initiële 
opleiding’ binnen het betreffende operationeel commando. Deze opleiding 

is ten minste gericht op het verkrijgen van de benodigde kennis en vaar-
digheid voor de eerste functie(s) waarvoor hij of zij is bestemd.  

M A R
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Bepaling kosten opleiding per 
cursist
De kosten van de opleiding per dag per 
militair bedragen:
•  € 50,-- per dag vermeerderd met de 

militaire inkomsten per dag, voor functies 
waar de stand van soldaat of de rang van 
korporaal aan is verbonden;

•  € 75,-- per dag vermeerderd met de 
militaire inkomsten per dag, voor functies 
waar een onderofficiersrang aan is verbon-
den;

•  € 100,-- per dag vermeerderd de militaire 
inkomsten per dag, voor functies waaraan 
een officiersrang is verbonden.

Voor alle hierboven genoemde bedragen geldt 
dat dit wordt verminderd met het minimum-
loon per dag tijdens de opleiding, zoals 
bepaald door de Wet minimumloon en 
minimum vakantie-uitkering. Komt het tot een 
restitutiebesluit, dan moet dit goed zijn 
onderbouwd en berekend. Het is verstandig 
om te allen tijde een toelichting op het 
restitutiebesluit te vragen en bij twijfel over de 
juistheid van het bedrag tijdig schriftelijk 
bezwaar te maken. Overigens kan met 
Defensie een afbetalingsregeling worden 
getroffen.

Uitzonderingen op de terugbetaal-
verplichting

Het militaire ambtenarenrecht geeft een 
aantal uitzonderingen op de terugbetaalver-
plichting:
•  Uit het oogpunt van ‘organisatiebelang’ kan 

Defensie bepalen dat de terugbetalingsver-
plichting voor een kortere periode geldt;

•  Indien de militair op eigen verzoek is 
ontslagen, maar vervolgens binnen 6 
maanden na het ontslag weer wordt 
aangesteld als ambtenaar bij het Ministerie 
van Defensie, dan geldt de terugbetalings-
verplichting niet meer;

Het aanvechten van de terugbetaal-
verplichting

Het is mogelijk alle hierboven genoemde 
bestuursrechtelijke besluiten juridisch aan te 
vechten. Binnen 6 weken na de datum van 
het besluit (of 13 weken als men om redenen 
van dienst in het buitenland verblijft) moet 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt. Na de 
(afwijzende) beslissing op bezwaar, kan de 
kwestie binnen 6 weken (of 13 weken als 
men om redenen van dienst in het buitenland 
verblijft) ter beslechting aan de rechtbank Den 
Haag worden voorgelegd. 

Artikel 16e lid 2 AMAR vormt het criterium of 
terugbetaling terecht is: ‘Bij de berekening 
van het terug te betalen bedrag wordt 
uitgegaan van een evenwichtige verdeling van 
risico’s tussen werkgever en werknemer.’ Dit 
betekent dat er een belangenafweging en 
evenredige risicoverdeling behoren plaats te 
vinden als het risico zich voordoet dat de 
initiële opleiding niet wordt gehaald. Alle 
(concrete) omstandigheden van het geval 
bepalen of de door Defensie opgelegde 

terugbetalingsverplichting wel of niet juridisch 
terecht is.

Rechtspraak
Uit de rechtspraak spelen bepaalde factoren 
een rol van betekenis:
•  In hoeverre kan Defensie in redelijkheid een 

verwijt worden gemaakt? 
•  Is de restitutieverplichting bij het aanvangen 

van de dienst en opleiding duidelijk aange-
zegd? 

•  In hoeverre kan de militair, gelet op zijn 
houding en gedrag (disfunctioneren), 
verweten worden dat hij of zij is ontheven 
uit de opleiding? 

•  Waren de opleidingsvereisten in alle 
redelijkheid wel of niet te zwaar? 

•  Is de militair wel of niet voor de keuze 
gesteld om zelf ontslag aan te vragen of het 
te laten aankomen op gedwongen ontslag? 

•  Is de militair op eigen verzoek uit de dienst 
ontslagen terwijl hij gewoon opleidbaar 
militair was? 

