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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van 
Delissen Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in 
militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken 
van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies. 
Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook 
welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel. 
070-3115411, www.delissenmartens.nl

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

Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en  
de vakbonden voor Defensiepersoneel. 
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De 
doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collec-
tieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Zorgzaam 
is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met Defensie. 
Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensie-
personeel, NATRES en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij 
Zorgzaam afsluiten. 

Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar 
hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar.  
Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dus niet per e-mail) plaats te 
vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het 
lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.
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Het is het begin van een zwoele, zomers aandoende 
lenteavond als ik dit voorwoord schrijf. Ik werk nu thuis, 
in de tuin. Niets om mij heen wijst erop dat er iets 
bijzonders aan de hand is. De zon gaat langzaam onder, 
het wordt wat koeler en de vogeltjes laten horen dat het 
voorjaar is. 

Dan komt de werkelijkheid weer binnen. Wederom een 
persconferentie van onze premier, Mark Rutte, en 
minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Hoe staat het er nu voor in Nederland op het 
gebied van corona. Die persconferenties zijn vaak 
duidelijk. Op mij komt de premier op die momenten dan 
ook echt over als de premier van alle Nederlanders, en 
zo hoort het ook. In tijden als deze, waarin we feitelijk als 
collectief een oorlog voeren tegen een inzichtbare vijand, 
is een goede communicatie cruciaal.

Corona bepaalt voor vele mensen, dus ook voor de 
medewerkers van Defensie, het dagelijkse leven en 
doen en laten. Ook wordt steeds duidelijker dat we daar 
nog weken of maanden direct en wellicht nog jaren 
indirect door beïnvloed zullen worden.

Vele mensen werken thuis in ons Koninkrijk en dat geldt 
ook in grote mate voor het personeel van Defensie. 
Uiteraard niet iedereen, vele zaken dienen immers 
‘gewoon” door te gaan. Ineens weet heel Nederland wat 
kritische beroepen zijn en waarom dat ook zo is. Voor 
beroepen in de zorg en voor bijvoorbeeld politie begreep 
men dat al snel, maar ook beroepen in de logistiek, de 
vakkenvullers, caissières etc. werden ineens alom 
gewaardeerd. 

Ook voor Defensie, gezien de zichtbaarheid en 
ondersteuning, is er steeds meer begrip en waardering. 
Dit besef kwam overigens pas na een paar dagen. Men 
ging eerst wild hamsteren: Als we de verhalen moeten 
geloven zijn er nu huishoudens met voldoende wc-papier 
om het hele huis te behangen en hebben ze voldoende 
blikjes en potjes groenteconserven om de komende 
winter, en de periode er naartoe, dagelijks te koken. 

Ook is er veel respect en waardering voor mensen in die 
vitale beroepen die maar doorgaan om deze onzichtbare 
vijand te verslaan. In alle beroepen, ook voor Defensie. 
Bij Defensie kan men doorgaan omdat het direct cruciaal 
is, zoals bijvoorbeeld de directe inzet of ondersteuning 
daarvan, maar iets kan ook essentieel zijn op bijvoor-
beeld het gebied van opleiden en trainen. En ook dan is 
het uiteraard van groot belang dat alles goed wordt 
uitgelegd. 

Militairen, maar ook de burgermedewerkers bij 
Defensie, beseffen als geen ander dat ook zij een 
bijzonder en belangrijk beroep hebben. Militairen zijn in 
crisissituaties van “the last man standing” en altijd, 
bereid om die extra stap te zetten. Zelfs als dat extra 
risico’s met zich meebrengt. Ook dat is immers een 
element van de bijzondere positie van de militair. 
Doorgaan waar anderen stoppen, en op die manier het 
verschil maken. Op dit moment gebeurt dat al op vele 
plaatsen in ons Koninkrijk. Zowel in Europees Nederland 
als in het Caribisch deel van ons Koninkrijk en uiteraard 
op alle plaatsen hierbuiten waar, indien mogelijk, ook de 
operaties en missies “gewoon doorgaan”.

Ook bij de Defensiemedewerkers zijn een aantal 
gevallen bekend van corona-besmetting. Er zullen ook 
vast en zeker mensen besmet zijn, of geweest zijn, van 
wie we het niet weten. Zo is inmiddels bekend 
geworden dat er militairen uit het buitenland zijn 
teruggehaald met corona en dat ook een onderzeeër is 
teruggekeerd van een oefening omdat er bemanningsle-
den besmet waren met corona. 

En dat brengt me weer bij de reden waarom ook 
personeel van Defensie voor een zeer groot deel 
thuiswerkt. Als men de maatregelen die het kabinet 
heeft voorgeschreven naleeft is de kans op besmetting 
veel kleiner, en dat gaat voor het personeel van Defensie 
veel beter als men thuiswerkt. En dat draagt er aan bij 
dat Defensiepersoneel zo veel 
mogelijk gezonde mensen kan 
inzetten op het moment dat dit 
nodig is. Hoe moeilijk dat 
thuiswerken soms ook is, het 
is van groot belang dat de 
‘corona-maatregelen’ zoveel als 
mogelijk nageleefd worden

Voor nu: Blijf gezond en maak 
het verschil als het moment 
daar is.

U W  VO O R Z I T T E R
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N I E U W S
Vo o r a l s n o g  t o t  1  j u n i

ACOM schrapt alle 
bijeenkomsten in de regio en 
het bondskantoor Leusden

De ACOM schrapt (vooralsnog) tot 1 juni al 
haar bondsactiviteiten zoals:
• algemene ledenvergaderingen in de regio,
• seniorenbijeenkomsten, 
• en andere regiovergaderingen

Dit geldt voor alle bijeenkomsten – zowel op 
het bondskantoor in Leusden als elders in 
Nederland of in het buitenland waar zulke 
bijeenkomsten van de ACOM gepland zijn. 

Uw bond volgt hiermee de overheidsmaatre-
gelen gericht op de bestrijding en indammen 
van het coronavirus (COVID-19). Zodra er weer 
op verantwoorde wijze bijeenkomsten 

georganiseerd kunnen worden zullen wij dit 
bekendmaken.

Voor nu roepen wij eenieder van u op om de 
adviezen van de overheid, landelijk, provinciaal 
en gemeentelijk, zoveel als mogelijk op te 
volgen.

Wij wensen u alle sterkte en wijsheid toe en 
hopen dat u en de uwen niet, op welke wijze 
dan ook, geraakt worden door het coronavirus.

Alleen samen kunnen we de strijd tegen deze 
dodelijke onzichtbare vijand winnen.

Uitbraak Coronavirus:

De Invictus Games Den Haag 2020 uitgesteld

Dit besluit is genomen in nauw overleg met 
de teams van de deelnemende landen en in 
samenwerking met lokale en nationale 
autoriteiten. Doelstelling is de impact van 
de pandemie op alle betrokken partijen aan 
de Invictus Games te beperken.

Grote teleurstelling
Een belangrijke overweging om de Invictus 
Games uit te stellen is “de verwachte 
belasting van medisch personeel en de 
infrastructuur die nodig is ook om deze 
Covid-19 pandemie het hoofd te bieden. Als 
organisatie willen we de enorme uitdaging 
die er nu in Nederland ligt, niet vergroten 
door een internationaal en potentieel 
kwetsbaar publiek samen te brengen in Den 
Haag.”

De organisatie beseft dat het uitstel een 
grote teleurstelling is voor “de hele Invictus 
Familie” en alle andere betrokkenen. “We 

zijn zeer dankbaar voor de voortdurende 
steun van degenen die betrokken zijn en 
blijven bij de Invictus Games Den Haag 
2020, en we blijven ons inzetten voor het 
herstel van gewonde en zieke militairen”, 
laat men weten.

Geen andere keus
De voorzitter van de Invictus Games Den 
Haag 2020, luitenant-generaal b.d. Mart de 
Kruif, benadrukt dat de uitbraak van het 
virus in de vorm van een pandemie “in de 
toekomst elk openbaar evenement zal 
beïnvloeden. Daarom bevinden we ons in 
een duidelijke situatie die ons geen andere 
keus laat dan de Invictus Games te verzet-
ten naar 2021. Door dit te doen, brengen we 
ook duidelijkheid voor die kwetsbare 
deelnemers en hun geliefden, een helder-
heid die zo hard nodig is in hun reis naar 
herstel”, aldus de voormalige Commandant 
Landstrijdkrachten. 

Zie ook pagina 6

De Invictus Games Den Haag 2020 gaan dit jaar niet door als gevolg van 
de Coronavirus pandemie. Onderzocht wordt of de spelen voor veteranen 
en andere militairen met een beperking, nu gepland kunnen worden voor 

de periode van mei of juni 2021. Een en ander, melden de organisatoren, is 
“afhankelijk van de belangrijkste beschikbare faciliteiten en middelen.”
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We zijn aangekomen in een tijd, die we ons nooit 
hadden durven voorstellen. Ondanks een grote 
pandemie-oefening in het nog niet zo verre verle-
den waarbij de bottlenecks, die nu hoofdbrekens 
bezorgen in deze COVID-19 crisis als 'ervaringen' 
werden vastgelegd, zoals een tekort aan IC-
bedden, en tekorten aan materieel en personeel, 
werd vooral om economische redenen geen 
lering getrokken uit de oefeningsresultaten. 

De gedachte was: dit overkomt ons niet. Achteraf 
is het gemakkelijk praten, maar misschien wordt 
er in de toekomst meer serieus aandacht gege-
ven aan 'lessons learned', en wordt het streven 
naar efficiëntie en het accepteren van buiten-
landse afhankelijkheid een andere en wat mij 
betreft een geringer gewicht toegekend.

“Samen” moeten we aan de huidige situatie 
het hoofd bieden is de op velerlei manieren ver-
kondigde boodschap. Maar wie is dat “samen”? 
Horen die idiote samenscholers, die criminele 
nep-mailtjes afzenders, of de voordringers in de 
winkels daar ook bij? Ik zal me niet laten verleiden 
in de schoenen van ethici te gaan staan en er een 
oordeel over te geven. Laat duidelijk zijn, dat je 
met deze 'vrienden' geen 'vijanden' nodig hebt.

“Samen” toont Nederland op dit moment zijn 
waardering voor velen, die nu in de frontlijn de 
gevolgen, waarmee we worden geconfronteerd, 
verlichten en bestrijden. Wordt dit ook meegeno-
men in de 'lessons learned' als de situatie weer 
genormaliseerd is, of wordt dan de werkdag 
weer gevuld met bijvoorbeeld administratieve 
rompslomp, waar nu minimale procedures 
succesvol blijken? 

Er is op dit moment een hausse te bespeuren 
in de waardering voor onder meer de 'zorg' en 
de 'publieke sector', die tot voor kort afgedaan 
werd als lastig, overbodig en waard om op te 
bezuinigen....

“Samen” toont Nederland een onbegrensde 
inventiviteit en wil om zijn steentje bij te dragen 
om de werklast van een ander draaglijk te ma-
ken. Ook mag hier niet voorbij gegaan worden 
aan wat de collegae op allerlei plaatsen direct of 
indirect presteren. Ik neem mijn petje af voor de 
flexibiliteit van hen en hun thuisfront.

Laten we wat meer naar elkaar omkijken. Let 
wel naar elkaar!! Dan kan ik me ergeren aan 
diegenen die op Facebook in de groep “Defen-
siepersoneel NU op1” het nieuwe loongebouw 
als belangrijkste item kennelijk hebben, en zelfs 
de domheid etaleren door te stellen: “Nieuwe 
excuus om NIET te investeren in Defensieperso-
neel is de Coronacrisis....” Je moet je egoïsme zo 
maar durven tonen...

Laat mij U toewensen, dat U 
en de Uwen zonder schade 
en/of collateral damage 
deze tijd doorkomen, 
en dat WE nu en in 
de toekomst SAMEN 
blijven. Diegenen die 
wel al getroffen wer-
den wens ik een snel 
en algeheel herstel.

Coronavirus speelt  
Nederlandse  
Veteranendag  
2020 parten

De Nederlandse Veteranendag gaat dit jaar niet door. 
Althans niet in de opzet en opmaak zoals wij die  

de afgelopen 15 jaar hebben leren kennen.  
Ook in dit geval gooit het coronavirus roet in het eten.

N I E U W SN I E U W S

"Het dagelijks bestuur van het Nationaal Comité Veteranendag heeft op  
2 april jl. moeten besluiten (tot) afgelasting van alle fysieke delen van  
de dag: 
• het evenement op het Malieveld, 
• het defilé voor Z.M. de Koning, 
• de medaille-uitreiking op het Binnenhof,
• de openingsceremonie in de Ridderzaal, 
• en de fly-past.”

Het campagneteam van het Nationaal Comité Veteranendag werkt nu aan 
een alternatief, niet-fysiek, programma.

Bijzondere verhalen veteranen
“Veteranendag is altijd een prachtige dag waar ik en velen met mij naar 
uitkijken”, aldus minister van Defensie Ank Bijleveld in een reactie.  
“Ik hoop dat we op een andere manier toch aandacht kunnen besteden 
aan wat onze veteranen voor de samenleving betekenen en hebben 
betekend. Hun bijzondere verhalen zijn de moeite waard. Die moeten we 
blijven vertellen, ook in deze moeilijke tijd.”

De Nederlandse Veteranendag is in 2005 opgezet als blijk van erkenning 
en waardering voor alle veteranen. Nederland wil op deze wijze de 
duizenden veteranen die ons land kent bedanken voor “hun inzet in dienst 
van de vrede, nu en in het verleden”. 

