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•		 DENK mag van OM militairen ‘moordenaars’ noemen
•		 SOD: Defensie blijft in gebreke bij nakomen afspraken
•		 Waar blijft vergezicht vakbeweging op pensioengebied?

MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

Lid worden, zijn en blijven…
de voordelen van het lidmaatschap:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

1.	De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele
belangenbehartiging en rechtshulp.
2.	Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
- pensioenen,
- sociale zekerheid en
- ziektekosten.
3.	Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies
of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden.
4.	Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het
verantwoordingsorgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid
van het pensioenfonds.
5.	Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de
fiscus.
6.	Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur.
Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis.
7.	De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.
Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt,
reikt ACOM een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke
Bijstand.
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!
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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 collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Zorgzaam
is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met Defensie.
Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij
Zorgzaam afsluiten.
Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar
hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar.
Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dus niet per e-mail) plaats te
vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het
lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.

UW VOORZITTER
Mijn vorige voorwoord begon met “Vlissingen en
mariniers”. Op het moment dat ik dit voorwoord zit te
schrijven is premier Mark Rutte in gesprek met
Zeeuwen in Vlissingen om daar een en ander nog
eens uit te leggen.
Uitspraken als “muitende mariniers” en “grote
imagoschade voor Zeeland” zijn geen uitzondering.
Op zich allemaal mooie woorden van Mark Rutte (en
VVD-Kamerlid André Bosman) maar echt helpen doet
het niet. Ook voor Zeeland zal er een échte oplossing
moeten komen, en dat zie ik op heel korte termijn niet
gebeuren.
Dat is echter niet aan mij of ons, - en zo heeft
iedereen zo zijn of haar eigen problemen die de
aandacht vragen. Hoewel ik alle begrip heb voor de
gevoelens van de Zeeuwen (in het bijzonder de
Vlissingers) maak ik mij meer druk om zaken die
Defensie aangaan. En in dit geval is dat met name de
situatie van de mariniers en hun gezinnen.

INHOUD

06

Maar ik heb zeker ook nog een paar andere zaken die
mij in de laatste maand veelvuldig bezighielden en ook
in de komende tijd wel bezig zullen houden.
De eerste betreft de opleidingen die militairen krijgen
of zouden moeten krijgen. De werving van militairen
loopt voorspoedig, maar daarna moeten al deze
mensen opgeleid en getraind worden. Dat valt niet
mee en het gaat dan ook regelmatig niet zoals
bedoeld was.
Dat is problematisch aan het worden omdat het
regelmatig voorkomt dat mensen weken, maanden en
in een enkel geval zelfs langer dan een jaar moeten
wachten op noodzakelijke (en vaak zelfs verplichte)
opleidingen. Als mensen die opleidingen niet krijgen
kunnen ze het werk waarvoor ze bij Defensie zijn gaan
werken niet uitvoeren en dat werkt uiteraard
demotiverend.
Zelfs zo demotiverend dat mensen daardoor weer
kiezen om Defensie voortijdig te verlaten. Zo groeien
we nooit, - sterker nog we krimpen nog steeds. En
naast dat krimpen van de militaire populatie (kwantitatief) is er ook nog een aderlating doordat mensen die
de organisatie verlaten dat doen terwijl ze opgeleid en
getraind zijn en jarenlange ervaring hebben. Als we
dan jonge mensen laten instromen ontbreken initieel
de opleidingen en trainingen in het algemeen en de
ervaring in het bijzonder. Als we daarnaast mensen
niet (of te traag) opleiden is die aderlating nog groter
en dat helpt zeker niet. Integendeel: Het werkt voor
velen (weer) demotiverend.
Het probleem is echter dat een en ander ook niet
eenvoudig is op te lossen. We hebben immers niet
zomaar ervaren mensen over die in staat zijn om hun
eigenlijke werk te laten vallen om anderen op te gaan
leiden. Wat mij betreft zullen we (de bonden!) daar
dus ook samen met Defensie op korte termijn een
oplossing voor moeten zoeken. Daarbij sluit ik op
voorhand niets bij uit, - als het maar bijdraagt aan een
verbeterd perspectief voor Defensie in het algemeen
en de militairen in het bijzonder.
Het punt dat mij de laatste dagen (of langer) vooral
intrigeert is het antwoord van het Openbaar Ministerie
(OM) op de aangifte namens duizenden militairen en
veteranen i.v.m. de uitspraken van de Kamerleden
Öztürk en Azarkan die militairen (al dan niet indirect)
betitelden als ‘moordenaars’.
Dat het OM van mening is dat ze aangaande de
uitspraken van de heer Öztürk in de Tweede Kamer
niet bevoegd is lag in de lijn der verwachting. Maar
dat het OM vindt dat het herhalen van die buitengewoon grievende uitspraken door de heer Azarkan in
een live tv-programma ook door de beugel kan, is op
zijn minst verbazingwekkend te noemen.
Maar echt schokkend is voor mij de opvatting van het
OM dat er, juridisch gezien, bij de operatie in Hawija
(en volgens het OM “zoals zo
vaak bij militaire operaties”)
sprake is van “doden met
voorbedachten rade”. Na het
mes in de rug door de uitspraken van de DENK-Kamerleden
heeft het OM voor mijn
gevoel het mes nog enkele
malen rondgedraaid. En dat
doet pijn, veel pijn! Een ding
is dan ook helder, wij zijn er
nog niet klaar mee. Wordt
dus vervolgd!

Jan Kropf

(Jaarlijkse) scholing en
training onontbeerlijk
voor verbetering
medezeggenschap. Ook
voor het hoofd
diensteenheid.

10

17
Rechtvaardige oorlog:
Oorlog eist morele
reflectie: Kan zij
noodzakelijk en juist zijn?
Zijn onze waarden (meer
dan belangen) het
verdedigen waard?

CMC Werkgroep
Reservisten op bezoek
bij luitenant-generaal
Van Sprang, nieuwe
Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht tevens
Inspecteur der
Reservisten.
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CDS Bauer bij
tentoonstelling ‘Hij of
ik’, 75 jaar vrijheid in het
Nationaal Militair
Museum: “In een wereld
van ‘ik’, vechten
(militairen) voor ons
allen.”
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@ACOM_Mil_Bond
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NIEUWS

Parket Den Haag: ‘Militaire actie is doden met voorbedachten rade’

Zijn militairen dan
toch moordenaars?
De Tweede Kamerleden Selçuk Öztürk en Farid Azarkan van DENK mogen van het Openbaar Ministerie (Arrondissementsparket Den Haag) ongestraft roepen dat Nederlandse militairen “moordenaars” zijn. Die kwalificatie gaven de DENK-parlementariërs aan de militairen die betrokken waren
bij de luchtaanval bij Hawija in Irak waarbij ook burgerdoden vielen. Öztürk noemde toen in de
Kamer de toenmalige minister van Defensie, Jeanine Hennis, een “lijkenverstopper”1.
Het Openbaar Ministerie (OM) ziet
daar strafrechtelijk geen been in.
Dit blijkt uit een brief van het
parket aan advocaat en veteraan
Michael Ruperti die mede namens
duizenden militairen en veteranen
aangifte wegens “smaad en haat
zaaien” had gedaan tegen de
DENK-Kamerleden.

‘Doden met voorbedachten
rade’
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In zijn brief schrijft het OM onder
meer dat Öztürk zijn uitspraken in
de Tweede Kamer der Staten
Generaal deed en dus krachtens
Artikel 71 van de Grondwet
parlementaire onschendbaarheid
geniet. Voor wat betreft de
uitspraken van Azarkan, gedaan in
het televisietalkshow ‘Pauw’ is het
standpunt van het OM dat die
uitspraken niet “onnodig grievend”
zijn. Bovendien “is moord “juridisch gezien” doden met voorbedachten rade. Van doden met
voorbedachten rade was ook in dit
geval (Hawija, toevoeging ACOM
Journaal) - zoals zo vaak bij
militaire operaties - sprake ook al
strekte deze voorbedachte rade
zich in dit geval niet uit tot
eventuele burgerslachtoffers. (-)
De uitlating is (-) naar het oordeel
van het Openbaar Ministerie niet
beledigend of smadelijk in de zin
der wet.”

Reactie ACOM
Selçuk Öztürk

Farid Azarkan

Het OM draait hiermee de klok
ruim anderhalf decennium terug,
oordeelde ACOM-voorzitter Jan
Kropf in De Telegraaf (04-03-20). In
2004 namelijk haalde Justitie,
omgeven door veel bombarie en
publiciteit, marinier Eric O. terug
uit Irak op verdenking van moord.
De collega had eind 2003 op
missie in Irak geprobeerd een
groep plunderaars met waarschuwingsschoten te verjagen. Daarbij
werd een van hen dodelijk
geraakt.

De marinier werd uiteindelijk
vrijgesproken. Defensie stelde
toen dat dit soort zaken onder het
oorlogsrecht valt en niet onder het
reguliere strafrecht. Als hiervan
wordt afgeweken zijn alle uitgezonden militairen als het ware
‘vogelvrij’ en wacht hen eventueel
hetzelfde lot als collega Eric O.
“Voor militair handelen geldt het
militair strafrecht, benadrukt de
ACOM-voorzitter, “en niet het
gewone strafrecht. Het OM lijkt
dat door elkaar te halen.” Hij vindt
dat het Openbaar Ministerie snel
duidelijk moet maken wat het
(nieuwe?) beleid is richting
militairen. De reactie van het
Haagse parket op de uitspraken
van het Kamerlid Azarkan is voor
de ACOM reden om naar de
rechter te stappen (op basis van
artikel 12 van het Wetboek van
Strafvordering). Volgens Kropf is
de vraag of het vrij mogen
spreken in een Kamerdebat
betekent dat alles geoorloofd en
toelaatbaar is. “Waar ligt de
grens?”

en dat zal het moreel van de
militairen niet ten goede komen.
Daarnaast is er bovendien het
negatieve effect op het thuisfront.
Je zal als jongere maar met de
neus gedrukt worden op “het feit”
dat je vader of moeder van beroep
militair is en daarom een (potentiële) moordenaar!

Vervolgstappen

(Ex-)militairen, veteranen en hun
thuisfront hoeven dit niet te
pikken gaf Michael Ruperti al aan,
en daar schaart de ACOM zich
achter. In die zin rekenen wij erop
dat er vervolgstappen gezet zullen
worden. Ook verwachten wij over
deze kwestie een debat in de
Tweede Kamer.
Intussen heeft het VVD-Kamerlid
André Bosman minister van
Justitie en Veiligheid Ferdinand
Grapperhaus “met spoed” om
uitleg gevraagd. Ook minister van
Defensie Ank Bijleveld heeft direct
na het bekend worden van de
opvattingen van het Haagse
parket, contact opgenomen met
haar collega en partijgenoot
Grapperhaus. “Militairen zetten
zich in opdracht van de politiek en
met gevaar voor eigen leven in
voor onze veiligheid. Ik sta voor
mijn mensen. De kwalificatie
moord of moordenaars in verband
met het werk dat zij doen werp ik
verre van mij”, aldus Bijleveld.

Dolk in de rug

Het meest schokkende in de brief
aan mr. Ruperti is voor de ACOM
het gegeven dat het OM van
mening is dat er daadwerkelijk
sprake is van moord. Het OM
beoordeelt immers elke militaire
actie waarbij doden vallen in
juridische zin als moord en dus
elke militair die daarbij betrokken
is als een (potentiële) moordenaar.
Als we die redenering doortrekken
is elke militaire actie dan een
poging tot moord? In die redenering maken F-16 vliegers die
bewapend opstijgen voor een
missie zich al schuldig aan poging
tot moord. Dat kan toch niet waar
zijn?! Militairen verdienen ons aller
respect en waardering en dit staat
daar, wat ons betreft, echt haaks
op! Ook dit zal worden ervaren als
een trap na of een dolk in de rug

Militairen zijn geen moordenaars.
Militairen hebben het zwaarste
beroep ter wereld en verdienen
alle respect en waardering. Van
ons, van u, van Kamerleden en
van het OM. En naar onze stellige
overtuiging is iedereen onschuldig
tot het tegendeel bewezen is.
Men kan dus nooit als “moordenaar” worden weggezet als men
niet voor moord veroordeeld is!
1

Zie ook ACOM Journaal #12-19, p. 4
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Algemene ledenvergadering Regio
Midden

Stoorzender

Regio Midden belegt op 15 april a.s. haar algemene
ledenvergadering. De vergadering begint om 10.00 uur in
Echos Home De Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS
Ermelo. Tel.: 0341 552 830

Op de agenda staan de volgende punten:
1. Opening.
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4.	Concept besluitenlijst Alg. Ledenvergadering Regio Midden 10 april 2019.
5. Secretarieel Jaarverslag ACOM Regio Midden 2019.
6. Actualiteiten door lid DB.
7. Rooster van aftreden/verkiezing/herverkiezing Regioraadleden.
8. Beleid bestuur 2020.
9. PM.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Leden die belangstelling hebben voor een functie in de Regioraad
kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij de secretaris, de
heer A. van de Kamp.

