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• Patstelling bonden en Defensie over bezoldigingsstelsel militairen
• ‘Zingeving en ethiek in tijden van corona’
• Werking van de toeslag onregelmatige dienst (TOD) voor reservisten

MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

1.	De ACOM behartigt uw belangen in de eerste plaats door via onderhandelingen met de werkgever goede
arbeidsvoorwaarden te bewerkstelligen. Bovendien staan gespecialiseerde juristen klaar voor individuele
belangenbehartiging en rechtshulp.
2.	Post-actieve militairen kunnen rekenen op actieve belangenbehartiging door de ACOM inzake:
- pensioenen,
- sociale zekerheid en
- ziektekosten.
3.	Onze juristen zijn elke werkdag tussen 08.45 en 12.30 uur te bellen voor eerstelijns advies
of het maken van een afspraak op ons secretariaat te Leusden.
4.	Vertegenwoordigers van de CCOOP, de ambtenarencentrale waarbij de ACOM is aangesloten, zitten in het
verantwoordingsorgaan van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Zo oefent uw bond invloed uit op het beleid
van het pensioenfonds.
5.	Maar de ACOM helpt u ook bij het doen van uw belastingaangifte zodat u geen cent teveel betaalt aan de
fiscus.
6.	Voor advies en bijstand kunt u in uw regio aankloppen bij het regiobestuur.
Indien gewenst komen wij daarvoor bij u thuis.
7.	De ACOM organiseert ook ‘seniorenbijeenkomsten’ overal in het land.
Maar uw bond biedt u nog meer:
Voor wie, buiten zijn/haar schuld om, financieel in moeilijkheden is geraakt,
reikt ACOM een vangnet aan in de vorm van het Fonds Maatschappelijke
Bijstand.
Boot assurantie adviseurs werkt al bijna 40 jaar samen met de ACOM als dé
specialist op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Of
het nu gaat om uw legeringskamer, auto, woning of vakanties, wij bieden u
een compleet servicepakket met zeer scherpe premies en uitstekende
voorwaarden. Ook voor uw hypotheek en andere financiële zaken bent u bij
Boot assurantie adviseurs aan het juiste adres!
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ACOM-leden kunnen voor juridische bijstand terecht bij de advocaten van
Delissen Martens in Den Haag. Al vele lange jaren staan wij ACOM-leden bij in
militaire strafzaken, zaken op het gebied van het familierecht en erfrecht, in zaken
van huurrecht, bouwrecht en burengeschillen. Bel gerust voor een gratis advies.
Als verdere bijstand nodig is, dan hanteren wij gereduceerde tarieven. U bent ook
welkom als u in aanmerking komt voor ‘toevoeging’ (pro deo). Contact: tel.
070-3115411, www.delissenmartens.nl
DFD is al 25 jaar de specialist op het gebied van verzekeringen die volledig zijn
afgestemd op de risico's die u als militair loopt en waar uw thuisfront mee te
maken kan krijgen. DFD spreekt de taal van militairen en is de schrijver van
het boekje Wegwijzer bij Opkomst. DFD biedt u de zekerheid van: #Maatwerk
verzekeringen en hypotheken. #Onafhankelijk advies bij u thuis, ook ’s avonds
en in het weekend. #Provisieloze verzekeringen. #Het DFD-abonnement biedt
u financiële helderheid. #Eén aanspreekpunt, 24/7 bereikbaar. #Snelle en
klantvriendelijke schadeafwikkeling. #Zekerheid en gemak, u en uw thuisfront
hebben er geen omkijken naar.
Zorgzaam is opgericht door de Centrales van overheidspersoneel en
de vakbonden voor Defensiepersoneel.
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk. De
doelstelling van Zorgzaam is het regelen van een goede, uitgebreide collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding. Zorgzaam
is er voor iedereen die een (arbeids)relatie heeft of heeft gehad met Defensie.
Ook partners en gezinsleden en medewerkers van vakbonden voor Defensiepersoneel, NATRES en Home-Base Support kunnen een zorgverzekering bij
Zorgzaam afsluiten.
Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar
hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar.
Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dus niet per e-mail) plaats te
vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het
lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.

UW VOORZITTER
Er is weer veel om over te schrijven deze afgelopen periode.
Uiteraard speelt er veel in de hele wereld rondom corona en
de beperkingen die dat voor iedereen oplevert. Die
beperkingen zijn voor eenieder vervelend maar laten we
vooral niet vergeten dat léven met de beperkingen
veroorzaakt door deze pandemie vele malen minder erg is
dan het krijgen van corona.
Volgens vele berichten zijn er overigens ook veel mensen die
daar geen, of nagenoeg geen, last van hebben, Maar ook
vele mensen hebben er ernstig last van, worden opgenomen
in het ziekenhuis dan wel overlijden eraan. Dan zijn we toch
gezegend als we alleen maar last hebben van de beperkingen als gevolg van het virus. Dit is immers een belangrijk
onderdeel van het bestrijden van deze onzichtbare vijand.
Los van voornoemde beperkingen heeft een organisatie als
Defensie natuurlijk ook op andere manieren te maken met
corona en de effecten daarvan. Ze is immers één van de
vitale sectoren en het personeel dat voor Defensie
werkzaam is heeft daar in groten getale mee te maken
gehad. Aan de ene kant werd en wordt steeds duidelijker dat
Defensie doorgaat waar anderen doorgaans stoppen. Iets
wat in deze overigens voor veel meer cruciale sectoren
geldt!

INHOUD
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Maar bij Defensie is dat niet alleen in de directe operationele
inzet en de daadwerkelijke ondersteuning van bijvoorbeeld
de zorg, waar de geboden hulp enorm gewaardeerd werd en
wordt. Ook op andere vlakken en in alle delen van het
Koninkrijk werden militairen ingezet. Maar we moeten ook
door blijven gaan.
Een belangrijk element in de kracht van Defensie zit immers
in het doorzettingsvermogen en daartoe zijn (gelukkig) ook
geleidelijk aan steeds meer opleidingen opgestart of hervat.
Het is natuurlijk van groot belang dat dit zo veilig als mogelijk
moet gebeuren. Het spreekt voor zich dat daarbij dan ook de
medezeggenschap wordt betrokken. Ondanks dat werd de
laatste tijd snel duidelijk wat hierdoor, geheel in de lijn met
de verwachtingen, gebeurde: de uitstroom van personeel
ging gestaag door terwijl de instroom stagneerde. Het aantal
vacatures is daardoor vermoedelijk nog meer toegenomen.
Triest maar waar.
Overigens werd, zoals al aangegeven, door velen de
ondersteuning door Defensie enorm gewaardeerd, - ondersteuning die op vele plaatsen het verschil maakte. Maar waar
dat ons gaat brengen is uiteraard totaal ongewis. Defensie is
voor velen immers net als water uit de kraan. Het is als een
vanzelfsprekendheid, het moet er zijn als de vraag er is en
het mag niks kosten. De rekening veroorzaakt door corona
zal immens zijn en zal uiteindelijk “gewoon” betaald moeten
worden. Vaak als er “rekeningen betaald” moeten worden
kijken velen toch weer naar Defensie, en ik vraag mij oprecht
af of men dan nog beseft dat Defensie, net als water uit de
kraan, geen vanzelfsprekendheid is en wel degelijk geld kost.
Veiligheid heeft immers wel een prijs.

Medezeggenschap:
De medezeggenschapscommissie gaat over
veel meer dan
reorganisaties alleen.

Er zouden per 1 juli 2020 vervolgstappen gezet moeten
worden betreffende het nieuwe bezoldigingsstelsel voor
militairen. Maar op 5 juni jl. hebben de sociale partners
moeten constateren dat er tussen de standpunten van de
bonden en Defensie een (op dat moment) onoverbrugbare
kloof lag. Op naar het SOD dan maar en hopelijk zit de
staatssecretaris dan voor en komt ze met een lumineus plan
om de gemaakte afspraken per 1 juli alsnog waar te kunnen
maken.
Zo vliegt de tijd en rest mij nog slechts één vraag: wat voor
werkgever wil Defensie nu zijn? En, en dat is misschien nog
wel belangrijker, wat heeft de regering dan wel de Tweede
Kamer over voor Defensie. Op dit moment is er immers een
dusdanig beperkt budget dat we zelfs hoognodige
materieelinvesteringen moeten uitstellen om noodzakelijke
(herstel)werkzaamheden aan het
vastgoed te kunnen uitvoeren.
En zoals altijd lijkt het er dan wel
erg veel op dat het personeel
van Defensie weer als laatste
genoemd wordt op het
prioriteitenlijstje. Wat zou het
toch mooi zijn als het goud van
de organisatie, het Defensiepersoneel, eindelijk eens echt op
één zou staan.
Blijf gezond!

Jan Kropf
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Ook viel het op dat de Tweede Kamer regelmatig aandacht
had voor Defensie. Helaas niet altijd (en dat is nogal een
understatement) over onderwerpen die wat ons betreft op
de agenda zouden moeten staan of komen. Defensie is niet
eens in staat om de grondwettelijke taken van de krijgsmacht
uit te voeren en heeft te maken met bijna 10.000 vacatures.

Militair-ambtenaar en
rechtspositie:
Klachtenregeling bij
Defensie. Wat is hierbij
van belang?

Veteranenombudsman:
‘Bijzondere zorgplicht
van Defensie geldt ook
voor mantelzorgers van
veteranen.’
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Nationale Veteranendag:
Dit jaar alternatief
programma, ‘niet-fysiek’
van opzet, vanuit de
Ridderzaal
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@Jan_Kropf
@AcomCarib
@ACOM_Mil_Bond

Inleveren kopij ACOM Journaal
#07-08: 27 juli
#09: 17 augustus

ACOM de Bond van
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

NIEUWS
Staatssecretaris aan zet om ontstane patstelling te doorbreken

Overleg bonden en Defensie over nieuw
bezoldigingsstelsel militairen vastgelopen
De gesprekken in de Werkgroep arbeidsvoorwaarden over de invoering
van een nieuw bezoldigingsstelsel militairen - loongebouw en toelagen zijn op 5 juni 2020 vastgelopen. Voor het uitbreken van de coronacrisis
was in het overleg al vastgesteld dat het lastig zou worden om de arbeidsvoorwaardenafspraak hierover op 1 juli in te kunnen vullen. Het uitbreken
van de coronacrisis maakte dat al snel onmogelijk.

De Centrales van Overheidspersoneel (SCO)
en Defensie hebben de afgelopen weken
gezocht naar mogelijkheden om op 1 juli nog
zoveel mogelijk stappen vooruit te zetten.
Maar ook dat is helaas mislukt. De SCO gaan
de staatssecretaris verzoeken op korte
termijn een vergadering van het SOD te
beleggen om over de ontstane situatie op het
hoogste niveau verder te spreken.

Tussenstap noodzakelijk
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Door zowel de bonden als Defensie zijn in het
overleg voorstellen gedaan om per 1 juli nog
stappen te zetten. Voor de SCO is het
noodzakelijk dat ook in een tussenstap iets
gedaan wordt op het gebied van het loongebouw, maar ook op het gebied van de
toelages. Er ligt immers een afspraak in de
laatste CAO om op beide gebieden (het
bezoldigingsstelsel) per 1 juli iets nieuws in te
voeren. De SCO willen op 1 juli in ieder geval
graag de volgende stappen zetten m.b.t. de
loontabel:
•	Het wegnemen van de salarisverschillen
van de Marine en de andere drie OPCO’s,
waarbij uitgegaan wordt van de hoogste
salarisschalen. Enige uitzondering voor deze
tussenstap is voor de SCO de adjudant van
de Marine.
•	Het opnemen van het militair specifiek
minimumloon als laagste inkomen in deze
aangepaste loontabel.
•	Het opnemen van de tijdelijke salaristabel in

deze aangepaste loontabel, waardoor
militairen die daarvoor nu in aanmerking
komen de zekerheid hebben dat dit deel
van hun inkomen niet meer vervalt.
•	Het aansluitend verhogen van de tabelbedragen van deze aangepaste loontabel met
de loonsverhoging van 1 juli 2020 van
3,15%.

Patstelling op bordje
staatssecretaris

Op het gebied van de toelages willen de SCO
een vervolg geven aan de arbeidsvoorwaardelijke afspraak over de invoering van een
nieuwe systematiek voor de toelage onregelmatige dienst (TOD). Verder willen de SCO
door het aanpassen van een aantal toelages,
een door onze leden al zeer lange tijd
gevoelde onrechtvaardigheid in die toelages
wegnemen/verminderen. Voor de SCO gaat
het daarbij vooral om de uren die door
militairen extra worden gewerkt tijdens
missies, varen, vliegen, oefenen en bijzondere inzet en waarvoor in de huidige toelages
omgerekend ruim onder het minimumloon
betaald wordt. Verder willen wij een afspraak
maken over het recht op een vergoeding bij
het opleggen van een notice to move aan individuele militairen.
Uiteindelijk bleek dat de SCO en de werkgever het niet eens kunnen worden over de
afspraken die als tussenstap voorafgaande
aan de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel gemaakt kunnen worden. Aan de ene
kant gaan de voorstellen van de SCO m.b.t.
de toelages in combinatie met het loongebouw voor de werkgever te ver. Andersom
gaat de tussenstap die de werkgever wil
nemen m.b.t. de loontabel voor de SCO te
ver. Wij hebben aan het overleg het gevoel
overgehouden dat er alleen mogelijkheden
zijn als het totale pakket niets extra kost. Er
blijft dus geen andere optie over dan deze
patstelling in het SOD voor te leggen aan de
staatssecretaris.
Zie verder pagina 12.

NIEUWS
N a a f w i j z i n g d o o r H D P va n ve r zo e k o m f i n a n c i ë l e ve r g o e d i n g

‘Bijzondere zorgplicht
geldt ook voor
mantelzorgers
veteraan’
Mantelzorgers van veteranen hebben recht op financiële bijstand van het ministerie van Defensie. De
Veteranenwet en de bijzondere zorgplicht van
Defensie omvatten “zowel materiële als immateriële
ondersteuning in ruime zin voor veteranen maar ook
voor hun relaties”. Aldus Veteranenombudsman
Reinier van Zutphen in een brief aan minister van
Defensie Ank Bijleveld en de Tweede Kamer.
De Veteranenombudsman klom in de pen naar aanleiding van een afwijzing
door het ministerie van een verzoek “van een veteraan voor een financiële
vergoeding voor mantelzorgers”.