Betaaldata 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

April 24 april  23 april 23 april 
Mei 22 mei 20 mei 20 mei
 (incl. vakantiegeld) (incl. vakantiegeld)

*  Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op  
de rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.
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Dutch Invictus Team moet teleurstelling over uitstel Invictus Games verwerken

Chef de mission Nommensen: 
‘Nu hard werken om gefocust  
en scherp te blijven’

“De wereld is in de greep van het COVID-19 virus. De berichtgeving is zorgwekkend en 
we leven in bijzondere tijden. De deelnemers zagen het dan ook aankomen, het was 
niet de vraag ‘of’ het evenement zou worden geannuleerd maar ‘wanneer’. De staf is 

hier altijd open in geweest en de regels van het RIVM leading”, licht de chef de mission 
van Dutch Invictus Team toe. Toch kwam het uitstel van de Invictus Games (IG) 2020  

de helden van het team rauwelings op het dak vallen. De ‘opwerking’ naar het internati-
onale sportevenement, dit keer een ‘thuiswedstrijd’ in Den Haag, was in volle gang, 

men was gefocust en erop gebrand om op het juiste moment te gaan pieken.

“Een pijnlijke en lastige beslissing van de 
Invictus Games Foundation”, weet chef de 
mission Stefan Nommensen (52) van het Dutch 
Invictus Team. “Maar onze helden hebben daar 
wel begrip voor. Potentieel kwetsbare mensen 
moet je niet willen bloot stellen aan de gevaren 
van het coronavirus.”

Sporters gefocust en scherp houden
Maar de sporters hebben stuk voor stuk 
intensief getraind en toegeleefd naar de 
spelen en ze moeten nu proberen hun focus te 
behouden. Dat is niet voor iedereen even 
gemakkelijk, - met name niet voor degenen 
voor wie de Invictus Games “hun stip aan de 
horizon was in het rehabilitatieproces. Zij 
dreigen nu in een zwart gat te vallen”, is de 
angst van kolonel der mariniers Nommensen. 
“Hun directe doel valt weg. Het is nu dan ook 
aan de begeleiders om dat op te vangen en in 
goede banen te leiden. We hebben de mensen 
op het hart gebonden oog en oor te hebben 
voor elkaar. Ook al gaat dat in deze tijden op 
een wat andere manier dan gewoonlijk.” 

Het is nu zaak om bij het team de focus en 
eventueel ook de ‘piekvorm’ vast te houden tot 
2021, de vermoedelijk nieuwe datum waarop 
de Games nu gepland staan. Nommensen en 
zijn staf en dan met name de trainers, doen er 
dan ook zowat alles aan om hun mensen scherp 
te houden. Om het gewenste resultaat te 
bereiken zet men alle beschikbare (social) media 
in. Vasthouden van de concentratie op ‘die stip 
aan de horizon’ is hierbij cruciaal. Zonder zo’n 
houvast zou zich namelijk een terugval in het 
algehele herstelproces kunnen voordoen bij 
sommige sporters. 

Het team bij elkaar houden
Er zullen wellicht ook deelnemers zijn die 
alles gegeven hebben om dit jaar mee te 
kunnen doen omdat ze, om uiteenlopende 
redenen, moeten passen voor de volgende 
Invictus Games. Kolonel Nommensen en zijn 
staf zijn zich ervan bewust dat de kans groot 
is dat die mensen nu gaan afhaken. “We 

hebben daar natuurlijk als staf bijzondere 
aandacht voor. Maar onze insteek is en blijft 
dat we het team bij elkaar houden. Dat geldt 
voor de deelnemers maar ook voor de staf. 
Natuurlijk houden we ook rekening met 
wijzigingen in de persoonlijke of de werksfeer 
waardoor participatie niet meer mogelijk is. 
Daarbij moeten we ons ook realiseren dat er 
door de organisatie gekeken wordt naar 2021 
om de Games te laten doorgaan maar dat dit 
nog niet is afgezegend.”

Met welke activiteiten houden de trainers en 
begeleiders de sporters gefocust en scherp 
ervan uitgaande dat gezamenlijke trainingen 
nu niet mogelijk zijn. 

“Op dit moment geldt ook voor ons het 
samenscholingsverbod en dat betekent: Geen 
trainingen dus. Maar de mensen krijgen van 
ons wel aangereikt hoe ze zelf, individueel, in 
conditie kunnen blijven. Als staf zijn we wel 
aan het bekijken of en wanneer we weer bij 
elkaar mogen komen om dan een gezamen-
lijke training te organiseren. Ook willen we 
met zijn allen als team een gezellige activiteit 
organiseren om, zeg maar, de Invictus Games 
2020 te kunnen afhechten. Indachtig dat we 
met dezelfde groep of in ieder geval het 
overgrote deel van het bestaande team, in 
2021 aan de spelen kunnen meedoen. Onder 
het voorbehoud dat ze ook daadwerkelijk in 
Nederland plaatsvinden.”

Nieuwe zingeving
Kijk, er zullen natuurlijk sporters zijn die 
zeggen: ‘Ik heb mijn persoonlijk doel nu al 
bereikt ondanks dat ik niet heb kunnen 
deelnemen aan de IG. Het hele opwerktraject 
ernaartoe, de gezamenlijke trainingen, de 
nieuwe vrienden die ik gemaakt heb, het feit 
dat ik uit mijn comfortzone ben gehaald en 
voor nieuwe uitdagingen ben gesteld. Dit 
alles heeft mij nieuwe zingeving in het leven 
gegeven. Het is zo goed en ik sta mijn plaats 
graag af aan een andere sporter die het 
harder nodig heeft dan ik.’

I N T E R V I E W
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Chef de mission Nommensen: 
‘Nu hard werken om gefocust  
en scherp te blijven’

I N T E R V I E W

Die inventarisatie gaan we nu zeker maken, 
maar nogmaals, de insteek is dat we met 
hetzelfde team doorgaan”, is chef de mission 
Nommensen stellig. 

Niet alleen de deelnemers moet omschake-
len. Ook de Friends & Family.

“Dat klopt. Alle 32 deelnemers mogen twee 
Friends & Family meenemen. Zij spelen een 
ontzettende belangrijke rol in de weg naar 
herstel van de deelnemers. Zij hebben 
dagelijks te maken met de gevolgen van de 
mentale of fysieke verwonding of ziekte van 
hun geliefde. De IG speelt voor hun ook een 
hele belangrijke rol. Zij vinden ook steun bij 
elkaar en herkenning in elkaars verhalen. Door 
het uitstellen van de games zal de onderlinge 
band tussen de Friends & Family alleen maar 
groter worden en dat biedt kansen.”  

Gaan jullie straks, als het weer mag, bijvoor-
beeld de (aspirant) deelnemers tegen elkaar 
laten uitkomen op bepaalde IG-onderdelen?

“De zit-volleyballers, de rolstoelbasketballers 
en de boogschutters bijvoorbeeld zijn in 
competitieverband actief. Die kunnen straks 
weer vol aan de bak in dat verband. Trainingen 
worden dan ook zo snel als de situatie en 
regelgeving dat toelaat hervat.”

Hoe gaat u zelf om met de ontwikkelingen, 
het uitstel van de Games e.d.?

“Het is ook voor mij, nogmaals gezegd en 
benadrukt, een grote teleurstelling dat de IG 
niet doorgaan. Als team waren we zeer goed 
opgewerkt en erop gebrand goede prestaties 
te gaan leveren. Ik kijk er dan ook met 
ongeduld naar uit om dit team naar 2021 te 
mogen leiden. Ja, ik blijf chef de mission.”   

De veertien Bevrijdingsfestivals kunnen in 
verband met de nieuwe maatregelen helaas 
geen doorgang vinden. Het Nationaal Comité 
doet een beroep op betrokken overheden, 
sponsors en partners om te doen wat in hun 
vermogen ligt om de organisaties van de 
Bevrijdingsfestivals te blijven steunen op weg 
naar 5 mei 2021. 

Aangepaste herdenkingen en  
vieringen

Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 
juni 2020 gepland stonden in het kader van de 
viering van 75 jaar Vrijheid kunnen helaas 
geen doorgang vinden. Het Nationaal Comité 
zoekt samen met maatschappelijke partners 
naar mogelijkheden om binnen de nu gelden-
de stringente maatregelen tijdens de Natio-
nale Herdenking op 4 mei toch in het hele 

land stil te staan bij de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en de conflicten en 
vredesmissies waar Nederland sindsdien bij 
betrokken is geweest. Ook zoeken we naar 
een passende manier om aandacht te geven 
aan de Bevrijding, 75 jaar geleden. 

Voor de Nationale Herdenking en de Nationale 
Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt 
een vorm ontwikkeld die past bij de uitzonderlijke 
omstandigheden waarin wij ons nu bevinden. In 
overleg met lokale en regionale organisatoren, 
overheden, media en de Bevrijdingsfestivals, 
wordt een programma opgesteld dat rekening 
houdt met de aangescherpte maatregelen. 

Ook de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid 
heeft alle activiteiten in het kader van 75 jaar 
vrijheid tot 1 juni opgeschort.

Naar aanleiding van de extra maatregelen vanwege de rijksoverheid, zoekt het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei naar een passende alternatieve invulling van de Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag. Bij de Dodenherdenking kan geen publiek aanwezig zijn. In overleg met 

de gemeente Amsterdam wordt een passende invulling gezocht.

Alle evenementen 75 jaar Vrijheid tot 1 juni opgeschort in verband met ‘COVID-19’

7
Nationaal Comité: ‘Alternatieve  
invulling Dodenherdenking en  
Bevrijdingsdag’ 



De coronacrisis doorkomen 
wanneer je PTSS hebt

N I E U W S

De maatregelen die momenteel worden genomen in de strijd tegen het coronavirus – zoals social 
distancing, quarantaine en het thuis opvangen van kinderen - zijn voor veel mensen stressvol, maar 

zeker voor diegenen die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS)2. 

1 ARQ Centrum ‘45 is het landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. 

 www.arqcentrum45.org 
2  PTSS is een stoornis die ontstaat als gevolg van het meemaken van ernstige schokkende gebeurtenissen, zoals oorlog of georganiseerd geweld, fysiek 

of seksueel geweld in de thuissituatie, ongelukken of gebeurtenissen die samenhangen met de beroepsuitoefening.

(Bron: ARQ Centrum '45)
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Mensen met een PTSS hebben 
vaak last van nare herinneringen, 
nachtmerries of flashbacks over 
hun traumatische ervaringen. Ze 
proberen gevoelens, plaatsen en 
personen die hen daaraan doen 
denken te vermijden. Ze hebben 
vaak negatieve gevoelens en 
gedachten en trekken zich terug 
uit sociale contacten en activitei-
ten. Ze kunnen last hebben van 
verhoogde lichamelijke spanning 
die zich uit in prikkelbaarheid, 
schrikachtigheid en waakzaam-
heid en slecht slapen. 

Sneller getriggerd
Voor mensen met deze klachten 
kunnen de maatregelen rond het 
coronavirus extra zwaar wegen. 
Wanneer mensen met PTSS 
noodgedwongen aan huis 
gekluisterd zijn, kunnen zij extra 
last krijgen van hun klachten. De 
coronacrisis kan hen herinneren 
aan traumatische ervaringen, 
zoals opsluiting, maatschappe-
lijke onrust en uitsluiting, 
onrechtvaardigheid en verlies. 
Thuis hebben zij minder afleiding 
waardoor herinneringen en 
gevoelens zich meer kunnen 
opdringen. Prikkelbaarheid en 
korte lontjes kunnen sneller 
getriggerd worden doordat 
mensen zich minder goed terug 
kunnen trekken door de  
continue aanwezigheid van 
huisgenoten.

Adviezen
Voor mensen met PTSS gelden 
dezelfde tips voor het omgaan 
met isolatie en sociale onthou-
ding als voor andere mensen. 
Zie: impact.arq.org/covid-19 
In aanvulling daarop kunnen de 
volgende adviezen je wellicht 
helpen wanneer de coronacrisis 
je extra belast vanwege je PTSS. 

•  Maak gebruik van sociale steun 
van huisgenoten, familie of 
vrienden, via telefoon of social 
media. Sta stil bij wat je 
spanning geeft en waarom. 
Maak dit bespreekbaar. Vraag 
hulp bij je omgeving wanneer je 
denkt dat nodig te hebben. 
Sociale steun biedt  een 
belangrijke buffer tegen 
traumatische stress. 

•  Wees je bewust van het 
verschil in omstandigheden 
hier-en-nu en toen-en-daar. Wat 
is er anders aan deze crisis in 
vergelijking met de gebeurtenis 
waar de crisis je aan herinnert? 
Bedenk dit zo concreet mogelijk 
en schrijf het op voor jezelf. 

•  Vul je hoofd met beelden die 
prettig zijn. Knip plaatjes uit van 
mooie plaatsen, verzamel leuke 
foto’s op Pinterest, kijk films of 
series die je aan het lachen 
maken.

•  Duidelijkheid en voorspelbaar-
heid zijn belangrijk in het 
tegengaan van hyperarousal. 
Maak in overleg met je huisge-
noten een planning voor de dag 
waarin tijd is voor elkaar maar 
ook tijd om apart te kunnen zijn.  
 

Houd je aan deze planning en 
kijk ’s avonds samen terug op 
de dag. Wat ging er goed en 
wat kun je de volgende dag 
aanpassen? 

•  Gebruik de tijd in je eentje om 
je spanning te verlagen. 
Bijvoorbeeld door lichamelijk te 
bewegen, ontspanningsoefenin-
gen of ademhalingsoefeningen 
te doen, een kleine wandeling 
te maken of muziek te luiste-
ren. Ook je regelmatig vijf 
minuten terug trekken kan 
hierbij helpen. 

•  Probeer niet teveel achter de 
computer te zitten - dat kan je 
spanning verhogen en vooral ’s 
avonds de nachtrust verstoren.  
Drink niet teveel koffie en bij 
voorkeur geen alcohol. Doe een 
ademhalingsoefening of 
ontspanningsoefening voor je 
gaat slapen. 

•  Als laatste: Bedenk dat deze tijd 
ook weer voorbij gaat. Neem 
dagelijks een moment om te 
bedenken wat er goed ging en 
waar je dankbaar voor bent. 
Wees lief voor jezelf en 
eventuele huisgenoten: 
Iedereen doet wat hij kan. 

Adviezen en tips ARQ Centrum 



M E R K S T E N E N

En de mensen bleven thuis…
Terwijl ik dit schrijf, is Nederland in de ban van het Coronavi-
rus. We moeten handen wassen, groepen uit de weg gaan, op 

afstand van elkaar blijven en het wordt afgeraden om de 
deur uit te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. 