Winnaars verloting
‘Ze hoorden mijn
schreeuwen niet’
Bij de verloting van het boek ‘Ze hoorden mijn schreeuwen niet’, over de traumatische ervaringen van Bosniëveteraan Lyanne Paskamp, kwamen de volgende winnaars
uit de bus:
•
•
•

H. Bunyadi
H. Vissia
W.W.J. Olders

Proficiat!

Op de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde wordt op 12 mei a.s. een
reünie georganiseerd. Deze ‘weerziensbijeenkomst’ is toegankelijk voor
iedereen die gediend heeft bij de eenheid 12 Paluabt/Luverdbt.
Voor meer informatie: www.12Paluabt.nl

Betaaldata
Maart
April

Salaris Defensie* Pensioen ABP
24 maart
24 april

23 maart
23 april

Maar: “Ook dit is het leger!” Gezien de verslechterde internationale veiligheidssituatie sprak het
trans-Atlantisch verbond in 2014 af, te streven
naar de ‘2%-richtlijn’ voor defensie-uitgaven in
2024. De 2% is gerelateerd aan het bruto binnenlands product (bbp). Maar 6 jaar later is dat
streven nog niet in zicht. Nederland besteedt
ongeveer 1,35% van het nationaal inkomen aan
Defensie en de 2%-norm is nog lang niet in zicht
in Nederland. Wie is de aangewezene om veiligheid te verkopen aan de Nederlandse bevolking?
Ja ZIJ!!
Maar: “Ook dit is het leger!” Ruim 200 bemanningsleden vertrokken eind januari met Zr. Ms.
De Ruyter naar de Golfregio om een bijdrage te
leveren dat de rust in de wateren daar terugkeert.
Tweehonderd bemanningsleden en een nog grotere groep relaties, die wel daadwerkelijk met
'veiligheid' bezig zijn.
Maar: “Ook dit is het leger!” Voor de Charlycompagnie van 13 Infanteriebataljon Luchtmobiel
liggen de dichtstbijzijnde serieuze hoogtemeters
in het Sauerland nabij Winterberg. De para’s
ondergaan hier een training in het kader van
Vormen Trainen Luchtmobiel (VTL). Het doel: Je
team leren kennen en de mentale weerbaarheid
vergroten onder verzwaarde omstandigheden.
Een soldaat wordt meegesleurd door 2 maten
tijdens de laatste 300 meter bergop. Even ervoor
is de boomstam die ze binnen 8 minuten 2 kilometer moesten meesjouwen door 2 anderen van
de groep binnengebracht. Ze zijn doorweekt van
het zweet en zitten onder de modder. Tijd om uit
te hijgen is er niet. Minister en CDS: Dit is daadwerkelijk bezig zijn met 'veiligheid'.
Maar: “Ook dit is het leger!” Vele andere voorbeelden van het daadwerkelijk met veiligheid bezig zijn, zijn aan te dragen, plus nog eens de vele
activiteiten, die op lokaal gebied plaats vinden, en
bijdragen aan een positief imago van Defensie.
Voor hun buddy's in nood fundraisende roeiende
mariniers (Dutch marines rowing challenge).

Reünie 12 Pantser
Luchtdoel Artillerie
Batterij

Maand

'Dit is ook het leger!' Het was de vraag wie nu
precies de leiding had, toen minister Ank BijleveldSchouten (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 2020. Zo
begon mijn vorige bijdrage.

AOW

23 maart
23 april

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

Gelukkig gebeurt dit allemaal. Ondanks een minister en andere Defensie-bobo's voor wie de krijgsmacht kennelijk om te lachen is... Of luistert de
staatssecretaris als enige wel naar het (mariniers-)
personeel, dat - dramatisch voor
Defensie - dreigde te stemmen met de voeten en echt
niet alles accepteert.
Wanneer raken ze op
het Plein eens overtuigd van de noodzaak het roer om te
gooien?

5
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Luitenant-generaal der mariniers Van Sprang nieuwe Inspecteur der Reservisten

CMC Werkgroep
Reservisten op bezoek
bij nieuwe Inspecteur-Generaal
der Krijgsmacht
Recentelijk heeft de pas opgerichte CMC (Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie) Werkgroep reservisten een bezoek
gebracht aan de nieuwe Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)
tevens Inspecteur der Reservisten.

6

De CMC Werkgroep Reservisten is de
opvolger van het MOK-R (MC Overleg
Krijgsmachtbreed Reservisten)1. Er is een
afspraak (indertijd al gemaakt met het
MOK-R) dat de CMC Werkgroep Reservisten
tweemaal per jaar op bezoek gaat bij de IGK.
Het is een unieke kans voor de nieuwe
Inspecteur der Reservisten om de reservistenproblematiek direct met een afvaardiging
van de werkvloer van de reservisten te
bespreken.

Inventarisatie probleemgebieden en
aandachtspunten

De voorbereiding vanuit de CMC Werkgroep
Reservisten was als volgt:
Allereerst werd een inventarisatieronde
gemaakt over de te bespreken probleemgebieden/aandachtspunten onder de betrokken
deelnemers aan het bezoek IGK. Die hadden
daarvoor onder hun MC-collega’s c.q. de
werkvloer gesondeerd welke bespreek- en
aandachtspunten er leven en waar de IGK
nodig naar zou dienen te kijken.
De OPCO’s hadden elk één vertegenwoordiger toegevoegd aan de bezoekersdelegatie.
Uiteraard waren ook de voorzitter en de
plaatsvervangend voorzitter van de partij.
Al die (eventueel) te bespreken onderwerpen
werden door de plaatsvervangend voorzitter
op relevantie en urgentie beoordeeld en
vervolgens ingeleverd bij de contactpersoon
op de Zwaluwenberg. Het is uiteraard goed
om een contactpersoon bij de InspecteurGeneraal der Krijgsmacht/Inspecteur der
Reservisten te hebben om over en weer
alvast van gedachten te wisselen en te
zorgen dat de Inspecteur goed voorbereid het
gesprek kan aangaan. De samenwerking met
deze contactpersoon is prima en zowel voor
als na de bijeenkomst met de IGK worden
lopende zaken met hem doorgenomen.

Direct actie Inspecteur der
Reservisten

Uiteraard was het even afwachten hoe een
eerste gesprek met een nieuwe IGK zou
verlopen. Maar de ontvangst op De Zwaluwenberg was zoals altijd allerhartelijkst.
Tijdens het serveren van koffie, thee en
andere versnaperingen werden tijdens de
onderlinge voorbespreking, geleid door de
Werkgroepsvoorzitter, de zaken nog eens op
een rij gezet. De voorzitter van de reservistenwerkgroep is lid van de CMC en de verbindende schakel tussen de CMC en de Werkgroep Reservisten. Van wezenlijk belang is
ook dat de chemie goed is tussen de leden
enerzijds en anderzijds tussen de leden en
het (dagelijks) bestuur. Dit is gelukkig prima.
En zo hoort het ook.
Het bezoek aan de IGK nam zo’n anderhalf
uur in beslag, - ruimschoots voldoende om de
bespreekpunten te kunnen behandelen. Er
werd ook nog een dringend acuut probleem
aangekaart. Daar kon de IGK per direct actie
op ondernomen worden.

Medezeggenschap is (gewoon) werk

De bespreekpunten zelf omvatten diverse
onderwerpen en thema’s zoals:
•	Nieuwe aanstellingsvormen voor reservisten en uiteraard wanneer deze ontwikkelingen in gang gezet worden;
•	Waarom wordt een reservist bij een IO
(Individuele Opdracht) of IIR (Individuele
Inzet Reservisten) slechts een periode van
1 jaar gegund. Waarom niet een langere
periode in jaren als zowel de reservist als
de behoeftesteller daar zelf behoefte aan
heeft;
•	De problematiek van de fulltime reservist
samen met de wisselende hoogte van
salarisuitbetaling bij de fulltime reservist;

1

Zie ACOM Journaal#02-20, p. 6-7.
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•	opleidingsperikelen;
•	Niet onbelangrijk: de uren die besteed
worden aan het medezeggenschapswerk.
De voorzitter benadrukte strijk en zet dat
medezeggenschap gewoon werk is en dat
de werkgroepsleden daarvoor gewoon uren
kunnen claimen (naast hun gewone
werkzaamheden). Hun commandanten
dienen daarmee rekening te houden.
Uiteraard wel in alle redelijkheid en rekening houdend met (de belangen van) beide
partijen in dit gebeuren. Niet vergeten mag
worden dat beide partijen (reservist en
commandant) daar beter van
worden!

van rechtspositie reservisten laat nog steeds
veel te wensen over. Men wil als het ware dat
een reservist bij Defensie komt werken c.q.
meer uren bij Defensie gaat werken maar
daar staat op dit moment niets extra’s
tegenover.
De ACOM zit ook op dit belangrijke punt op
het vinkentouw. De reservist hoort te krijgen
waar hij recht op heeft. Dat wil zeggen: Niets
meer maar ook niets minder dan onze
beroepscollega’s.

Op het vinkentouw

De aangekaarte probleemgebieden duiden aan dat een algemeen
beleid/vernieuwde rechtspositie
van reservisten vanuit de Hoofddirecteur Personeel (HDP) nog
steeds ontbreekt. Al deze aan de
IGK/Inspecteur der Reservisten
voorgelegde bespreekpunten/
probleemgebieden geven aan dat
op het hoger liggende niveau (lees
HDP) nog volop actie dient te
worden ondernomen.
De HDP heeft de mond vol van
adaptieve krijgsmacht maar de
uitwerking daarvan op het gebied
7

NIEUWS

(Oud-)medewerkers Defensie kunnen online-vragenlijst invullen

RIVM-onderzoek Chroom
6-verleden op locaties anders
dan POMS
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet onderzoek
naar het verleden van mogelijke blootstelling aan Chroom-6 op Defensielocaties. Het gaat om alle Defensielocaties met uitzondering van de
POMS-locaties (prepositioned organizational materiel storage-locaties).

De POMS onderzocht het RIVM eerder al. Het
RIVM roept (oud-)medewerkers van niet-POMSlocaties op om de online vragenlijst in te vullen
die bij het onderzoek hoort.
Het RIVM-onderzoek is erop gericht om eind
2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen
geven. Defensie gaat de resultaten gebruiken
om te komen tot een regeling voor (oud-)
medewerkers.

te laten registreren:
•	infoc6&carc@caop.nl
•	070 376 5476 (bereikbaar ma t/m vrij tussen
09.00 en 17.00 uur)
•	www.informatiepuntchroom6.nl
Het Informatiepunt Chroom-6 staat onder
beheer van het CAOP, een onafhankelijk kennis
en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.
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Voor wie?

Iedereen die tussen 1970 en 2015 voor
Defensie (mogelijk) met Chroom-6 werkte. Of
op een andere manier blootgesteld kan zijn aan
werkzaamheden met Chroom-6, op een andere
Defensielocatie dan een POMS-locatie, kan de
online vragenlijst invullen. Het kan daarbij gaan
om mensen die ziek zijn (geweest) en zich afvragen of dit door chroom-6 komt. Maar ook
mensen die niet ziek zijn (geweest) en mogelijk
aan Chroom-6 zijn blootgesteld kunnen de
vragenlijst invullen.

Doel onderzoek

Het RIVM brengt met dit onderzoek de
blootstelling aan Chroom-6 in kaart op alle
Defensielocaties met uitzondering van de
POMS-locaties. Daarmee kan het RIVM
aangeven of en waar er nog meer onderzoek
nodig is. Denk aan bepaalde locaties en/of
tijdsperiodes. Het onderzoek is erop gericht om
in relatief korte tijd zoveel mogelijk duidelijkheid
te geven. Eind dit jaar wil het RIVM zoveel
mogelijk duidelijkheid geven. Dat vindt Defensie
erg belangrijk. Dan kan namelijk, samen met de
vakbonden, een definitieve regeling worden
vastgesteld. Die vervangt dan de huidige
Coulanceregeling.

Privacy
(Bron: RIVM)

Meedoen aan het onderzoek?

Wie bij het Informatiepunt Chroom-6 geregistreerd staat, ontvangt een uitnodiging om de
online vragenlijst in te vullen. Wie nog niet
geregistreerd staat, wordt gevraagd zich alsnog

De antwoorden van de vragenlijst blijven bij het
Informatiepunt Chroom-6. Het RIVM krijgt
van de geregistreerde (oud-)medewerkers
alléén de gegevens over beroepshistorie,
locaties, werkzaamheden, bescherming en
ziekten/aandoeningen. Persoonlijke gegevens
zoals naam, mailadres, woonplaats en geboortedatum blijven gecodeerd bij het Informatiepunt
Chroom-6 en worden zonder persoonlijke
toestemming niet gedeeld met anderen.