Erkenning en waardering voor mantelzorgers

De ombudsman wil nu van de minister van Defensie weten welke
mogelijkheden zij ziet “voor het geven van erkenning en waardering aan
relaties van een veteraan in hun rol als mantelzorger”.
In dit geval gaat het om de ouders van een Dutchbat-3-veteraan met
“ernstige psychosociale problematiek als gevolg van zijn PTSS”. De ouders
van de behoeftige veteraan namen zijn zorg op zich totdat het door zijn
toenemende agressie niet meer ging.

Afwijzing om ‘precedentwerking’

Een verzoek om een financiële vergoeding werd afgewezen door de HDP
die zich beriep op “precedentwerking”. Dit ondanks een dringend voorstel
van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht aan Defensie om de ouders
“een concreet geldbedrag” te geven als “blijk van erkenning en waardering
voor hun rol als mantelzorger voor deze veteraan”.
Veteranenombudsman Reinier van Zutphen is van oordeel dat “precedentwerking geen reden mag zijn om het verzoek voor een financiële vergoeding op voorhand af te wijzen.”

Stoorzender
Vertrouwen gaat te paard en komt te voet; een
man een man een woord een woord; zo maar een
paar uitdrukkingen, die in deze COVID-19-tijd voorbij kwamen… Dan blijkt ook in hoeveel zaken dat
'vertrouwen' belangrijk blijkt te zijn...
We vertrouwen erop, dat beleidsmakers en bestuurders de juiste beslissingen nemen ten gunste
van de volksgezondheid, zonder geheime agenda's, en die ook tot uitvoering (laten) komen; we
vertrouwen erop dat politici onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer feitelijk juist informeren,
en we vertrouwen erop dat een werkgever al het
mogelijke doet de gemaakte afspraken met de vertegenwoordigers van werknemers na te komen.
Nou, nou... De 'gunst' van gegeven vertrouwen
is in de tijd dat we in de lockdown periode zaten
eigenlijk zonder ophouden beschaamd... Braaf
hield het merendeel van de Nederlanders zich aan
de anderhalve meter afstand en dan verschuilt de
burgermevrouw van Amsterdam zich achter doel
en iedereen anders om haar gebrek aan ballen bij
de handhaving van de sociale afstand te verbergen en zo het vertrouwen in het openbaar bestuur
naar de knoppen te helpen.
Loyaal stemmen Nederlanders op kandidaten
met een programma... Maar om te beginnen de
minister van Defensie gooit de grondwettelijke
taken en daarmee de veiligheid van ons land over
de schouder en is het ijs waarop de geplande en in
het bondgenootschap toegezegde 2% van het BNP
voor Defensie nog dunner dan haar informatievoorziening over de luchtaanval in de Iraakse stad
Hawija. Nu maar afwachten wat er in de (alweer)
uitgestelde visie op Defensie weer allemaal wordt
opgedroomd...
“Defensie beschermt wat ons dierbaar is” staat
te lezen op de website van Defensie. Voor mij is
het vertrouwen zodanig aangevreten, dat ik me
afvraag wat bedoeld wordt met “ons” en hoe die
bescherming er dan wel uit moet zien.
Als dan ook de staatssecretaris nog naar de
Kamer wordt geroepen… “De staatssecretaris
heeft in het debat erkend dat ze meer openheid
en transparantie in het proces had moeten geven naar Zeeland en de Kamer bij de momenten
van twijfels over de verhuizing naar Vlissingen.
Daarbij heeft ze aangegeven dat zij zich teveel op
de verdere inhoudelijke onderbouwing van haar
heroverweging heeft gericht en daarmee onvoldoende oog heeft gehad voor het proces richting
Zeeland en de Kamer en dat dit anders had gemoeten.” (volgens Defensie). Ja dan is het afwachten of en wanneer de minister-president moet
gaan verklaren dat hij 'het volste vertrouwen' heeft
in deze twee bewindspersonen om vast te stellen,
dat ook hij dat vertrouwen niet meer heeft...
Toevallig (of niet) zijn deze twee ook nog 'werkgever' van duizenden vacatures, waarvan het aantal
steeds maar groter wordt. En ze draaien aan de
knoppen van de arbeidsvoorwaarden van de
'achterblijvers' in hun organisatie. Ik heb waardering voor het vertrouwen van de onderhandelaars,
maar velen ervaren het als het trekken aan een
dood paard onder meer waar het aankomt op het
nieuwe loongebouw per 1 juli. Kijk eens naar de
zure commentaren op social media en het wantrouwen in de werkgever dat daaruit blijkt...

Betaaldata
Maand

Juni
Juli
Augustus

Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

24 juni
24 juli
24 augustus

23 juni
23 juli
24 augustus

23 juni
23 juli
24 augustus

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

De recente COVID-19-periode wordt alom geprezen om de (gedachte) positieve
effecten op de psyche van de
Nederlandse bevolking. Ik
constateer echter een naar
het nulpunt dalen van
vertrouwen, en daarmee
een afbrokkelende cohesie. Wordt het 'ieder
voor zich en God voor
ons allen' dan toch
nog meer het nieuwe
NU? Ik hoop van niet..
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N AT R E S
Ty p i s ch vo o r b e e l d

Werking Toelage onregelmatige
Er zijn momenteel reservisten die meedraaien in onregelmatige diensten zowel fulltime
als parttime. Hierbij kunnen rechten op de regeling Toelage onregelmatige dienst (TOD)
ontstaan.
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De werking/uitleg van de TOD is
beschreven in de Regeling
vergoeding voor overwerk,
onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB),
art 5.
De (fulltime) reservisten die in
het bezit zijn van een Individuele
Inzet Reservisten (IIR) of Individuele Opdracht (IO) kunnen op
grond van de eigenschappen van
de regelgeving TOD wel in
aanmerking komen voor financiële vergoeding van hun onregelmatige uren. Dit vanwege het feit
dat zij/hij in het bezit is van een
rooster.
De reservisten die ook op
onregelmatige diensten werken
maar niet in het bezit zijn van een
rooster krijgen geen TOD. Dit
gegeven is duidelijk vastgelegd in
de regelgeving.

Werking TOD

Om te begrijpen waar een
reservist mee te maken kan
krijgen wordt, in het kort, de
werking uitgelegd van de TOD:
1.	De TOD wordt toegekend tot
aan de rang van majoor of
luitenant ter zee der 1e klasse.
Er zijn 3 verschillende groepen
te weten:
*	Groep 1: matroos (CZSK) ,
overige krijgsmachtonderdelen:
soldaat der derde klasse,
soldaat der tweede klasse,
soldaat der eerste klasse en
korporaal.
*	Groep 2: korporaal (CZSK),
overige krijgsmachtonderdelen:
korporaal der eerste klasse,

sergeant en
sergeant der eerste
klasse.
*	Groep 3: sergeant
tot aan de rang van
luitenant ter zee der
1e klasse (CZSK) ,
overige krijgsmachtonderdelen:
sergeant-majoor tot
aan de rang van
majoor.
2.	De werkzaamheden
worden regelmatig
of vrij regelmatig
volgens een rooster
op ongebruikelijke
uren verricht.
3.	De ongebruikelijke
uren zijn: van
maandag tot en met
vrijdag tussen 00.00
en 07.00 uur en tussen 18.00
en 24.00 uur. Tevens geldt dit
ook voor alle uren tussen 00.00
en 24.00 uur op zaterdag,
zondag, Nieuwjaarsdag, Eerste
en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede
Pinksterdag, Eerste en Tweede
Kerstdag, Koningsdag, 5 mei en
alle andere door de minister
aan te wijzen feest- of gedenkdagen. Deze informatie staat
beschreven in het Algemeen
militair ambtenarenreglement
(AMAR), art 57a 1e en 2e lid.

4.Er wordt gewerkt met een
puntensysteem per uur voor
het werken op ongebruikelijke
uren. De hoogte van het
puntensysteem is afhankelijk
van welke dag c.q. tijdstip/vorm
van beperking bewegingsvrijheid het betreft en tot welke
groep men is ingedeeld. Zo
geeft bijvoorbeeld werken op
zondag recht op een hoger
aantal punten dan werken
tussen maandag en vrijdag
tussen 18.00 uur en 24.00 uur.
Het puntenaantal varieert van
10 tot 50 punten per uur.
* en overeenkomstige rangen bij de KMar.

Nadere details rondom beperking van bewegingsvrijheid zijn
tevens te vinden in de VROB
art 7a 2e lid en art 7a 3e lid.
5.	Per maand wordt bepaald
hoeveel punten je hebt
verdiend en dat aantal punten
geeft recht op een financiële
toelage per maand. Er is wel
een minimaal aantal punten
benodigd om te komen tot
uitbetaling van de TOD.

Reservistenproblematiek

Dus is het probleem als volgt:
werk je als reservist onregelmatige uren zonder dat je een
vastgesteld rooster hebt (zoals
met een IIR of IO) heb je dus
geen recht op de TOD. (Wel
eventueel recht op compensatie
‘zaterdag, zon- en feestdagen’
(ZZF)
De TOD is weer een typisch
voorbeeld van reservistenproblematiek. Zoals er nog vele meer
zijn. We noemen dan ook nog de
navolgende zaken die spelen op
het niveau van de reservistenproblematiek:

N AT R E S
va n ‘ r e s e r v i s t e n p ro b l e m a t i e k ’

dienst voor reservisten
• (tijdige) betaling van salarissen,
•	sollicitatiemogelijkheden van
reservist naar beroeps,
• criteria Trouwe Dienst Medaille,
•	het verdwijnen van de Vrijwilligersmedaille Openbare en
Veiligheid,
•	de sociale zekerheid bij
ongevallen
•	en zo zijn er nog vele andere
voorbeelden.
Wanneer wordt Den Haag wakker
geschud en gaat aan de slag met
het oplossen van reservistenvraagstukken?

Belangrijke schakel in
adaptieve krijgsmacht

Defensie wil heel graag en heeft
er de mond van vol dat reservisten een belangrijke schakel

worden in de adaptieve krijgsmacht. Wij vragen ons dan wel af
hoe het komt dat alle reservistenvraagstukken op de voorraadagenda in het overleg zijn
geplaatst en er alleen maar
reservistenvraagstukken bijkomen.

en anders gaat de ACOM hier
vragen over stellen.

Ook zou de toepassing van TOD
een uitstekend bespreekpunt zijn
in de vraagstuk- en oplossingsrichting van nieuwe aanstellingsvormen binnen Defensie.
Momenteel blijkt wel dat men in
het Haagse bezig is om de
problematiek rondom toekenning
van TOD aan reservisten op te
lossen. Deze problematiek had al
lang opgelost moeten zijn. Het is
een issue die al te lang speelt.
Even afwachten op de uitkomst
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Inloggen
Gebruikersnaam: acom
Wachtwoord: ledenvoordeel
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MERKSTENEN

Woordwaarde
Uw columnist is actief dienend aalmoezenier bij de Koninklijke Marine, Het Commando
Zeestrijdkrachten. Door de COVID-19-uitbraak waren operaties en oefeningen opgeschort.
Ikzelf ben erg geschrokken van de verhalen over de besmettingen aan boord van het
Amerikaanse vliegdekschip en op de Franse vloot en ik kan me zo voorstellen dat de
krijgsmacht om dergelijke publiciteit niet verlegen zit. Laat staan dat Defensie, in vredestijd,
de gezondheid van haar werknemers moedwillig op het spel zou zetten. Maar dat terzijde.
Om anderhalve meter afstand te
kunnen houden, werd bij ons aan
boord van de Zr. Ms. Rotterdam
met vier divisies wacht gelopen
en waren er daardoor steeds
voldoende mensen om het schip
open te houden en weinig genoeg
om afstand te kunnen bewaren.
Voorts was niezen in de elleboog,
gebruik en weggooien van
papieren zakdoekjes, compulsief
obsessief handen wassen en bij
de geringste luchtwegklachten (47
punten) thuisblijven, het devies.
De Can Do-mentaliteit werd
ingeruild door die van de coronaretoriek met het dringende advies
om toch vooral thuis te blijven,
zoals de rest van Nederland, waar
reeds een ongekende en onverwachte herwaardering voor
bordspellen op gang was gekomen.
De keerzijde was dat oefeningen
voor marine-eenheden werden
afgelast waardoor de geoefendheid van de meeste eenheden
onder de norm zou komen. Op
korte termijn was een gereedheidsinspanning noodzakelijk, in
weerwil van de vigerende opinie
en terwijl iedereen gemaand werd
om toch vooral thuis te blijven:
Vier mensen in Schiedam werden
beboet omdat ze samen op straat
op gepaste afstand een taartje
genoten. Bedrijven werden
gevisiteerd ter controle van hun
implementatie van de anderhalvemetersamenleving. Natuurlijk,
voor (voor de maatschappij)
noodzakelijke, vitale en cruciale
beroepen, zoals de krijgsmacht,
moet uitbraakmitigerendevoorschriftenmaatwerk worden
geleverd, dat begrijpt een kind.
Er werd een korte opwerkreis van
drie werkweken rond De Sont
gepland om de geoefendheid van
de deelnemende eenheden op
niveau te brengen of te houden en
de operationele gereedheid te

garanderen. In de voorbereidingen
en tijdens de uitvoering van alle
activiteiten moesten de RIVMmaatregelen in acht genomen
worden. Door de eenheidscommandanten werden hiertoe Taak
Risico Analyses uitgevoerd en
veiligheidsplannen opgesteld. Aan
de opwerkreis ging een thuisquarantaineperiode vooraf, waarin we
alle reeds opgesomde voorschriften en beperkingen strikt moesten
naleven. Gré en ik mochten
bovendien thuis geen onnodig
bezoek ontvangen, mochten niet
onnodig de deur uit en dienden
zoveel als mogelijk het contact te
vermijden met mensen die niet bij
ons in huis wonen.

Alles voor de goede zaak.