Behalve het virus waart er ook het 
spook van eenzaamheidsproblematiek 
door het land. De ziekte die door het 
virus wordt veroorzaakt lijkt heden 
vooral ouderen en zwakkeren te 
treffen. De geïnfecteerde kunnen 
sterven door uitputting aan de 
complicaties van een dubbele 
longontsteking. 

De reguliere, niet acute ziekenzorg is 
opgeschort. Afspraken worden 
uitgesteld. Bejaardentehuizen, 
verzorgings- en verpleegtehuizen 
hebben hun bewoners in quarantaine 
geplaatst. Nu ja, het bezoek wordt 
geweerd. Ik ben er nu niet welkom 
om de wekelijkse kerkdienst te 
verzorgen. De thuiszorg is niet meer 
vanzelfsprekend. Mijn oude moeder 
spreek ik over de telefoon of door het 
raam. 

Ook de kerkelijke overheid heeft van 
zich doen spreken en alle openbare 
kerkdiensten afgelast. Dit jaar geen 
Pasen! Ik ervaar een ongemakkelijke 
rust en stilte om mij heen. Wanneer 
deze column ter perse gaat, zal alles 
wel weer anders zijn dan ik nu kan 
voorzien.
Ter bemoediging wordt op sociale 
media wereldwijd dit gedicht gedeeld.

And the people stayed HOME
and read books,
and listened,
and rested,
and exercised,

and made art
and played games, and learned 
new ways of being
and were still.
And listened more deeply.

Op het internet, waar het op Insta-
gram voor het eerst half maart 
opdook, heerst enige controverse over 
de herkomst van het gedicht. Het 
wordt bovenal toegeschreven aan Kitty 
O’Meara, uit Madison, Wisconsin, 
USA. Ze is gepensioneerd en heeft 
jaren lang gewerkt in de palliatieve 
zorg. Het gedicht is een bewijs van 
wat O'Meara heeft gekozen om met 
zichzelf te doen tijdens sociale 
onthouding: schrijven.

Some meditated,
some prayed
some danced,
some met their shadows.
And the people began to think 
differently.
And the people healed.

Kitty O'Meara wordt nu al de lauréate 
poète van de Coronapandemie 
genoemd. Haar titelloze prozagedicht, 
werd in één keer geschreven, zegt ze 
in een interview. Het is het bijproduct 
van maandenlang opgebouwde angst 
terwijl ze naar het pandemienieuws 
keek. Het is sinds de eerste publicatie 
talloze keren gedeeld op talloze 
achtergronden en met talloze letterty-
pen. Het werd het meest populair 
gemaakt door Deepak Chopra en is 
sindsdien door ontelbaar veel mensen 
gedeeld. Het ging zogezegd viraal.

And, in the absence of people 
living in ignorant,
dangerous, mindless and heartless 
ways,
the earth began to heal.
And when the danger passed
and the people joined together 
again.

Haar auteurschap echter wordt 
betwist door een Poolse website, 
Astraea et Amora, die het einde der 
tijden verwacht. Volgens de beheerder 
verscheen het gedicht voor het eerst 
in 1869 van de hand van de Iers-Fran-
se katholieke schrijfster Kathleen 
O’Meara (1839-1888). Deze verdiende 
de kost met letterarbeid. Ze was de 
Parijse correspondent van The Tablet, 
een toonaangevend Brits Katholiek 
magazine. Ze schreef romans waarin 
het katholicisme een voorname rol 
speelde. Dit kan feitelijk goed kloppen.
Het gedicht zou in dit geval versche-
nen zijn in een roman tegen de 
achtergrond van de Poolse vrijheids-
strijd in de 19e eeuw, maar dat 
kunnen we niet verifiëren.
In het vigerend feitenvrij paradigma 
van het internet kan iedereen blijkbaar 
alles beweren, zonder bronvermel-
ding. Mij maakt het niet uit wie het 
heeft geschreven. Mij geeft het 
gedicht een hoopvol vergezicht op het 
postcorona tijdperk. Op elk komend 
tijdperk.

they grieved their losses,
and made new choices,
and dreamed new images,
and created new ways to live and 
heal the earth fully,
as they had been healed.

Krijgsmachtaalmoezenier
Thom van der Woude
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Dat onderzoek wordt in 3 deelon-
derzoeken uitgevoerd. 
•  Het eerste onderzoek naar de 

blootstelling aan Chroom 6 op 
de POMS-sites en de mogelijke 
gevolgen voor de gezondheid 
van de (oud-)medewerkers bij 
die eenheden, is in juni 2018 
gepubliceerd. 

•  Het CARC onderzoek was het 
tweede en is nu gepubliceerd. 

•  Het derde en laatste onderzoek 
is nog bezig: De blootstelling 
aan Chroom 6 op de overige 
(niet-POMS) locaties van 
Defensie. Dat onderzoek is in 
volle gang. 

Wat staat er in het CARC 
rapport voor de oud-POMS 
medewerkers?

In het rapport is gekeken naar de 
stoffen die in CARC voorkwamen 
ten tijde van de POMS-sites 
(1987-2006). De samenstelling 
was divers, maar wel was altijd 
HDI (hexamethyleen di-isocya-
naat) in grotere gehalten in CARC 
aanwezig. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat HDI meerdere 
aandoeningen kan veroorzaken. 
HDI is daarom als te onderzoeken 
stof genomen.

Mogelijke ziektes en  
aandoeningen door HDI

Volgens het onderzoek kan 
blootstelling aan HDI leiden tot de 
volgende ziekten en aandoenin-
gen:
•  astma, rhinitis en conjunctivitis, 
•  de longaandoening hypersensiti-

vity pneumonitis en contactec-
zeem. 

Er zijn geen aanwijzingen dat HDI 
kankerverwekkend is.
Defensiepersoneel op de POMS-
locaties kan zijn blootgesteld aan 
HDI bij werkzaamheden als 
stralen, slijpen, schuren, lassen en 
snijbranden aan materiaal dat was 
behandeld met CARC. Van alle 
functies zijn de spuiters het 
hoogst blootgesteld, zelfs als 
tijdens het spuiten 
adem¬bescherming werd 
gebruikt. De spuiters konden via 
inademing en via huidcontact 
direct worden blootgesteld aan 
HDI.

HDI-Regeling
Net zoals Defensie en de Centra-
les van Overheidspersoneel (CvO) 
samen de Coulanceregeling 
Chroom 6 en de Regeling 
uitkering Chroom 6 hebben 
afgesproken, zijn Defensie en de 
CvO nu in overleg over een 
HDI-regeling. 

Andere stoffen uit CARC
Over samenstellingen van andere 
stoffen uit CARC is onvoldoende 
informatie beschikbaar. Daardoor 
is onderzoek naar blootstelling 
niet mogelijk en kan geen 
uitspraak gedaan worden of het 
mogelijk is dat werknemers op de 
POMS-locaties ziek kunnen zijn 
geworden door andere stoffen uit 
CARC. Met het onderzoek naar 
het bestanddeel HDI uit CARC is 
het onderzoek naar het gebruik 
van CARC op de POMS-locaties 
daarom afgerond.

U kunt het rapport lezen op:
www.informatiepuntchroom6.nl
www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/
chroomonderzoek-defensie

Nazorg uitgebreid met 
Persoonlijk Gezondheids-
kundig Consult

Voor oud-POMS-medewerkers die 
(nog) geen Chroom 6 gerelateerde 
ziekte hebben, maar wel zijn 

blootgesteld aan Chroom 6 en 
zich daarom zorgen maken over 
hun gezondheid is het pakket 
nazorg uitgebreid met het 
Persoonlijk Gezondheidskundig 
Consult (PGC). Het consult 
bestaat uit één of meerdere 
gesprekken met een ervaren 
verpleegkundig specialist onder-
steund door een arts. Beiden met 
goede kennis van Chroom 6. Het 
consult zal worden uitgevoerd 
door de Polikliniek Mens en 
Arbeid van het Universitair 
Medisch Centrum Amsterdam. 
De POMS-medewerkers moeten 
een functie hebben gehad die 
behoort tot één van de risicogroe-
pen vermeld in bijlage van de 
regeling uitkering Chroom 6.  
Zie hiervoor:
https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/chroomverf/
regeling-uitkering-chroom-6-defen-
sie.

Aanvragen consult
Een aanvraag voor een consult 
kan gedaan worden bij het 
Informatiepunt Chroom 6. 

www.informatiepuntchroom6.nl
tel: (070) 376 54 76
email: infoc6&carc@caop.nl
(ma. t/m vr. tussen  
9.00 en 17.00 uur)

Het PGC is geen vervanging 
voor de eigen arts

Het Persoonlijk Gezondheidskun-
dig Consult is een aanvullende 
maatregel. Het consult is  geen 
vervanging van de zorg die de 
eigen (militair) huisarts of  
bedrijfsarts kan bieden. 

Voor alle (oud-)Defensie-
medewerkers blootgesteld 
aan Chroom 6

Omdat de wetenschap niet 
stilstaat, heeft het RIVM in 
opdracht van Defensie opnieuw 
gekeken naar de ziekten die 
veroorzaakt kunnen worden door 

‘Strottenhoofdkanker’ toegevoegd aan lijst ziektes 
en aandoeningen door Chroom 6

O n d e r z o e k  n a a r  C h r o o m  6  e n  C A R C  b i j  D e f e n s i e

Het rapport over CARC (Chemical Agent Resistant Coating) bij de POMS-sites van  
Defensie dat nu (april 2020) is gepubliceerd, is een onderdeel van onderzoek door  

het RIVM bij Defensie naar het gebruik van Chroom 6 en CARC bij de POM-sites en 
Chroom 6 bij de overige locaties van Defensie. 
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Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CLSK AOCS NM 22 april Gesloten

CLAS HQ 1GNC 29 april  Gesloten

CZSK KMTO 30 april Gesloten

DOSCO Bijzondere Medische Beoordelingen 1 mei Gesloten

CLAS Ststcie 11 LMB 14-20 mei 13 mei

CLSK Vliegbasis Eindhoven 22 mei 10 april

CLAS HQ OOCL 25 mei Gesloten

CLAS PLC (Personeel Logistiek Commando) 25 t/m 29 mei 10 april

CLAS Staf CLAS 27 mei 8 april

CZSK Mariniers Opleidingscentrum (MOC) 1 juni 13 april

CZSK Van Ghentkazerne 1 juni 13 april

CLAS JISTARC 25 juni 13 mei

‘Strottenhoofdkanker’ toegevoegd aan lijst ziektes 
en aandoeningen door Chroom 6

Chroom 6. Daarvoor is de 
wetenschappelijke literatuur 
beoordeeld die wereldwijd 
bekend is. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de lijst 
van ziekten die veroorzaakt 
kunnen worden door blootstelling 
aan Chroom 6 uitgebreid moet 
worden met strottenhoofdkanker. 
Voor deze ziekte is een risicobe-
oordeling gedaan voor de bloot-
stelling op de POMS-locaties. Het 
blijkt dat oud-medewerkers 
inderdaad zodanig aan Chroom 6 
zijn blootgesteld, dat zij deze 
ziekte gekregen kunnen hebben, 
of eventueel nog kunnen krijgen.

Aanpassing regelingen met 
strottenhoofdkanker

Op grond van dit onderzoek van 
het RIVM is de lijst van ziekten en 
aandoeningen in zowel de 
Coulanceregeling Chroom 6 als in 
de Regeling uitkering Chroom 6 
Defensie aangepast.

Als u strottenhoofdkanker 
heeft of heeft gehad

Heeft u bij de POMS-sites 
gewerkt en bent u blootgesteld 
geweest aan Chroom 6 dan kunt 
u een aanvraag indienen voor een 
uitkering op grond van de 
Regeling uitkering Chroom 6 
Defensie. Onder voorwaarden 
kunt u een uitkering ontvangen.
Heeft u niet op de POMS-sites 
gewerkt, maar bent u bij een 
andere eenheid van Defensie 
blootgesteld geweest aan 
Chroom 6 dan kunt u een 
aanvraag indienen voor een 
uitkering op grond van de 
Coulanceregeling. Onder 
voorwaarden kunt u een uitkering 
ontvangen.

Pensioenfonds ABP (uitvoerder 
van de Regelingen) neemt contact 
op met oud-POMS-medewerkers 
(en nabestaanden) van wie een 
eerdere aanvraag op grond van 
strottenhoofdkanker is afgewe-
zen. Oud-POMS-medewerkers en 
nabestaanden die nog geen 
aanvraag hebben ingediend, 
kunnen dat alsnog doen.

Aanvragen indienen 
bij het ABP

Aanvraag uitkering 
Chroom 6
U vraagt de uitkering aan bij het 
Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds (ABP). Er is een speciaal 
telefoonnummer en e-mailadres 
voor informatie en opvragen van 
aanvraagformulieren:
telefoon: (045) 579 81 62;
E-mail: chroom6defensie@abp.nl.

Aanvragen 
Coulanceregeling
Het Algemeen Burgerlijk Pensi-
oenfonds (ABP) is verantwoorde-
lijk voor de afwikkeling van de 
tegemoetkoming. Denkt u gebruik 
te kunnen maken van de Coulan-
ceregeling? Neem dan contact op 
met het ABP:  
telefoon: (045) 579 81 95;
E-mail: coulanceregeling@abp.nl.

Mogelijkheid epidemiologisch 
onderzoek Chroom 6  
Defensie-breed

Een laatste onderzoek dat deze 
maand is gepubliceerd, gaat over 
de mogelijkheid epidemiologisch 
onderzoek te doen naar het vaker 
voorkomen van ziektes en 
aandoeningen bij (oud-)werkne-
mers die bij Defensie blootgesteld 
zijn aan Chroom 6 dan 
(oud-)medewerkers die niet 
blootgesteld zijn geweest.