MERKSTENEN

Leve de verbindelaars!
In 2011 behoorde ik tot de eerste lichting Nederlandse militairen die voor langere tijd op
Camp Marmal, in de woestijnvlakte bij de stad Mazar-e-Sharif, neerstreken. Veel internationale collega-coalitietroepen hadden zich al eerder uitgebreid genesteld op de compound.
We keken vooral jaloers naar de
Duitsers, die ‘leading’ waren en voor
zichzelf een uitstekende accommodatie hadden gerealiseerd, en naar de
Noren met hun prachtige kunstgrasvoetbalveld en sfeervolle houten barakken die hun gedeelte een compleet
Scandinavische sfeer gaven. Dat was
andere koek dan de tenten met
stapelbedden waarmee wij het
aanvankelijk moesten doen. Niet zo
lang overigens, want Jan Kaas is zeer
wel in staat om snel orde op zaken te
stellen en we hadden in elk geval al
heel snel een gezellige plek gecreëerd
voor onze koffiemomenten en praatjes
pot.

Dankbaarheid

Maar nog belangrijker was, dat onze
verbindelaars er binnen de kortste
keren in waren geslaagd om een
goedwerkende WiFi te realiseren,
zodat we niet alleen ons werk konden
doen, maar ook van meet af aan
gemakkelijk met ons thuisfront konden
skypen. Wat waren we daar dankbaar
voor!
Er zijn trouwens veel dingen waarvoor
je je tijdens missies dankbaar kunt
voelen: al het (voor)werk van genie en
verbindelaars, de uitstekende eetgelegenheden, de inzet van de sportinstructeurs, de bezinningsmomenten
die de geestelijke verzorging aanbiedt
(ik was wat dat betreft ook “klant” bij
mijn eigen bijeenkomsten) en nog veel
meer. Dankbaar voelde ik me ook voor
mijn thuisfront. Voor de tekenen van
(mee)leven die met de post meekwamen elke week. Voor de inzet van
vrouw en kinderen om deze maanden
goed door te komen, zodat ik in het
missiegebied niet ook nog eens een
portie stress van thuis hoefde mee te
torsen.

Van afstand gezien

Ver van huis, onder soms behoorlijk
abnormale omstandigheden, ervaren
veel militairen de verbondenheid met
thuis, met allen die hen dierbaar zijn,
vaak in sterke mate. Juist de afstand
lijkt bij te dragen aan de (her)waardering van wat in het alledaagse leven
soms (te) gemakkelijk als vanzelfsprekend wordt aanvaard. De liefde van je
partner, van ouders, van kinderen,

vriendschappen. Maar ook andere,
materiële en immateriële zaken die op
de compound ontbreken: een lekkere
stoel, je hobbyruimte, een goede fiets,
een pot pindakaas, een rivier, een
weiland met een rij knotwilgen, je
eigen autootje, het praatje met de
buurman over de schutting, samen
boodschappen doen.

Foto’s van toen

Verbinding en verbondenheid, het zijn
belangrijke waarden in een mensenleven en de aan- of afwezigheid daarvan
is van grote invloed op ons welbevinden. In het missiegebied werden onze
verbindelaars dan ook op handen
gedragen als zij erin slaagden om de
digitale snelweg naar huis zo snel
mogelijk te realiseren. Met als goede
tweede trouwens de mensen van de
postkamer als ze rondkwamen met de
pakjes, brieven en kaarten van thuis!
Onlangs plaatste een oud-collega op
Facebook een serie foto’s van zijn
missie in Bosnië, in het voorjaar van
2004. Toevallig was dat mijn allereerste
missie alsnog behoorlijk kersverse
geestelijk verzorger bij de KL. Toen ik
de foto’s onder ogen kreeg, kwamen
onmiddellijk allerlei herinneringen bij
me boven. Ik wist ineens weer de
namen van allerlei collega’s met wie ik
daar mijn tijd had doorgebracht, en zag
aan de binnenkant van mijn ogen
allerlei flitsen en flarden voorbijkomen.
Ik kreeg het er warm van, werd er
zelfs door ontroerd. Want over
verbinding en verbondenheid gesproken, mijn herinneringen aan de missies
waarin ik heb geparticipeerd, zijn
vooral dat soort herinneringen. Aan
collega’s die je gaandeweg de missie
steeds beter leerde kennen. Aan
maskers die af gingen. Aan eerlijkheid
en kwetsbaarheid, mooie gesprekken
van hart tot hart, soms laat op de
avond in het beschermende donker,
soms tijdens het hardlopen, of na
afloop van een “moment van bezinning”. Ik dacht aan de gezelligheid en
de typische militaire humor die er altijd
was. En ik realiseerde me dat het die
verbondenheid was – naast de
mogelijkheid om steeds met het
thuisfront in verbinding te kunnen zijn
– die ons er in moeilijke momenten
doorheen hielp. Niet voor niets is het

eerste woord dat valt, als mensen
vragen wat het werken bij Defensie
nou zo mooi maakt, het woord
kameraadschap.

Noem het verbondenheid

Noem het maar verbondenheid.
Broodnodig in het alledaagse leven, en
zeker wanneer alle vanzelfsprekendheden en zekerheden van dat alledaagse
leven ineens niet meer vanzelfsprekend en zeker zijn. We hebben met
elkaar en collega’s van de coalitietroepen te vaak op de ramp van Kandahar
Airfield gestaan om een of meer fallen
comrades een laatste militair saluut te
brengen.
Ook hele sterke kerels zoeken dan
steun bij elkaar. En juist hele sterke
mensen weten dat hun kracht ligt in
verbondenheid en dat mensen die
alleen maar op zichzelf gericht zijn en
voor eigen succes gaan, ten diepste
een armzalig bestaan leiden. De
Bijbelse geboden, met als spits de
samenvatting die Jezus daar ooit van
gaf, namelijk “God liefhebben boven
alles en je naaste want die is als jij”
wijzen in die richting, van verbinden en
verbondenheid. Onze samenleving
heeft daar meer dan ooit behoefte aan.
En de manier waarop we binnen de
krijgsmacht onze kameraadschap
vormgeven en beleven, is naar mijn
ervaring een goed voorbeeld voor de
hele burgermaatschappij. Laten we
verbindelaars zijn!
Henk Fonteyn
Krijgsmachtpredikant b.d.
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MEDEZEGGENSCHAP
J a a r l i j k s e m e d e ze g g e n s ch a p s s ch o l i n g o o k b e l a n g r i j k

Scholing en training onontbeerlijk
van de medezeggenschap
Ze zijn er, de medezeggenschapscommissies (MC) en MC-leden die elk jaar een cursus
aanvragen en volgen. Even weg van de werkplek en de waan van de dag. Met een ander
perspectief en geen tijdsdruk bezig met het team, een thema, een probleem.
Ze zijn er ook, MC’s en MC-leden die langer dan een jaar geen MC-training hebben gehad.
Dat is jammer.
Stap 1 wat is onze situatie en
hoe doen we het nu samen/
individueel als MC-(lid)
Bij stap 1 kijkt de medezeggenschap naar zichzelf en vraagt: wat
is onze situatie bij onze eenheid
en wat willen wij als MC daarmee? Welke ontwikkelingen
verwachten we op de korte en
lange termijn? Wat weten we en
hoe werken we als MC samen?
Wat weten we individueel? Waar
kunnen we nog wat kennis
opdoen of uitbouwen en verder
specialiseren?
Willen we alle kennis zelf in huis
hebben of willen we weten waar
we die kennis kunnen halen?
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Een cursus volgen als geheel MC
of als MC-lid individueel met
MC-leden van andere eenheden is
een moment van reflectie. Tijdens
de training kan met elkaar en over
onderwerpen gepraat worden
zonder de tijdsdruk die altijd op
onderwerpen van de MC zit en
ook op de MC-leden zelf als
MC-lid en als werknemer. Er is
ruimte om het dilemma/probleem/
de klus waarmee men zit anders
of door een ander te laten
bekijken. Er is ruimte om naar de
onderlinge samenwerking of de
samenwerking met het hoofd
diensteenheid (HDE) te kijken en
om te bezien of die goed werkt
en hoe die versterkt kan worden.
Kortom een cursus kan echt
bijdragen aan een verbetering van
de medezeggenschap.

Recht op MC-training

Het regelmatig (elk jaar) kunnen
volgen van een training door
medezeggenschapscommissies
wordt als zo belangrijk gezien, dat
het opgenomen is in het Besluit
Medezeggenschap Defensie. In
artikel 20 van het BMD staat dat
leden van MC’s recht hebben op
minimaal 5 scholingsdagen per

jaar. Heeft de MC een aparte
werkgroep ingericht met werknemers die geen MC-lid zijn maar
wel in de werkgroep zitten, dan
hebben deze werkgroepsleden
recht op minimaal 3 dagen scholing
per jaar. De MC-leden die ook in
een werkgroep zitten hebben recht
op minimaal 8 dagen in het jaar. De
minima geven aan waar het Hoofd
Diensteenheid (HDE) geen
probleem van kan maken. Over de
planning van de cursussen moet
wel overlegd worden.
De zittingsduur van MC-leden is
doorgaans 2 of 4 jaar. Als de
zittingsduur van de MC aanvangt,
kan begonnen worden met het
maken van een plan om de
MC-leden en MC als team in die
periode te scholen. Daarvoor stelt
de MC een scholingsplan op.

Scholingsplan maken

Een manier om een scholingsplan
te maken is door de 5 stappen te
volgen die de Sociaal Economische Raad (SER) met haar
vertegenwoordigers namens de
werkgevers, werknemers en de
kroonleden (namens de overheid)
heeft opgesteld als hulpmiddel.

Stap 2 (vervolg op stap 1) wat
is het onderwerp/doel van de
scholing?
Bij stap 1 zijn we erachter
gekomen wat de MC in of bij de
eenheid wil beheren en verbeteren. Bij stap 2 kijkt de MC welke
training, cursus daarvoor nodig is.
Dat kan scholing voor het individuele MC-lid betekenen of een
cursus voor de MC in haar geheel.
Zeker belangrijk voor het medezeggenschapswerk zijn vaardigheden en kennis op de vlakken:
schrijven, vergaderen, onderhandelen, organiseren, initiatief
nemen, communiceren en
netwerk opbouwen. Deze
vaardigheden kunnen in een
training onderwezen en geoefend
worden aan de hand van thema’s
waar de MC of het MC-lid mee te
maken heeft bij zijn eenheid.
Stap 3 en 4: Wie gaat ons
scholen en de organisatie van
de scholing
De MC bespreekt haar scholingswensen in haar eigen vergadering.
Als de MC-leden het eens zijn
over de cursussen waar behoefte
naar is in welk jaar en welke
volgorde, wordt gekeken of de
organisatie die voor Defensie de

MEDEZEGGENSCHAP
voor hoofd diensteenheid:

voor verbetering
medezeggenschapscursussen regelt, de
gewenste trainingen geeft. Het cursusaanbod
is te vinden op: www.sbiformaat.nl/mcdef/.
Kijk ook op de medezeggenschapspagina op
Defensie intranet.
Op de website is een korte toelichting bij de
trainingen te vinden. Via de website kan ook
contact opgenomen worden. Contact met de
medezeggenschap coördinator van uw
defensieonderdeel hoort ook bij het aanvragen en regelen van een training. De namen
en contactgegevens van de coördinatoren
staan op de website.
Trainingen voor het individuele MC-lid:
•	E-module medezeggenschap, voor startende MC-leden
•	Experience Day: verdieping rond medezeggenschap (een vervolg op de e-module
medezeggenschap)
•	Onderhandelen
•	Krachtig argumenteren
•	Van discussie naar dialoog
•	Communicatie met de achterban
•	Presenteren doe je zo!
•	Samen een reorganisatie in goede banen
leiden
•	Aan de slag met Arbo en RI&E
•	Actief meedenken over arbeidstijden
•	Medezeggenschap en vakbonden
•	Voorzitters en secretarissen 1:
Organiseren en structureren
•	Voorzitters en secretarissen 2:
Sturen en samenwerken als MC-team
•	Voorzitters en secretarissen 3:
Coachen op ontwikkeling
Trainingen voor de gehele MC:
MC Start training
Modulair Maatwerk. De maatwerktraining voor de groep kan
samengesteld worden uit een
aantal thema’s die voor de
individuele leden worden
aangeboden.
Werkconferentie
In stap 4 ook overleg HDE
Vervolgens wordt het scholingsplan door de MC vastgesteld en
besproken in de overlegvergadering met het HDE. Na het
overleg met het HDE wordt
contact opgenomen met het
scholingsinstituut. In het
scholingsplan worden niet alleen
de cursussen en mogelijke
planning vermeld maar ook de

leerdoelen en hoe wordt gekeken/gecontroleerd of de leerdoelen zijn gerealiseerd. Met
andere woorden in het scholingsplan wordt
als volgende stap opgenomen:
Stap 5 Evaluatie
Tussentijdse evaluaties en na afronding van
de scholing in de zittingsduur van de MC zijn
belangrijk. Uit een training kan de wens/
noodzaak komen om nog een andere cursus
te volgen die niet in het scholingsplan was
opgenomen, of kan worden geconcludeerd
dat een cursus kan vervallen of wijzigen.
Ook training voor het hoofd
diensteenheid (HDE)
Zo, met de uitvoering van het scholingsplan,
zet de MC de stap om MC en MC-leden te
trainen/scholen. Maar let op medezeggenschap is overleg tussen twee partijen. De
partijen zijn de MC en het hoofd diensteenheid (HDE). Hoe beter beide partijen getraind
zijn in de medezeggenschap, hoe makkelijker
het overleg zal gaan en succesvoller het zal
zijn. Met andere woorden: regelmatige (lees
hier jaarlijkse) medezeggenschapstraining van
het HDE is belangrijk.