Op de dag van embarkatie had ik
geen verkoudheidsverschijnselen
en kon aan boord gaan. Op zee,
tijdens de werkzaamheden en
oefeningen werden de RIVMvoorschriften in acht genomen en
waar de volledige uitvoering
hiervan niet mogelijk was, werden
mitigerende maatregelen in de
Taak Risico Analyse meegenomen. De twee deelnemende
LPD’s waren aangewezen om
bemanningsleden met COVID-19
verschijnselen aan boord te
isoleren. Het verband, dat dicht bij
Nederland en Denemarken
opereerde, beschikte over twee
helikopters, maar er hoefden geen
coronapatiënten te worden
afgevlogen.
Er waren geen havenbezoeken in
de planning opgenomen en ik
mocht twee zondagse kerkdiensten op zee verzorgen. De reis
was gepland rondom Hemelvaart
en Pinksteren. Op de eerste
zondag preekte ik in het Cafetaria,
onder strikte naleving van de
Coronarichtlijnen van het RIVM,
over Handelingen 1, 1-12a: Jezus,
sprak met hen over het koninkrijk

van God, waarop zij hem vroegen:
“Gaat u dan binnenkort het
koningschap herstellen?”. Het
antwoord was even kort als
ontluisterend: “Het is niet jullie
zaak om dit te weten”, oftewel,
dat gaat jullie niet aan.
Het is blijkbaar niet aan ons om te
weten wat de Voorzienigheid in
petto heeft. Van het concert des
levens krijgt niemand een program, staat er op het tegeltje aan
de muur, er zijn geen spoilers.
Wanneer hier aan boord om 13.00
een calamiteitenoefening gepland
staat, zal zo om en nabij 13.00,
niet eerder, het alarm klinken. Kort
ervoor voel ik een gezonde
verwachtingsvolle spanning door
het schip: zo dadelijk gaat het
gebeuren! We worden er niet
door verrast en pakken alvast onze
crashbag voor de verlaatrol, terwijl
er nog niets gepraaid is.
Wanneer je vooraf weet wat het
leven je zal brengen, stop je met
doen, met leren, met oefenen,
met verbeteren. Wat zul je dan
nog moeite doen? Waarom zou je
nog iets willen? Het is voorbeschikt en je kunt er niets aan
veranderen. Het Koninkrijk waar
Jezus van sprak in de Evangeliën
echter, komt als een alarm in de
nacht, op een tijdstip dat niet
vermeld staat in het WPP en de
DO’s. Ondertussen moeten we
onze vaardigheden; ons vertrouwen, onze hoop en ons geloof
door oefening laten groeien. Deze
bieden houvast in het ongewisse,
om ons voor te bereiden op wat
komen gaat. Wanneer het zal
komen, is niet aan ons om te
weten. Aan ons is het wel om er
klaar voor te zijn.
Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier
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MEDEZEGGENSCHAP

We e t u w m e d e ze g g e n s ch a p s c o m m i s s i e ( M C ) t e b e r e i ke n : I n fo

De medezeggenschapscommissie
meer dan reorganisaties
Onze ervaring is dat medewerkers de eigen MC weten te vinden als er sprake is van een
reorganisatie bij de eenheid. Zo is bij (vrijwel) iedereen bekend dat een hoofddiensteenheid (HDE)
altijd moet overleggen met zijn/haar MC over een reorganisatie en dat deze niet (ongewijzigd) kan
doorgaan als het HDE en de MC het niet met elkaar eens zijn geworden.
wil doorvoeren op de volgende
vlakken:
a. de wijze waarop de arbeids- en
dienstvoorwaarden bij de diensteenheid worden toegepast;
- het opstellen van dienstroosters,
vaststellen van adv-dagen,
opleidingsbeleid, vakantieverlof
niet op verzoek, pauzeregeling
enz.
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Natuurlijk moet een MC goede
argumenten hebben om een
reorganisatie zoals het HDE
voorstelt af te wijzen. Maar ook
het HDE moet goede argumenten
hebben om de reorganisatie op
de voorgestelde wijze te willen
doorvoeren.

Reorganisatie: onzekere tijd
voor het personeel

Een reorganisatie raakt degenen
van wie de functie vervalt en/of
wijzigt. Omdat niet bij de start van
een reorganisatietraject bekend is
wie wel en wie niet persoonlijk
geraakt wordt, is dat een onzekere tijd voor het personeel. De
werknemers worden door het
HDE (of iemand namens hem/
haar) zo vroeg mogelijk in het
traject op de hoogte gesteld van
het voornemen tot reorganisatie.
Ook de MC wordt dan in beeld
gebracht als de partij waarmee
het HDE overeenstemming moet
bereiken, wil de reorganisatie
worden doorgevoerd.
Het eigen belang zorgt er voor dat
de MC bekend is bij de medewerkers.

Medezeggenschap over
meer onderwerpen

Maar het HDE moet over veel
meer onderwerpen dan reorganisaties met de medezeggenschapscommissie bespreken. Dat
is minder bekend.
Het hoofddiensteenheid moet
eerst overeenstemming bereiken
met de MC als hij maatregelen

b. de wijze waarop het algemeen
personeelsbeleid bij de diensteenheid wordt uitgevoerd;
- introductie nieuw personeel,
voorlichting aan het personeel
met betrekking tot de werkzaamheden, verzuimbeleid, ander
p-beleid enz.
c. aangelegenheden op het
gebied van de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn in
verband met de arbeid bij de
diensteenheid;
- alle zaken die onder de Arbeidsomstandighedenwet vallen, zowel
het beleid als de uitvoering. De
bevordering van beleid en
uitvoering en de controle daarvan
enz.
d. aangelegenheden met betrekking tot het woon- en leefklimaat
bij de diensteenheid;
- huisvesting in het algemeen,
nieuwbouwplannen, renovatieplannen en vervangende huisvesting gedurende de tijd dat
gerenoveerd wordt. Onderhoud
en reparatie, gebruik en inrichting
terrein, kantine inclusief openingstijden, koffie/theeautomaten
inclusief onderhoud en voorraden
enz.
e. de organisatie en werkwijze
binnen de diensteenheid;
- met name reorganisaties. Al

vanaf wijziging van 1 functie. Worden er 5 of meer functies
gewijzigd dan moet niet alleen de
MC maar ook de bonden worden
betrokken.
f. de technische en economische
dienstuitvoering bij de diensteenheid.
- denk aan de technische infrastructuur van werk/arbeidsplaatsen, aanschaf apparatuur bijvoorbeeld computers en telefoons,
materiaal en gereedschappen
voor de dienstuitvoering; verder
vallen ook de begroting van de
eenheid, eventuele deelbegrotingen en dus ook budgettoedeling
onder de economische dienstuitvoering bij de eenheid.
Bereiken het HDE een de MC
over de maatregelen op de
genoemde onderwerpen geen
overeenstemming, dan gaat deze
maatregel niet (ongewijzigd) door.

Werkoverleg, ongewenst
gedrag, gelijke behandeling
enz.
Verder bevordert de MC het
werkoverleg en waakt tegen elke
vorm van ongewenst gedrag bij
de eenheid. De MC bevordert de
gelijke behandeling van mannen
en vrouwen bij de diensteenheid
en de inschakeling van gehandicapten en minderheden.

Wat doet/mag de MC niet?

Zo kan de MC bijna alles aan de
orde stellen in het overleg met
het hoofddiensteenheid.
De zaken die de MC niet mag
bespreken zijn individuele
personeelszaken en aangelegenheden waarvan de behandeling is
voorbehouden aan het overleg
met de sectorcommissie Defensie, behoudens voor zover het de
gevolgen daarvan betreft voor de
werkzaamheden van de bij de
diensteenheid werkzame werknemers. Maar als meerdere

MEDEZEGGENSCHAP

ormeer uw MC

e gaat over veel

De MC heeft ook geen overeenstemmingsvereiste over de
vaststelling van de taken van
Defensie en de eenheid. De MC
kan niet eisen dat een eenheid
minder/meer, andere werkzaamheden uitvoert. De MC kan wel
aangeven richting het HDE dat in
de staande organisatie met de
medewerkers die er zijn de taken
te veel zijn of beter op andere
wijze uitgevoerd zouden moeten
worden.

MC op de hoogte stellen

Al met al kan de MC veel onderwerpen in het overleg met het
HDE aan de orde stellen. Voorwaarde is dat de MC op de
hoogte is (gesteld)!
Die informatie krijgt de MC van de
HDE uit de overlegvergaderingen
en tussendoor, van de MC-contacten met de medewerkers en uit
de ervaring met het eigen werk.

Meer informatie vanuit de
medewerkers nodig

HDE en MC hebben minimaal 2x
per jaar overleg over de algemene
zaken bij de eenheid en zoveel
andere vergaderingen als zij nodig
vinden. Als de MC of het HDE,
een vergadering wil beleggen
terwijl er geen gepland stond,
moet deze vergadering binnen 2
weken na kennisgeving aan de
ander plaatsvinden. Zo kan druk
zijn nooit het argument zijn om
geen overleg te plegen.
Informatie vanuit het HDE is
gestructureerd door het geplande
contact, de vergaderingen.
Informatie vanuit de medewerkers
is niet gestructureerd.
Het kan zijn dat een MC-lid
aanwezig is bij de werkoverleggen
binnen de eenheid en na/voor het
werkoverleg de medewerkers nog
even individueel of als groep met
het MC-lid kunnen praten.
Contact met iedereen juist op het
moment dat er wat speelt is niet
altijd mogelijk. Zonder melding
van de medewerker weet de MC

dan niet dat er en wat er aan de
hand is.
Wij roepen iedereen op om zijn/
haar lof, tips en wensen ter
verbetering, knelpunten en
klachten, ook op het individuele
vlak (!) bij de MC te melden. Zo is
de MC op de hoogte. Als bij de
individuele zaken blijkt dat
meerdere medewerkers met
vergelijkbare of dezelfde punten
komen, dan kunnen ook deze
zaken met het HDE worden
besproken.
De MC zal zo voor verbetering en/
of een betere uitleg kunnen
zorgen.

Daarom roepen wij iedereen op:
Weet uw MC te bereiken
en informeer uw MC.

Heeft u wensen en klachten over het werk bij de eenheid?

• Vindt u dat de roosters anders kunnen en moeten?
•	Vindt u dat de organisatie van de eenheid niet handig is en anders zou moeten
zijn?
•	Vindt u dat er niet (voldoende) met de melding van u en uw collega’s over
veiligheid- en gezondheidsrisico’s bij het werk wordt gedaan?
• Ondervindt u of uw collega’s problemen bij verlofzaken?
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Weet dat u daar iets aan kan doen?

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

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

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

MC-werkzaamheden zijn werk

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

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie- Eenheid

Verkiezingen

Opgeven vóór

onderdeel
CLAS

JISTARC

25 juni

Gesloten

DOSCO

Bijzondere Medische Beoordelingen

18 juli

Gesloten

CZSK

Afdeling P&O

19 augustus

1 juli

CZSK

Marine Etablissement Amsterdam

24 augustus

6 juli

CZSK

Stafgroep CZSK

24 augustus

6 juli

MC

personen eenzelfde probleem
melden dan zou het onderwerp
misschien weer wel besproken
kunnen worden met het HDE.

SOD

Gesprekken bonden en Defensie over
Bijna 1 jaar geleden, in de late avond van 1 op 2 juli 2019, bereikten Defensie en de
Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCO-Def) overeenstemming over een
onderhandelaarsresultaat 2018-2020 waarin een totaalpakket aan nieuwe arbeidsvoorwaarden
voor de sector Defensie was opgenomen.
Een belangrijk onderdeel van dit
onderhandelaarsresultaat 2018-2020
betrof afspraken over de invoering
van een nieuw bezoldigingssysteem
voor militairen. Defensie en de
SCO-Def (de sociale partners)
hadden in het voorafgaande
arbeidsvoorwaardenakkoord
2017-2018 al afspraken gemaakt
om, op dat moment, gefaseerd een
bij de tijd passend bezoldigingssysteem te ontwikkelen. Hierbij zou
ook een vereenvoudigd model van
toelage worden geïntroduceerd. In
het arbeidsvoorwaardenresultaat
2018-2020 is tussen de sociale
partners overeengekomen dat het
nieuwe bezoldigingssysteem zou
worden ingevoerd per 1 juli 2020.
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Vooruitlopend op de invoering van
het nieuwe bezoldigingssysteem
werden in het onderhandelaarsresultaat 2018-2020 afspraken
gemaakt om per 1 januari 2019 en
1 augustus 2019 de eerste stappen
te zetten. Deze afspraken over de
eerste stappen behelsden de
invoering per 1 januari 2019 van een
nieuwe tijdelijke loontabel. Over
deze tijdelijke loontabel werd
afgesproken dat ze van kracht zou
zijn tot 1 juli 2020 omdat op deze
datum het nieuwe loongebouw zal
worden ingevoerd.
Per 1 augustus 2019 werd de eerste
samenvoeging van de salaristabellen van de Koninklijke Marine en de
overige krijgsmachtonderdelen
doorgevoerd. Na de achterbanraadpleging door de diverse bonden van
Defensiepersoneel werd op
30 juli 2019 het overeengekomen
onderhandelaarsresultaat in een
vergadering van het SOD omgezet
in een arbeidsvoorwaardenakkoord.
Voor de handtekeningen konden
worden gezet onder het akkoord
diende er nog wel een belangrijk
punt te worden rechtgezet. In de
voorliggende periode had de
Defensieonderhandelaar namelijk in
een AV-krant van Defensie laten
optekenen dat in het onderhandelaarsresultaat 2018-2020 zou zijn
afgesproken dat er op 1 juli 2020
een eerste stap moet zijn gezet in
de stapsgewijze aanpassing van het
loongebouw. In reactie op deze,
voor ons opmerkelijke, uitspraak

heeft onze voorzitter in het SOD op
30 juli 2019 toen namens de
CCOOP/ACOM het navolgende
medegedeeld:
“Als u dan toch meent een AV-krant
uit te brengen op 11 juli, zorg er dan
voor dat de feiten kloppen. Maar
belangrijker nog, beschadig het
vertrouwen niet. Feiten die niet
kloppen zouden immers nog
vergissingen kunnen zijn of
typefouten, maar het interview in
voornoemde krant met uw voorzitter van de WG AV heeft bij een
aantal van onze leden, maar ook bij
de overlegvertegenwoordigers van
de CCOOP nogal wat kwaad
gedaan. Zij geeft in dit interview
immers het volgende aan: ‘In het
onderhandelaarsresultaat is
afgesproken dat op 1 juli 2020 de
eerste stap moet zijn gezet van
stapsgewijze aanpassing van het
loongebouw.’ Hoewel dit aardig
overeenkomt met onze uitgangspunten voorafgaand aan de
uiteindelijke onderhandelingen is dat
écht niet wat er in het onderhandelaarsresultaat staat. En dit is voor
ons in ieder geval geen typefout,
maar lijkt ons toch echt een
bewuste keuze. En als we dan
meewegen dat we nog een
rechtszaak hebben lopen over de
interpretatie van gemaakte
afspraken is dat voor ons wel een
issue. Als wij als sociale partners de
komende tijd weer samen aan tafel
moeten om de huidige afspraken uit
te werken en de andere grote
dossiers af te ronden is vertrouwen
van groot belang. En dat vertrouwen
was al broos en wordt er zo niet
groter op. Waar dat ons de komende tijd zal brengen zal de tijd dan
ook moeten leren. Als eerste willen
wij u vragen onomwonden uit te
spreken dat er op 1 juli 2020 een
nieuw loongebouw zal worden
ingevoerd, en niet zoals in voornoemd interview aangegeven ‘de
eerste stap moet zijn gezet van
stapsgewijze aanpassing van het
loongebouw’.”
De reactie van de voorzitter van het
SOD was gelukkig helder en
duidelijk. Namens Defensie werden
namelijk de onderstaande woorden
uitgesproken:

“Het omzetten van dit resultaat naar
een akkoord beschouwt de
werkgever nadrukkelijk niet als een
eindstation. De centrales hebben
ook al in hun terugkoppelingen
gemeld dat sociale partners met dit
akkoord een forse ambitie uitspreken die zij gezamenlijk zullen
moeten oppakken, waarbij ook het
gevoel van urgentie door centrales
en werkgever wordt gedeeld.
Partijen zullen dit nu voortvarend
gaan oppakken, zoals de werkvloer
dat ook van hen verwacht. Concreet, zo stelt spreker, zal de
werkgever in afstemming met de
centrales komen tot een voorstel
om de grote onderwerpen op te
pakken en dat geldt ten aanzien van
het loongebouw, maar zeker ook
ten aanzien van het personeelssysteem en een heleboel andere
aanpalende onderwerpen. De
voorzitter meent dat er vandaag een
belangrijke stap richting de toekomst is gezet en geeft nogmaals
aan dat partijen dit in gezamenlijkheid gaan oppakken. In reactie op
de vragen van de heer Kropf
(voorzitter ACOM) stelt spreker het
volgende. Ten aanzien van het
loongebouw is de juiste tekst zoals
die in het akkoord is opgenomen, te
weten: op 01-07-2020 wordt een
nieuw loongebouw ingevoerd.”

Met deze geruststellende en
duidelijke woorden namens
Defensie kon worden overgegaan
tot ondertekening van het resultaat.
De ACOM was op dat moment,
ondanks dat het zomerverlof nog
aan de gang was, klaar om zoals
door onze voorzitter tijdens
hetzelfde SOD is aangegeven, de
hand aan de ploeg te slaan en door
te pakken. Helaas bleek die
voortvarendheid in de daarop
volgende maanden niet aanwezig bij

SOD

bezoldigingsstelsel vastgelopen
Defensie. Men was nog niet klaar
met de interne afstemming voor
vervolgoverleg over de invoering
van een nieuw bezoldigingsstelsel.
In onze ogen ging kostbare tijd
verloren. Er waren slechts informele
sessies en wij maakten ons zorgen
over de voortgang van het proces.
Deze zorg nam alleen maar toe toen
wij eind december 2019 door
diverse verontruste leden werden
gewezen op een blog van de
directeur werkgeverszaken van
Defensie. In de bewuste blog stelde
de directeur namelijk dat ze samen
met de verschillende Defensieonderdelen, gestart is met nadenken
over een nieuw bezoldigingsstelsel
(loongebouw en de toelagen).
Allereerst was dat, wat ons betreft
op dat moment natuurlijk al rijkelijk
laat. De ACOM denkt hier al jaren
over na en ook tijdens de onderhandelingen richting het akkoord
2018-2020 was dit voor ons al een
belangrijk aandachtspunt. Vervolgens gaf de directeur aan dat dit
“uiteraard straks onderwerp van
overleg is met de vakcentrales”,
maar dat het vooral belangrijk is om
de vraag te beantwoorden: “Waar
Defensie in de praktijk van alledag
tegenaan loopt en wat Defensie zelf
vindt dat hieraan gedaan moet
worden?” Op zich uiteraard een
valide vraag. Hoewel wij ons altijd
afvragen wat daarbij leidend is? De
wensen of het gegeven dat er
telkenmale geen geld schijnt te zijn
om serieuze stappen te zetten op
complexe dossiers. De blog werd
voor ons echter nog zorgwekkender
toen we lazen dat het nieuwe
loongebouw moet aansluiten op
bijvoorbeeld een nieuw personeelssysteem. Deze zaken waren
bewust ontkoppeld, er zou op 1 juli
2020 een “bij de tijd passend
bezoldigingssysteem en hierbij een
vereenvoudigd model van toelagen”
worden ingevoerd en over het
nieuwe personeelssysteem zouden
per 1 oktober 2020 nadere afspraken worden gemaakt. De bewuste
blog werd voor ons zorgwekkender
en erg vaag toen we lazen dat de
directeur werkgeverszaken aangaf
dat ze de uitkomsten van de
verkenningen van Defensie met het
personeel wilde gaan delen. Daar is
an sich niets mis mee. Dat werd
e.e.a. wel toen we uit de blog
opmaakten dat ze daarvoor in
februari 2020 de eerste bijeenkomst
wilde gaan organiseren.

Brandbrief ACOM aan SOD

Voor alle duidelijkheid: Het was
december 2019. Als dan de
directeur werkgeverszaken aangeeft
dat ze in de maand februari 2020
het personeel gaat informeren en
daarna nog met de centrales van
overheidspersoneel oftewel de
vakbonden moet overleggen om
overeenstemming te bereiken,
bekruipt ons hetzelfde verontrustende gevoel dat onze leden kregen
toen ze de blog lazen en ons
informeerden. Dit kon wel eens wat
betreft de tijd niet gaan passen. De
werkgever is in december 2019 nog
aan het nadenken en heeft het
voornemen om in februari 2020 haar
gedachten met het personeel te
gaan delen. Daarbuiten hebben wij
als SCO-Def de afspraak dat bij een
eventuele overeenstemming de
bonden hun achterban voor
1 juli 2020 kunnen raadplegen. Voor
de ACOM werd door dit alles
duidelijk dat de urgentie over dit
onderwerp nog steeds niet
(voldoende) aanwezig was bij de
werkgever Defensie. Belangrijker
nog de tijd begon echt te dringen
gezien het uitgesproken voornemen
nog voor 1 juli 2020 tot overeenstemming te komen.
Als ACOM konden we dit niet
langer aanzien. We hebben dan ook
op 23 december 2019 een brandbrief gestuurd aan het SOD over het
niet op gang komen van de
onderhandelingen over het nieuwe
bezoldigingssysteem voor militairen.
In de brief verwezen wij naar de
recente blog van de directeur
werkgeverszaken. Met name op
wat uit de publicatie blijkt namelijk
dat Defensie dit onderwerp
klaarblijkelijk minder urgent vindt. In
deze brief gaven wij ook aan nog
even weg te blijven van de vraag of
Defensie wel daadwerkelijk
(voldoende) budget heeft om aan
een nieuw stelsel invulling te
kunnen geven. Tot slot riepen wij
Defensie in ons schrijven op om zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is
weer formele vergaderingen van de
werkgroep arbeidsvoorwaarden te
beleggen. Het meest prominente
agendapunt zou zonder meer
moeten zijn het “bij de tijd passende bezoldigingssysteem
(inclusief het bijbehorende stelsel
van toelages).” Ook verzochten wij
met klem de brandbrief te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het SOD. Maar van

agendering en behandeling van
onze brief is het tot op heden niet
gekomen. Het resultaat van de
ACOM-brief was wel het formeel
starten van de onderhandelingen op
31 januari 2019.

Tijdelijke salaristabel niet
eindigen op 1 juli

Inhoudelijk kunnen wij niet ingaan
op de onderhandelingen omdat
deze vertrouwelijk zijn. Maar via
enkele gezamenlijke communicatieteksten bent u gedurende het
proces geïnformeerd over de
voortgang. Dat dit allemaal niet zo
gemakkelijk liep kon u uit de
communicatieteksten opmaken.
Het betreft, zeker als je in december
nog “aan het nadenken bent”,
complexe materie met veel
denk- en rekenwerk. Onze zorg dat
de kans bestond dat er op 1 juli
geen nieuw bezoldigingsstelsel en
bijbehorend loongebouw zou zijn
werd dan ook met de dag groter.
Grote zorgen hadden wij dat op
1 juli de situatie zou ontstaan dat de
tijdelijke salaristabel zou vervallen
zonder een nieuw bezoldigingsstelsel inclusief loongebouw. Als deze
situatie zich zou voordoen zouden
diverse militairen er op 1 juli 2020 in
inkomen op achteruit gaan. Om
zeker te zijn dat dit scenario zich niet
zou voordoen hebben wij op 23 april
2020 een brief geschreven aan de
voorzitter van het SOD. In deze brief
gaven wij nogmaals aan van mening
te zijn dat er veel te laat gestart
werd met de formele onderhandelingen over het loongebouw voor
militairen. En dat bovendien het
overleg in de sector Defensie
bemoeilijkt wordt door de maatregelen in het kader van de coronauitbraak. Er is op dit moment ook
niet te voorzien hoe lang en in
welke mate deze maatregelen
zullen voortduren. In het laatste
arbeidsvoorwaardenakkoord staat
expliciet vermeld dat de tijdelijke
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.
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Een eerste stap impliceert wat ons
betreft dat deze niet ongedaan
gemaakt wordt maar gevolgd wordt
door vervolgstappen. Zoals gezegd
wordt ook het overleg in de sector
Defensie bemoeilijkt door de
maatregelen in het kader van het
coronavirus. Hoewel ook wij ons
maximaal in willen zetten om te
komen tot een nieuw loongebouw en
toelagestelsel voor militairen op 1 juli
2020 is niet uit te sluiten dat deze
datum, onverhoopt, niet gehaald gaat
worden. Wij roepen u dan ook nu
met deze brief op om aan te geven
dat de tijdelijke salaristabel niet zal
eindigen op 1 juli 2020 als er op die
datum geen nieuw loongebouw voor
militairen kan worden ingevoerd. Wij
kunnen ons immers niet indenken
dat u als goed werkgever zou
accepteren dat militairen er (zeker in
de huidige situatie) per 1 juli 2020 in
inkomen op achteruit zouden gaan
t.o.v. van de maanden ervoor.
Wij hadden de hoop dat we op dat
moment in ieder geval duidelijkheid
aan het Defensiepersoneel konden
geven mocht er geen overeenstemming voor 1 juli worden bereikt. Het
antwoord van Defensie kwam
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2 weken later, op 7 mei jl. en verraste
ons niet. De urgentie en noodzaak
alsmede inzicht in de stand van zaken
met betrekking tot het overleg op dat
moment bleken nog steeds niet
aanwezig. Defensie antwoordde
namelijk:
“Ik ben blij met een handreiking om
ook onder deze moeilijke omstandigheden tot een resultaat te willen
komen. Ik onderschrijf het belang
hiervan. Gelet op ons gezamenlijke
commitment op dit punt, ben ik van
mening dat uw oproep om aan te
geven ‘dat de tijdelijke salaristabel
niet zal eindigen op 1 juli 2020 als er
op die datum geen nieuw loongebouw voor militairen kan worden
ingevoerd’ prematuur is. Er ligt
immers een periode voor ons die we
voor inhoudelijk overleg op dit punt in
kunnen zetten”.
In de daarop volgende circa 4 weken
bleek dat Defensie en de bonden op
bijna alle onderdelen over het nieuwe
bezoldigingsstelsel mijlenver uit
elkaar lagen. Wij kregen ook het idee
dat e.e.a. aan de kant van Defensie
niet alleen in het gedachtengoed zit
maar dat financiële aspecten

misschien nog wel veel meer de
doorslag geven.
Op 5 juni jl. liep het overleg vast en
konden de SCO-Def niets anders
besluiten dan stoppen met het
overleg in de Werkgroep arbeidsvoorwaarden. In een gezamenlijke brief,
die door alle onderhandelaars is
ondertekend, wordt opgeroepen tot
overleg met staatssecretaris in het
SOD. Wanneer dit SOD gehouden
gaat worden is bij het ter perse gaan
van dit nummer nog niet bekend.
Ongeacht wanneer het SOD
gehouden gaat worden en wat de
uitkomst ook mag zijn, de ACOM blijft
zich keihard inzetten dat niemand er
op 1 juli aanstaande in inkomen op
achteruit gaat. Wij hopen, misschien
wel tegen beter weten in, dat de
bewindspersonen ingrijpen in het
huidige proces en afspraken nakomen en laten zien zeer wel de
urgentie te beseffen om snel te
komen tot afspraken voor de
invoering van een nieuw bezoldigingssysteem. Voor de meest actuele
informatie en alle voornoemde
brieven kunt u terecht op de website
van de ACOM.

Alternatief programma Nationale
Veteranendag vanuit de Ridderzaal
De Nederlandse Veteranendag is dit jaar, als gevolg van de coronamaatregelen, anders
van opzet. In het aprilnummer van ACOM Journaal hebben wij daar al melding van
gemaakt. Het Nationaal Comité Veteranendag heeft nu als alternatieve “niet-fysieke”
opzet gekozen voor een speciaal programma vanuit de Ridderzaal om de 111.000
veteranen die Nederland telt, te eren.
Het alternatieve programma vanuit
de Ridderzaal behelst onder meer
verhalen van veteranen, bericht een
woordvoerder van de organisatie.
Zo komt onder anderen een
Defensieverpleegkundige, veteraan
en recent ingezet in de strijd tegen
COVID-19, haar ervaringen delen
die ze opdeed op de IC-afdeling van
een Rotterdams ziekenhuis.
Ook een Afghanistan-veteraan die
blijvend letsel opliep doet zijn relaas
over hoe de sport en deelname aan
de Invictus Games hem sterker
hebben gemaakt. De 95-jarige

Indië-veteraan Hendrik Fokkens
maakt ook zijn opwachting met zijn
indrukwekkende wederwaardigheden in voormalig Nederlands-Indië.