•  Zijn de persoonlijke overwegingen van de 
militair om te stoppen met de opleiding en 
de dienst te verlaten, voldoende in aanmer-
king genomen? Te laat onderkende verkeer-
de beroepskeuze, legt overigens doorgaans 
te weinig gewicht in de schaal.

De minister heeft een zogenoemde ‘discretio-
naire bevoegdheid’ om tot ontheffing uit de 
opleiding over te gaan (ontheffingsbesluit), 
ontslag te verlenen en een restitutiebesluit te 
nemen. Dit houdt in dat de rechtbank – in een 
beroepsprocedure – terughoudend de juistheid 
van de toepassing van deze bevoegdheid kan 
toetsen. Niettemin zal de rechtbank kritisch 
beoordelen of aan het beginsel van evenredige 
risicoverdeling is voldaan.

Indien u vragen hebt over dit onderwerp 
(of een andere juridische kwestie), neem 
dan contact op met de Juridische Dienst 
van de ACOM, telefonisch via 033-4953020 
of per e-mail via info@acom.nl. 

M A R
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Onderzoek naar (behandelingsduur) 
schaderegelingen Defensie 

Defensie, veteranen (en hun belangenbeharti-
gers) kissebissen hierover en beschuldigen 
elkaar er over en weer van de veroorzaker te 
zijn van de huidige (ongewenste) gang van 
zaken.
Daarnaast, zo blijkt uit signalen die de om-
budsman bereiken, hebben veteranen in dit 
verband tal van vragen zoals:
•  Wanneer komt een zaak bij de Landsadvo-

caat terecht en wanneer bij de afdeling 
Claims,

•  Kun je alsnog een aansprakelijkstelling 
vragen, nadat je een procedure voor een 
volledige schadevergoeding bent ingegaan, 

•  Wanneer kom je in aanmerking voor een 
voorschot.

Kortom, er is nog veel onduidelijk. De Vetera-
nenombudsman gaat de betrokken partijen om 
de tafel brengen, de knelpunten in kaart 
brengen en mogelijke oplossingsrichtingen 
aanreiken.

Veteranen in detentie
De afgelopen jaren heeft de Veteranenom-
budsman diverse problemen gesignaleerd als 
het gaat om veteranen in detentie en hun 
(zorg)behandeling. Vitale vraag is daarbij of in 
de huidige (militaire) strafrechtketen (voldoen-
de) oog is voor het perspectief van de 
veteraan? Die vraag is van belang gegeven de 
bijzondere zorgplicht die de overheid heeft 
voor veteranen, op grond van de Veteranenwet 
uit 2014. 
De Veteranenombudsman begint dit jaar dan 
ook, samen met de Nationale ombudsman, 
een onderzoek naar de toegang tot zorg en 
reclassering ten behoeve van veteranen in 
detentie. De verwachting is dat het onderzoek 
eind 2020 kan worden afgerond. 

Thema’s op de agenda
De agenda van de Nationale ombudsman, 
Veteranenombudsman en Kinderombudsman) 
omvat voor dit jaar vijf thema’s te weten:
1. Fundamentele rechten,
2. Participatie en invloed,
3. Toegang tot voorzieningen,
4. Armoede,  
5. Leefbaarheid.

In 2019 stonden de eerste vier thema's ook op 
de ombudsagenda. Ze krijgen nu op een aantal 
punten een nieuwe focus. Zo behelst bijvoor-
beeld het thema Armoede niet meer uitslui-
tend schuldenproblematiek maar wordt ook 
gefocust op armoede van mensen die (nog) 
niet kampen met schulden. Digitalisering is 
niet langer een apart thema, maar loopt als 
een rode draad door alle projecten op de 
agenda. 
Leefbaarheid wordt als nieuw thema geïntro-
duceerd. Het handelen van de overheid heeft 
grote gevolgen voor de leefbaarheid. Het gaat 
om de omgeving waar mensen wonen, 
werken en leven. Hoe worden gebieden (her)
ingericht? Krijgen burgers de informatie waar 
ze recht op hebben?