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie-

Eenheid

Verkiezingen

Opgeven vóór

onderdeel
CZSK

Marine Etablissement Amsterdam

16 maart

Gesloten

CZSK

Marine Basis Den Helder

16 maart

Gesloten

DMO

Directie Inkoop

1 april

Gesloten

CZSK

Geneeskundige en Personele Zorg

13 april

Gesloten

CZSK

Surface Assault & Training Group
(SATG)

13 april

Gesloten

CLSK

AOCS NM

22 april

11 maart

CLAS

HQ 1GNC

29 april

17 maart

CZSK

KMTO

30 april

10 maart

DOSCO

Bijzondere Medische Beoordelingen

1 mei

18 maart

CLSK

Vliegbasis Eindhoven

22 mei

10 april
1 april

CLAS

HQ OOCL

25 mei

CLAS

PLC (Personeel Logistiek Commando)

25 t/m 29 mei 10 april

CLAS

Staf CLAS

27 mei

8 april

CZSK

Mariniers Opleidingscentrum

1 juni

13 april

CZSK

Van Ghentkazerne

1 juni

13 april
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Pensioenen en al wat ermee
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.

‘Waar blijft het vergezicht
op pensioengebied van
de vakbeweging?’

12

Verlaging marktrente en
het gepiep over pensioenen begint opnieuw
Als eerste valt op dat, net als begin afgelopen jaar, bij de eerste
verlaging van de marktrente, het gepiep over de pensioenen weer begint.
Wrang is dat we, terwijl we nog aan het nagenieten waren van de
enorme daadwerkelijk behaalde rendementen in 2019 weer een herhaling
lijken te zien van de maandelijkse drama verhalen over de rekenrente.
Zo meteen daar nog een berekening over.

Het heeft er wel toe geleid dat 12 februari jl., in
het Financieel Dagblad een bijdrage verscheen
van een bekend opinieleider in de pensioendiscussie, prof. dr. Theo Kocken1 met als kop:
‘Afschaffen van de rekenrente maakt ruimte
voor positieve kijk op onze pensioenen’.

Rendementen opgepot als
stille reserve

Wat ik mis in dit stuk is de noodzaak tot

herdefiniëring van de basis waarop de
rekenrente is opgebouwd. Nu gaat die alleen
uit van de marktrente (een politiek besluit in
2006) en worden de daadwerkelijke rendementen niet meegenomen. Die daadwerkelijke rendementen worden als het ware als
een stille reserve opgepot voor de toekomst.
Voor dit Nederlandse systeem zijn zelfs de
‘normale’ boekhoudkundige regels genegeerd. Het is dan ook geen wonder dat een
steeds groter wordende groep belanghebbenden meekijkt met wat de politiek bedenkt
voor de toekomst. Maar waar kijken we naar
mee?

	Vrije Universiteit Amsterdam, School of Business and

1

Economics, Finance.
	ACOM Journaal #02-20, p. 12-14.

2

	17,1% precies.

3

	Een uitstekend rendement.
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samenhangt nader geduid
Geen vergezicht bonden op
pensioenen

Inspraak van de gepensioneerden is al
helemaal niet aan de orde en de overleggen in
de andere platformen worden vooral bediend
door de vakbonden, de werkgevers en de
ministeries. De vakbonden worden geacht ook
de belangen van de gepensioneerden te
behartigen. Ik heb van mijn bond nog geen te
verdedigen vergezicht op pensioengebied
gezien, laat staan dat er ergens naar mijn
mening is gevraagd. Ik hoop dat dit alsnog
gebeurt, voordat de opvatting van de bonden
een gepasseerd station is. Als (groepen) uit
de achterban van de vakbonden zich in deze
materie niet gekend voelen, zal dat kunnen
leiden tot een uittocht van leden.
Ik wacht af. Nogmaals: Pensioen = Politiek!

Dreigend ‘Lubbers-scenario’

Nu nog even rekenen (de basis hiervoor is
mijn bijdrage in de februari-editie van ACOM
Journaal)2.

De uitkering aan pensioenen bedroeg ruim
11 miljard euro. De premie ontvangsten
bedroegen ongeveer 10 miljard euro. Een
negatief saldo van 1 miljard. Dit is al enige
jaren ongeveer zo.

Het vermogen bedraagt ongeveer 466 miljard
euro: Die 1 miljard is nog geen kwart procent
van het vermogen. Dan komt het rendement
van het vermogen in beeld. Dat vermogen
heeft dus afgelopen jaar 18% rendement3
gemaakt (volgens ABP)4, dat is ongeveer
66 miljard euro.
Dus afgelopen jaar, met al die jammerende
aankondigingen over de dalende marktrente,
heeft dus bij uitstek aangetoond dat de
werkelijk behaalde rendementen meegeteld
moeten worden om een reëel beeld te krijgen
over de stand van zaken bij de pensioenfondsen. Natuurlijk moet deze uitzondering ook
gemiddeld worden, maar dan nog komen we
op een langjarig gemiddelde tussen de 6 en 7
procent. Dat is dus gemiddelde ongeveer 30
miljard euro per jaar aan rendement. De
uitgekeerde pensioenen kunnen dus makkelijk
uit deze rendementen worden betaald.
Als we niet oppassen komt plotseling weer
het “Lubbers-scenario” boven de kim.
Waakzaamheid blijft geboden
Toch nog nieuw uit de overlegkamertjes:
Gelekt is dat de wijze waarop gekeken moet
worden naar de rekenrente zoals die nu wordt
geïnterpreteerd volgens het FTK niet langer
houdbaar is.
De heldere en niet te passeren uitleg van prof.
Bernard van Praag, zoals die ook hierboven
staat, heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.
Toch vanwege het gebrek aan inspraakmogelijkheden, moeten we alert blijven over de
wijze waarop de aanpassing gaat gebeuren.
Als voorbeeld hoe het mis kan gaan is de
deskundige die in de Telegraaf van donderdag
27 februari 2020 aangaf dat de deelnemers en
gepensioneerden moeten “invaren” in het
nieuwe systeem op basis van de huidige
waardebepaling van het FTK. Heel vreemd!
Zijn we er eindelijk uit dat dat geen goede
manier is om de situatie bij de pensioenfondsen te meten maar we kunnen het nog wel
een keer gebruiken om …..! Dat is echt
“Lubbers” boven de kim trekken! Waakzaamheid is geboden.
Blijf uw vertegenwoordigers bij politiek en
vakbond om uitleg vragen en om hun visie
over de belangenafweging!
Volgende keer: Waar komt de contante
waarde vandaan en hoe verloopt het toezicht
op de pensioenfondsen.
Ben Groen
lid Verantwoordingsorgaan ABP,
CCOOP
(namens de ACOM)
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ALGEMEEN
Programma 2020 Viering 75 jaar vrijheid

Organisatie: Nationaal Comité
4 en 5 mei en Stichting Coördinatie
75 jaar Vrijheid
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, organiseert samen met de Stichting Coördinatie 75 jaar
Vrijheid, in 2020 een aantal grote evenementen 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

omgebrachte personen. En over de situatie in
Nederlands-Indië, waar na de capitulatie een
nieuwe periode van hevig geweld en grote
onzekerheid aanbreekt. Ondanks de vrede
bleef de oorlog.

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.

Maandag: gesloten
Dinsdag: 10.00-21.00 uur
Woensdag t/m vrijdag: 10.00-17.00 uur
Zaterdag en zondag: 11.00-17.00 uur

• Vrijheidsmaaltijden
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Op 5 mei worden er door heel het land
Vrijheidsmaaltijden georganiseerd, waar
Nederlanders samen een toost uit brengen op
de vrijheid.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de
Vrijheidsmaaltijden - een initiatief van het
Amsterdams 4 en 5 mei comité - in de jaren
2019 en 2020 in heel Nederland introduceren
als nieuwe 5 mei-traditie. Het doel is dat in elke
Nederlandse gemeente vanaf 2020 meerdere
Vrijheidsmaaltijden worden georganiseerd.

• Stadswandeling Slag om de Schelde
4 juni 2019 t/m 30 mei 2020
Iedere dinsdag om 14.00 uur kunnen geïnteresseerden 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.

• De oorlog die bleef
	Tentoonstelling over de nasleep
van de Tweede Wereldoorlog
Nationaal Archief, Den Haag
Vanaf 21 februari 2020
Het Nationaal Archief bewaart met zo’n 9
kilometer documenten de grootste collectie
oorlogsarchieven van Nederland.
In de tentoonstelling ‘De oorlog die bleef’ laat
het Nationaal Archief de uitdagingen zien
waar Nederland voor komt te staan na de
Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van
documenten en foto’s worden persoonlijke
geschiedenissen verteld over de berechting
van collaborateurs en oorlogsmisdadigers, van
mensen die terugkeerden uit de vernietigingsen concentratiekampen, de identificatie van

•

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.

• 75 jaar Verenigde Naties

Het slotstuk van 75 jaar vrijheid wordt
gevormd door de viering van ‘75 jaar Verenigde 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 veiligheid 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.

• Museon, Den Haag
Tentoonstelling
Zondag 1 mrt 2020 - zondag 1 nov 2020
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de
toenmalige kolonie Nederlands-Indië, nu
Indonesië, bezet door Japan.
De oorlog van Nederland met Japan en de
bezetting van Nederlands-Indië zijn in Nederland bij het grote publiek minder bekend.
Tegelijkertijd leeft de herinnering aan de
gevolgen van de oorlog voort bij Nederlanders
met een Indische achtergrond. De tentoonstelling ‘Getekend. Persoonlijke verhalen over de
Japanse bezetting’ biedt een kennismaking
met het onderwerp en tegelijkertijd herkenning
voor degenen die het meemaakten.
Centraal in de tentoonstelling staat een
selectie van ruim vijftig tekeningen, stuk voor
stuk gemaakt in gevangenschap.

SOD

Gesprekken over
uitwerking loongebouw
formeel gestart
Defensie en de vakbonden zijn op 30 januari jl. formeel begonnen met overleg over de uitwerking van in het arbeidsvoorwaardenakkoord gemaakte afspraken. Met name de afspraken
over een nieuw loongebouw en vereenvoudiging van het toelagenstelsel voor militairen.
In de afgelopen maanden hebben
de partijen informele thematische
sessies belegd over:
• het waarderen van functies,
•	vormen van belonen bij andere
overheids- en marktsectoren
•	en zijn bezoldigingsstelsels
geanalyseerd.
Afgesproken is om in eerste
instantie de gesprekken over het
nieuwe loongebouw te voeren aan
de hand van verschillende thema’s.
De thema’s zijn onder andere:
• het waarderen van functies,
•	de bijzondere positie van de
militair,
• rang versus functiebezoldiging
• en toelagen.
Tijdens het overleg op 30 januari jl.
is ook gesproken over de tijdlijn
voor de invoering van het nieuwe
loongebouw voor militairen op 1
juli 2020.
Op 13 februari zijn Defensie en de
vakbonden vervolgens verder
gegaan met de formele besprekingen. Tijdens dit overleg is uitgebreid stilgestaan bij de voorwaarden waaraan het
functiewaarderingssysteem voor
het nieuwe loongebouw moet
voldoen en in hoeverre het huidige
systeem daarin voorziet. De
komende periode zullen Defensie
en vakbonden wekelijks, informeel
dan wel formeel, vergaderen om te
komen tot de invoering van een
nieuw loongebouw en toelagestelsel voor militairen op 1 juli 2020.