De onderzoekers hebben voor 
zo’n onderzoek voldoende en 
gedetailleerde informatie nodig. 
Omdat sommige ziektes pas 
ontstaan na 30 jaar, is de tijdspan-
ne waarvan de gegevens nodig 
zijn ook erg lang. De conclusie 
van het RIVM is, dat het niet 
mogelijk is epidemiologisch 
onderzoek te doen. U kunt het 
rapport lezen op:

www.informatiepuntchroom6.nl
www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/
chroomonderzoek-defensie

Het onderzoek dat nog loopt
Nu is er nog één onderzoek dat 
niet afgerond is. Dat is het 
onderzoek naar de blootstelling 
aan chroom 6 op de overige 
locaties van Defensie ( niet zijnde 
POMS).

De verwachting is dat dat onder-
zoek in 2020 wordt afgerond.
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Bij de bonden waren op dat 
moment al de eerste maatregelen 
getroffen om medewerkers vanuit 
huis te laten werken. Uiteraard 
werd door deze maatregel ook 
het overleg geraakt doordat 
overlegvertegenwoordigers niet 
meer fysiek aan de vergaderingen 
konden deelnemen. 

Adequate verslaglegging
Voor uw beeld: De meeste 
(formele) vergaderingen van de 
diverse werkgroepen waarin de 
bonden en Defensie met elkaar 
overleggen vinden in Den Haag 
plaats bij het Centrum voor 
Arbeidsverhoudingen Overheids-
personeel (CAOP). Het CAOP 
draagt ook zorg voor een adequa-
te en zorgvuldige verslaglegging 
van alle vergaderingen. Op het 
moment dat werd besloten dat 
we met zijn allen, zoals dat nu is 
gaan heten in een “intelligente 
lockdown” gingen, waren ook de 
bonden en Defensie genoodzaakt 
om het overleg op een andere 
wijze in te richten. 
Mede doordat er fysiek niet meer 
vergaderd kan worden en, nog 
veel belangrijker, de daarbij 
noodzakelijke ondersteuning van 
het CAOP voor de verslaglegging 
niet meer geleverd kon worden, 
waren de bonden en Defensie 
genoodzaakt om de formele 
vergaderingen in eerste instantie 
tot 6 april en vervolgens tot 6 mei 
te annuleren. Vooral in deze tijd 
waarin, zoals in de voorgaande 
edities van ACOM Journaal is 

gemeld, het overleg met Defensie 
moeizaam en stroperig verloopt 
en er vele urgente dossiers op de 
agenda staan, is het volledig 
stoppen van het overleg niet in 
het belang van geen van de 
partijen. De afgelopen periode zijn 
de bonden en Defensie informeel 
met elkaar in overleg gebleven via 
voornamelijk conference calls en 
andere digitale hulpmiddelen. Dit 
blijft ook voor de komende 
periode vooralsnog het geval. 

Nauwkeurige verslag-
legging essentieel

Het belang van formele vergade-
ringen en daarbij behorende 
nauwkeurige en adequate 
verslaglegging is, zo is de 
afgelopen maanden veelvuldig 
gebleken, namelijk van essentieel 
belang. In voorgaande nummers 
van ACOM Journaal hebben wij u 
op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen over de afspraak 
uit het AV-akkoord 2017-2018 om 
te komen tot de oprichting van 
één uniforme employability 
organisatie (EO). Waar de bonden 
dachten in het SOD van 5 februari 
20201 dan eindelijk overeenstem-
ming over de definitieve inhoud 
van het beleidsvoornemen tot de 
oprichting en inrichting van één 
uniforme employability organisatie 
met Defensie te hebben bereikt, 
bleek dit bij het aanbieden van het 
beleidsvoornemen op 7 februari 
niet het geval. Niet voor het eerst 
moesten de bonden de conclusie 
trekken dat in het overleg gedane 

toezeggingen en gemaakte 
afspraken op essentiële punten 
niet werden nagekomen. In 
samenspraak met Defensie is 
toen besloten om op 6 maart 
2020 een extra vergadering van 
het SOD te beleggen om alsnog 
een poging te doen om overeen-
stemming te bereiken. Helaas is 
in het SOD van 6 maart geen 
overeenstemming bereikt en is 
overeengekomen dat er door alle 
partijen om een arbitrage-uit-
spraak gevraagd wordt van de 
Advies- en arbitragecommissie 
(AAC). Wij zijn vol vertrouwen dat 
deze commissie aan zal geven dat 
Defensie de gemaakte afspraken 
dient na te komen. 

Verspilling kostbare tijd
Maar dat is wellicht het minst 
belangrijke van de uitkomst. 
Belangrijk is dat we nu op een 
punt zijn aangekomen dat we ons 
moeten afvragen of er met deze 
staatssecretaris nog wel afspra-
ken te maken zijn. We zijn eerder 
al naar de rechter geweest om te 
bezien wat er nu precies op 
papier stond aangaande afspraken 
en nu moeten we een beroep 
doen op de AAC. Zou het niet zo 
moeten zijn dat we samen 
afspraken nakomen (of samen 
nieuwe maken als we daar 
redenen toe zien) en stappen 
zetten voor Defensie in het 
algemeen en het Defensieperso-
neel in het bijzonder? Nu verspil-
len we kostbare tijd die we juist 
zouden moeten gebruiken om die 

COVID-19 noodzaakt bonden  
en Defensie om het overleg 
anders in te richten

Evenals de gehele Defensieorganisatie is ook het overleg tussen de bonden en  
Defensie geraakt door de maatregelen die zijn ingevoerd rondom COVID-19.  
In de week van 16 maart werd al snel duidelijk dat zich in Brabant een zeer  

verontrustend aantal gevallen van coronabesmetting had voorgedaan.  
Defensie heeft toen de eerste maatregelen getroffen door medewerkers uit deze  

provincie op te dragen zoveel als mogelijk thuis te blijven en vanuit huis te gaan werken. 

S O D
Wat is het maken van afspraken met de werkgever Defensie nog waard?
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COVID-19 noodzaakt bonden  
en Defensie om het overleg 
anders in te richten

S O D

stappen daadwerkelijk te zetten, 
terwijl we ons nu oprecht de 
volgende vraag moeten stellen: 
Als Defensie afspraken niet na wil 
komen die gemaakt zijn in een 
AV-akkoord of in het SOD, hoe zal 
het dan gaan met de overige 
afspraken, zoals het nieuwe 
loongebouw voor militairen per 1 
juli 2020, het nieuwe personeels-
systeem per 1 oktober 2020 en 
“last but not least”, het huidige 
AV-akkoord dat loopt tot januari 
2021? Hoe kunnen de ACOM en 
de medewerkers van Defensie er 
nog op vertrouwen dat Defensie 
deze afspraken dan wél nakomt. 
Wat is dan het nut om nog 
afspraken te maken met deze 
werkgever. Het kost tijd en 
energie om daartoe te komen en 
vervolgens nog meer tijd en 
energie om te proberen afspraken 
na te laten komen. Daar zitten wij 
niet op te wachten, en de 
medewerkers van Defensie ook 
niet is onze overtuiging. 

Alsnog stappen zetten
Met dit gegeven zijn wij nu in het 
belang van het Defensiepersoneel 
in het algemeen en onze leden in 

het bijzonder in 
deze voor ieder-
een bijzondere tijd, 
in informele setting met Defensie 
in overleg om te kijken of er 
alsnog stappen gezet kunnen 
worden. Vooral op het gebied van 
lopende en nieuwe reorganisatie-
plannen en de daarbij behorende 
bijzondere commissies over de 
personele implementatie zijn de 
afgelopen weken door middel van 
conference calls etc. behoorlijke 
stappen gezet. Met name in de 
voortgang van onder andere:
•  het concept voorlopig 

reorganisatieplan ‘Oprichting 
CLSK Expertise Centrum 
Diensthonden’, 

•  ‘inzake het einde van 
KDC-10 operaties vanaf 
Vliegbasis Eindhoven’, 

•  ‘inzake het einde F-16 
operaties vanaf Vliegbasis 
Leeuwarden’, 

•  ‘inrichting van de nieuwe 
topstructuur bij Defensie’

•  ‘de IST op orde van JIVC’ 
•  en de uitbreiding van het 

DGOTC. 
Maar het belangrijkste vraagstuk 
is nu: Hoe gaan we als bonden en 

Defensie verder in het georgani-
seerd overleg als de maatregelen 
met betrekking tot COVID-19 nog 
langer aanhouden. We moeten 
dan een modus vinden waarbij op 
een andere wijze, maar wel 
formeel en met zorgvuldige en 
adequate verslaglegging dossiers 
behandeld kunnen worden. 
Verslaglegging, is inmiddels wel 
gebleken, is essentieel want het 
personeel van Defensie moet er, 
net als de ACOM, op kunnen 
vertrouwen dat afspraken worden 
nagekomen! En dat is nog wel 
een dingetje zoals u hierboven 
heeft kunnen lezen.

1 Het verslag van deze vergadering en alle 

overige verslagen van de diverse 

werkgroepen kunt u raadplegen op de 

website van de ACOM.
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Men maakt zich toch wel onge-
rust. Het is immers al langere tijd 
stil rond die onderwerpen en door 
de effecten van corona en de 
daarvoor noodzakelijke beperkin-
gen is daar ook veel onrust over. 
Daarnaast is duidelijk dat ook in 
de sector Defensie het overleg 
een stuk lastiger gaat door de 
beperkende maatregelen in het 
kader van corona.

Loongebouw voor militairen
In het laatste Arbeidsvoorwaar-
denakkoord hebben de sociale 
partners in de sector Defensie, 
als vervolg op de afspraken in het 
Arbeidsvoorwaardenakkoord 
2017-2018, ook afspraken 
gemaakt over het loongebouw 
voor militairen. Er is toen 
afgesproken om gefaseerd, een 
bij de tijd passend bezoldigings-
systeem te ontwikkelen en 
hierbij een vereenvoudigd model 
van toelagen te introduceren. Dit 
bezoldigingssysteem zou worden 
ingevoerd op 1 juli 2020. Dat is 
nog minder dan 3 maanden vanaf 
nu en dan willen we voor de 
invoering ook nog met u in 
conclaaf. Het is immers belang-
rijk dat u achter een eventueel 
nieuw bezoldigingssysteem 
staat.

Toen wij die afspraken maakten 
hebben we ook een eerste stap 
ingevoerd, per 1 januari 2019 
werd een nieuwe tijdelijke 
salaristabel ingevoerd. Deze 
tijdelijke tabel zou van kracht zijn 
tot 1 juli 2020, omdat op die 
datum het nieuwe loongebouw 
zou worden ingevoerd.

Half februari hebben we u laten 
weten dat in de sector Defensie 
op 30 januari formeel gestart was 
met de gesprekken over (onder 
andere) een nieuw loongebouw 

en een vereenvoudigd stelsel van 
toelagen voor militairen, en 
vervolgens zijn Defensie en de 
vakbonden op donderdag 13 
februari verder gegaan met de 
formele besprekingen hetgeen 
wekelijks, informeel dan wel 
formeel, zou worden voortgezet 
met als doel te komen tot de 
invoering van een nieuw loonge-
bouw en toelagestelsel voor 
militairen op 1 juli 2020.

Overleg bemoeilijkt door 
'corona-maatregelen'

Zoals al eerder aangegeven staat 
in het laatste Arbeidsvoorwaar-
denakkoord expliciet vermeld dat 
de tijdelijk salaristabel een eerste 
stap is in het aanpassen van het 
loongebouw voor militairen. Er 
staat echter ook dat deze tijdelijke 
tabel van kracht is tot 1 juli 2020, 
op welke datum tevens het 
nieuwe loongebouw zal worden 
ingevoerd. Een eerste stap 
impliceert wat ons betreft dat 
deze stap niet ongedaan gemaakt 
wordt maar gevolgd wordt door 
vervolgstappen. Vervolgstappen 
die dan in het verlengde zouden 
moeten staan van de eerder 
gezette stap of stappen, dat 
spreekt, wat ons betreft, voor 
zich. Ook het overleg in de sector 
Defensie wordt bemoeilijkt door 
de maatregelen in het kader van 
het corona-virus. Hoewel ook wij 
ons maximaal in willen zetten om 
te komen tot een nieuw loonge-
bouw en toelagestelsel voor 
militairen op 1 juli 2020, is helaas 
niet uit te sluiten dat dit niet 
gehaald gaat worden. Dan zou er 
dus de vreemde situatie kunnen 
ontstaan dat er geen nieuw 
loongebouw is terwijl de tijdelijke 
salaristabel afloopt. Oftewel dat er 
grote groepen militairen zijn die in 
de maand juli minder salaris 
ontvangen dan in de maanden 

ervoor. Dat kan toch nooit de 
bedoeling zijn en wij hebben de 
werkgever dan ook opgeroepen 
om dat te voorkomen. Wij kunnen 
ons immers niet indenken dat de 
werkgever Defensie als goed 
werkgever mee zou willen maken 
dat de voornoemde groep 
militairen inderdaad in de maand 
juli minder salaris gaat ontvangen 
dan de maanden ervoor.

Wij hebben de werkgever 
Defensie gevraagd schriftelijk op 
onze brief te reageren maar dat 
heeft men nog niet gedaan. Zodra 
er een reactie komt zullen wij u 
via de website www.acom.nl 
informeren.

De pensioenregeling  
(voor militairen)

Er zijn de laatste jaren al veelvul-
dig doemscenario’s geschetst 
aangaande de pensioenen en ook 
de laatste maanden komen er 
vele minder vrolijke berichten over 
de pensioenen in de media. Ook 
het ABP had in de maand maart 
een aanzienlijk gedaalde dek-
kingsgraad. De dekkingsgraad 
was in een maand tijd maar liefst 
5,4% (van 94,4% naar 88,7%) 
gedaald en die dekkingsgraad was 
toch al niet best. En de berichten 
over de economische effecten van 
de corona-pandemie en de 
daarvoor noodzakelijke maatrege-
len, werkten en werken ook na 31 
maart uiteraard door in die 
dekkingsgraad. Dat heeft dus 
effecten voor alle deelnemers (en 
gepensioneerden en slapers) in 
de ABP-pensioenregeling. De 
kansen op korten zullen hierdoor 
zeker niet afnemen en in die zin is 
het ook afwachten of er al dan 
niet op tijd een “groot pensioen-
akkoord” wordt bereikt, en of dat 
iets doet aan de gesignaleerde 
tekortkomingen.