De Veteranenombudsman gaat de behandelingsduur van 
claims en uitvoering van schaderegelingen voor veteranen 
onderzoeken. Het blijkt in de praktijk vaak jaren te duren 

voordat een overeenkomst gesloten wordt. Vaak gebeurt dat 
zelfs helemaal niet. Dit alles in weerwil van de regeling 

‘Volledige Schadevergoeding Veteranen’. 

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

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

Datum Tijd Activiteit Locatie

februari   
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
7 10.00 Thuisfrontcontactdag EFP en diverse missies Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
28 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-16 Spoorwegmuseum, Utrecht CLAS

april   
1 9.00 Thuisfrontinformatiedag (diverse missies) Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
2 9.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI-17 Johan Willem Frisokazerne, Assen CLAS

mei
16 volgt Thuisfrontcontactdag We@Home volgt DOT
25 10.00 Thuisfrontcontactdag RS (1e) Burgers' Zoo, Arnhem CLAS 
28 9.00 Verhaal van de missie Veteraneninstituut, Doorn KMar

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

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

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.
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HORIZONTAAL: 1 zuil – kostbaar; 2 Griekse letter – familielid – tijdperk; 3 koersverschil –  
voorste – reken er maar op; 4 dwarshout – eenjarig dier – kerkelijk gebruik – soldatenkost;  
5 verlichting – vervoersmaatschappij – lor – uiten – zangnoot; 6 zandbank – allee – vaccineren;  
7 muziekinstrument – bekje – knorrig; 8 laagwater – plaats in de Bollenstreek – voorzetsel –  
deksel – akkoord; 9 verloofde – grove den – hoefdier; 10 droogoven – vaartuig – voerbak –  
neon – achter. 

VERTICAAL: 1 doorgang – winterpeil – Bijbelse maat; 2 antilope – nijlreiger; 3 kaarttekens –  
stuk hout; 4 werkend beginsel – dyne – visgerei; 5 mestvocht – scheepskabel – ongeveer;  
6 cowboyfeest – houtsoort; 7 plaats in Zuid-Holland – ik; 8 plaats in Utrecht; 9 grasmaand –  
plaats in België; 10 overblijfsel – sterrenbeeld; 11 titel – schets; 12 vogelproducten – plaats in  
Noord-Brabant; 13 opzichtig – kleur; 14 lofdicht – sjorren; 15 stillen – rustteken.
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DOORLOPER

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

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar. Oplossingen kunt u inzenden tot 

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

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #01-20 luidt:  
‘Daadkrachtig'. 

De winnaars: W.M.F. Hogenberg, Veldhoven; A.F. Fraij-Smit, Den Bosch..

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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Hoe werkt het?
De leden die in 2019 via de ACOM aangifte 
hebben gedaan over het belastingjaar 2018 
ontvangen rond de jaarwisseling automatisch 
het invulformulier voor de aangifte over 2019.

Hebt u geen invulformulier ontvangen?

Download nu al het invulformulier voor 2019 op 
onze ACOM website (www.acom.nl/ belasting-
service) of bel/mail ons vanaf 4 januari 2020 (tel 
033-4962722 /  info@acom.nl) en vraag om een 
“invulformulier belastingaangifte 2019”. Vul het 
formulier in en stuur het voorzien van de 
gevraagde bijlagen aan ons terug. Dit kan via 
e-mail naar info@acom.nl of per post naar 
Postbus 290 te 3830 AG Leusden.

Wij verzorgen na ontvangst uw aangifte. Wij 
zenden de aangifte digitaal naar de Belasting-
dienst en u ontvangt (desgewenst per e-mail) 
een kopie van deze aangifte.

Administratiekosten
Voor u als lid van de ACOM is e.e.a. gratis. 
Indien wij voor u ook de aangifte voor uw 
echtgenote/ partner mogen verzorgen, dan 
wordt daar € 10,-- administratiekosten voor 
gevraagd (zie verder het invulformulier).