HDP schout bij nacht
Peter Reesink

Geen overeenstemming
beleidsvoornemen UEO

In de vorige editie van ACOM
Journaal1 konden wij u op de
valreep informeren dat er in het
SOD van 5 februari dan eindelijk
overeenstemming was bereikt over
het beleidsvoornemen tot de
oprichting en inrichting van één
Uniforme Employability Organisatie
(UEO).Wij schreven toen al dat het
bereiken van overeenstemming
over het beleidsvoornemen een
proces was van horten en stoten.
Gedacht werd dat er op 5 februari,
na tal van vergaderingen, SODoverleggen en concept-kaderbeleidsvoornemens, overeenstemming zou zijn over een definitieve
tekst ten behoeve van het beleidsvoornemen. Dit beleidsvoornemen
beoogt, zoals eerder gesteld, de
oprichting in gang te zetten van
één UEO. De Samenwerkende
Centrales voor Overheidspersoneel
(SCO) reageerden dan ook
verbaasd toen op 7 februari het
aangepaste beleidsvoornemen
werd aangeboden en bleek dat
Defensie daarin, op essentiële
punten, niet alle gemaakte
afspraken en gedane toezeggingen
had verwerkt. Nu is het niet voor
het eerst dat de SCO moet
vaststellen dat Defensie zich niet
heeft gehouden aan gemaakte
afspraken en gedane toezeggingen. De SCO hebben onmiddellijk
Defensie per brief laten weten dit
in feite onbestaanbaar te vinden.
Zeker gezien het moeizame
afsprakentraject voorafgaand aan
dit beleidsvoornemen. Behalve
gebruik maken van de pieptermijn
hebben de SCO ook de voorzitter
van het SOD (formeel de staatssecretaris) verzocht om in overeenstemming met het gestelde in het
Besluit Georganiseerd Overleg
Defensie binnen twee weken na
dagtekening van de brief een
SOD-vergadering uit te schrijven.
Daarnaast is door de SCO aan de
staatsecretaris verzocht om af te
wegen of de aard van de te

bespreken aangelegenheid het al
dan niet toelaat om de leiding van
deze vergadering op te dragen aan
de HDP. Hiermee geven de SCO
dus expliciet aan bij deze vergadering de staatsecretaris of de
minister als voorzitter van de vergadering te verwachten en niet de
HDP. Als reactie op de brief van de
SCO is een vergadering uitgeschreven voor vrijdag 6 maart. Zie voor
de actuele informatie over dit
onderwerp en de uitkomst van de
vergadering van 6 maart onze
website acom.nl

Tijdelijke defensiepassen en
gebruik PNOD

In reactie op onze brief over het
niet gebruik kunnen maken van
voortuigen uit de Pool Niet
Operationeel Dienstvervoer
(PNOD) hebben wij vanuit Defensie de navolgende reactie ontvangen.
“De ACOM/CCOOP vraagt
aandacht voor het feit dat aan
medewerkers met een verlopen of
defecte pas, een tijdelijke pas
wordt verstrekt. Dit is correct. Het
is tevens correct dat het met een
tijdelijke pas niet mogelijk is een
PNOD-voertuig te gebruiken. Met
een tijdelijke defensiepas is het
niet mogelijk om van functionaliteiten zoals PNOD en ook de Telestick
gebruik te maken, omdat deze
passen geen persoonlijke koppeling kennen. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden deze functionaliteiten daarom niet beschikbaar
gemaakt bij afgifte van de tijdelijke
pas.

Proces vervanging defensiepassen
Vanuit Defensie is er in de laatste
maanden van 2019 vroegtijdig
geacteerd om te voorkomen dat
medewerkers in het bezit zouden
geraken van een tijdelijke pas.
Omdat bekend was dat in het
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SOD
kader van de vervanging van alle
defensiepassen types 1 en 2 een
tijdelijke ‘freeze’ zou plaatsvinden
(hetgeen betekent dat voor een
korte periode geen nieuwe
defensiepassen aangevraagd
konden worden), is aan alle
pashouders met een defensiepas
met een verloopdatum tot 16
januari 2020, in ieder geval via
Intranet maar ook d.m.v. lijncommunicatie en persoonlijke communicatie, vroegtijdig de oproep
gedaan om tijdig een nieuwe pas
aan te vragen en op te halen. Dit
was vanuit het project juist een
mitigerende maatregel, om te
zorgen dat iedereen - ondanks de
freeze - zou blijven beschikken
over een geldige, niet verlopen,
defensiepas (niet zijnde een
tijdelijke pas met ‘ontbrekende’
functionaliteiten).

Toch een tijdelijke pas
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Helaas echter heeft een aantal
pashouders geen gehoor gegeven
aan de oproep om de nieuwe
defensiepas tijdig af te halen. Bij
deze medewerkers (enkele
honderden) kon het de afgelopen
periode derhalve voorkomen dat
hun pas was verlopen en niet tijdig
een nieuwe was aangemaakt en
opgehaald. Gevolg is dat zij bij hun
aanvraag van een nieuwe pas een
tijdelijke pas tot hun beschikking
hebben gekregen, waarmee het
gezien de veiligheidseisen dus
helaas tijdelijk niet mogelijk was
om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten.

Actie Defensie

Uiteraard begrijpt Defensie dat
medewerkers hinder ondervinden
wanneer gebruik van bepaalde
functionaliteiten tijdelijk niet
mogelijk is, terwijl dit wel gewenst
was. Door het projectteam is er
echter veel aan gedaan om de
hinder zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is zoals in de brief van de
ACOM/CCOOP gesteld prioriteit
gegeven aan verstrekking van de
defensiepas aan medewerkers in
buitenland, op oefening en op
missie. Toen echter voorzien werd
dat een kleine groep medewerkers
de nieuwe pas niet tijdig zou
aanvragen en zij dus niet tijdig
over een nieuwe pas konden
beschikken, is een speciaal team
opgericht om deze medewerkers
te woord te staan en te ondersteunen bij het in bezit krijgen van een
tijdelijke pas en aanvragen van een
nieuwe pas. Ook is vervolgens
nadrukkelijk prioriteit gegeven aan
het produceren van nieuwe

passen voor deze groep medewerkers. Daarnaast is gecommuniceerd over de beperkingen op de
tijdelijke pas. De tijdelijke freeze is
inmiddels ruimschoots opgeheven.
Door elke defensiemedewerker
kan al enige tijd weer een nieuwe
(definitieve) defensiepas worden
aangevraagd. Hoewel er recent
enige vertraging in het proces is
geweest, is de verwerkingstijd
hiervan nu in beginsel weer een
aantal dagen, hetgeen betekent
dat het ook voor de medewerker
met een tijdelijke pas reeds
mogelijk is gemaakt in het bezit te
zijn van een nieuwe defensiepas.

Recht dienstvervoer

Wellicht ten overvloede merk ik
nog op dat conform het Besluit
Dienstreizen Defensie het gebruik
van dienstvervoer, in casu PNOD,
geen recht is van de medewerker,
maar slechts een van de mogelijkheden van vervoer bij de uitvoering van een dienstreis. Hoewel er
alle begrip is voor het ontstane
ongemak, ga ik dan ook niet mee
in uw stellingname dat het
onbestaanbaar is dat defensiemedewerkers tijdelijk geen gebruik
(hebben) kunnen maken van
voertuigen uit de PNOD.”
Tot zover de reactie van Defensie
waarbij het probleem waar
medewerkers tegenaan liepen
naar onze mening wordt gebagatelliseerd en min of meer de
oorzaak van het (tijdelijk) niet
gebruik kunnen maken van
PNOD-voertuigen, bij de medewerkers wordt neergelegd. Wij
vragen ons dan ook oprecht af
wat voor werkgever Defensie wil
zijn als zij zich verschuilt achter het
Besluit Dienstreizen Defensie
door mede te delen dat daaruit
zou blijken dat werknemers geen
recht zouden hebben op een
PNOD-voertuig. Het had naar onze
mening, zo hebben wij Defensie
inmiddels laten weten, meer
gepast, indien Defensie één en
ander direct had opgelost. Dat
was meer in het belang geweest
van het personeel niet alleen maar
ook van de organisatie. Ook
hebben wij Defensie erop
gewezen dat bij de invoering van
PNOD is overeengekomen dat,
indien een aanvraag minimaal 48
uur van tevoren is ingediend, een
PNOD-voertuig gegarandeerd zou
zijn. Nu weten wij uit signalen die
wij van ACOM-leden maar ook van
overige medewerkers krijgen dat
het geregeld voorkomt dat
ondanks ruim op tijd gedane

aanvragen voor een voertuig uit
de PNOD, zulke verzoeken
worden afgewezen. Wij hebben
Defensie dan ook met klem
verzocht om dit onderwerp en alle
bijbehorende stukken te agenderen voor de eerstvolgende
vergadering van de Werkgroep
Algemeen Personeelsbeleid. Want
hier is in onze ogen weer sprake
van een afspraak die niet wordt
nagekomen.

Overleg in werkgroepen
moeizaam en stroperig

We hebben u eerder al geïnformeerd over werkgroep overleggen
die zeer moeizaam en stroperig
verlopen. Ook de in het geval van
in dit artikel besproken onderwerpen blijkt Defensie in genen dele
een werkgever te zijn die het
personeel op de eerste plaats
heeft staan. En zeker ook geen
werkgever die gemaakte afspraken nakomt en gedane toezeggingen gelijk doorvoert en actualiseert.
De HDP heeft eerder in het SOD
al aangegeven de regierol op te
pakken want door de huidige gang
van zaken blijven veel onderwerpen liggen. Hoeveel deze toezegging waard blijkt te zijn moet de
komende periode blijken. De
vergaderingen van de afgelopen
maand hebben in ieder geval niet
geleid tot overeenstemming op
veel dossiers. Er zit wel wat
beweging in. In verschillende
werkgroepen zijn de achterstallige
verslagen inmiddels vastgesteld
en zijn actiepuntenlijsten in ieder
geval besproken. Dat geeft voor
de volgende vergaderingen, als de
regierol daadwerkelijk opgepakt
wordt, de mogelijkheid om weer
inhoudelijk agendapunten te
behandelen.
U kunt op de website van de
ACOM altijd de laatste verslagen van de diverse werkgroepen raadplegen. U kunt dit doen
door in de menubutton de keuze
te maken voor ‘Overlegzaken’.
Daar treft u dan per werkgroep
de agenda voor de komende en
al gehouden vergadering aan
en ook de verslagen van de
vergaderingen van de betreffende werkgroep. Ook voor de
actuele informatie over de
uitspraken van de Tweede
Kamerleden van DENK, het
dossier ‘Vlissingen’ en overige
actuele onderwerpen kunt u
altijd de website van de ACOM
(www.acom.nl) raadplegen.

ALGEMEEN
CDS Bauer: “In een wereld van ‘ik’, vechten (militairen) voor ons allen.”

‘Hij of ik’, 75 jaar vrijheid in het
Nationaal Militair Museum.

Lijnrecht tegenover elkaar maar toch verbonden door de verschrikkingen van de oorlog.
Dat is het lot van de Canadese soldaat Leo Major en zijn Duitse militaire collega en
tegenstander Hans Kürten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
75 jaar werd Europa bevrijd van
de nazi-tirannie. Voor deze
bevrijding is een bittere strijd
gevoerd. Het Nationaal Militair
Museum in Soesterberg pakt in
het kader van 75 jaar vrijheid
groots uit met onder meer de
tentoonstelling ‘Hij of ik’: De
persoonlijke verhalen van een
Canadese én een Duitse soldaat.

lichaam. Nog weigert Major om
op te geven en hij verlaat het
militair hospitaal in een gipskorset.

Naar het Oostfront

Hans Kürten had minder keuze in
zijn deelname aan de oorlog. Hij
wilde eigenlijk monteur worden
maar even na zijn 18de verjaardag
werd hij opgeroepen voor de
Wehrmacht. Bij Fliegerhorst
Venlo1 wordt hij opgeleid tot
soldaat. Na zijn opleiding gaat hij
per direct met zijn kameraden van
de Marschkompanie per trein naar
het Oostfront. Kürten moet daar
als ordonnans in de ijzige kou
tussen de commandopost, het
bataljon en zijn compagnie heen
en weer lopen om berichten over
te brengen. Een bijzonder
gevaarlijke taak op de uitgestrekte
besneeuwde Russische vlaktes.
Tijdens een alarm moet Kürten
met zijn groep het dorp waar ze
tot kort daarvoor geweest waren
verlaten. Tijdens het lopen gaat de
groep linksaf waar ze rechtsaf had
gemoeten. Ordonnans Kürten
probeert dit zijn meerdere
duidelijk te maken maar hij moet
zijn “Schnauze halten”. Het zou de
groep fataal worden. Tijdens de
tocht sterven meerdere kameraden van uitputting en bevriezing.
Ook Kürten valt van uitputting in
slaap maar wordt, voor zijn geluk,
kort daarna weer wakker van een
klop op zijn schouder. Geschrokken kijkt hij om zich heen maar er
is niemand te zien… Honderd

‘Hij of ik’

Leo Major en Hans Kürten zijn de
hoofdpersonen van de tentoonstelling. Het verhaal van Leo
Major begint op 23 januari 1923
als de eerste van 13 kinderen in
het Amerikaanse New Bedford.
Zijn Frans-Canadese vader werkte
voor de Amerikaanse spoorwegen. Op 18-jarige leeftijd neemt
Major, getrokken door het
avontuur, dienst in het Canadese
leger. Hij laat zich vervolgens
overplaatsen naar het Régiment
de la Chaudière, het eerste
regiment van de derde Canadese
Infanterie Divisie dat naar Europa
zou vertrekken. Bij het Régiment
de la Chaudière ontmoet hij zijn
beste vriend, Willy Arsenault.
Major volgt de opleiding tot
verkenner en scherpschutter in
Engeland. Tijdens D-Day landt hij
met zijn regiment in Normandië,
hier raakt hij gewond aan zijn oog
door een fosforgranaat. De
legerartsen raadden hem aan om
naar huis te gaan maar hij weigert.
Hij vervolgt zijn weg met ooglapje
en hij neemt deel aan de slag om
de Schelde. Wat later, rondom
Nijmegen, rijdt het voertuig waar
Major in zit op een granaat en
breekt hij zowat elke bot in zijn

1

meter verderop ziet hij wel de
contouren van een paar huizen
waar, tot zijn geluk, Duitse
kameraden bivakkeren. Wat hem
die nacht gewekt heeft is iets wat
nooit achterhaald zal worden.
In de tijd dat Kürten in Rusland
verbleef zag hij wreedheden waar
zowel de Duitse Waffen SS’ers en
als het Rode Leger zich schuldig
aan maakten. Zo verbleef hij in
huis bij een Russische moeder en
zoon. Terwijl ze aan de keukentafel zaten kwam er een SS’er
binnen en hij gebood de zoon van
de vrouw mee te komen naar
buiten. De moeder klampte zich
vast aan Kürten om haar zoon te
redden. Een duivels dilemma, ze
hadden de SS’er in zijn eentje met
gemak aangekund, maar het risico
van een vergelding waarbij het
hele dorp uitgemoord zou worden
woog zwaar. In een later interview
zegt Kürten over de oorlog: “Nur
Elend und Totschlag!”