Hoe zit het met het loongebouw 
en de pensioenregeling voor 
militairen

Hoewel eenieder beseft dat op dit moment veel belangrijkere zaken  
aan de orde zijn dan het loongebouw en de pensioenregeling voor militairen,  

komen ook over die twee onderwerpen veel vragen binnen. 

S O D
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Hoe zit het met het loongebouw 
en de pensioenregeling voor 
militairen

Verlaging disconteringsvoet
Tot onze verbazing en ongenoe-
gen kregen wij op 16 maart jl. een 
brief van de staatssecretaris van 
Defensie met een bijlage van het 
ABP. In deze brief werd aangege-
ven dat het ABP had besloten de 
disconteringsvoet in de jaren 
2021 tot en met 2023 te verlagen 
van 2,8% naar 2,0%. De disconte-
ringsvoet is het rekenpercentage 
dat gebruikt wordt om toekom-
stige kasstromen contant te 
maken, dus om de contante 
waarde te bepalen van de 
ingelegde premies. Eigenlijk is dit 
dus een fictieve rente of rende-
ment. Als er dus gerekend wordt 
met een lagere disconteringsvoet 
spreekt het voor zich dat het 
vermogen dat in de pensioenpot 
zit rekenkundig minder rendeert 
en dus “minder waard is”. Men zal 
dus meer in deze pensioenpot 
moeten krijgen om aan de 
verplichtingen te kunnen voldoen. 
In die zin wordt er gesleuteld aan 
de samenhang in het bestaande 
contract en dat betekent een 
premiestijging. Wij betreuren deze 
keuze van het ABP om de 
disconteringsvoet te verlagen en 
hebben zeker niet de overtuiging 
dat deze verlaging (in deze mate) 
voorgeschreven dan wel nodig is, 
maar dat is niet aan ons. Elders in 
dit ACOM Journaal heeft u daar 
meer over kunnen lezen.

In de brief van Defensie staat 
echter ook iets anders, Defensie 
geeft namelijk aan dat zij van 
mening is dat deze verlaging van 
de disconteringsvoet gevolgen 
heeft voor de pensioenregeling 

van militairen. Daar zijn wij het 
absoluut niet mee eens! Het 
aanpassen van de pensioenrege-
ling van militairen is voorbehou-
den aan de sociale partners in de 
sector Defensie en ook een 
wijziging van de disconteringsvoet 
zal absoluut niets wijzigen in de 
pensioenregeling van militairen. 
Wel zal deze ingreep effecten 
hebben op de pensioenpremie, 
maar dat is echt iets anders.

Wat ons betreft is het verlagen 
van de disconteringsvoet een 
gegeven (los van het feit dat wij 
hier uiteraard wel een mening 
over hebben) en zal dit bij een 
ongewijzigde pensioenregeling 
zorgen voor een premiestijging. 
Een stijging die voor 70% voor 
rekening van de werkgever komt 
en voor 30% van de werknemer. 
De stijging van die premielast is 
uiteraard te voorkomen door de 
pensioenaanspraken (bijv. het 
opbouwpercentage) te verlagen, 

maar dat kan uitsluitend als 
sociale partners daar overeen-
stemming over bereiken. Dan zou 
de pensioenregeling dus aange-
past moeten worden, en dat 
impliceert dan linksom of rechts-
om een verslechtering van de 
pensioenregeling voor de toe-
komst. En voor die verslechterin-
gen in de pensioenregeling ligt de 
verhouding echt anders, die komt 
voor 0% op het bordje van de 
werkgever en voor 100% op het 
bordje van de werknemer!

Leden van de ACOM kunnen de 
brieven waarnaar gerefereerd 
wordt uiteraard opvragen via 
info@acom.nl
200268          brief Loongebouw 
voor militairen
200208          brief met bijlage 
over verlaging disconteringsvoet 
ABP
200255          reactie op brief 
verlaging disconteringsvoet ABP

S O D
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De feiten
Toch zijn de feiten anders. Dat blijkt hieronder. Hieronder de resultaten vanaf 2007:
Enige kerncijfers ABP van 2007 t/m 2019

Alle cijfers in miljarden, afgerond behalve rendementspercentages.

Bron: jaarverslagen 2008-2019.

A L G E M E E N

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

belang zijn voor uw pensioen. 

Pensioenen en al wat ermee samenhangt nader geduid

Door de afspraak met de voorzitter van de 
ACOM om over relevante, niet vertrouwelijke, 
zaken aangaande ABP te worden geïnfor-
meerd, kon ik kennisnemen van een belang-
wekkende mededeling van de hoofddirecteur 
personeel van Defensie (de werkgever). 

Op 16 maart jl. stuurde die het bericht door 
van het ABP over de verlaging van de 
disconteringsvoet. Daarbij wordt gesteld dat 
deze verlaging gevolgen heeft voor de 
pensioenregeling voor militairen. Uit het 
bijgevoegde bericht van het ABP blijkt dat een 
verhoging van de kostprijs van pensioen nood-
zakelijk is. Kort samengevat: Het lagere rende-
ment waarmee het ABP wil gaan rekenen 
zakt naar 2% en daardoor stijgt de premie op 
basis van de huidige pensioenregeling voor 

militairen. Dit alles als de nu geldende 
richtlijnen (het financieel toetsingskader, FTK) 
niet wijzigen.
Blijkbaar is dit het moment voor het bestuur 
van het ABP om (nogmaals) aan te geven dat 
het FTK en dus de manier om naar rendemen-
ten te kijken een herziening behoeft.

Wat betekent de aanpassing van de 
disconteringsvoet (de basis voor de 
premieberekening)

Door de stapsgewijze verlaging van 2,8% 
naar 2,0% in 2023 loopt de premie op van 
24,9% naar 30%  (voor de pensioenpremie 
voor militairen zijn de premiepercentages iets 
anders, de stijging is in verhouding even 
groot). Als de keuze niet valt op een verho-
ging van de premie wordt het jaarlijkse 
opbouwpercentage teruggebracht van 1,875 
naar 1,5. Dat betekent een daling van het 
nominale pensioen. Voor iemand die in 2023 
begint met opbouw zou dat na 42 pensioenja-
ren kunnen uitkomen op bijna 50% van het 
middelloon. En dat terwijl 80% uitgangspunt 
is van het pensioencontract.
Door het vasthouden aan dit FTK wordt het 
pensioensysteem onhoudbaar, zo blijkt ook 

Pensioen in tijden van corona
In deze tijden waarin de wereld zich bezighoudt met het bestrijden van het corona-virus  

en dat terecht een grote prioriteit krijgt, lijkt de strijd om de pensioenen wel heel erg  
een niet urgent probleem. Toch zijn er weer ontwikkelingen geweest die leiden  

tot grote consequenties. Daarover moet ik u toch informeren.

2	

Enige kerncijfers ABP van 2007 t/m 2019 

‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 
Beschikbare 
Middelen 218 175 250 260 267 314 325 391 385 422 449 452 531 

Premie-ink. 6.6 7.2 7,4 7,8 8,2 8,9 9,9 8,4 7,6 7,8 9,1 10 11 
Pensioenuitk. 6.5 6,9 6,9 7,2 7,7 8,2 8,8 9,4 9,9 10 11 11 12 

Rendement 7,5 -44 42 36 7,5 34 17 43 10 33 29 -9 67 
Rendement % 3,8 -20 20 13 3,3 14 6,2 14 2.7 9.5 7.6 2.3 17 

Alle cijfers in miljarden, afgerond behalve rendementspercentages. 

Bron: jaarverslagen 2008-19. 

(einde kader) 

In het jaar 2018 kreeg ABP 10 miljard aan premies binnen terwijl 11 miljard aan uitkeringen 
werd gedaan. De netto-uitvloei was 1 miljard, dus een ¼ % van het vermogen. Men zou dit 
dus in theorie ca. 400 jaar kunnen voortzetten. Het uitzonderlijk hoge rendement over 2019 
was ca. 66 miljard. Gemiddeld over de lange termijn is het ca. 7% en komt men bij een 
vermogen van nu, na de beurscrash geschat op ca. 460 miljard, uit op een jaarlijks rendement 
van ca. 30 miljard.   
Wanneer we kijken naar het rendement over de jaren, zien we soms heftige fluctuaties. Zo 
was het rendement in 2008 minus 20%, maar in 2009 stond daar weer plus 20% tegenover. In 
dit licht moeten we ook niet al te dramatisch doen over het effect van de huidige beurscrisis 
die waarschijnlijk weer een negatief rendement van ca. 20% kan opleveren.  

(tk) 
L’histoire se repète 

Een pensioenfonds dient zich te richten op de lange termijn van 30 jaar of meer. De bron van 
verplichte pensioenpremies is betrekkelijk constant en datzelfde geldt voor de uitkeringen. 
Tussentijds kan geen enkele deelnemer zijn rechten vervroegd opeisen. Liquiditeitsproblemen 
zijn dus afwezig.  

Duidelijk is in dit staatje te zien dat er een groot verschil is tussen de werkelijke 
rendementen, ook over langere termijn inclusief minstens één grote crisis. 

Het geeft wel aan dat ook het bestuur van het ABP terecht aangeeft dat de huidige regeling 
het knelpunt is en sterker nog de premie zelfs moet stijgen om aan het pensioencontract te 
kunnen voldoen. 

Ook de indexatie zou natuurlijk makkelijk kunnen worden betaald. Dat heb ik al eerder 
aangegeven, immers de dekkingsgraad wordt ook bepaald door het virtuele rendement. 

Ben Groen 

Deze bijdrage kwam mede tot stand door bijdragen van mede-VO leden onder wier professor 
Bernard van Praag. 

16



hier. Door niet de werkelijke 
rendementen (ongeveer 6,5%) te 
gebruiken als uitgangspunt maar 
de rente op staatsobligaties, 
wordt een groot vermogen 
virtueel gemaakt. En dit moet dan 
ook leiden tot zeer drastische 
pensioenconsequenties.

In het jaar 2018 kreeg ABP 10 
miljard aan premies binnen terwijl 
11 miljard aan uitkeringen werd 
gedaan. De netto-uitvloei was  
1 miljard, dus een ¼ % van het 
vermogen. Men zou dit dus in 
theorie ca. 400 jaar kunnen 
voortzetten. Het uitzonderlijk hoge 
rendement over 2019 was ca.  
66 miljard. Gemiddeld over de 
lange termijn is het ca. 7% en 
komt men bij een vermogen van 
nu, na de beurscrash geschat op 
ca. 460 miljard, uit op een jaarlijks 
rendement van ca. 30 miljard.  
Wanneer we kijken naar het 
rendement over de jaren, zien we 
soms heftige fluctuaties. Zo was 
het rendement in 2008 minus 

20%, maar in 2009 stond daar 
weer plus 20% tegenover. In dit 
licht moeten we ook niet al te 
dramatisch doen over het effect 
van de huidige beurscrisis die 
waarschijnlijk weer een negatief 
rendement van ca. 20% kan 
opleveren. 

L’histoire se repète
Een pensioenfonds dient zich te 
richten op de lange termijn van 30 
jaar of meer. De bron van verplichte 
pensioenpremies is betrekkelijk 
constant en datzelfde geldt voor de 
uitkeringen. Tussentijds kan geen 
enkele deelnemer zijn rechten 
vervroegd opeisen. Liquiditeitspro-
blemen zijn dus afwezig. 

Duidelijk is in dit staatje te zien 
dat er een groot verschil is tussen 
de werkelijke rendementen, ook 
over langere termijn inclusief 
minstens één grote crisis.

Het geeft wel aan dat ook het 
bestuur van het ABP terecht 

aangeeft dat de huidige regeling 
het knelpunt is en sterker nog de 
premie zelfs moet stijgen om aan 
het pensioencontract te kunnen 
voldoen.
 
Ook de indexatie zou natuurlijk 
makkelijk kunnen worden betaald. 
Dat heb ik al eerder aangegeven, 
immers de dekkingsgraad wordt 
ook bepaald door het virtuele 
rendement.

Ben Groen

Deze bijdrage kwam mede tot 
stand door bijdragen van mede-
VO leden onder wier professor 
Bernard van Praag.

A L G E M E E N
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Uitgegever: Singel Uitgeverijen
Auteur: Marion Bloem
Prijs: € 24.99

Een persoonlijke 
geschiedenis 
over identiteit
‘Kijk, kijk, een Indo,’ zeiden mijn ouders en andere familieleden verheugd als ze op tv in 
een muzikant, presentator, of sportfiguren een Indo-Europeaan meenden te herkennen. 
Hun stem klonk dan net zo blij verrast als wanneer voetbalfans hun beroemde voetbalheld 
op straat zouden ontdekken. 

Mensen die hun Aziatische 
achtergrond liever verbloemden of 
zich ervoor schaamden ervoeren 
‘Indo’ als een scheldwoord, maar 
voor mensen die trots waren op 
hun gemengde afkomst werd het 
een geuzennaam.” Een fragment 
uit het jongste boek van Marion 
Bloem (67), schrijver, psycholoog, 
documentairemaker, kunstschil-
der en wat niet al.  

Liefde voor vertellingen
Is er wel een ‘Indische cultuur’, zo 
ja, wat is er dan zo bijzonder en 
waardevol aan. De auteur geeft in 
haar boek onder meer “een 
verfrissende, heel persoonlijke en 
boeiende blik op de huidige 
samenleving waarin ‘identiteit’ 
steeds meer een discussiepunt 
lijkt te worden.”

Geboren als kind van Indische 
ouders werd de jeugd van Marion 
Bloem gekleurd door verhalen die 
familieleden (vader, grootouders, 

ooms) haar vertelden over hun 
vaderland Indonesië. Boeiende 
vertellingen die haar belangstel-
ling en liefde voor verhalen 
aanwakkerde.  Die voorliefde blijkt 
onder meer uit de vele kinderboe-
ken en -films die ze op haar naam 
heeft staan. 