INVULFORMULIER MET GEGEVENS 
TIJDIG INZENDEN

Om uw aangifte tijdig, vóór 1 mei 2020, te 
kunnen inzenden verzoeken wij u de lijst met 
bijbehorende stukken zo spoedig ls mogelijk 
doch uiterlijk vóór 1 APRIL 2020 aan ons te 
zenden of te mailen. Als u daar geen kans toe 
ziet raden wij u aan, tijdig, vóór 30 APRIL 2020 
uitstel te vragen bij de belastingdienst (gratis 
tel. 0800 0543 /keuze uitstel / BSN gereed 
houden). U krijgt dan automatisch uitstel tot 1 
september 2020 en u kunt uw stukken, zodra 
compleet, later aan ons zenden. Een verleend 
uitstel geldt dan tevens voor de respectievelijke 
toeslagen over 2019.

Eigen woning
Hebt u in 2019 een woning gekocht of verkocht 
of heeft u in dit jaar uw hypotheek overgeslo-
ten? Stuur dan een kopie van de 
notarisrekening(en) en/of de rekening van de 
hypotheekverstrekkers mee!

Brief Belastingdienst: “U hoeft geen 
aangifte te doen”

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

Jonge leden of leden die recent 
medewerker van Defensie zijn 
geworden

Jonge leden of leden die recent medewerker 
van Defensie zijn geworden ontvangen veelal 
niet automatisch een uitnodiging van de 
belastingdienst. Wij raden u toch aan bij ons het 
invulformulier 2019 op te vragen en deze 
ingevuld, samen met bewijsstukken, te 
retourneren zodat wij e.e.a. kunnen berekenen 
en bij een positieve uitkomst aangifte voor u te 
doen. Aangifte doen kan alsnog over 5 voor-
gaande jaren.

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

Bezoek
Indien u ons wenst te bezoeken kan dat op 
afspraak op het ACOM-kantoor te LEUSDEN. 
Dit is altijd mogelijk met uitzondering van de 
maand APRIL 2020.

Noot: 
1.  Indien u door persoonlijke omstandigheden 

niet in de gelegenheid bent het invulformulier 
in te zenden en/of ons te bezoeken verzoe-
ken wij u, of iemand anders namens u, ons 
te bellen zodat wij een oplossing kunnen 
afspreken.

2.  Ontvangt u in de loop van 2020 correspon-
dentie van de Belastingdienst t.a.v. uw 
ingediende aangifte Inkomstenbelasting; laat 
het ons weten, zodat wij u eventueel 
behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoor-
den ervan!

ACOM Belastingservice  
2019-2020  

A L G E M E E N

Zoals elk jaar is de ACOM u ook dit jaar weer van dienst met haar “Belasting-
service”. Wij verzorgen uw aangifte(s), verzenden deze naar de Belastingdienst 

en u ontvangt een kopie van de aangifte 2019, een berekening aanslag 2019 
en (indien van toepassing) een overzicht Zorgtoeslag 2019.  
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Senioren(mid)dagen

Het komt wel eens voor dat (senior)leden of hun partner langdurig ziek zijn en dat uw bond daarvan pas na verloop 
van tijd op de hoogte wordt gesteld. Helaas heeft dat dan ook als gevolg dat wij pas heel laat onze belangstelling 
kunnen tonen. 

Mede hierom verzoeken wij u om, mocht u (onverhoopt) hiermee geconfronteerd worden, onverwijld uw  
regiobestuur en/of het secretariaat van de bond in Leusden te informeren over (langdurige) ziektegevallen.  
Dat kan telefonisch: 033-495 30 20 of per e-mail: info@acom.nl