Parallellen

Kürten en Major raakten beiden
meermaals gewond tijdens de

De voormalige Vliegbasis Venlo-Herongen werd door de Duitse bezetter ingericht als Fliegerhorst

(grote luchtmachtbasis) op de Groote Heide bij Venlo en kreeg de naam Fliegerhorst Venlo.
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oorlog. Major wilde niet naar huis,
Kürten werd na herstel gedwongen weer naar het front te gaan.
Beiden verloren hun beste vriend
tijdens een gevecht rondom een
spoorlijn.
Major vocht samen met zijn beste
vriend Arsenault in Frankrijk en
later in Nederland. Bij hevige
gevechten voor Zutphen die vier
dagen duren, sneuvelden
12 Canadezen en raakten er nog
eens 42 gewond. Dit moet anders
volgens de commandant. Voor de
bevrijding van Zwolle zullen ze de
stad eerst bestoken met artillerievuur om de Duitsers te verjagen.
Gezien de strategische positie van
Zwolle verwachten de Canadezen
heftige tegenstand. Eerst moet de
stad door twee vrijwilligers
worden verkend. Met één blik
weten Major en Arsenault genoeg
en meldden zich samen aan om
als vrijwilligers de stad te gaan
verkennen.
’s Nachts bij de eerste spoorwegovergang slaat het noodlot toe,
Arsenault stapt mis en maakt
geluid. De Duitsers openen vuur
en Arsenault wordt dodelijk
geraakt. Major moet het lichaam
van zijn dode kameraad achterlaten en zet de verkenning alleen
voort. In de stad weet hij de
achtergebleven Duitse soldaten te
overmeesteren. Een ander
regiment Canadezen dat Zwolle
vanaf de andere kant genaderd is
heeft de andere Duitse soldaten al
op de vlucht gejaagd. Major meldt
zich de volgende ochtend met het
lijk van zijn vriend weer bij het
regiment. Mede door zijn geslaagde verkenning konden zware
beschietingen van de stad worden
voorkomen waardoor de Zwollenaren veel leed bespaard bleef.
Kürten verloor zijn beste vriend
Johann Findeis tijdens een aanval
op de spoordijk nabij Elden. Even
hiervoor woedde hier de Slag om
Arnhem. De aanval op de spoordijk was gericht op het verdrijven
van de overgebleven geallieerden
uit Driel. In de avond van 3
oktober 1944 komt de opdracht
om de volgende ochtend om
07:00 uur de aanval te beginnen

CDS Rob Bauer bij de tentoonstelling
'Hij of ik'.

op de spoordijk. Kürten heeft een
slecht voorgevoel over de
opdracht, hij vindt het een
regelrecht ‘Himmelfahrtskommando.’ Het voorgevoel van
Kürten blijkt te kloppen. Voor de
echte aanval is er 3 minuten
artillerieondersteuning maar deze
schiet te ver en raakt de Engelsen
niet. Dit merken ze echter pas als
ze over de spoordijk heenkomen.
Johann Findeis wordt geraakt
door een dodelijk gericht hoofdschot, evenals zijn onderofficier.
Verstijfd valt Kürten neer en houdt
zich dood. Er zijn scherpschutters
actief. Zodra het rustig wordt laat
hij zich langs de spoordijk naar
beneden zakken. Hij probeert zijn
kameraad Findeis nog mee te
trekken maar dit lukt niet. Een
paar dagen later raakt hij gewond
aan zijn voet waardoor hij niet
meer kan lopen. Kürten noemt dit
zijn geluk, omdat hij door de
verwonding niet meer aan
gevechtshandelingen deel hoeft te
nemen.

Na de oorlog

Zowel Major als Kürten overleefde
de oorlog, - hoewel beiden
getekend voor het leven. Eenmaal
terug in Canada komt Major
erachter dat zijn moeder zijn
kleren al verkocht heeft omdat ze
dacht dat hij gesneuveld zou zijn.
Fysieke klachten teisteren Major
iedere dag en ook in zijn hoofd
spookt het geregeld. Tijdens de
Korea-oorlog (1950-1953) treedt
Major opnieuw in dienst. Na deze
oorlog keert hij weer terug naar
Canada en trouwt op 1 november
1953 met zijn vrouw Pauline. Eind
jaren zestig wordt Major ‘herontdekt’ als dé bevrijder van Zwolle
en groeit hij uit tot volksheld. Voor
Zwolle en de Zwollenaren is Major
het ultieme symbool van de

vrijheid.
Zijn beste vriend Willy Arsenault
wordt met 1354 andere Canadese
soldaten begraven op de Canadese begraafplaats in Holten. In
de jaren na de oorlog gaat Major
geregeld naar Zwolle en bezoekt
dan ook het graf van Arsenault. In
2005, bij zijn laatste bezoek wordt
hij tot ereburger van Zwolle
uitgeroepen.
Leo Major, de bevrijder van Zwolle
overlijdt in 2008 op 87-jarige
leeftijd ten gevolge van kanker.
Zijn gedachtenis blijft echter, ook
in 2020 wordt de strijd van Major
herdacht. Op 14 april dit jaar is het
75 jaar geleden dat hij aan de
bevrijding van Zwolle begon. Dit
valt midden in het eredivisieseizoen voor PEC Zwolle en de naam
van Major is in de kraag van het
wedstrijdshirt geprint als teken
dat de bevrijder van de stad niet
vergeten is of wordt.

Speciale boodschap
voor de jeugd

Hans Kürten verblijft na de oorlog
ieder jaar wel een aantal weken in
het ziekenhuis als gevolg van zijn
oorlogsverwondingen door een
ziekte die hij in Rusland opgelopen heeft. Op zijn veertigste
wordt hij arbeidsongeschikt
verklaard omdat hij zwaar getraumatiseerd is. Hij gaat de politiek in
en als voorzitter van de CDU in
Leverkusen heeft hij een speciale
boodschap voor de jeugd: “Ik
hoop dat de jeugd zo slim is en
zich niet gek laat maken door de
extremisten, maakt niet uit of ze
van links of rechts komen. Mijn
grondregel is altijd: ‘Aan hun
daden moet je ze herkennen en
niet aan de praatjes die ze laten
horen’. Zo is dat!”
Na een zware winter in 2010
waarin Kürten kampt met zijn
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gezondheid denken de artsen dat
zijn laatste uur geslagen heeft.
Maar Kürten, de overlever, weet
ook nu weer op te krabbelen. Zijn
grootste wens is namelijk om in
het voorjaar van 2011 aan de
graven van zijn kameraden te
staan. In 1945 wordt langs de
spoordijk het veldgraf van Johann
Findeis gevonden, waarna hij
herbegraven wordt op de Duitse
begraafplaats in Ysselsteyn. In de
prille lente van 2011, 66 jaar later
staat hij voor de eerste keer aan
het graf van zijn beste vriend
Johann Findeis. In de jaren
hierna wil hij liever niet meer
aan de oorlog terugdenken. Op
1 december 2019 overlijdt Hans
Kürten, - 94 jaar oud.

Expositie

‘Hij of ik’ is een rauwe expositie,
gebaseerd op waargebeurde
verhalen en twee personen van
vlees en bloed. Een expositie die
je raakt. De persoonlijke verhalen
van beide mannen zijn te beleven
via een audiotour waarbij hun
herinneringen zijn ingesproken
door acteurs. De audiotour in
combinatie met de licht- en
geluidseffecten in de verschillende ruimtes zorgen ervoor dat
het lijkt alsof de mannen fysiek
aanwezig zijn en naast de
bezoeker lopen en hun verhaal
vertellen. De gelijkenissen in hun
verhalen zijn bijzonder treffend
neergezet. Door de gelijkenissen
is er ook ruimte voor empathie
voor beide kanten. Tijdens de tour
komt de bezoeker langs verschillende bijzondere objecten,
waaronder de D-Day invasievlag.
De tour duurt ongeveer een uur.

Haat en conflict in de wereld
Speciaal voor de expositie is er
bijzonder materieel in het NMM
neergezet, waaronder de bijzondere Duitse ‘Tiger II’ tank, de
Königstiger en het Canadese
Buffalo landingsvaartuig. Eén van
de topstukken van de tentoonstelling is een Mercedes G4 (Geländewagen) uit het persoonlijke
wagenpark van Adolf Hitler.
Bij de opening op 13 februari
waren nabestaanden van Leo
Major en Hans Kürten aanwezig,
75 jaar later sluiten zij elkaar in de
armen, - in vrede. Commandant
der Strijdkracht Rob Bauer was
ook aanwezig: “We zien de oorlog
door hun ogen. Hun verhalen
voegen kleur toe aan de zwartwitte beelden in onze gedachten.
De oorlog heeft deze soldaten de
rest van hun leven getekend.
Zowel mentaal als fysiek. Voor
hen en voor hun families zou de
oorlog nooit echt voorbij zijn. Hun
verhalen zijn van een andere tijd.
Een ander tijdperk.”

de Tweede Wereldoorlog nog veel
haat en conflict in de wereld is.
“Daarom is het zo belangrijk dat
we niet alleen geloven in de
kracht van vrede, maar dat we er
hard aan werken om die te
handhaven.” Bauer zei dan ook
trots te zijn op hen die ervoor
kiezen van vrijheid hun levensdoel
te maken. Ze brengen offers in
dienst van hun land. In dienst van
de vrijheid. In een wereld van 'ik',
vechten ze voor ons allen'. Alle
soldaten dragen een uniform. Het
is een symbool van eenheid en
collectieve kracht. Maar we
mogen nooit vergeten dat onder
elk uniform, een mens zit.”

Bauer wijst er ook op dat er sinds
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Zijn onze waarden (meer dan belangen) het verdedigen waard?

Oorlog eist morele reflectie:
Kan zij noodzakelijk en juist zijn?
De woordcombinatie ‘rechtvaardige oorlog’ alleen al kan mensen in onze samenleving
in woede doen ontsteken: ‘oorlogen kunnen nooit rechtvaardig zijn!’ En: ‘wie rechtvaardigt er nu oorlog?!’ Deze verontwaardiging drukt een diepe afschuw van de oorlog uit
De postmoderne cultuur is zeer
gevoelig voor slachtofferschap - dit
is namelijk haar uiteindelijke
moreel referentiepunt in een
liberale samenleving- , en die
gevoeligheid voedt de weerzin
tegen de oorlog door de zichtbaarheid van de oorlog in de media.
En bovendien: oorlogvoerende
partijen bedenken zelf wel hun
legitimaties, dat hoeft de ethiek
toch niet te doen!?
Maar toch: oorlog vereist morele
reflectie: kan zij noodzakelijk en
juist zijn? Met emoties op zich en
met vreedzame bedoelingen
alleen kan men immers geen
vrede waarborgen. Om in een oorlog te geraken is het helemaal niet
nodig deze zelf te beginnen. Wat
kan de theorie van de ‘rechtvaardige oorlog’ in deze context
betekenen?

Zes karakteristieken

Allereerst: oorlog is inderdaad
geen moraalvrije zone in het
menselijk handelen, althans: hoort
dat niet te zijn volgens de
katholieke sociale leer. Oorlog is
als zodanig noch a-moraal noch
immoreel. Het feit dat moraal in
tijden van oorlog vaak niet wordt
nageleefd en dat in de praktijk
oorlogsmisdaden worden begaan,
is geen bewijs dat de katholieke
vredesmoraal op dit punt onjuist
is. De kritiek op misstanden is
juist integendeel meestal gebaseerd op de ‘rechtvaardige
oorlog’! Het is niet voor niets dat
Thomas van Aquino - een van de
grondleggers van de katholieke
visie - zijn beschouwing over de
oorlog opneemt in zijn traktaat
over de liefde (!): oorlog voeren
moet geschieden in liefde voor de
vijand: hebt uw vijanden lief. De
vijand liefhebben in oorlogstijd
betekent strijd voeren met oog
voor de noodzaak van verzoening
na de oorlog. Dat is dus alles
behalve een goedkeuring van een
moraalvrije oorlog- maar ook geen
verheerlijking of categorische
goedkeuring van elke oorlog of
oorlogshandeling.