Eerbetoon aan ‘Indischen’
In haar romans is vaak sprake van 
een familiegeschiedenis die via 
mondelinge overlevering van de 
ene op de andere generatie over 
gaat; bijvoorbeeld in haar debuut-
roman 'Geen gewoon Indisch 
meisje' uit 1983, of 'Vaders van 
betekenis' uit 1989. 

In 1983 gaat ook haar documen-
tairefilm ‘Het land van mijn 
ouders’ in première. Een docu-
ment, een eerbetoon aan al die 
“Indischen die voor een vaderland 
vochten dat ze niet kenden, en die 
zich hier in Nederland onbegrepen 
voelden." 

De ACOM verloot 3 exemplaren 
van het boek Indo onder haar 
leden. Stuur ons een briefkaart of 
mail naar info@acom.nl. Vermeld 
daarbij uw naam, registratienum-
mer en de titel van het boek. 
Reageren kan tot en met 
24 april 2020.

‘Indo’: Nieuwste boek van auteur-cineast Marion Bloem 

A L G E M E E N

Koffiemokken van Boomstra
Marineman KLTZ (TD) Henk Boomstra is ook cartoonist, - en niet onverdienstelijk. Zijn 

rake, (mild-)kritische maar altijd humoristische tekeningen, vrolijken al jaren de pagina’s 
van het Marineblad (KVMO) en de site Marineschepen.nl op. 

“Ik heb mezelf leren 
tekenen en gebruik 
het vooral om 
mensen even afstand 
te laten nemen van 
de werkelijkheid en er 
om te kunnen lachen. 
De meeste inspiratie 
komt van de werk-
vloer van de Konink-
lijke Marine of van 
Defensie. (-) Uitgangs-
punt voor de cartoons 
is meestal een (lach)

spiegel en enige 
zelfkritiek op de organisatie en 

onszelf, en vooral de Marine”, 

verwoordt Boomstra de bedoeling 
achter zijn spotprenten.

Koffiemokken
Begonnen als tijdverdrijf dat hij er 
“even bij doet”, dreigen de cartoon 
langzamerhand aan de haal te 
gaan met de tijd van hun schep-
per. Maar dat kon de nijvere 
marineofficier er niet van weer-
houden nu met een koffiemok-
kenactie te beginnen. Exclusieve 
koffiemokken met afbeelding van 
o.m. ‘Mok en Munk, de Mopper-
mannetjes’. “Goed voor vele uren 
koffiedrinken terwijl gelijktijdig en 
moeiteloos de wereld verbeterd 

wordt!” De actie is een door-
slaand succes maar krijgt waar-
schijnlijk geen vervolg gezien de 
tijd die Boomstra erin moet 
steken. 

Maar de ACOM wist gelukkig de 
hand te leggen op 10 van deze 
speciale koffiemokken om ze 
onder haar leden te verloten.  
U kunt meedoen door ons een 
briefkaart of mail (info@acom.nl) 
te sturen. Vermeld daarbij uw 
naam, registratienummer en 
‘Koffiemok’. Reageren kan tot en 
met 24 april 2020.

18



Medische en technische ondersteuning Defensie in strijd tegen COVID-19

Landelijke inzet militair artsen,  
verpleegkundigen en logistieke planners

In tijden van nood… Als het water ons tot aan de lippen staat… Is er Defensie!  
Zeker nu, - in tijden waarin het verraderlijke coronavirus soeverein lijkt te heersen.  

Eind maart begin april meldden zich 130 militair verpleegkundigen en 35 militair  
artsen bij ziekenhuizen en zorginstellingen in het land1. Ze zijn opgetrommeld ter  

ondersteuning van het civiele zorgpersoneel dat het zwaar voor de kiezen  
krijgt door de snelle aanwas van coronapatiënten.

Het Crisis Actie Team van Defensie 
is 7 dagen in de week de klok rond 
paraat en in de weer om de 
zorgverlening in Nederland waar 
nodig te ondersteunen. Artsen en 
verpleegkundigen springen bij en 
draaien roosterdiensten in 
bijvoorbeeld een aantal van de 
relatieziekenhuizen van de 
krijgsmacht.  

Uitbreiding ic-capaciteit 
Calamiteitenhospitaal

Samen met het Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (UMC 
Utrecht) breidt Defensie de 
intensive care-capaciteit van het 
Calamiteitenhospitaal uit van 12 
naar 19 bedden. Daarvoor stelt 
Defensie 56 verpleegkundigen, 10 
artsen, 26 medewerkers ter 
ondersteuning en ic-materiaal 
beschikbaar. Door de uitbreiding 
krijgt het UMC Utrecht nu de 
beschikking over 80 ic-plekken.
Het Calamiteitenhospitaal, opgezet 
door het UMC Utrecht, Defensie en 
het ministerie van Volksgezondheid, 
voorziet, onder ‘normale’ omstan-
digheden in kortstondige trauma 
opvang bij grote calamiteiten. 

Logistieke steun voor  
voedselbanken

Maar ook achter de schermen is 
Defensie op veel fronten actief in 
de civiele zorgwereld.
Medische planners van de 
krijgsmacht assisteren bij de 
reallocatie van ic-coronapatiënten.  
Verder schiet Defensie ook te hulp 
met (broodnodige) beademing- en 
röntgenapparatuur, het inrichten 
van slaapplekken in kinderdagver-
blijven, opslagruimten voor 
medicijnen worden bewaakt door 
militairen. 
Defensie biedt logistiek de 
helpende hand bij distributiecentra 
van voedselbanken in Amsterdam, 

Tilburg en Haaglanden. De hulp is 
nodig om de bevoorrading van de 
voedselbanken weer in goede 
banen te leiden. 
Eerder had de krijgsmacht de 
voedselbanken voorzien van 
tientallen pallets met onder meer 
vleeswaren, zuivelproducten, 
groente, fruit etc. Proviand die 
oorspronkelijk bestemd was voor 
militairen die zouden deelnemen 
aan (buitenlandse) oefeningen die 
nu zijn afgelast vanwege corona-
pandemie

Uitbreiding IC-capaciteit 
Sint-Maarten

Niet alleen in Nederland maar ook 
in de Cariben (Caribisch Nederland 
en de Koninkrijkslanden) biedt 
Defensie substantiële hulp en 
(technische) ondersteuning. 

Op Sint-Maarten heeft de regering 
op 4 april jl. de noodtoestand 
afgekondigd als ingrijpende 
maatregel om de sprongsgewijze 
verspreiding van het virus op het 
eiland een halt toe te roepen. Het 
24 uurs uitgaansverbod is voorals-
nog voor twee weken van kracht. 
Alleen gezondheidszorgpersoneel 
en hulpdiensten mogen zich op 
straat laten zien. Bij de handhaving 
van de onder de noodtoestand 
geldende maatregelen zal de lokale 
politie worden bijgestaan door de 
op het eiland gestationeerde 
mariniers met volledige arrestatie-
bevoegdheid.   
Sint-Maarten telde begin april 24 
positief geteste corona-patiënten, 
het viervoudige van het begin van 
de week. De teller stond in de 
eerste week van de maand april op 
4 overledenen.
Inmiddels zijn vanuit Nederland per 
C-17 transportvliegtuig van 
Defensieapparatuur en andere 
benodigdheden aangevoerd om 6 

extra intensive care-ruimten in het 
Sint-Maartense ziekenhuis in te 
richten. Die extra ic-capaciteit is 
bedoeld voor patiënten van alle 
(ei-)landen in de Caribische regio 
van het Koninkrijk. 

Inzet Defensie  
corona-testteam 

Op Curaçao levert Defensie een 
corona-testteam aan de Genees-
kundige en Gezondheidszaken 
Curaçao (C&Gz). De militaire 
afnemers van de COVID-19 testen 
worden ter beschikking gesteld 
door het Eerstelijns Gezondheids-
zorg Bedrijf Regio Carib. Het 
militaire testteam bestaat uit een 
algemeen militair arts en twee 
algemeen militair verpleegkundi-
gen. 
Om ervoor te zorgen dat taal geen 
drempel is bij het afnemen van 
tests, gaat er ook een militair 
verpleegkundige van de Curaçaose 
militie (CURMIL) mee die Papia-
ments spreekt. De militairen gaan 
komende periode de GGD-teams 
afwisselen met het uitvoeren van 
de test op het eiland.

Op Aruba is keukenpersoneel van 
Marinierskazerne Savaneta druk in 
de weer geweest met onder meer 
de bereiding, in een week tijd, van 
zo’n 1700 maaltijden bestemd voor 
de voedselbank van Fundacion Pa 
Nos Communidad (FPNC Aruba). 

1 De ‘tellerstand’ op 09-04-2020. 
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CORONA VIRUS 
Aangepaste dienstverlening

✔	 Maatwerk verzekerd altijd en overal

✔	 Zeker ook nu 24/7 bereikbaar

✔		Persoonlijk advies op afstand

✔	 Zekerheid en gemak

✔	 Uw en onze gezondheid heeft PRIO 1

Het coronavirus bepaalt op dit moment het leven in Nederland. Het leidt tot 
beperkingen, lastige afwegingen en uitdagingen. Wat voorop staat is uw en onze 
gezondheid. Als DFD hebben we taak om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt blijven 
maken van onze dienstverlening. 

Om dit te kunnen blijven garanderen, hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen en 
is onze dienstverlening aangepast aan de nieuwe situatie. DFD volgt de richtlijnen van 
het RIVM en de overheid. Daarbij staan de gezondheid en veiligheid van u en onze 
medewerkers voorop. Zo dragen wij bij om een verdere verspreiding van het coronavirus 
zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Alle kantoormedewerkers van DFD werken vanuit huis. Zij zijn telefonisch, per E-mail 
of schriftelijk normaal bereikbaar. Waar nodig stellen we prioriteiten. Soms kan het wat 
langer duren voordat u een reactie ontvangt.

Ook uw DFD-adviseur blijft u gewoon van dienst. Door de aangescherpte regels 
voorlopig niet fysiek bij u thuis maar ‘op afstand’. Nieuwe communicatietechnieken zoals 
bijvoorbeeld beeldbellen en schermdelen maken dit mogelijk. Zo blijven wij u ‘thuis’, 
ook ’s avonds en in het weekend adviseren.

Vooral nu moeten we oog hebben en houden voor elkaar. 
Als DFD zullen wij ook nu ons blijven inzetten voor onze 
relaties. We hebben er alle vertrouwen in dat we deze 
periode samen goed doorkomen. 
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Militair-Ambtenaar en Rechtspositie (MAR)

Veiligheidsonderzoek bij 
Defensie: Een strenge screening

Kortom, een ‘background check’ of 
‘integriteitsscan’. Hieronder wordt 
het veiligheidsonderzoek bij 
Defensie in hoofdlijnen besproken.   

Wat is een  
vertrouwensfunctie

Een vertrouwensfunctie is een 
functie die de mogelijkheid biedt 
de veiligheid of andere gewichtige 
belangen van de staat te schaden. 
Het gaat dus om het voorkomen 
of zoveel mogelijk beschermen 
van de nationale veiligheid. 

Anders gezegd: Defensie moet 
ervan uit kunnen gaan dat u in uw 
functie veilig en vertrouwelijk met 
gegevens en informatie om zult 
gaan. Defensie noemt het: ‘Veilige 
mensen op essentiële functies’. 
Het met goed gevolg doorlopen 
van het veiligheidsonderzoek leidt 
tot het verkrijgen van de Verklaring 
van Geen Bezwaar (VGB). Deze 
VGB wordt afgegeven door de 
Militaire Inlichtingen- en Veilig-
heidsdienst (MIVD) die ook het 
onderzoek uitvoert.

Hoe verloopt het  
veiligheidsonderzoek

Defensie vraagt aan u - in het 
kader van de selectieprocedure - 
uw toestemming om het veilig-
heidsonderzoek bij de MIVD te 
ondergaan. Het begint met het 
invullen van een vragenlijst, een 
zogenoemde ‘Staat van Inlichtin-
gen’. Het is mogelijk dat een 
medewerker bij u thuiskomt om 
nadere vragen te stellen. Vervol-
gens verzamelt de MIVD verifieer-
bare gegevens over u. 

Wat telt mee bij een  
veiligheidsonderzoek

Het veiligheidsonderzoek richt 
zich ten eerste op het verkrijgen 
van:
a.  justitiële- en strafvorderlijke 

gegevens, zoals bekend bij 
politie en justitie (is een 
uittreksel justitiële documenta-
tie (‘strafblad’) beschikbaar?);

b.  gegevens betreffende deelne-
ming of steunverlening aan 
activiteiten die de nationale 
veiligheid kunnen schaden 
(bijvoorbeeld terrorisme);

c.  gegevens betreffende lidmaat-
schap van of steunverlening 
aan organisaties die doelein-
den nastreven die aanleiding 
geven tot het ernstige vermoe-
den dat zij een gevaar vormen 
voor het voortbestaan van de 
democratische rechtsorde 
(denk aan rechts-extremisti-
sche organisaties);

d.  gegevens betreffende overige 
persoonlijke gedragingen en 
omstandigheden, naar aanlei-
ding waarvan betwijfeld mag 
worden of de betrokkene de uit 
de vertrouwensfunctie voort-

vloeiende plichten onder alle 
omstandigheden getrouwelijk 
zal volbrengen. Hieronder wordt 
dit criterium nader uitgelegd.

Weigeringsgronden 
Een VGB kan slechts worden 
geweigerd, als:
(i)  onvoldoende waarborgen 

aanwezig zijn dat de betrokkene 
onder alle omstandigheden de 
uit de vertrouwensfunctie 
voortvloeiende plichten 
getrouwelijk zal volbrengen, of;

(ii)  indien het veiligheidsonderzoek 
onvoldoende gegevens heeft 
kunnen opleveren om daarover 
een oordeel te geven.

Het veiligheidsonderzoek kan dus 
leiden tot een toekenning of 
weigering van de VGB. Het 
weigeren van een VGB - gedu-
rende de initiële opleiding - bete-
kent dat u zo spoedig mogelijk - in 
elk geval binnen 8 weken - uit uw 
functie worden ontheven, waarna 
eervol ontslag volgt. De militair-
ambtenaar is immers op grond van 
artikel 5 lid 3 van het AMAR 
aangesteld onder voorbehoud van 
het verkrijgen van de VGB. 