Ceremonie Ridderzaal

Bij de aangepaste ceremonie in de
Ridderzaal is ook minister Ank
Bijleveld van Defensie aanwezig in
gezelschap van de Commandant
der Strijdkrachten, luitenant-admiraal Rob Bauer en de InspecteurGeneraal der Krijgsmacht, luitenantgeneraal MARNS Frank van Sprang.
De minister spreekt de veteranen
toe en reikt de Koninklijke Erepenning uit aan de Vereniging Dragers
Militaire Dapperheidsonderscheidingen die haar gouden jubileum
viert. Het programma, dat om
13.00 uur begint, wordt afgesloten
met een videoboodschap van
premier Rutte.

De alternatieve opzet van de
Nationale Veteranendag voorziet
ook in een zangoptreden van
veteraan en zanger (oud-deelnemer
aan de televisieshow The Voice)
sergeant Dennis. Een ensemble
van de Koninklijke Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’ en een combo
van het Luchtmachtorkest, zorgen
voor de muzikale begeleiding.
Verder zijn er reportages te zien van
een optreden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine op het
Malieveld (‘coronaproof’ met
inachtneming van social distancing),
en van muzikale bijdragen vanuit
Eindhoven en het KTOM Bronbeek.
De NOS zal een ruime samenvatting uitzenden van deze bijzondere
Veteranendag. Daarin onder meer
beelden van een wandeling door de
Haagse binnenstad langs de
traditionele defiléroute.
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Klachtenregeling bij Defensie:
wat is hierbij van belang?
Defensie kent een klachtenregeling onder de noemer ‘Klachtenregeling Defensie’. Deze regeling geeft ‘spelregels’ over, van,
voor het indienen van een
klacht en de behandeling en
afdoening. De verschillende
facetten van de klachtbehandeling worden hieronder op hoofdlijnen besproken.

De Klachtenregeling Defensie
(hierna: de Klachtenregeling) geeft
een definitie van het begrip klacht:
een uiting van ongenoegen over
de wijze waarop een bestuursorgaan - dan wel persoon die
werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan - zich heeft gedragen.
Een ‘uiting van ongenoegen’ is
een ruim begrip en kan betrekking
hebben op uiteenlopende
gedragingen. Binnen het militaire
bedrijf wordt met ‘bestuursorgaan’ de (direct) leidinggevende of
(plaatsvervangend) commandant
van de eenheid bedoeld. Maar de
klacht kan ook betrekking hebben
op een andere defensiemedewerker.
De Klachtenregeling is een
specifieke, aanvullende regeling
op hoofdstuk 9 Klachtbehandeling
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb geeft
overigens geen definitie van het
begrip klacht.

Aard van de klacht

Elke klacht moet een concrete
beschrijving of inhoud hebben.
Het vormt immers het onderwerp
van onderzoek. De Klachtenregeling onderscheidt een aantal
onderwerpen: verbaal en nonverbale (fysieke) intimidatie,
seksuele intimidatie, agressie,
stalking, discriminatie, pesten en
treiteren en kwaad spreken. Het
is van belang dat u - als klager
- uw klacht goed omschrijft
waarbij u concrete voorbeelden
noemt, waarbij de aangeklaagde
over de schreef is gegaan.

De klachtprocedure

Een klacht kan zowel mondeling
als schriftelijk worden ingediend,
bij de commandant of leidinggevende van de aangeklaagde. De
klachtbrief kan ook bij het Centraal
Klachtencoördinatiepunt (CKP) of
bij het Decentraal Klachtencoördinatiepunt van uw defensieonderdeel worden ingezonden.
Vervolgens gaat de leidinggevende van de aangeklaagde - in de rol
van klachtbehandelaar - met de
klacht aan de slag. Een schriftelijke klacht of klaagschrift bevat,
naast de ondertekening door
klager, de naam en adres van de
klager, de dagtekening en
omschrijving van de gedraging
waarover wordt geklaagd, de
vermelding van de plaats waar de
gedraging is vertoond, de
identiteit van aangeklaagde en
getuigen van het incident of
voorval.
Als de gedraging waarop de klacht
betrekking heeft, zich langer dan
één jaar voor indiening van de
klacht heeft voorgedaan, bestaat
er geen verplichting de klacht in
behandeling te nemen. Dit geldt
ook als de gedraging eerder
conform de Klachtenregeling is
behandelend of thuishoort bij een
rechtelijke instantie of administratieve rechter.
In elk geval bestaat er geen plicht
tot behandeling van de klacht als
het belang van klager dan wel het
gewicht van de gedraging
kennelijk onvoldoende is.

Een klacht kan ook betrekking
hebben op een ontvangen
dienstbevel van een militaire
meerdere waarover de militair
zich bezwaard voelt of op een
krenkende of onbillijke behandeling die hij of zij van deze meerdere heeft ontvangen. Artikel 9
van de Wet ambtenaren defensie
geeft voor de behandeling van
dergelijke klachten bijzondere
regels.

De klachtbehandelaar

De klachtbehandelaar kan advies
inwinnen bij de Centrale Adviseur
Integriteit Defensie die werkzaam
is bij de Centrale Organisatie
Integriteit Defensie (COID).
De klachtbehandelaar (lees:
commandant) kan zich laten
adviseren door een zogeheten
‘klachtadviesinstantie’. De
klachtbehandelaar is verplicht de
Commissie Ongewenst Gedrag
(COG) - als klachtadviesinstantie
- om advies te vragen in het geval
de klacht betrekking heeft op
ongewenst gedrag. Echter als de
klager een onderzoek door de
COG niet wenst, dan blijft het
achterwege.

Mediation

De klacht kan ook door
middel van mediation of
bemiddeling worden
opgelost. De klachtbehandelaar is verplicht
deze optie met de
klager te bespreken.
De klager kan
kiezen voor de
inzet van een
mediator vanuit
de defensieorganisatie.
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Mediation in plaats van een
onderzoekstraject door de
COG kan een goede optie zijn
als klager het onderwerp van
de klacht niet ernstig van
aard vindt en bereid is de
klacht op informele wijze op
te lossen.
Als u kiest voor mediation
is het raadzaam de
klachtbrief niet in te
trekken maar aan de klachtbehandelaar te vragen de behandeling van de klacht op te schorten
en dus aan te houden voor het
geval de mediation niets oplevert.

Het verloop van het
onderzoek

De behandeling van de klacht is in
feite een ‘mini-proces’ waarbij de
klachtbehandelaar uiteindelijk
beslist - al dan niet op grond van
het advies van de klachtadviescommissie - of een klacht
gegrond of ongegrond is. De
behandeling van de klacht is niet
openbaar. Dit betekent dat de
gehele zaak ‘achter gesloten
deuren’ wordt behandeld waarbij
alle betrokkenen geheimhouding
in acht moeten nemen.
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Zowel klager als aangeklaagde
worden gehoord. Dit betekent dat
de klager zijn klacht mondeling
kan toelichten en de aangeklaagde kan zich niet alleen schriftelijk
maar ook mondeling verdedigen.
Klager en aangeklaagde kunnen
zich door een raadsman of
raadsvrouw laten bijstaan. Van elk
horen wordt een verslag gemaakt
waarvan de andere partij een
kopie ontvangt.
Het onderzoek door de klachtadviescommissie wordt afgesloten
met een schriftelijk advies waarop
beide partijen (klager en aangeklaagde) nog hun schriftelijke
commentaar mogen leveren
voordat het aan de klachtbehandelaar wordt gezonden.

Termijnen voor de behandeling en afdoening
De klacht wordt binnen zes
weken na ontvangst van de
schriftelijke klacht door de
klachtbehandelaar afgedaan of
afgerond. Als de klachtadviesinstantie is ingeschakeld, moet de
klacht binnen tien weken worden
afgedaan. In beide voornoemde
gevallen, kan de afdoening met
vier weken worden verlengd.

Indien tijdens het onderzoek
duidelijk wordt dat door de klager
tevens aangifte van een mogelijk
strafbaar feit is gedaan (bijvoorbeeld aanranding of verkrachting)
dan wordt de behandeling van de
klacht opgeschort (voorlopig
stopgezet) totdat van het Openbaar Ministerie, de KMar of de
politie is vernomen dat er, gelet
op alle omstandigheden, geen
bezwaar bestaat tegen het verder
behandelen van de klacht door de
klachtbehandelaar.
De klachtbehandelaar stelt de
zogeheten ‘afdoeningsbrief’ op
die zowel aan de klager als aan de
aangeklaagde wordt verzonden.
Hierin staan de bevindingen van
het onderzoek en de conclusies
die de klachtbehandelaar daaraan
verbindt: de klacht wordt (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond
verklaard.

Systeem Melding
Voorval

De afdoening wordt geregistreerd
in het Systeem Melding Voorval.
Een afschrift van de afdoeningsbrief wordt aan het hoofd
defensieonderdeel verzonden en
ook aan de klacht adviescommissie als deze was ingeschakeld.
Verder wordt het Decentraal
Klachtencoördinatiepunt over de
wijze van afdoening geïnformeerd.

Doel en nut van
de klachtregeling

Defensie is een grote professionele organisatie waarbinnen veel
mensen met elkaar samenwerken. Een spreekwoordelijke
aanvaring tussen twee defensiemedewerkers of tussen een
leidinggevende en een ondergeschikte militair of burgerambtenaar, komt geregeld voor: een incident of gebeurtenis die werkelijk
niet door de beugel kan. Het kan
ook gaan om aanhoudend irritant
gedrag van een medewerker
jegens een andere medewerker
waardoor u nadeel ondervindt.
Middels de Klachtregeling wordt u
een deugdelijk platform aangereikt waarop uw klacht serieus
wordt aangehoord en op zorgvuldige wijze wordt behandeld. In
het geval u het niet eens bent
over de afdoening van de klacht
en/of de wijze van behandeling
(doorlooptijd) dan bent u gerechtigd om binnen één jaar na
kennisgeving van de afdoening de

Nationale ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen.
Vanuit het beginsel van goed
werkgeverschap zal Defensie de
klacht serieus en zorgvuldig
behandelen met inachtneming van
de waarborgen die in de Klachtenregeling staan vermeld. De klager
die zijn of haar de klacht te goeder
trouw heeft ingediend, wordt - als
gevolg hiervan - op geen enkele
wijze in zijn of haar positie
benadeeld. Verder dient eenieder
die op de hoogte is gebracht van
de feiten van de zaak en in het
bezit is van documenten geheimhouding in acht te nemen.
Verder wordt de klacht of klaagschrift behandeld met inachtneming van de Gedragscode
Defensie en de zogeheten
behoorlijkheidsnormen van de
Nationale ombudsman, waarbij
vier kernwaarden gelden: open en
duidelijk, respectvol (fatsoenlijke
bejegening), betrokken en
oplossingsgericht (maatwerk) en
eerlijk (fair play) en betrouwbaar.

Slot

Indien u een uiting van ongenoegen wenst te doen over het
gedrag van een andere defensiemedewerker, dan heeft u het
volste recht om - op grond van de
Klachtenregeling - een gemotiveerde klacht per post of digitaal
in te dienen via de site van
Defensie. Nadere inlichtingen kunt
u inwinnen bij het Centraal
Klachtencoördinatiepunt (CKP) via
088-950 05 00 (vanuit het
buitenland via +31 88 950 05 00).
Als u marechausseemedewerker
bent dan kunt u de klacht indienen
via de pagina ‘Klacht gedrag
medewerker marechaussee’ van
de site van Defensie.

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.
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Veteranenombudsman kritisch over
behandeling veteranen door Defensie
In 2019 hebben 279 veteranen c.q. hun relaties de hulp van de Veteranenombudsman
ingeroepen in verband met ingediende klachten en claims bij Defensie. Men vindt
met name de afwikkeling stroperig en volgens veel klagers gaat het om het moedwillig traineren van het afhandelingsproces door Defensie.
Afgezet tegen de jaren 2017 (152)
en 2018 (208) is er in 2019 sprake
van een beduidende toename. De
Veteranenombudsman/Nationale
ombudsman maakt onder meer
hiervan melding in zijn verslag
‘Regel regie!’ over zijn werkzaamheden en activiteiten in 2019. De
klachtbemiddelaar constateert
“een forse stijging” aan veteranen met klachten over de
“behandeltermijn van hun klacht
of vraag door de instanties”. In
2019 deden in dit verband 40
veteranen een beroep op de
ombudsman. Het jaar ervoor
waren het nog 18.

Stijging klachten
‘Afghanistan-veteranen’

Aan de hand van een aantal
criteria stelt de ombudsman vast
in welke categorieën de veteranen die een beroep doen op zijn
diensten, kunnen worden
ondergebracht. Van belang daarbij
zijn onder andere: de missie(s)
waaraan men heeft deelgenomen,
het krijgsmachtonderdeel en de
leeftijd.
De grootste groep die in 2019
een beroep deed op de Veteranenombudsman wordt gevormd
door veteranen die deelnamen
aan missie(s) in voormalig
Joegoslavië (50) en Afghanistan
(41). Bij de ‘Afghanistan-vetera-

nen’ tekende zich een opmerkelijke stijging af: In 2017 leverde
die groep nog ‘maar’ 11 klachten
op. Daarentegen liet de groep
‘oude veteranen’, de oudgedienden uit voormalig NederlandsIndië en Nieuw-Guinea, een daling
zien. Die daling zal in de komende
jaren, zo is de verwachting, verder
doorzetten “gelet op de leeftijd
van veteranen uit de Tweede
Wereldoorlog en NederlandsIndië”. Overigens vallen de
meeste veteranen die zich in 2019
bij de klachtbemiddelaar meldden
in de leeftijdscategorie 41 tot
60 jaar.