Op de tweede plaats: de katholieke kerk heeft in de vorige eeuw
een visie ontwikkeld die samengevat luidt: de morele preferentie
van actieve geweldloze conflictoplossing. Zij heeft er de voorkeur
voor dat conflicten met vreedzame middelen worden beslecht.
Die moeten in ieder geval eerst
uitgeprobeerd worden, en zelfs
uitgeput zijn. (Hymers, 2004).
Anders gezegd: de katholieke kerk
insisteert erop dat zoveel mogelijk
wordt ingezet op conflictpreventie
en dat oorlog alleen ultimum
remedium of last resort is. Dit
betekent dat de katholieke kerk in
de praktijk zeer sterk inzet op
diplomatieke onderhandelingen
als weg uit een conflict. Ze is er
niet snel aan toe om te constateren dat de vreedzame middelen
zijn uitgeput. Zo draagt ze erbij dat
oorlog niet als ‘normaal’ wordt
beschouwd maar als hoge
uitzondering wordt gezien.
Op de derde plaats: het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965)
heeft het principe uit het politiek
augustinisme ‘in dubio pro
auctoritate’ (bij twijfel moet de
militair zijn politieke overheid
volgen), vervangen door een rol
voor het geweten van militairen
en voor de wettelijke erkenning
van gewetensbezwaren tegen
militaire dienstplicht (Gaudium et
Spes (GS) no. 79). Dienstplichtige
militairen moeten hun geweten
kunnen volgen en eventueel
dienstweigeren. Beroepsmilitairen
mogen echter evenmin gewetensdwang ondervinden van de staat:
een ‘Befehl ist Befehl’ mentaliteit
wordt – bijvoorbeeld in de
vredesencycliek Pacem in Terris afgewezen op grond van de
morele afwijzing van totalitarisme:
overheden mogen de gewetens
van burgers en van hun militairen
niet dwingen (GS 79). Dit is onder
meer gebaseerd op J. Maritain’s
visie op de staat. Maar gewetensvorming bij beroepsmilitairen leidt
volgens de katholieke moraal niet
op voorhand tot weigering van
dienst. Integendeel, Gaudium et

Spes formuleert een morele
opdracht voor militairen: no. 79. 5:
‘Laten ook zij, die zich als beroepsmilitair aan de dienst van het
vaderland hebben gewijd, zich
beschouwen als de dienaars van
de veiligheid en de vrijheid van de
volken; en door een correcte
uitoefening van deze taak dragen
zij werkelijk bij tot het behoud van
de vrede’. Niet ondanks, maar
juist vanwege de morele aard van
deze opdracht is de gewetensvrijheid en de hiermee verbonden
noodzaak van gewetensvorming
wezenlijk voor de katholieke
vredesmoraal (Wildering, 2014).
Dit vereist uiteraard educatie van
militairen omtrent de ‘rechtvaardige oorlog’ (Boer, 2012).
Op de vierde plaats: de katholieke
kerk hecht zeer veel waarde aan
het internationaal recht als kader
voor het beslechten van internationale conflicten (GS, 83 en 84).
Dit past geheel bij de preferentie
voor geweldloze conflictoplossingen. Paus Johannes XXIII heeft in
de encycliek Pacem in Terris zijn
onverkorte steun voor de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens uitgesproken,
ondanks de ‘onvolmaaktheden’
daarvan. En als lidstaat van de VN
onderschrijft de Heilige Stoel ook
het Handvest van de Verenigde
Naties dat oorlog verbiedt.
Geweld dat is toegestaan moet
zich dus altijd binnen hoofdstukken V tot en met VII van het
Handvest van de VN bewegen.
Concreet laat artikel 51 wel enige
ruimte voor zelfverdediging van
staten, ‘totdat de Veiligheidsraad
het heft in handen neemt’.
Eigenlijk is hiermee de ‘rechtvaardige oorlog’ ingekaderd als
juridisch rechtmatige verdediging
in de zin van artikel 51, en is
geweldgebruik bij sancties en
vredesoperaties alleen toegestaan
indien gefiatteerd door de VN
Veiligheidsraad, die hiermee het
hoogste politieke (wereldlijke)
gezag vormt in de katholieke
vredesmoraal. Paus Paulus VI
voegde hieraan in de encycliek
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Populorum Progressio de dimensie toe dat
vrede steeds op mondiale gerechtigheid in de
vorm van ontwikkeling moet zijn gebaseerd,
en in de Apostolische brief Octogesima
Adveniens dat sociale gerechtigheid (iustitia
socialis) proactief moet worden nagestreefd
met als toetssteen de preferente optie voor
de armen als hoeksteen in de sociale moraal.
Anders gezegd: vrede is de vrucht van
gerechtigheid, niet primair van veiligheid;
zonder gerechtigheid geen vrede, en daarom:
zonder ontwikkeling geen vrede.
De vijfde karakteristiek van de katholieke
variant van de ‘rechtvaardige oorlog’ bouwt
voort op de geweldarme transities naar
postcommunistische staten, die door paus
Johannes Paulus II werden toegejuicht in
diens encycliek Centesimus Annus (1991) als
bewijs dat politieke transformaties en zelfs
staatsvorming geweldloos kunnen verlopen.
Dit versterkte de rol die de preferentie voor
geweldarme conflictoplossingen in de
kerkelijke vredesmoraal kreeg. Deze ontwikkeling is ook te zien in de ontwikkeling van de
thematiek in de jaarlijkse verklaringen voor
Wereldvredesdag, de jaarlijkse toespraken
van pausen tot de bij de H. Stoel geaccrediteerde diplomaten, en de Angelustoespraken
van pausen op zondagmiddag, in het bijzonder
bij Hoogfeesten. Wel is in deze bronnen na
‘9/11’ een herbronning te zien van Augustinus’
visie dat vrede een ‘ordo tranquillitatis’ is
(gegrondvest op orde, stabiliteit en rust), en
dat het de taak van overheden is deze ordo
tranquillitatis te realiseren, met inachtneming
van mensenrechten van terreurverdachten en
veroordeelden. Het realisme dat Vaticanum II
formuleerde met betrekking tot oorlog als
verschijnsel in internationale betrekkingen
(Gaudium et Spes, no. 79) herwint daarmee
terrein in de kerkelijke vredesmoraal. Het
recht op zelfverdediging en de noodzaak
daarvan zijn door de Kerk voordien echter
nooit ontkend, maar minder geaccentueerd.
Op de zesde plaats: het moge dan zo zijn dat
ook volgens de katholieke sociale leer het
geweldmonopolie bij staten berust, vrede is
volgens de katholieke sociale leer een
opdracht niet alleen voor staten als instituties,
maar ook voor burgers die daarin leven en
zeker ook voor christenen. Zij worden
opgeroepen te participeren, op te komen voor
de waardigheid van de menselijke persoon,
zich in te zetten voor het algemeen welzijn, en
ook om oecumenisch-christelijk en interreligieus verband samen te werken aan een
pluralistisch samenleven op basis van dialoog
en samenwerking op maatschappelijk en
politiek terrein. De keuze voor een participatieve maatschappij impliceert dat alle mensen,
ook participerende katholieken in politieke
instellingen, zich inzetten voor de rechten van
allen en sociale uitsluiting bestrijden.

Perspectief

De’ rechtvaardige oorlog’ heeft naar mijn visie
ook nu wel nut, maar in zeer beperkte mate.

De ’rechtvaardige oorlog’ daagt ons bovenal
uit te formuleren hoe wij tegen een rechtvaardige en veilige wereldorde in onze multipolaire wereld aankijken. Streven we hierin nog
rechtvaardigheid na of gaat het ons alleen om
onze eigen belangen zoals de handelsrelaties?
En vinden wij onze waarden (meer dan
belangen) het verdedigen waard? Zo nee dan
zijn we naar mijn oordeel moreel rijp voor
overheersing door Rusland of China.
Maar ik denk dat het zo’n vaart niet loopt
omdat achter het oppervlakkig ethisch
relativisme en cynisme in het Westen juist
geen echt relativisme schuil gaat, maar
integendeel een ethiek van de vrijheid. Die
vrijheid zelf is echter alles behalve onkwetsbaar. In Europa heeft de ‘rechtvaardige oorlog’
daarom herijking nodig vanuit de katholieke
sociale leer naar een theorie van internationale rechtvaardigheid waarin zowel de eigen
vrijheid als de nieuwe verhoudingen in de
wereld gewogen kunnen worden.. Mocht het
tot oorlog komen - die kan men immers
letterlijk niet wegdenken uit de geschiedenis
- dan is daar in elk geval een passend moreel
referentiekader voor: een ethiek van conflictoplossing waarin de militaire optie is opgenomen.

Dilemma

Deze bijdrage eindigt met een dilemma: de
‘rechtvaardige oorlog’ wordt als morele
traditie inhoudelijk steeds restrictiever. Ze
heeft meer en meer het karakter van een
moreel toetsingskader, en is als zodanig
methodisch bruikbaar. Ze heeft ook nut, in
zoverre oorlogen niet alleen met behulp van
goede bedoelingen kunnen worden voorkomen en als ze gevoerd worden niet volstrekt
amoreel mogen worden uitgevoerd.
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Maar het publieke gebruik van de ‘rechtvaardige oorlog’ juist door religies versterkt de
toch al krachtige negatieve verbinding tussen
religie en geweld in de internationale politiek
en kan zo zelfs bijdragen aan escalatie van
conflicten tot godsdienstoorlog - en daarmee
maakt ze de secularisatie van de oorlog
waaraan ze in haar katholieke variant inhoudelijk heeft bijgedragen, ongewild weer ongedaan. En toch zal - zo valt te vrezen - de
geschiedenis uitwijzen dat het bestrijden van
het kwaad in de historisch-politieke realiteit
niet altijd zonder geweld kan, en dus moraal
behoeft, en daarmee een transfer van de
criteria van de rechtvaardige oorlog naar die
praktijk.
De ‘rechtvaardige oorlog’ als benadering en
methode zal dan niet verdwijnen doch slechts
transformeren. Zo bezien is het opgeven van
de katholieke variant van de ‘rechtvaardige
oorlog’ weinig zinvol, en lijkt het zinvoller de
transfer naar andere contexten van geweld
voor te bereiden. De wijziging van de status
van theorie naar benaderingswijze is hierin
een beduidende stap.

Prof. dr. Fred van Iersel
Adviseur ACOM inzake
Ethische Aangelegenheden.

Uw hypotheek,
onze zorg!
DFD is al 25 jaar dé specialist op het gebied van
verzekeringen en onafhankelijk hypotheekadvies
voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt
het kopen of past huren beter bij u? Wat zijn
uw mogelijkheden? Of u nu voor het eerst een
woning koopt, verbouwt, of u verhuist naar een
nieuwe woning. DFD biedt u het beste advies
en de hypotheek die bij u past. Wenst u advies
of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op
voor meer informatie.
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DFD biedt u zorgeloos woongenot
en voordeel door:
✔
✔
✔
✔
✔
✔

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

Verhuisplannen...?
Bij DFD bent u verzekerd van maatwerk.
T (040) 20 73 100

E dfd@dfd.nl

I www.dfd.nl
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BEUKBERGEN
Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging
bij de Krijgsmacht
Voor elke actief dienende militair en/of burger werkend bij
het Ministerie van Defensie. In 2020 is er weer een diversiteit aan
themaconferenties die gegeven worden op vormingscentrum Beukbergen
van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht.
Voor nadere informatie, aanmelden of andere
vragen omtrent de themaconferenties kunt u
contact opnemen met Liza Kok, email:
e.kok.04@mindef,nl, tel: 088-511765 /
06-10239092

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

• 14, 15, 16 september
3e blok:
• 5, 6, 7 oktober
4e blok:
• 2, 3, 4, november
5e blok:
• 30 november, 1 en 2 december
6e blok:
• 6, 7, 8 januari.
		Deze leergang wordt afgesloten met
een certificaat.

September

•	3, 17 september en 1 oktober:
3- dgs. Mindfulness training
•	15 en 16 september: Persoonlijke
veerkracht module 1
•	16, 23, 30 september: Verdiepende
Mindfulness training

Oktober

•	1 en 2 oktober: Omgaan met verandering.
•	6 en 7 oktober: Persoonlijke veerkracht
module 1

•	Persoonlijke veerkracht module 3 op:
9-10 juni
•	11, 25 juni en 16 juli: 3 dgs. Mindfulness
training
•	Stilte dag Mindfulness op: 12 juni
•	18-19 juni: Transgendersbijeenkomst
•	Terugkomdag Persoonlijke veerkracht op:
19 juni (voor wie alle 3 modules heeft
afgerond!)

November

Vanaf hier begint het zomer-najaar
programma!
•	29 en 30 juni Christen zijn bij defensie, hoe
doe je dat?