Hernieuwd  
veiligheidsonderzoek

Het in bezit hebben van een VGB 
heeft geen onbeperkte geldig-
heidsduur. Defensie kan na het 
verstrijken van een termijn van vijf 
jaar, of een veelvoud daarvan, een 
hernieuwd veiligheidsonderzoek 
instellen naar de betrokken 
Defensiemedewerker. Dit kan ook 
na een bepaald incident, bijvoor-
beeld een opgelegde strafbeschik-
king na het rijden onder invloed. 

Elke militair-ambtenaar en burgerambtenaar bij Defensie vervult een zogeheten  
‘vertrouwens functie’. Dit betekent dat - voordat u bij Defensie in werkelijke dienst treedt  

en de initiële opleiding ingaat - in het kader van het selectietraject een onderzoek  
wordt uitgevoerd naar uw ‘handel en wandel’ in de burgermaatschappij.  

M A R

21



Indien een hernieuwd veiligheids-
onderzoek niet leidt tot het 
toekennen van de VGB, dan moet 
Defensie - zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen acht weken 
- overgaan tot ontheffing uit de 
functie en het verlenen van eervol 
ontslag op grond van artikel 12g lid 
2 Wet ambtenaren defensie (WAD). 

Een hernieuwd veiligheidsonder-
zoek vindt ook plaats nadat de 
defensiemedewerker intern heeft 
gesolliciteerd op een functie 
waaraan een hoger veiligheids-
machtigingsniveau (VMN) is 
gekoppeld. Niet enkel persoonlijke 
vaardigheden (‘skills’), kennis en 
opgedane werkervaring zijn dan in 
de selectieprocedure van belang, 
maar ook de toetsing aan het 
onvoldoende waarborgen-criteri-
um, zoals hierboven beschreven.  

Beleidsregel  
veiligheidsonderzoeken

In de Beleidsregel veiligheidson-
derzoeken (Bvo) - in werking 
getreden op 1 maart 2018 - geeft 
de minister van Defensie aan hoe 
zij gebruik zal maken van haar 
bevoegdheden op grond van de 
Bvo. Met andere woorden: Onder 
welke omstandigheden zorgt de 
toepassing van het onvoldoende 
waarborgen-criterium tot het 
afgeven, weigeren of intrekken van 
de VGB? In de praktijk hangt het 
kort gezegd af van de vraag of de 
MIVD in voldoende mate betrouw-
bare en verifieerbare gegevens 
over u en uw partner heeft kunnen 
verzamelen.

Beoordelingsperiode of 
‘terugkijktermijn’

In dit kader van het verzamelen 
van gegevens, speelt het veilig-
heidsonderzoek van de MIVD zich 
af in één van de drie tijdvakken, 
afhankelijk van de aard van de 
vertrouwensfunctie (het veilig-
heidsmachtigingsniveau):
1.  Veiligheidsonderzoek op niveau 

A: De gegevens over een 

tijdvak van tien jaar, voorafgaan-
de aan de aanmelding van 
betrokkene voor het veiligheids-
onderzoek, worden in de 
beoordeling betrokken;

2.  Veiligheidsonderzoek op niveau 
B: Dan gaat het om gegevens 
over een tijdvak van acht jaar;

3.  Veiligheidsonderzoek op niveau 
C: Dan geldt een tijdvak van vijf 
jaar.

Welke gegevens zijn van 
belang

Als de MIVD geen volledig beeld 
heeft van uw verleden binnen de 
terugkijktermijn of over onvoldoen-
de gegevens beschikt, dan wordt 
de VGB doorgaans geweigerd of 
ingetrokken. Dat is de rode draad 
in het vaste beleid van Defensie. 
De Beleidsregel veiligheidsonder-
zoeken omschrijft een aantal 
factoren die in de beoordeling 
worden betrokken:
a. Houding en gedrag, zich 
vertalend in verantwoordelijkheids-
gevoel, onafhankelijkheid (niet 
verslaafd), niet financieel kwets-
baar, loyaliteit aan de staat en de 
democratie, voldoende plichtsbe-
sef, integer en veiligheidsbewust. 
In het onderzoek mag u de 
zienswijze van uw commandant 
die inzicht geeft in uw beroepsma-
tig functioneren en waardering als 
persoon en collega (onbesproken 
gedrag) betrekken. 
b. De vraag of u ooit, binnen de 
terugkijktermijn - al dan niet bij 
herhaling - in aanraking bent 
geweest met justitie of voor een 
delict veroordeeld geweest? 
Daarbij speelt niet alleen de aard 
van het misdrijf, de pleegdatum 
van het strafbare feit en de 
zwaarte van de straf mee, maar 
ook de leeftijd van betrokkene. 
Enkel bij een opgelegde zware 
straf, wordt de VGB geweigerd of 
ingetrokken. Er is sprake van een 
zware straf als een vrijheidsstraf 
van tenminste  
20 dagen dan wel een taakstraf 
van 40 uur is opgelegd of een 
geldboete van tenminste  
€ 1.000,--. 

De VGB wordt niet geweigerd of 
ingetrokken als sprake is van een 
zogeheten ‘jeugdzonde’: Betrok-
kene was ten tijde van het plegen 
van het delict niet meerderjarig en 
veroordeeld onder het jeugdstraf-
recht. Gewelddelicten vormen 
hierop een uitzondering. 

c. Onvoldoende gegevens: Het 
veiligheidsonderzoek kan onvol-

doende gegevens hebben 
opgeleverd, waardoor de MIVD 
geen oordeel kan geven of 
voldoende waarborgen aanwezig 
zijn dat betrokkene de functie 
onder alle omstandigheden 
getrouwelijk zal volbrengen. Vaak is 
dit het geval als u voor enige tijd in 
het buitenland verbleef. 

Verblijf in het buitenland
De VGB wordt in beginsel gewei-
gerd of ingetrokken, als betrokkene 
en/of diens partner in de terugkijk-
termijn langer dan zes maanden in 
het buitenland verbleef/verbleven 
- én het voor de MIVD niet mogelijk 
is gebleken over het gehele tijdvak, 
waarin sprake was van een 
buitenlandverblijf, gegevens te 
verkrijgen van de buitenlandse 
inlichtingen- en veiligheidsdienst 
van het betreffende land. 

Als uw partner enige tijd in het 
buitenland verbleef of in het geval 
dat u een buitenlandse partner 
hebt, dan wordt dit gegeven ook in 
de beoordeling betrokken. Kunnen 
er tot vijf jaar vóór de aanmelding 
voor het veiligheidsonderzoek 
geen gegevens worden verschaft 
die verifieerbaar zijn, dan kunt u 
enkel in aanmerking komen voor 
vertrouwensfuncties op veilig-
heidsmachtigingsniveau C. Dit zijn 
lagere functies waardoor u beperkt 
bent in uw loopbaanmogelijkheden 
binnen Defensie.

Er zijn enkele afwijkingsfactoren 
die maken dat de VGB tóch wordt 
verleend, ondanks een verblijf in 
het buitenland van langer dan zes 
maanden: 
-  In welk land of landen, gebie-

den verbleef de betrokkene (risi-
coland of niet)?

-  Hoe lang was de duur of de 
frequentie van het verblijf?

-  Betrof het werkzaamheden 
aldaar voor een in Nederland 
gevestigd bedrijf?

-  Betrof het een formele plaat-
sing door de Nederlandse 
overheid?

-  Betrof het studie of stage?
-  Betrof het vrijwilligerswerk of 

werkzaamheden voor een 
internationale organisatie of 
betrouwbare niet-gouverne-
mentele organisatie (NGO)?

Indien er geen samenwerkingsrela-
tie bestaat met de betreffende 
buitenlandse inlichtingen- en 
veiligheidsdienst en de bovenge-
noemde vragen (op grond van het 
uitzonderingsbeleid) geen verifieer-

M A R
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bare informatie opleveren, dan 
wordt de afgifte van de VGB 
geweigerd.   

Belangenafweging
In alle gevallen gelden bij de 
beoordeling van de gegevens 
twee principes: 
(i) de gegevens moeten kunnen 
worden gecontroleerd (‘verifieer-
bare informatie’ die u ook zelf mag 
aanleveren); 
(ii) over tenminste de helft van de 
terugkijktermijn moeten betrouw-
bare gegevens van de MIVD of 
buitenlandse dienst beschikbaar zijn. 

Het proces tot het verkrijgen van 
een VGB, is uiteindelijk een 
belangenafweging die Defensie 
maakt: enerzijds het algemene 
belang van de nationale veiligheid 
en anderzijds het persoonlijk 

belang van de (aspirant)militair bij 
het kunnen uitoefenen van de 
vertrouwensfunctie. Het is dus 
- binnen het juridische toetsingska-
der - niet altijd zeker dat de VGB 
wordt afgegeven. Hoe dan ook is 
Defensie gehouden om zorgvuldig 
onderzoek te doen naar alle 
specifieke omstandigheden van 
het geval (zorgvuldigheidsbeginsel) 
en een redelijke belangenafweging 
te maken die goed is gemotiveerd.  

Rechtsbescherming
Mocht een VGB worden geweigerd 
of ingetrokken, dan kunt u tegen 
het besluit van Defensie binnen zes 
weken bezwaar maken en - bij een 
ongegrondverklaring van het 
bezwaar - beroep en hoger beroep 
instellen bij respectievelijk de 
rechtbank en de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 

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

M A R

    

April
• ALLE CONFERENTIES IN APRIL ZIJN GEANNULEERD! 

De mindfulness trainingen gaan (voorlopig) nog door d.m.v. televideo-conferenties totdat de normale 
verzorging van themaconferenties op het vormingscentrum weer mogelijk is.
Wie interesse heeft wordt vriendelijk verzocht zich te melden bij mevrouw Kok (zie hier boven).
 

Mei
• Uitgebreide Mindfulness training op 8, 15, 22, 29 mei en 5, 12, 19 en 26 juni.
• Persoonlijke veerkracht module 2 op 12-13 mei
• 3- daagse Mindfulness korte training op: 19, 26 mei, 2 juni 

Juni
• Persoonlijke veerkracht module 3 op 9-10  juni
• Stilte dag Mindfulness op 12 juni
• Terugkomdag Persoonlijke veerkracht op 19 juni (voor wie alle 3 modules heeft afgerond!)

Beukbergen volgt de maatregelen die door de overheid zijn genomen  
strikt op om zodoende de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.  

Dit betekent dat we tenminste tot 1 juni a.s. preventief gesloten zullen zijn.

Voor nadere informatie, aanmelden of andere vragen omtrent  
de themaconferenties en televideo-conferenties, kunt u contact opnemen met  

mevrouw E. (Elisabeth) Kok, email: e.kok.04@mindef,nl, tel: 088-9511765/06-10239092.

Themaconferenties vormingscentrum Beukbergen
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KMar = Koninklijke Marechaussee
DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
Pol= Nationale Politie

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

GRATIS bloedgroep patch
Vraag hem aan via: www.dfd.nl 

✔	 ALLE bloedgroep varianten

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

✔		Ook GRATIS verzending

✔	 Bestel via ACTIEBUTTON op www.DFD.nl

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

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

Ga naar www.dfd.nl en bestel via de speciale actiebutton BLOEDGROEP-PATCH

We sturen hem gratis naar je toe.

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

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

Datum Tijd Activiteit Locatie

mei
2 10.00 Thuisfrontcontactdag RS (1e) Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
9 10.00 Thuisfrontcontactdag We@Home Hart van Holland, Nijkerk DOT
28 09.00 Verhaal van de missie Veteraneninstituut, Doorn KMar
29 09.30 Thuisfrontinformatiedag RS Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot CLAS

juni   
5 09.00 Thuisfrontinformatiedag eFP 2020-2 De Meenthe, Steenwijk CLAS
6 volgt Thuisfrontcontactdag volgt KMar/Pol
10 08.30 Thuisfrontinformatiedag (diverse missies) Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
13 10.00 Thuisfrontcontactdag EFP en diverse missies Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
27 10.00 Thuisfrontcontactdag RS (2e) Van der Valk Hotel, Eindhoven CLAS

juli 
1 09.00 Thuisfrontinformatiedag (diverse missies) Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
2 09.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI-17 Johan Willem Frisokazerne, Assen CLAS
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde hokjes over naar de oplossingsregel en u leest 
de oplossing van deze puzzel.

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

ZWEEDS RAADSEL

Oplossingen kunt u inzenden tot 

24 april.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #03-20 luidt: ‘Wanprestatie’. 
De winnaars: A.D. Drop; D. Keunen, Venlo.

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

Proficiat!

© Persbelangen W313
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T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

GRATIS bloedgroep patch
Vraag hem aan via: www.dfd.nl 

✔	 ALLE bloedgroep varianten

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

✔		Ook GRATIS verzending

✔	 Bestel via ACTIEBUTTON op www.DFD.nl

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

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

Ga naar www.dfd.nl en bestel via de speciale actiebutton BLOEDGROEP-PATCH

We sturen hem gratis naar je toe.
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Recentelijk werden wij geconfronteerd met vragen over uitbetaling uren 
van reservisten die fulltime voor Defensie werken. Deze reservisten mo-

gen maximaal 165 uur per maand diensten verrichten. De 165 uursnorm is 
terug te vinden in de Inkomstenregeling militairen artikel 3 lid 2.

Reservisten en uitbetaling uren 
boven de 165 uur per maand

Deze reservisten draaien, met toestemming 
van hun commandant, meer uren dan de 
165 uur per maand. De regelgeving die 
geldt als je meer dan 165 uur per maand 
diensten verricht staat omschreven in de 
Regeling vergoeding voor overwerk, 
onregelmatigheid, beschikbaarheid en 
bereikbaarheid (VROB) art 8. 
Het is dus belangrijk dat je constant je 
commandant op de hoogte houdt en 
toestemming vraagt om boven de 165 uur 
per maand te mogen werken! 