Inkomensvoorzieningen
grootste klachtenonderdeel

De meeste klachten kwamen het
vorig jaar uit de groep veteranen
van de Koninklijke Landmacht, het grootste krijgsmachtdeel. Ook
in 2017 en 2018 voerden Landmacht-veteranen de klachtenlijst
aan. “Gezien de bijdrage van de
landmacht bij langdurige missies
in Libanon, voormalig Joegoslavië
en Afghanistan is dit een logisch
gevolg.”
Omdat de klachten soms diverse
‘onderdelen’ bevatten en gaan
over meer instanties wordt de
volgende categorisering aangewend om e.e.a. te preciseren en
verduidelijken.
• Inkomensvoorzieningen
• Geneeskundige voorzieningen
• Erkenning
• Nazorg
• Schuldenproblematiek
• Behandeltermijn
• Overig
“Inkomensvoorzieningen” zijn in
ruime meerderheid onderdeel van
de klachten.
Ten opzichte van vorig jaar is er
sprake van een forse toename:
128 in 2019 tegenover 80 in
2018.

En dan is er, zoals al gemeld, de
forse stijging van het aantal
klachten over de behandeltermijn
van een klacht of vraag door de
instanties (40 in 2019 versus 18 in
2018). Stabiel gebleven, vergeleken met 2018, is het aantal
klachten in de sfeer van schuldenproblematiek. De teller stond hier
op 12.

Internationale activiteiten
Veteranenombudsman

Op de klachtenlijst van de
veteranen die een beroep doen op
de Veteranenombudsman staat
het ministerie van Defensie
logischerwijs soeverein op de
eerste plek. Gevolgd door het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, “als uitvoeringsorganisatie
voor de militaire invaliditeitspensioenen en voorzieningen voor
militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Daarnaast werd geklaagd
over andere overheidsinstanties,
waaronder diverse gemeenten (5),
uitkeringsinstanties (7) en andere
ministeries (5).”Maar ook organisaties die (mede vanwege het
ministerie van Defensie) een taak
hebben in de veteranenzorg, het
Veteraneninstituut en stichting de
Basis, blijven, elk met 7 klachten,
niet buiten schot.
Behalve op nationaal niveau is de
Veteranenombudsman ook
internationaal actief. Zo maakt de
klachtbemiddelaar deel uit van het
internationale netwerk van
militaire ombudsinstanties. In dit
verband participeert hij in de
International Conference of
Ombuds Institutions for the
Armed Forces. ICOAF. Dit is een
jaarlijkse bijeenkomst waarbij
vertegenwoordigers van ombudsinstanties in de krijgsmacht
ervaringen uitwisselen over onder
meer klachtenbehandeling en
welzijn van burgers en militairen.
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Bandieten, te wapen!', Nederlandse partizanen in Italiaanse dienst

Onthullend boek over Nederlanders
bij de Italiaanse Partizanen in WO II
Jonge Nederlanders, ideologisch gedreven, op avontuur,
geld of roem belust, hebben zich in verleden en heden,
heel vaak aangesloten bij de gewapende (vrijheids)strijd
in het buitenland. Noem de recente bloedige (etnische)
conflicten op de Balkan (voormalig Joegoslavië), de
Spaanse Burgeroorlog of de partizanenguerilla tegen de
nazi’s en fascisten in Italië en het Nederlandse contingent is niet zelden ‘stevig’ te noemen.
Of het nu intellectuelen,
kunstenaars, schrijvers/
journalisten, filmers of
(notoire) avonturiers betrof,
ze streden, over het algemeen,
mee in de gelederen van de
vrijheidsstrijders, - degenen die een
binnenlands of buitenlands juk
wilden afwerpen.

Spaanse Burgeroorlog

Het best gedocumenteerd (tot nu
toe) is de bijdrage van Nederlanders
aan de Spaanse Burgeroorlog.
Zowel in het Republikeinse kamp
(de wettig gekozen linkse Volksfront
regering) als aan de kant van de
opstandige Nationalisten (hoge
militaire officieren, rechtse en
radicaal-rechtse groeperingen)
deden Nederlanders mee, - het zij
daadwerkelijk of als schrijvende c.q.
filmende sympathisant. Schrijvers/
journalisten en filmers als Albert
Helman, Jef Last, Nico Rost, Gerard
Vanter, Joris Ivens (namens de
Komintern1) aan Republikeinse zijde
en aan het Nationalistische front
(schrijvende) sympathisanten als
Louis Grondijs, Hans de la Rive Box
alias Marc van Buren, Maurits van
Vollenhoven e.a.
Van de Nederlanders die zich
indertijd aansloten bij de Italiaanse
partizanen in hun strijd tegen de
binnenlandse fascisten en de
Duitse bezetter is weinig tot niets
bekend bij het grote publiek. Een
enkeling, zoals de econoom-bankier

18

1

Frits Snapper, deed zijn relaas in
‘memoires-vorm’.
Maar wie nu meer wil weten over
de Nederlandse partizanen in Italië
kan zich laven aan het op 12 juni jl.
verschenen boek van Rende van de
Kamp: ‘Bandieten, te wapen!
Nederlandse Partizanen in Italië in
de Tweede Wereldoorlog’.

Partizanen Italië

In het boek wordt “voor het eerst”
uitvoerig uit de doeken gedaan hoe
jonge Nederlanders zich aansloten
bij de Italiaanse Partizanen. “Een
onthutsend verhaal over vergeten
veldslagen, anonieme oorlogsgraven, vermissingen en een soms
bewust verzwegen stukje oorlogsgeschiedenis”, meldt de uitgever.
Het waren niet allen idealistische
jongemannen, ‘starry-eyed’, die hun
leven in de waagschaal stelden
voor ‘de goede zaak’. Sommigen
waren “gestrande” Engelandvaarders, zoals Frits Snapper, die “van
de nood een deugd maakten. Maar
de grootste groep bestond uit
Nederlandse jongens die - al dan
niet gedwongen - op vaak zeer
jonge leeftijd in Duitse (krijgs)dienst
waren getreden en besloten om
over te lopen naar de partizanen.”
Zij kregen nooit “de erkenning en
waardering waar veel van deze
kleurrijke strijders recht op hadden”. Met zijn boek probeert Rende
van de Kamp daar verandering in te

brengen. “(Dat) levert opzienbarende verhalen op. Van een
Nederlandse psycholoog die partizanenleider werd, een Brabantse
priester die een cruciale schakel
vormde in een verzetsnetwerk dat
6.500 Joden en andere vluchtelingen wist te redden tot een
Nederlandse architect die als
partizaan uitgroeide tot de rechterhand van verzetsheld Ferruccio
Parri, die na de oorlog de eerste
president van Italië zou worden.”
Maar de schrijver tekende ook de
soms “bedroevend korte levensverhalen” op van Nederlandse
partizanen voor wie slechts een
anoniem graf restte of die bij
terugkeer in het vaderland gevangenisstraf en verguizing ten deel viel.
Uitgeverij QV stelt drie exemplaren beschikbaar van ‘Bandieten,
te wapen' ter verloting onder de
leden van de ACOM.
Stuur ons een briefkaart of mail
naar info@acom.nl.
Vermeld daarbij uw naam,
registratienummer en de titel van
het boek. Reageren kan tot en
met 26 juni 2020.
‘Bandieten, te wapen! Nederlandse
Partizanen in Italië in de Tweede
Wereldoorlog’. Auteur: Rende van
de Kamp. Uitgever: QV Uitgeverij.
Prijs: € 23,95.

‘Komintern’, de Communistische Internationale of Derde Internationale. Een wereldwijd samenwerkingsverband van communistische partijen onder

aanvoering van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie (CPSU). Opgericht op last van Lenin (Vladimir Oeljanov) maart 1919 in Moskou.

Winnaars verloting ‘Vergeten Soldaat van Oranje’
Bij de verloting van het boek ‘Ab Homburg,
Vergeten Soldaat van Oranje’ van Johan Graas, kwamen de volgende winnaars uit de bus:
• R.J. Ubels
• M. Huizenga
• C. van Stokkum
Proficiat! Veel leesplezier!
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Zingeving en ethiek in
(Een bijdrage van Fred van Iersel, Adviseur van de ACOM inzake Ethische Aangelegenheden)

Het kabinet heeft het aantal besmettingen met corona met succes weten
in te dammen en een ineenstorting van het systeem van intensive care (IC)
voorkomen. De voortvarende inrichting van een Outbreak Management
Team (OMT) heeft daar zeker aan bijgedragen.
Zorgpersoneel heeft zich uit de naad gewerkt
om erger te voorkomen. Hetzelfde geldt voor
militairen. De bevolking heeft zich in hoofdzaak gedisciplineerd gedragen. Nu de crisis
langzaam in acute urgentie afneemt, komen
er echter ook vragen op, inhoudelijk minder
serieuze en zeer serieuze.

(Serieuze) vragen en kansen
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Inhoudelijk het minst serieus te nemen zijn
de vragen die komen van de complotdenkers
die de risico’s voor de gezondheid en de
gezondheidszorg ontkennen. Sommigen van
hen zijn echter president in zwaar getroffen
landen en dezen slagen er nauwelijks in de
bevolking in hun land samen te binden om de
crisis het hoofd te bieden. Daardoor worden
die vragen wel degelijk serieus, niet door hun
inhoud maar door de impact van de clowneske manier waarop de betrokken presidenten
hun macht uitoefenen.
Inhoudelijk veel serieuzer zijn de sociale
utopisten, die de crisis in de volksgezondheid
en vooral die in de economie als een maatschappelijke kans zien om de economie in
sociale en ecologische zin te hervormen. Zij
(her-)openen de discussie over een basisinkomen voor iedereen of over een milieu- en
klimaatvriendelijke Air France/KLM. Zo zijn er
daarnaast ook mensen die in de crisis een
kans op spirituele verdieping en groei zien:
voor de spirituele utopisten doemt er na het
‘slow food’ eindelijk ‘slow life’ aan de horizon,
met meer ruimte voor erkenning van introverte mensen die een prikkelarme economie
prefereren, en voor spirituele praktijken, van
gebed tot yoga.

Aan de horizon van het politieke debat doemt
als zeer ernstige inhoudelijke vraag op de
principiële staatsrechtelijke kwestie of de
maatregelen wel rechtmatig zijn: worden
onze grondrechten niet aangetast door de
crisisaanpak, en nog wel zonder voorwaarden
en begrenzing in de tijd? De vraag is of het
kabinet onze vrijheid wel zo ver mag inperken,
onze verantwoordelijkheid van onderop mag
afnemen en daarna weer toekennen als
verantwoordelijkheid voor uitvoering van zijn
beleid, en of het de sociaal-emotionele
verbondenheid in familiekring, vriendenkring
en met zwakken en ouderen wel zo zwaar
onder druk mag zetten. Heeft het kabinet
wellicht – onbedoeld - een tunnelvisie
ontwikkeld door zich in het begin van de crisis
exclusief op de medische adviezen van het
RIVM te baseren? De eerste Kamervragen
zijn al gesteld over de rechtmatigheid; het
laatste woord is er nog niet over gesproken.

Proportionaliteitsvragen

En dan is er nog de pijnlijke ethische vraag
naar de proportionaliteit van het coronabeleid.
Die heeft minstens twee aspecten.
Allereerst: komen andere patiënten in de
gezondheidszorg wellicht zoveel te kort dat
we binnenkort de sterftecijfers van niet-corona patiënten zien stijgen; is er misschien een
onvoldoende brede weging gemaakt van de
gevolgen van de keuzes voor deze groep? Is
dit wellicht een teken dat de vraag naar
rechtvaardige verdeling van zorg en zorgkosten in het begin van de crisis niet is gesteld;
hiervan is de proportionaliteitsvraag immers
een onderdeel. Dit is het gevolg van de
managementachtige aanpak van het kabinet,
waarin de vraag wát we moeten doen minder
aandacht krijgt dan hóe we het doen.
Ten tweede: komen de kosten van dit
management niet disproportioneel bij de
jongere generaties terecht? Het zijn vragen,
geen antwoorden. Maar we kunnen er niet
langs heen om ze te stellen.
De beantwoording van deze vragen is soms
niet nu al mogelijk. Wel duidelijk is: het
kabinet heeft zich hard ingespannen om te
voorkomen dat intensive care afdelingen over
zouden moeten gaan tot triage. Keuzes
maken tussen patiënten in de IC is te pijnlijk,
en voor artsen, die de eed van Hippokrates
hebben afgelegd, een te zware morele last.
Aan sterfbedden willen we geen verdelings-
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‘Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen (Mc. 8: 35)’

tijden van corona
vraagstuk, want hoe vinden we consensus
over wat in extremis rechtvaardig is? Daarom
is het inzetten op uitbreiding van de IC-capaciteit zeker prudent geweest.