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

Dag Datum Plaats Locatie Bijzonderheden 
wo 11 maart Vught Geniemuseum, Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught
do 23 april Melle Duitsland Gasthaus Hubertus, Westerhausener Strasse 50, 49324 Melle
do 30 april Oirschot Echos Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, 5688 GN
do 14 mei Boekel (Volkel en Uden) Vergadercentrum NIA DOMO, St. Agathaplein 6, 
   5427 AB  Boekel
do 28 mei Woensdrecht  Vliegbasis, KEK gebouw, Schuttershof Kooiweg 40, 
   4631 SZ Hoogerheide
do 4 juni Venlo Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
do 1 okt Born (Meerssen en Weert) Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
di 6 okt ***Regio Oost Eibergen Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46,   Hele dag
   7152 CK  Eibergen
di 13 okt ***Arnhem (voor Arnhem en Nijmegen) Schaarsbergen, Oranjekazerne, Fly-inn,  Hele dag  
   Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW
do 15 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
di 3 nov ***Leeuwarden Vliegbasis Leeuwarden, Keegsdijkje 40, 8919 AK Hele dag
do 5 nov *** Gilze Rijen  Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD Hele dag
wo 11 nov Ede Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ
do 19 nov Steenwijk Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM
 

De bijeenkomsten met *** zijn dag-bijeenkomsten. De tijden van deze bijeenkomsten worden in de uitnodigingen vermeld.
De bijeenkomsten zonder *** zijn middag-bijeenkomsten. Tenzij anders vermeld in de uitnodiging beginnen deze  
bijeenkomsten om 13.30 uur. De zaal is dan open vanaf 13.00 uur.

Ontbreken nog en worden nog gepland:
Een seniorenmiddag in Huizen, Vlissingen en Soesterberg.
Een seniorendag voor de leden van regio West.

Leeftijdsontslagdag 
Voor alle leden die eind 2020 of 2021 met leeftijdsontslag gaan, wordt een leeftijdontslagdag gepland. 

64+ dag 2020
Voor jaargang 1956 wordt een 64+dag gepland. 

Zodra de datum van een hierboven genoemde nog te plannen bijeenkomst bekend is, publiceren wij deze op onze  
website en in ACOM Journaal.

De rsv’ers van uw bond hebben dringend versterking en verversing nodig!
Als postactief ACOM-lid krijgt u nu de gelegenheid om ook dat (ene) gaatje in uw agenda zinvol te besteden.

Postactief actief voor de bond, uw regio, maar vooral voor uw kameraden en (soms) hun nabestaanden.  
Meld u aan bij uw regio onder het motto: Ik word regioseniorenvertegenwoordiger!

Uw regio wil ú als rsv’er

S E N I O R E N
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BEUKBERGEN

Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging

bij de Krijgsmacht

Themaconferenties  
vormingscentrum Beukbergen

Voor elke actief dienende militair en/of burger werkend 
bij het ministerie van Defensie. In het voorjaar 2020 is er 
weer een diversiteit aan themaconferenties die gegeven 

worden op vormingscentrum Beukbergen van de Dien-
sten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.

Voor nadere informatie, aanmelden of andere vragen 
omtrent de themaconferenties kunt u contact opne-
men met Liza Kok, email: e.kok.04@mindef,nl,
tel: 088-511765/06-10239092

Februari 
• Bewust Ademen op 28 februari
• Persoonlijke veerkracht module 1 op 18-19 februari. 

Maart
• Persoonlijke veerkracht module 2 op 10-11 maart
• 1- daagse conferentie Timemanagement op 13 maart

April
•  Persoonlijke veerkracht met NLP modellen module 1 

op 7-8 april
•  LHBT-IQ conferentie op 8-9-10 april (Thema volgt/zie 

intranetkalender)

Mei
•  Uitgebreide Mindfulness training op 8, 15, 22, 29 mei 

en 5, 12, 19 en 26 juni
Alle sessies zijn inclusief lunch, er kan niet separaat 
voor sessies v.w.b. deze uitgebreide Mindfulness 
training ingetekend worden 

• Persoonlijke veerkracht module 2 op 12-13 mei
•  3- daagse Mindfulness korte training op: 19, 26 mei, 

2 juni 

Juni
• Persoonlijke veerkracht module 3 op 9-10 juni
• Stilte dag Mindfulness op 12 juni
•  Terugkomdag Persoonlijke veerkracht op 19 juni  

(voor wie alle 3 modules heeft afgerond!)

A L G E M E E N

Nederland krijgt één organisatie voor veteranen. Vanaf 1 januari 2021 trekken zes 
‘veteranen(zorg)organisaties’ gezamenlijk op als ‘het Nederlands Veteraneninstituut’. 

“Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen”.

B u n d e l i n g  v a n  k r a ch t e n  i n  h e t  ‘ v e t e r a n e nv e l d ’

Eén organisatie voor alle 
Nederlandse veteranen

De nieuwe organisatie, die in Doorn 
wordt gevestigd, biedt veteranen 
éen loket waar ze met al hun vragen 
terecht kunnen. Maar het instituut is 
ook dienstverlenend voor “dienst-
slachtoffers en oorlogs getroffenen 
WO II”. Dit geldt overigens ook voor 
“andere geüniformeerde beroepen, 
zoals de politie”. 

Optimale benutting 
Met de oprichting van het 
Nederlands Veteraneninstituut 
wordt met name beoogd “de 
bestaande capaciteit en expertise 
op het gebied van veteranenon-
dersteuning, zorg, onderzoek en 
maatschappelijk erkenning en 
waardering optimaal te benutten” 

Vanuit Defensie werd al langer 
gepleit voor bundeling van de 
krachten in het ‘veteranenveld’. 
Dat was ook een van de aanbeve-
lingen op basis van een evaluatie 
van het veteranenbeleid dat het 
departement in 2016 liet uitvoe-
ren. Een en ander zou met name 
een “eenvoudiger en slagvaardi-
ger beleidsuitvoering” ten goede 
komen. 
Bij de nieuwe organisatie zijn ruim 
200 medewerkers betrokken.   

Veteranendag
Het Nationaal Comité Veteranen-
dag blijft bestaan en verantwoor-
delijk voor de organisatie en opzet 
van de Nederlandse Veteranen-

dag. Maar de uitvoering daarvan 
komt in handen van het nieuwe 
Nederlandse Veteraneninstituut.

Founding fathers
Aan de wieg van het Nederlands 
Veteraneninstituut staan:
• Stichting het Veteraneninstituut,
•  Stichting Nederlandse Vetera-

nendag,
• Stichting de Basis
•  Programmabureau Landelijk 

Zorgsysteem voor Veteranen 
(LVZ),

•  Zorgcoördinatie van ABP/APG
•  Coördinatie van het nuldelijn 

ondersteuningssysteem van het 
Veteranen Platform.
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25 jaar lid
Voor hun 25-jarig lidmaatschap hebben 
onderstaande leden het daarbij horende 
ACOM-insigne ontvangen: 
T. Nijkamp (SM), L. Pol (AOO), 
C.P. de Goede (LKOLbd). 

40 jaar lid
Aan de volgende leden is onlangs het 
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap 
uitgereikt:
Mw. B.C.P. Brands-Mulder, 
F.C. Schijf (ELTbd).

50 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap 
is recent opgespeld bij: 
S. Bouma (SMbd), H. van der Burgh (AOObd),
W.R.C. van Eijl (KPL-1), J.G. Folbert (AOObd), 
T.H.M.J. Jumpertz (AOObd), 
R. Melief (MAJbd), J.H. Spit (ELTbd), 
C.G.M. de Waart (AOObd), 
Mw. C.C. Wassenaar-Hartman.

60 jaar lid
Uitgereikt aan onderstaande leden is het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap: 
A.J. Bos (SMbd), 
T.H.G.A. van Dillen-Doesburg, 
Mw. W. Engelbert van Bevervoorde, 
E.A. Lavalette (AOObd), 
W.A. de Wit (AOObd), 
B. van Zwieten (KAPbd).

Lidmaatschap
 

 Nieuwe 
ACOM 
website 
live

Onze website www.acom.nl is pas 
fris gerestyled en overzichtelijk 
ingericht. Neem gauw een kijkje. 
Geef je mening. Een nuttige 
aanpassing is zo gepiept!

ACOM, de Bond van 
Defensiepersoneel. 
Jouw belang, ons werk!

 
www.acom.nl

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
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DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM

 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:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

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

 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:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

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

 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:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

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.Kropf

Redactie:
H. Biervliet, J. de Bel-Mussche,  
G. Dijkers, S. Hop

Postadres:
Postbus 290, 3830 AG Leusden
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Foto’s:
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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.