Uitbetalingsnorm leidend
Een typisch voorbeeld is de reservist die 
naast zijn basiswerkzaamheden ook nog lid 
is van een medezeggenschapscommissie 
(MC) en daarnaast eveneens lid kan zijn van 
een GMC, DMC. Of hij/zij is daarnaast ook 
werkgroepslid van bijvoorbeeld de CMC-
werkgroep reservisten. Het aantal uren voor 
deelname in deze overlegflora kan aanzien-
lijk oplopen. 
Er zijn commandanten van reserve-eenhe-
den die echter niet weten hoe de regelge-
ving van toepassing is voor uitbetaling in 
zulk soort gevallen waarin, met toestem-
ming van de commandant, meer dan 165 
uur per maand wordt gewerkt.
Het indienen van een (extra) appellijst voor 
de meer gemaakte uren dan 165 uur in een 
maand heeft geen zin want deze (extra) 
uren zullen niet worden uitbetaald. De 165 
uur uitbetalingsnorm per maand is leidend. 

Uitleg regelgeving
Toch kunnen de uren uitbetaald worden 
boven de 165 uurs norm per maand: Hierbij 
stapsgewijs de uitleg van de regelgeving:
Allereerst het rangsniveau waarop de 
regeling van toepassing is:
Luitenant ter zee 1e klasse, majoor of een 
lagere rang. 

Activiteit:
1.  Varen, oefenen, en bijzondere inzet korter 

dan 24 uur
2.  Het verrichten van functionele werkzaam-

heden 
Rooster: Algemeen militair ambtenarenre-
glement (AMAR 54a onder e).
In dit geval, in verband met de 165 uurs 
norm per maand, een periode van 1 maand 
waarin de aanvang en einde van de dage-
lijkse werk- en rusttijden van tevoren 
schriftelijk zijn bekendgemaakt. Eventueel 
kan dit ook afzonderlijk worden vastgesteld 
voor je werkzaamheden en voor diensten.   
Rooster: Beleidsregel werk- en rusttijden 
Defensie (BWRD) art 3. 
In deze beleidsregel/artikel wordt verder 
uitgelegd wat moet worden verstaan onder 
een rooster. 

Vergoeding
Vergoeding voor overwerk wordt dan 
toegekend in vrije uren als de vastgestelde 
arbeidsduur (165 uur per maand) wordt 
overschreden. Let wel op dat als je minder 
dan een half uur van de arbeidsduur per 
werkdag overschrijdt dit niet wordt meege-
rekend). 
Het is daarna de bedoeling dat je de 
opgebouwde vrije uren in verband met 
overwerk in dezelfde maand (de zgn. 
meetperiode) wordt opgenomen. Dit dien je 
dus te overleggen met je commandant hoe 
je je opgebouwde uren gaat opnemen. 

N AT R E S
C o m m a n d a n t e n  va a k  n i e t  o p  d e  h o o g t e  va n  r e g e l g ev i n g  i n z a ke
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Benutting opgebouwde uren 
Het is in overeenstemming met de regelge-
ving niet toegestaan dat je je opgebouwde 
uren meeneemt naar de volgende maand 
(de volgende meetperiode). 

Uitzondering op deze regel is dat als je 
werkzaamheden (het dienstbelang) dit niet 
mogelijk maakt dat je je opgebouwde uren 
opneemt in dezelfde maand.
Mocht je dus je opgebouwde uren niet 
kunnen opnemen dan krijg je die uren 
uitbetaald. Jouw commandant zegt dan 
eigenlijk: De dienstwerkzaamheden zorgen 
ervoor dat je meer uren werkt dan de 165 
uur per maand en het dienstbelang maakt 
het niet mogelijk dat je je opgebouwde uren 
opneemt in dezelfde maand. Daardoor is 
voor jou de mogelijkheid gegeven om deze 
opgebouwde uren te laten uitbetalen. 
Zie, zoals eerder aangegeven, VROB art 8.
Dit is je recht maak er gebruik van!

Defensie haalt uitgezonden collega’s in onder meer missiegebieden Irak en 
Afghanistan tijdelijk terug. Dit in verband met de wereldwijde maatregelen 

ter bestrijding van de COVID-19 (corona) pandemie. Minister van Defensie 
Bijleveld en haar collega Blok van Buitenlandse Zaken hebben de Tweede 

Kamer hierover per brief geïnformeerd1. 

Defensie haalt wegens COVID-19  
militairen tijdelijk terug uit missiegebieden

1 Kamerbrief ‘Actualisering gevolgen COVID-19 op inzet en uitzendingen in het buitenland’, 24 maart 2020.

De tijdelijke repatriëring maakt deel uit van de 
“passende maatregelen” die Defensie treft 
voor het uitgezonden personeel. Het ministe-
rie gaat hierbij uit van de instructies van het 
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstan-
digheden en Gezondheid (CEAG). Het CEAG 
op zijn beurt volgt de adviezen van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO).

Tijdelijke herplaatsing
De missie-collega’s die tijdelijk naar huis 
terugkeren zijn ingezet in het kader van onder 
meer:
•  Operation Inherent Resolve in Irak. De 

‘terugkeerploeg’ omvat ongeveer 40 
personen. Naar verwachting worden de 
trainingsactiviteiten van de anti-ISIS-coalitie 
die al eerder waren stilgelegd, hervat op  
24 mei, het einde van de ramadan, de 

islamitische vastenperiode.
•  Resolute Support, Afghanistan. Vanuit 

Mazar-e-Sharif en Kabul worden 35 collega’s 
tijdelijk teruggehaald. “Ze worden tijdelijk 
herplaatst in Nederland, en zullen weer 
worden ingebracht wanneer de restricties 
zijn opgeheven.”

•  Besmetting met COVID-19 is geconstateerd 
bij enkele collega’s die worden ingezet in 
Litouwen, in het kader van enhanced 
Forward Presence. Een aantal van hen is 
intussen naar Nederland teruggekeerd. 
Defensie heeft “passende maatregelen” 
getroffen. “De situatie wordt, in goed 
overleg met de Litouwse autoriteiten, 
nauwlettend in de gaten gehouden.”

Naast militairen worden ook de bij deze en 
andere missies elders in de wereld betrokken 
politiefunctionarissen en burger deskundigen 
tijdelijk teruggehaald. 
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Alle seniorenbijeenkomsten tot juli geannuleerd 
i.v.m. maatregelen coronavirus

Dag Datum Plaats Locatie Bijzonderheden 
wo 23 of  
 30 sept* ***Regio West Rotterdam Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ  Rotterdam Hele dag

Nieuw gepland
do 1 okt Born (Meerssen en Weert) Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born 
di 6 okt ***Regio Oost Eibergen Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK  Eibergen Hele dag
di 13 okt ***Arnhem (voor Arnhem en Nijmegen) Schaarsbergen, Oranjekazerne, Fly-inn,
   Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem Hele dag
do 15 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB Assen 
wo 21 okt Melle Duitsland Gasthaus Hubertus, Westerhausener Strasse 50, 49324 Melle Nieuw gepland
wo 28 okt Vlissingen Verpleeghuis Ter Reede, Koudekerkseweg 81, 4682 EJ Vlissingen 
di 3 nov ***Leeuwarden Vliegbasis Leeuwarden, Keegsdijkje 40, 8919 AK Leeuwarden Hele dag
do 5 nov *** Gilze Rijen  Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD Rijen Hele dag
wo 11 nov Ede Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ Ede 
do 19 nov Steenwijk Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk 

 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.

*Defensie maakt hier een voorbehoud. 
  Mochten Defensie-evenementen één van deze data of beide willen benutten, dan hebben zij voorrang en zullen wij een  

nieuwe datum moeten aanvragen. Wij laten z.s.m. op de website en in ACOM Journaal weten wat de definitieve datum is.

Nog te plannen in het najaar
 Seniorenbijeenkomsten: Huizen; omgeving Soesterberg; Vught; Oirschot; Boekel; Ermelo; Woensdrecht; en Venlo

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

64+ dag 2020
 Voor jaargang 1956 wordt een 64+ dag gepland. Leden van dit geboortejaar ontvangen hiervoor een uitnodiging op huisadres

S E N I O R E N

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

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

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

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

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

Uw regio wil ú als rsv’er

Als gevolg van maatregelen voor het indammen van het coronavirus zijn alle seniorenbijeenkomsten 
van de ACOM die tot juli 2020 gepland waren, geannuleerd. Voor de geannuleerde seniorenbijeen-
komsten wordt een nieuwe datum in het najaar gezocht, voor enkele zijn al nieuwe data gevonden. 
De nieuwe data zullen wij in ACOM Journaal en op de website publiceren.

De seniorenbijeenkomsten in het najaar
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 Noord
S.G. Meijer
Sminiastate 32, 8926 MH Leeuwarden
Privé: 058-2669403

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

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

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

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

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

Regiosecretarissen

25 jaar lid
De navolgende leden hebben recent het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
C.M.H. Crombach (AOO),  
D.M.M. van Leusen (SGT-1),
Mw. L. Schaefer-Tendean,  
K. Timmenga (SM),
M. de Wolf (SM).

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap is uitgereikt aan:
K.L. Bijker (SMbd),  
Mw. M.J.M. Hoefsloot-Vaanhold,
F.W.M.P. Horsch (ELTbd),  
C. Roelofsen (MAJbd), 
K. Rombouts (ELT),  
J.A. van Zinnen (AOObd).

50 jaar lid
Onlangs is de volgende leden het
ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap
opgespeld: 
Mw. J.J. van de Griek-Walraven,  
H.J.M. Klijs (AOObd),
W.A. Middleton (AOObd), 
J.J. Smith (MAJbd)

60 jaar lid 
Voor 60-jarig lidmaatschap hebben 
onderstaande leden het bijbehorende 
ACOM-insigne ontvangen:
P.A. Bekker (MAJbd),  
S.N. Biegstraaten (AOObd).

Huwelijk
Op 30 maart 2020 waren de heer en 
mevrouw A.J. Hin 65 jaar getrouwd.
Adres: Binnenwater 60 J, 6851 NS 
HUISSEN.

LidmaatschapOverledenen

DIT IS HET NIEUWE LID VAN DE ACOM

 het nieuwe lid van de ACOM
Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

 het nieuwe lid van de ACOM
Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

 het nieuwe lid van de ACOM
Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertificaat.

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

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

Rehburg
Berend (Ben) Busaan, 77 jaar, op 19 
januari.
Correspondentieadres: Pascal Sanchez, 
Mardorferstr. 5, 31547 Rehburg-Loccum.

Enschede
Johan Breij, 73 jaar, op 31 januari.
Correspondentieadres: Vuchtelanden 17, 
7542 ME Enschede. 

Hurdegaryp
Kornelis (Kees), 71 jaar, op 22 februari.
Correspondentieadres: Bodaanstraat 6, 
9254 CM Hurdegaryp.

Ede
Mevrouw Thérèsia Muijlkens-Zijlmans, 
81 jaar, op 8 maart.
Correspondentieadres: W.A.M. 
Muijlkens, Geleenhof 5, 6715 DM Ede.
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SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis  
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door  
uw uitzendcertificaat aan te vragen!

Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig  
percentage van € 5.000,-. 

DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?  
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de 
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u 
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen 
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•  Ga voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar  

url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
•  Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw persoons- 

en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending. 

Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
Chubb European Group SE (Chubb)  
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van  
dekking toesturen. Bewaar dit goed! 

Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals 
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in 
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.  
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.

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

Bezoekadres: Larikslaan 1, Leusden
Postadres: Postbus 290,  
3830 AG Leusden

Voor alle onderstaande diensten is het 
ACOM Secretariaat te bereiken onder 
T: 033 4962722
F: 033 4953005
E: info@acom.nl 
W: acom.nl, acom-carib.nl

Buiten kantooruren kunt u een  
boodschap inspreken. U wordt de 
eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,  
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: drs B.R.C. van Ginkel

Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.45 uur - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:  
elke dinsdag en donderdag van  
10.30 uur - 12.30 uur.

Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de 
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.  
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 033-4962706.  
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u  
van toepassing is.

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel en wordt 
uitgegeven door en onder verantwoordelijk-
heid van het Bondsbestuur. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen te 
weigeren of te redigeren. Overname van 
artikelen of delen daarvan is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van het 
Bondsbestuur.

Hoofdredacteur:
J.Kropf

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

Postadres:
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 033 4962722
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl

Advertentie acquisitie
H.A. Biervliet
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 06 51 21 82 60

De Algemeen Christelijke Organisatie van 
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de 
Christelijke Centrale van Overheids- en 
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese 
Federatie van het Overheidspersoneel  
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemers- 
en vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid 
(SWVV).

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

Adviseur Ethische Aangelegenheden:
Prof. dr. A.H.M. van Iersel

Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant: (vacant)
Rabbijn D.M. Sebbag 
Pandit D. Djwalapersad
Imam G. Yalcin

Vertrouwenspersonen:
M. Bal, J. Talman-Klijnsma
A. Zwanenburg 
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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

Elk nieuw lid krijgt niet alleen een krachtige, gedreven bond  
maar ook een mooie binnenkomer: een mooi cadeau en, het  
kan niet op, als extraatje een cadeaubon van € 10.

En voor elk nieuw lid krijg jij als aanmelder ook een leuk geschenk.
Aanmelden van je maten als lid van de ACOM doe je op onze site www.acom.nl  
of met de bon op pagina 29.

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

JOUW BELANG: 
ONS WERK! JUIST NU!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

ACOM-Boot al meer dan 40 jaar 
partners in verzekeringen.

ACOM-leden hebben een streepje voor bij Boot 
assurantie adviseurs. En dat al ruim 40 jaar met 
tal van bijzondere voor delen. Zoals het aantrek-
kelijke verzekeringspakket van ACOM-Boot. Op 
maat gesneden voor u en uw thuisfront! Scherpe 
premies en voordelige voorwaarden maar toch 
een complete dekking voor:

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

Ook voor geldzaken bent u als ACOM-lid 
bij ons aan het voordeligste loket met 
onder meer aanlokkelijke voorwaarden 
en uitgekiende regelingen voor lenen, 
sparen. Of een hypotheek.

Vraag een offerte aan en u weet 
direct hoe hoog uw voordeel kan 
oplopen.