Sterfelijkheid

Naast deze ethische vragen heb ik theoloog
en ethicus vooral een andere vraag, Ze betreft
de zingeving met betrekking tot sterfelijkheid
van de mens, en de politiek-ethische betekenis hiervan.
Mijn vraag luidt: wat zegt de beleving van de
crisis onder de bevolking en de aanpak van de
coronacrisis over onze omgang met de dood?
De politiek zet alles op alles om levens te
redden - dat lijkt, zeker op het eerste gezicht
goed te rechtvaardigen; de overheid moet
immers schild van de zwakken zijn - in dit
geval: de meest kwetsbare medeburgers. En
in tijden van crisis moet er resoluut, gecontroleerd en doeltreffend opgetreden worden. Er
wordt een crisisteam ingericht in plaats van
eerst publiek draagvlak gezocht in Kamer en
samenleving. Begrijpelijk, maar wel eendimensionaal. Van de weeromstuit duidt de
minister-president zijn teamgenoot de
minister van Volksgezondheid stelselmatig
met ‘Hugo’ aan en noemt nooit diens functie:
een close team werkt zo. Het is symptomatisch voor hoe een crisisteam werkt.
Ik zou hier een vraag aan willen verbinden die
niet zozeer aan de overheid gericht is, als wel
aan alle Nederlanders en aan de Nederlandse
cultuur. Zetten we als Nederlanders niet juist
door onze culturele omgang met de dood
onze overheid onder disproportionele druk?
Kan de overheid de rol van crisisbestrijding
rond mortaliteit wel zo lang aan?
Het probleem wordt des te scherper duidelijk
als we ons realiseren dat de overheid aan
niemand het leven echt effectief kan garanderen. De Amerikaanse filosofe Judith Butler
ontkent om die filosofische reden zelfs het
mensenrecht ‘recht op leven’ - dat door
Nederland overigens wel is erkend in het
Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens. Want, zegt Butler, niemand kan dit
daadwerkelijk garanderen. We zijn immers
allemaal sterfelijk. Natuurlijk sluit dit een
inspanningsverplichting van de overheid om
de dood van kwetsbare mensen te voorkomen helemaal niet uit. Maar Butlers visie op
het ‘recht op leven’ brengt wel de grens van

deze inspanningsverplichting in beeld. En die
grens raakt aan onze Nederlandse cultuur. Ik
bedoel daar dit mee. Nederland is goeddeels
geseculariseerd, het geloof in een leven ‘na’
de dood is in de achterliggende decennia
steeds sterker teruggelopen; en parallel
daaraan is het verlangen naar een lang,
gelukkig en gezond leven gegroeid; zo sterk
dat mensen menen dat ze niet alleen mogen
verlangen naar een lang leven, maar zelfs
‘recht’ hebben op een lang, gelukkig en
gezond leven. En wie moet dat recht waarborgen? De overheid!
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Zingeving

Ook de zin van het leven moet volgens veel
Nederlanders exclusief voorafgaand aan de
dood beleefd worden; velen beschouwen
gezondheid dan ook als de hoogste waarde;
die is namelijk een voorwaarde om de dood
uit te stellen en zelf zinvolle activiteiten te
ontplooien, tot zelfverbetering en zelfexpressie. De Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister omschrijft zingeving (meaning of life)
als de uitkomst van de wederkerige versterking van deze autonome zelfcontrole en
zelfwaardering. Neemt de zelfwaardering af,
dan zijn mensen minder gemotiveerd tot
zelfcontrole; neemt de zelfcontrole af, dan
daalt ook de zelfwaardering. Een voorbeeld
hiervan is hoe verslaving werkt: de zelfcontrole neemt af, daardoor daalt de zelfwaardering; als de zelfwaardering laag is, is de
kwetsbaarheid van de zelfcontrole groter et
cetera: een vicieuze cirkel is geboren. Maar
omgekeerd geldt ook: de wederkerige
versterking van zelfcontrole en zelfwaardering
lijkt mensen van nu gelukkig te maken.
Gezondheid biedt de self-control - de autonome controle over het eigen leven - die de

Filosofe Judith Butler
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meeste mensen nodig hebben voor hun
self-esteem - hun zelfwaardering. Precies
daarom is voor de meeste mensen gezondheid zo belangrijk: ze is uitdrukking van die
zelfcontrole. Voor sommigen is zelfcontrole
zelfs een voorwaarde om in leven te willen
blijven, zoals bijvoorbeeld blijkt bij de Nederlandse cultuur rondom euthanasie. Echter niet
alleen dan, maar ook als gezondheid ook nog
eens het positieve resultaat is van eigen
inspanning in voeding, sport en recreatie
draagt zelfcontrole in verband met de eigen
gezondheid extra bij tot hogere zelfwaardering.
De vraag die ik hierbij heb is of we in onze
cultuur nog wel in staat zijn de dood te
aanvaarden als iets wat bij het leven hoort. In
veel oudere culturen, en in eerdere fasen van
de Europese cultuur, waren mensen mijns
inziens beter in staat tot sterven dan in de
onze. Hebben we wellicht de dood niet alleen
succesvol bestreden maar ook verdrongen,
collectief en individueel?
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Onze cultuur heeft in elk geval al enige
decennia een welvaarts- en welzijnspeil
bereikt dat de vraag naar zingeving tot de kers
op de taart maakte. Een klassiek voorbeeld
van de diepe invloed van welvaart op cultuur
is het culturele succes van de behoeftepiramide van de motivatiepsycholoog Abraham
Maslow. Volgens Maslow dienen mensen
eerst hun fysieke levensbehoeften te
vervullen, dan de psychosociale, en pas op de
top van de piramide komen de ´zelfactualisatie´ en de ‘zelftranscendentie’: de kers op de
taart. Eeuwenlang leefden mensen echter
met een mensbeeld dat hieraan precies
tegengesteld was: de zingeving maakt het
voorzien in de andere behoeften zinvol, en
draagt bovendien in constitutieve zin bij aan
geestelijk welzijn. Dan staat de piramide van
Maslow dus op zijn kop.
Inmiddels zijn welvaart en welzijn zo aanlokkelijk geworden dat we ze ‘eeuwig’ willen
voortzetten; ze stellen ons prima in staat tot
zelfactualisatie (niveau 5 bij Maslow) en jezelf
overstijgen (niveau 6 bij Maslow). Maar er is
een keerzijde: dat je de mens en zijn cultuur
met deze visie op zingeving en motivatie in
zijn geestelijke weerbaarheid aantast. Precies
dit ontdekken we nu ineens in de coronacrisis. Zingeving blijkt niet de kers op de taart,
maar een voorwaarde voor probleemoplossing. Daarom staat ‘resilience’ (weerbaarheid)
nu overal hoger op de cultuurpolitieke agenda.
Deze veerkracht is een sleutelcomponent in
zingeving. De mens die deel uit maken van
een cultuur die uitgaat van Maslow’s piramide
is niet weerbaar, niet ‘resilient’.

Eeuwig leven?

Motivatiepsycholoog
Abraham Maslow

Een cynische samenvatting van de toepassing
van de motivatietheorie van Maslow op onze
cultuur zou kunnen luiden: welvaart versterkt
de secularisatie, en secularisatie versterkt de

verdringing van de dood, en laat mensen het
zelf, en vooral de self control voorop stellen.
Maar tegen de tijd dat ze zichzelf kunnen
actualiseren en zelfs ‘overstijgen’ is zowel
God als de letterlijk arme ander al lang als
bron van zingeving uit het zicht verdwenen;
denk daarbij aan de zieke in krottenwijken
elders in de wereld, de dakloze, of de
onzichtbare buitenlandse flexwerker die met
8 anderen in een kleine kamer woont, en de
bewoners van vluchtelingenkampen die
helaas vaak in stinkende armoede moeten
leven. Welvaart als in praktijk gebrachte
theorie van Maslow lijkt een fixatie op eigen
gezondheid en die van dierbaren teweeg te
brengen. Verleidt welvaart misschien tot
hoogmoed in confrontatie met de eigen dood
en de dood van dierbare intimi, of kan ze toch
samengaan met het uiteindelijk vertrouwen in
het overstijgen van de grens van de dood als
menselijke mogelijkheid?
Tja, in het rijke Westen hebben we veel te
verliezen. Maar het belangrijkste lijkt het
Westen al goeddeels verloren te hebben: het
zicht op en vertrouwen in de oorsprong en
bestemming van mensen: de universele en
eeuwige liefde van God. Het eeuwig leven in
liefde dat het christendom predikt, begint
overigens niet na de dood. Het was er vóór
ons leven, tijdens en het is er ‘na’: het duidt
een dimensie en kwaliteit van bestaan aan die
de tijd overstijgt. Eeuwigheid is dus - christelijk verstaan - niet een constructie van een
‘vierde tijd’ na ons verleden, heden en
kenbare toekomst. In het christelijk beeld van
eeuwig leven is het leven op aarde zeer
waardevol, maar behoeft de voltooiing door
de kwaliteit die met ‘eeuwig leven’ wordt
aangeduid: God schenkt als Schepper de
mens de waardigheid, versterkt die als
Verlosser door mens te worden, en voltooit
na de dood de liefde.
Het aldus verstane christelijk geloof sterkt de
eigenwaarde, als het goed is, en vermindert
het belang van totale zelfcontrole. Daar komt
nog bij dat het christendom gelooft dat de
dood niet het laatste woord heeft in een
mensenleven: Gods liefde reikt over die grens
heen. Het christendom biedt zo redenen om
voluit te leven, en tevens erop te vertrouwen
dat niet alles in dit leven vervuld hoeft te
worden. De dood is reëel, maar niet meer
almachtig en dus minder vreeswekkend. Het
sterven van dierbaren en het persoonlijk
sterven blijft verdriet en rouw oproepen, maar
mag daardoorheen mag toch ook met
vertrouwen beleefd worden dat de dood er
niet in slaagt het waardevolle leven uiteindelijk zinloos te maken.

ALGEMEEN
Het is overigens allerminst zeker dat alle in
Nederland woonachtige kwetsbare ouderen
vinden dat de hele gezondheidszorg en de
economie gericht moeten worden op juist hun
persoonlijke aardse voortleven. Juist ouderen
weten vaak dat leven nooit plaats vindt zonder
de zekerheid dat we ooit sterven en dat
mensen niet alle risico’s op de eigen dood in
absolute zin kunnen vermijden. Direct na het
uitbreken van de crisis verschenen er bovendien in verschillende kranten interviews met
senioren die zeiden dat ze geen plaats op de
intensive care willen bezetten; ze hebben,
zeggen ze, al een kansrijk en betekenisvol
leven gehad: ‘laat mijn plaats maar aan
jongeren’. Hier wordt dus wel degelijk een
ethische kant van de omgang met de eigen
dood zichtbaar van de kant van een ‘risicogroep’.

Uitgesproken vertrouwen

Hoe zouden we de coronacrisis beleefd
hebben als het vertrouwen in een goddelijke
liefde die sterker is dan de dood – de liefde
van God voor mensen – sterker en vooral
wijder verbreid was geweest, en verbonden
met een cultuur van compassie tot het einde?
Of beter: hoe beleven mensen de coronacrisis
die ook nu nog steeds niet geloven dat de
dood het einde is? Die zijn er immers nu ook.
Maar waarom zien en horen we ze nauwelijks?

Misschien wordt het tijd om ons te bezinnen
op het cultuurkritische woord van Jezus van
Nazareth: wie zijn leven wil behouden, zal het
verliezen (Mc. 8: 35). Dit heeft natuurlijk ook
betrekking op de persoonlijke risico’s die
zorgmedewerkers en militairen aanvaardbaar
vinden en daadwerkelijk nemen in hun
toegewijde werk in deze crisis. Dit woord
prijst hen.
Maar de betekenis reikt verder. Ze raakt ook
aan de grondslag van onze cultuur. In de
politiek zal dit woord niet snel klinken: de
politiek kan het niet ‘verkopen’ zelfs maar de
indruk te wekken dat ze niet voor kwetsbaren
opkomt. Daar kunnen we ons als Nederlanders in zekere zin gelukkig mee prijzen; beter
een schild voor de zwakken dan een onverschillige of afzijdige overheid. Maar toch
moeten burgers intussen zichzelf meer
publiek uitspreken over dat andere kernprobleem in onze westerse cultuur: de uiteindelijke vergeefsheid van de controledrang die
onze angst voor de dood verscherpt zodat de
grens tussen bestrijding van onnodig vroegtijdig sterven enerzijds en doodsverdringing
anderzijds vervaagt. Hoe lang kunnen we nog
verwachten dat onze regering kampioen
sterfelijkheidsbestrijding is?

De Evangelist Marcus.
Volgens Jusepe Leonardo (1630).

Fred van Iersel, Adviseur ACOM inzake
Ethische Aangelegenheden
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Bisschop Everard de Jong
nieuwe Legerbisschop
Monseigneur dr. Everardus Johannes (Everard) de Jong, hulpbisschop van het
bisdom Roermond, is door paus Franciscus per direct benoemd tot Legerbisschop
(Administrator-aalmoezenier van het Militair Ordinariaat). De Jong (61) volgt in
deze functie bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam op. Punt is per 1 juni 2020
officieel met emeritaat.
Het Militair Ordinariaat geldt in de wandelgangen ook wel als het ‘achtste bisdom’ van
Nederland. Een niet aan een bepaald territorium gebonden diocees verantwoordelijk voor
de Rooms-katholieke geestelijke verzorging
binnen de krijgsmacht.
De aan het Ordinariaat verbonden krijgsmachtaalmoezeniers doen hun (religieus)
werk bij Defensie, onder verantwoordelijkheid
van de Legerbisschop. Het Militair Ordinariaat
werkt daarbij nauw samen met de Dienst
Geestelijke Verzorging (DGV) van de krijgsmacht.

Militair Ordinarius
Monseigneur dr. Jos Punt was sinds 1 april
1995 Legerbisschop als opvolger van bisschop
Philippe Bär die de functie van Militair
Ordinarius van 1983 tot 1993 bekleedde.
Legerbisschop is geen volledige maar een
parttime functie. Everard de Jong blijft dan
ook hulpbisschop in Roermond en blijft wonen
in Maastricht waar hij ook pastoor is van de
parochiecluster Maastricht-Oost.
Mgr. dr. Everard de Jong,
Legerbisschop

ALGEMEEN

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

Datum Tijd

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

Activiteit

Locatie

Thuisfrontinformatiedag eFP 2020-2
Thuisfrontcontactdag
Thuisfrontinformatiedag (diverse missies)
Thuisfrontcontactdag EFP en diverse missies
Thuisfrontcontactdag RS (2e)

De Meenthe, Steenwijk
volgt
Genm Kootkazerne, Garderen
Genm Kootkazerne, Garderen
Burgers' Zoo, Arnhem

juni
5
6
10
13
21

9.00
volgt
8.30
10.00
10.00

1

10.00

4
5
6
9
12
12
25
25

volgt
volgt
volgt
8.30
10.00
volgt
9.00
9.00

U
N
N
A
E
G

D
R
LEE

CLAS
KMar/Pol
CLAS
CLAS
CLAS

juli			
augustus
		
september
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Thuisfrontcontactdag CBMI-17
Attractiepark Slagharen, Slagharen
CLAS
		
Jeugdbivak
volgt
DOT
Jeugdbivak
volgt
DOT
Jeugdbivak
volgt
DOT
Thuisfrontinformatiedag(diverse missies)
Genm Kootkazerne, Garderen
CLAS
Thuisfrontcontactdag RS (1e)
Burgers' Zoo, Arnhem
CLAS
Thuisfrontcontactdag
volgt
KMar/Pol
Thuisfrontinformatiedag RS 18
De Meenthe, Steenwijk
CLAS
Medaille-uitreiking
Ahoy, Rotterdam
CLAS

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.

T (040) 20 73 100

E dfd@dfd.nl

I www.dfd.nl
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land
in Azië
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Franse
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4

16

12

hoge
leidinggevende

namiddag
boerderijdieren
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in het
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(afk.)

Nomen
Nescio
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tien
(Eng.)

muziekinstrument
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In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker
gebruikt. De overgebleven letters vormen een woord. Hoe luidt dit woord?
geringste

goudsmidsgerei

net zo

dringend
verzoek

Middelbaar
Beroeps
Onderwijs
(afk.)

lof

trichloorethyleen
(afk.)