December

Augustus

•	Start de leergang SPB/U tekent voor deze
leergang op alle blokken in die per blok 3
dagen duurt. Er kan niet separaat op een
enkel blok van 3 dagen ingetekend worden:
1e blok:
•	31 augustus, 1 en 2 september
2e blok:

•	3 en 4 november: Persoonlijke veerkracht
module 2
• 12-13 november: Dienend Leiderschap
•	18 november en 2 en 15 december:
3- dgs. Mindfulness training
•	25 en 26 november: Persoonlijke veerkracht
module 2
• 25-27 november: LHBT-IQ
•	8 en 9 december: Persoonlijke veerkracht
module 2
•	11 december: 1- dgs Timemanagement

Januari 2021

•	12 en 13 januari: Persoonlijke veerkracht
module 3
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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

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

Activiteit

Locatie

Thuisfrontcontactdag CBMI-16

Spoorwegmuseum, Utrecht

CLAS

maart
28

10.00

april			
1
2

9.00
9.00

Thuisfrontinformatiedag (diverse missies)
Thuisfrontinformatiedag CBMI-17

Genm Kootkazerne, Garderen
Johan Willem Frisokazerne, Assen

CLAS
CLAS

volgt
10.00
9.00
9.30

Thuisfrontcontactdag We@Home
Thuisfrontcontactdag RS (1e)
Verhaal van de missie
Thuisfrontinformatiedag RS

volgt
Burgers' Zoo, Arnhem
Veteraneninstituut, Doorn
Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot

DOT
CLAS
KMar
CLAS

mei
16
25
28
29
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.
Als militaire professional wilt u zekerheid en
duidelijkheid over al uw militaire- en privérisico’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.

T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl
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InK deze
woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker gebruikt.
E overgebleven
B I O F Eletters
IJ O vormen
T E Reen
T woord.
S M DHoe luidt dit woord?
De
G E R R J I H H R C T A E G E
ASIEL
A R -OBALSA
E O - SBEDAARD
C I S - EBIGOT
J S - BOLIDE
E A L - CADANS - DESEM - DILLE - EKSTER - ELEGIE ETSEN
EXTASE
FICHE
GAMEL
GEBERGTE
- GEDAG - GEKHEID - GRAAF - HEDGE - HOTELS E G T T S A S H N R E E L M L
INDIA - INTEGER - JINGLE - JOLIJT - KERKER - KRACHTPATSER - LEEST - LINIE - LOPER - LORRE
T E - SMOEDWIL
R P M -OMIJNHEER
E D W I- OVERJAS
L E I - PATSER - RECEPTIEF - REDMIDDEL - RESPIJT -T
MAORI
K
E
R
K
E
R
IJ
V
R
E
I
N
I L D
RETORIEK - RONDO - SCHIJN - SCHIJNHEILIGE
- SINUS - SIRENE - SJOEGE - SLOOP - SNERT STUIT
L O -PTAKEL
E R - TERTS
I O T T G R A A F E
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Oplossingen kunt u inzenden tot

27 maart 2020.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #02-20 luidt:
Waterweegbree
De winnaars: H.J.M. Heusschen, Dongen; B. Noordhuis-Ellens, Kampen.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

PUZZELPAGINA

%

PUZZEL
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Koningspaar bezoekt Ereveld
Menteng Pulo tijdens staatsbezoek
Koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen van 10 tot en met
13 maart a.s. een staatsbezoek aan de Republiek Indonesië. Minister van
Buitenlandse Zaken Stef Blok zal het koningspaar hierbij vergezellen.
Naast de steden Jakarta en Yogyakarta op
Java, staan ook de eilanden Kalimantan en
Sumatra op het bezoekprogramma.

Ereveld Menteng Pulo

De koning en koningin zullen op dinsdag 10

maart een krans leggen op het Nederlandse
Ereveld Menteng Pulo in de hoofdstad
Jakarta. Op dit ereveld liggen ca. 4.300
Nederlanders begraven die tijdens de Tweede
Wereldoorlog en de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog om het leven zijn gekomen.

Jubilarissen

26

SENIOREN

70 jaar ACOM-lid
Zeventig lange, volle jaren heeft mevrouw P. Haaijema-Kingma erop
zitten als trouw lid van de ACOM. De voorzitter van Regio Noord, de
heer F. Voogt reisde op 4 december jl. samen met seniorencoördinator, de heer B. Roes, af naar Leeuwarden-Zuid, de woonplaats van de
jubilaresse. De krasse dame woont nog zelfstandig en is zeer actief,
zij het met de nodige ondersteuning.
Op de foto: Regiovoorzitter Voogt speldt mevrouw Haaijema het
kleinood voor 70-jarig ACOM-lidmaatschap op.

60 jaar ACOM-lid
Het Friese Boornbergum (Boarnburgum), gemeente Smallingerland,
is de woonplaats van de heer A.R. Molenaar die vorig jaar december
stilstond bij zijn 60-jarig jubileum als lid van de ACOM. Omdat het
voor de diamantenjubilaris helaas fysiek niet mogelijk was aanwezig
te zijn bij de jubilarissenhuldiging, ging de voorzitter van Regio
Noord, de heer F. Voogt, in gezelschap van seniorencoördinator de
heer B. Roes, bij de heer Molenaar op bezoek om hem het diamanten ACOM-insigne op te spelden.
Op de foto de jubilaris met de oorkonde, geflankeerd door zijn
echtgenote en de regiovoorzitter.

SENIOREN

Senioren(mid)dagen
Locatie
Geniemuseum, Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught
Gasthaus Hubertus, Westerhausener Strasse 50, 49324 Melle
Echos Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, 5688 GN Oirschot
Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam
Vergadercentrum NIA DOMO, St. Agathaplein 6,
5427 AB Boekel
Echos Home de Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo
Vliegbasis, KEK gebouw, Schuttershof Kooiweg 40,
4631 SZ Hoogerheide
Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
Oranjekazerne Schaarsbergen, Fly-inn,
Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem
Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB Assen
Verpleeghuis Ter Reede, Koudekerkseweg 81, 4682 EJ Vlissingen
Vliegbasis Leeuwarden, Keegsdijkje 40, 8919 AK Leeuwarden
Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD Rijen
Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ
Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk

Bijzonderheden

2020

Dag Datum Plaats
wo
11 maart Vught
do
23 april Melle Duitsland
do
30 april Oirschot
di
12 mei ***Regio West, Rotterdam
do
14 mei Boekel (Volkel en Uden)
			
wo
20 mei Ermelo (Ermelo en Wezep)
do
28 mei Woensdrecht
			
do
4 juni
Venlo
do
1 oktober Born (Meerssen en Weert)
di
6 okt
***Regio Oost Eibergen
di
13 okt ***Arnhem (voor Arnhem en Nijmegen)
			
do
15 okt Assen
wo
28 okt Vlissingen
di
3 nov
***Leeuwarden
do
5 nov
*** Gilze Rijen
wo
11 nov Ede
do
19 nov Steenwijk

Hele dag

Hele dag
Hele dag

Hele dag
Hele dag

De bijeenkomsten met *** zijn dagbijeenkomsten. De tijden van deze bijeenkomsten worden in de uitnodigingen vermeld.
De bijeenkomsten zonder *** zijn middagbijeenkomsten. Tenzij anders vermeld in de uitnodiging beginnen deze bijeenkomsten om
13.30 uur. De zaal is dan open vanaf 13.00 uur.
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Ontbreken nog en worden nog gepland:
Een seniorendag voor de leden van Regio West.
Een seniorenmiddag in Huizen, en Soesterberg.

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 www.acom.nl en in ACOM Journaal.

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

Langdurig ziek?

Laat het de ACOM weten!

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

ALGEMEEN

ACOM Belastingservice
2019-2020
Zoals elk jaar is de ACOM u ook dit jaar weer van dienst met haar “Belastingservice”. 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.

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/ belastingservice) 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.
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Wij verzorgen na ontvangst uw aangifte. Wij
zenden de aangifte digitaal naar de Belastingdienst 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 overgesloten? 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 voorgaande jaren.

Vragen

Als u vragen hebt kunt u ons mailen/schrijven
o.v.v. uw lidmaatschapsnummer/registratienummer 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 verzoeken wij u, of iemand anders namens u, ons
te bellen zodat wij een oplossing kunnen
afspreken.
2.	Ontvangt u in de loop van 2020 correspondentie van de Belastingdienst t.a.v. uw
ingediende aangifte Inkomstenbelasting; laat
het ons weten, zodat wij u eventueel
behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoorden ervan!

Overledenen
Bergen op Zoom

Cor Buijs, 84 jaar, op 12 december 2019.
Correspondentieadres:
Korte Leeuwstraat 2, 4661 HG Halsteren.

Den Haag

Franciscus Gerardus (Bob) Schäffers,
91 jaar, op 28 januari.
Correspondentieadres: Ingrid Schäffers,
Vlasserij 8, 3142 JH Maassluis.

Lelystad

Hubrecht Jacobus (Huib) van Dalen,
64 jaar, op 1 februari.
Correspondentieadres: Claerbeek 35,
8242 KG Lelystad.

Arnhem

Adriana Hermina (Addie) Peelen-van het
Hekke, 82 jaar, op 5 februari.
Correspondentieadres:
Koppelenburgerweg 25, 6971 AL
Brummen.

Ommen

Hendrik Olthof, 79 jaar, op 15 februari.
Correspondentieadres: Winkelakker 38,
9407 EN Assen.

Regiovoorzitters
Noord

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

Oost

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

Midden

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

Lidmaatschap
25 jaar lid

50 jaar lid

40 jaar lid

60 jaar lid

Onderstaande leden ontvingen kortgeleden
het ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap:
J. Brandenberg (SM),
K. Rollema (SM),
W.A.A. van der Sanden (SMbd),
M.W. Smeerdijk (AOO),
H.W.S. Wissink (AOO),
A. Witman (AOO),
R.L.G.M. van Wordragen (SM).
Onlangs is het ACOM-insigne voor 40-jarig
lidmaatschap uitgereikt aan:
Mw. E. van der Heijden-Heutinck,
Mw. H.G.M.M. Jacobs-Wiermans,
Mw. A.H.E. Kerkhof (AOObd),
J. Ligthart (LKOL),
H.J. Mulder (SMbd),
H. Visser (MAJbd).

In verband met hun 50-jarig lidmaatschap is
de volgende leden het bijbehorende ACOMinsigne opgespeld:
A. Bakker (AOObd),
A.J. de Bel (AOObd),
L.H. Brugghe (AOObd),
A.M. van Dongen (AOObd),
J.M. van der Graaff (ELTbd),
R.L. Klomp (ELTbd).
Recent hebben onderstaande leden het
ACOM-insigne wegens 60-jarig lidmaatschap
ontvangen:
W.J. van den Brink (AOObd),
Mw. M.C. Mellink-Dijkhuis,
C.H.M. van Oers (AOObd),
G. de Vroome (AOObd).

Bevordering

Onlangs is M. Huizenga bevorderd tot Majoor.

het nieuwe lid van de ACOM
het nieuwe lid van de ACOMVoorletters:
Naam:
het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:
Naam:
Geboortedatum:
m/v
Voorletters:
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
m/v
Geboortedatum:
m/v
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:
Registratienummer:
Werknemer- ID:
E-mailadres:
Registratienummer:
Werknemer- ID:
:
Registratienummer:
Werknemer- ID:
:
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
:
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
Burger
Reservist
Dienstverband:
Militair
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
Burger
Reservist
Dienstverband: Rang:
Militair
Salarisschaal:
Burger
Reservist
Dienstverband: Rang:
Militair
Salarisschaal:
Rang:
Salarisschaal:
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.

DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM
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KMar
KMar
Postactief
KMar
Postactief
Postactief

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

West

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

Datum:
Datum:
Datum:

Zuid

Vacant

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

-

-

Handtekening:
Handtekening:
Handtekening:
en wij:

en wij:

Bestaand
enlid:
wij:
Bestaand lid:
Bestaand lid:

Nieuw lid:
Nieuw lid:
Nieuw lid:

Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
:
:
:

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

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

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK
Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door
uw uitzendcertificaat aan te vragen!
Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig
percentage van € 5.000,-.
DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.
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Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
• 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 persoonsen postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending.
Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
Chubb European Group SE (Chubb)
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van
dekking toesturen. Bewaar dit goed!
Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.
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ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM
de Bond van Defensiepersoneel en wordt
uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid van het Bondsbestuur. De redactie
behoudt zich het recht voor bijdragen te
weigeren of te redigeren. Overname van
artikelen of delen daarvan is uitsluitend
toegestaan na toestemming van het
Bondsbestuur.
Hoofdredacteur:
J.Kropf
Redactie:
H. Biervliet, J. de Bel-Mussche,
G. Dijkers, S. Hop
Postadres:
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 033 4962722
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl
Foto’s:
Mediacentrum Defensie,
ACOM Audiovisueel Archief
Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl
Advertentie acquisitie
H.A. Biervliet
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 06 51 21 82 60
De Algemeen Christelijke Organisatie van
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de
Christelijke Centrale van Overheids- en
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese
Federatie van het Overheidspersoneel
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemersen vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid
(SWVV).

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

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

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

Afdeling Georganiseerd Overleg,
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: drs B.R.C. van Ginkel
Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 08.45 uur - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:
elke dinsdag en donderdag van
10.30 uur - 12.30 uur.

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK!
JUIST NU!

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

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

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