2

derhalve

AFBOUW - AKKER - ALDUS - ANTHOLOGIE - ASTER - BIZAR - BUGEL - COBRA - DROST - DUAAL
14 - FREES - GRIME - HALLO
7
DWEIL - ETHER - FAZANT - FIELT
- HOVENIER - IMAGO - JONGEN
KANARIE - KWART - LANGS - LOOPOOR - MANTA - METEEN - MOLEN - NAGEL - NAVAJO - NOTOIR
13
ONEER - ONENIG
- ONLEDIG - ONMATIG - PANNE 9- PARASOL - PARTIJ - REGENERATOR - RETARD
REUZEL - RIDDER - ROEMER - RONDO - SCEPTER - SCHIM - SNEEK - SONAR - STAAK - STIFT
TANTE - TORERO - TROOSTING - VOLTAGE8 - IJSLAND - IJSTIJD
niemand
uitgezonderd

zonderling
iemand

sieradenmaker

beneden

magneetband

gezanik
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Oplossingen kunt u inzenden tot

26 juni 2020.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #05-20 luidt:
'Voorjaarswandeling'
De winnaars: F. Quartel en W. Engelen.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

PUZZELPAGINA
PUZZEL
PAGINA

%

PUZZEL
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Pensioenen en al wat ermee
samenhangt nader geduid
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.

Het is zweten in de achterkamer(s)
Op de vraag of er ook deze maand een vervolg moet komen op de regelmatige pensioenvertelling, was ik niet zeker. Zoals de kop boven dit stuk
aangeeft is het druk.
Wekelijks is er een ‘hoge’ onderhandelaar die
aangeeft dat we er bijna zijn. Belangrijk voor
ons, als deelnemer en gepensioneerde, is het
loslaten van de rekenrente zoals die nu wordt
gebruikt voor het waarderen van verplichtingen, vermogen ach, eigenlijk alles wat met
pensioen te maken heeft. Er lijkt een einde te
komen aan het virtueel maken van de inleg
door deze rekenmethode. Ik zie dat als een
groot succes.
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Eerste slag gewonnen

Nog wel belangrijk is hoe nu om te gaan met
dat virtuele vermogen op het moment dat de
regels veranderen. Met een waardering op
basis van de behaalde rendementen bijvoor-

beeld, kan er meteen geïndexeerd worden en
zelfs worden ingehaald. Zo mooi zal het niet
makkelijk worden.
Zo zijn er nog veel schijnbare details die wel
op hun consequentie bekeken moeten
worden om het ‘invaren’ goed en acceptabel
te regelen. Ik zeg acceptabel, maar met de
(Europese) regelgeving als leidraad moet het
ook juridisch goed zijn om te voorkomen dat
allerlei rechtszaken de rust blijven verstoren.
Eerste slag gewonnen nu nog de rest. Ik hoop
de volgende maand een juichstuk te kunnen
schrijven.
Ben Groen

Lintje voor Niek Marcellis
Het heeft Zijne Majesteit de
Koning behaagd de
heer N. Marcellis, oud-regiobestuurder van
de ACOM, te benoemen tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Niek Marcellis is in zijn woonplaats Grave in
een aantal gemeenschapssectoren (waaronder de RK Parochie H. Elisabeth; de bridgeclub Dummy) actief. Maar de meeste tijd
steekt hij in zijn bond, de ACOM, en wel in
activiteiten voor met name de senioren van
Regio Zuid. Het accent ligt daarbij op begeleiding en coaching (financiën, zorg, welzijn en
recht).

Daarnaast is Niek Marcellis ook actief
betrokken bij de organisatie van voorlichtingssessies in het kader van 64+ en leeftijdsontslagdagen van de ACOM.
De ACOM feliciteert Niek Marcellis van harte
met deze terechte onderscheiding.

Verhalen over de oorlog
De website “Verhalen over de oorlog” is een gezamenlijk initiatief van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).
U leest er de verhalen die in het cliëntenmagazine ‘Aanspraak’ zijn verschenen. Nieuwe verhalen uit
het tijdschrift worden steeds toegevoegd. https://www.verhalenoverdeoorlog.nl/nl/

.

SENIOREN

Alle seniorenbijeenkomsten tot juli geannuleerd
ivm maatregelen coronavirus
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 seniorenbijeenkomsten 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
Dag

Datum

Plaats

wo

30 sept****Regio West Rotterdam
Onder voorbehoud
do
1 okt
Born (Meerssen en Weert)
di
6 okt
***Regio Oost Eibergen
di
13 okt ***Arnhem (voor Arnhem en Nijmegen)
			
do
15 okt Assen
wo
21 okt Melle Duitsland
wo
28 okt Vlissingen
di
3 nov
***Leeuwarden
do
5 nov
*** Gilze Rijen
wo
11 nov Ede
do
19 nov Steenwijk
do
26 nov Amersfoort

Locatie

Bijzonderheden

Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ Rotterdam

Hele dag

2020

		

Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
Schaarsbergen, Oranjekazerne, Fly-inn,
Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW
Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
Gasthaus Hubertus, Westerhausener Strasse 50, 49324 Melle
Verpleeghuis Ter Reede, Koudekerkseweg 81, 4682 EJ
Vliegbasis Leeuwarden, Keegsdijkje 40, 8919 AK
Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD
Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ
Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM
Bernhardkazerne, Barchman Wuytierslaan 198, 3818 LN

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.

Hele dag
Hele dag

Hele dag
Hele dag
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*Defensie maakt hier een voorbehoud. Mochten defensie-evenementen deze datum willen benutten, dan hebben zij voorrang en zullen wij een
nieuwe datum moeten aanvragen. Wij laten zsm op de website en in ACOM journaal weten wat de definitieve datum is.

Nog te plannen in het najaar
Seniorenbijeenkomsten: Huizen; 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.

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

Langdurig ziek?

Laat het de ACOM weten!

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

ALGEMEEN

Themaconferenties vormingscentrum Beukbergen
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 het centrum tot na de zomer
(eind augustus) preventief gesloten is. (Beukbergen is nu een quarantaine centrum!)
Voor nadere informatie, aanmelden of andere vragen over de themaconferenties en televideoconferenties (MS Teams), kunt u contact opnemen met mevrouw E. (Elisabeth) Kok,
email: e.kok.04@mindef.nl tel: 088-9511765/06-10239092
Televideo-conferenties

De mindfulness trainingen gaan
(voorlopig) nog door d.m.v.
televideo-conferenties totdat de
normale verzorging van themaconferenties op het vormingscentrum
weer mogelijk is.
Yogadocent en mindfulness trainer
Wilma Geerdink biedt deze zomer
een Digitale Mindfulness training
aan, (via MS Teams), aan yogadocenten bij Defensie (aangesloten
bij het yoganetwerk Defensie,
YND).
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Zij zal daarbij op hoofdlijnen het
‘standaard’ programma volgen
maar e.e.a. wel toespitsen op
yogadocenten, daardoor is de
training iets korter dan de gebruikelijke 8 weken.
•	Deze training start op vrijdag 17
juli. Hij vindt wekelijks plaats
gedurende 6 weken, van 10.00
tot 12.00 uur. De laatste
‘bijeenkomst’ is op 21 augustus.
•	De deelnemers kunnen zich
aanmelden bij Liza Kok (zie
hierboven). Er kunnen maximaal

10 mensen deelnemen. Bij
minder dan 6 aanmeldingen
volgt annulering!

Overige conferenties

Overigens zal Beukbergen voor
sommige conferenties (uitzendconferenties, FLO-conferenties)
op afspraak en op gepaste wijze
volgens de maatregelen gesteld
door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu,
geopend zijn.
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot het Vormingscentrum.

Afgelasting vanwege COVID-19

Nationale Taptoe 2020
in Ahoy geannuleerd

De Nationale Taptoe 2020 gaat niet door.
De jaarlijkse, groots opgezette, militaire parade- en
muziekuitvoering is het zoveelste evenement dat afgelast
wordt in verband met het corona-virus.

Het telkenjare druk bezochte
evenement stond in de agenda van
25 tot en met 27 september in
Ahoy, Rotterdam. Het valt evenwel
in de ‘gevarencategorie’ van
“massale evenementen met een
landelijk uitstraling” die tot 1
september a.s. verboden zijn.
Maar de organisatoren verwachten
dat ook na 1 september nog
beperkende maatregelen zullen
gelden. Om deze reden maar vooral
ook om de gezondheid van

deelnemers en publiek niet in
gevaar te brengen is besloten dit
jaar de taptoe af te gelasten.
Doorslaggevend is ook dat het
ministerie van Defensie “als primair
opdrachtgever van de Nationale
Taptoe”, onder deze omstandigheden geen militaire orkesten
beschikbaar wil stellen.

‘Geweldige Nationale Taptoe’
De organisatie van het militaire
muziek- en paradespektakel, de
Stichting Nationale Taptoe, hoopt
en verwacht dat er volgend jaar
weer “een geweldige Nationale
Taptoe” kan worden gehouden.
Men is nu al druk doende met de
voorbereidingen hiervoor. Ook de
datum van de dan 67ste editie is al
bekendgemaakt: van 1 tot en met

3 oktober 2021 in Rotterdam Ahoy,
- sinds 2006 de vaste stek van de
taptoe die in 1954 in Delft (de
Markt) begon.
Voor meer informatie: Secretariaat
Nationale Taptoe.
E.: info@nationaletaptoe.nl.
T.: 073-6882337. Of via:
https://nationaletaptoe.nl/nieuws/
De Stichting Nationale Taptoe stelt
drie rugzakjes met haar logo ter
beschikking voor verloting onder de
leden van de ACOM.
Stuur ons een briefkaart of mail naar
info@acom.nl Vermeld daarbij uw
naam, registratienummer en
‘Rugzakje Nationale Taptoe’.
Reageren kan t/m 26 juni 2020.

Overledenen
Gilze en Rijen

Lucia Gertruda Kentin-Teunishen,
78 jaar, op 16 maart.
Correspondentieadres: J. Kentin, p/a
Veldweg 31, 5321 JD Hedel.

‘s Hertogenbosch

Henny Reniers, 87 jaar, op 19 maart.
Correspondentieadres: Hoge Slagen 89,
5233 SE ’s Hertogenbosch.

Breda

Johannes Helena Kentin, 80 jaar, op
26 maart.Correspondentieadres:
J. Kentin, p/a Veldweg 31, 5321 JD Hedel.

Vinkeveen

Theodora Hendrika (Do) DooremalenSirre, 91 jaar, op 27 maart.
Correspondentieadres: Meerkoetlaan
69, 3645 JK Vinkeveen.

Culemborg

Charles Hubertus Waltz, 86 jaar,
op 30 maart. Correspondentieadres:
Mevrouw T. Waltz-van Stuijvenberg,
Ter Weijdelaan 8, 4102 CC Culemborg.

Lidmaatschap

Regiosecretarissen

25 jaar lid

Noord

De volgende leden kregen onlangs het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
uitgereikt: M.J.M. Bergsteijn (SGT-1),
A.J. Koepon (SM), E.H.L.W. Konings (SM),
B.T.J. Kuipers (LKOL), E. van Ligten (SM),
E.J. Mulder (AOO), Mw. K. Peters,
Mw. E.F. Schiltmans (ELT).

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

Oost

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

40 jaar lid

Midden

Het ACOM-insigne voor 40-jarig
lidmaatschap is kortgeleden ontvangen
door: Mw. A.E. Bakker-Wijnsma,
A. Dam ( AOObd).

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

50 jaar lid

West

60 jaar lid

Zuid

Onderstaand lid kreeg recent het
ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap
opgespeld:
B. Sterling (AOObd).

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

Het ACOM-insigne voor 60-jarig
lidmaatschap is uitgereikt aan de volgende
leden: G. Hajema (KAPbd), R.E. Schrijn
(SMbd), E.G. Smits (ELTbd),
J.H. Visser (KAPbd).

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

Goirle

Ton van Heerbeek, 71 jaar, op 8 april.
Correspondentieadres: Lodewijk van
Deysseldreef 25, 5051 GT Goirle.

Breda

Cor Ton, 84 jaar, op 10 april.
Correspondentieadres:
Heusdenhoutsestraat 336,
4817 WJ Breda.

Tilburg

Chris Bouma, 74 jaar, op 19 april.
Correspondentieadres: Brucknerlaan
238, 5011 DR Tilburg.

Kampen

Jacob Glastra, 94 jaar, op 19 april.
Correspondentieadres: J. Glastra,
Krabbescheer 25, 8265 JC Kampen.

Almere

Hendrik Jozef (Hein) Dautzenberg,
87 jaar, op 30 april.
Correspondentieadres:
Mevrouw Y.P. Dautzenberg-Heckers,
Bobbieplantsoen 24, 1336 MJ Almere.

Vught

Piet Lommen, 86 jaar, op 30 april.
Correspondentieadres: Nieuwstraat 81,
5261 VP Vught.

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

Naam: Geboortedatum:
Naam:
Adres:
Geboortedatum:
Geboortedatum:
Adres: Postcode:

Adres:

Telefoon:
Postcode:

Postcode:

E-mailadres:Telefoon:
Telefoon:

- Voorletters:m/v

Woonplaats:

Mobiel:

Mobiel:

E-mailadres:
E-mailadres:
Registratienummer:
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m/v

Mobiel:
Woonplaats:

Werknemer- ID:

Registratienummer:
: Registratienummer:

Werknemer- ID:

:
:
Krijgsmachtdeel:
Krijgsmachtdeel:
Krijgsmachtdeel:
KLu
Dienstverband:
Militair

KLu

Werknemer- ID:

KM

KMar
KLu
KMarKM PostactiefKMar
Burger
Reservist KM
Burger
Burger
Reservist
Postactief
Postactief
Dienstverband:
Dienstverband:
Militair
Militair
Rang: Reservist
Salarisschaal:
Rang:
Rang:
Salarisschaal:
Salarisschaal:
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Ik heb interesse in een DFDIkverzekeringscheck.
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 ga akkoord met het doorgeven
Ik ga akkoord
van mijn
met
persoonsgegevens
het doorgeven van
aan
mijn
DFD/BOOT
persoonsgegevens
i.v.m. het gratis
aan DFD/BOOT
vakbondscertiﬁcaat.
i.v.m. het gratis vakbondscertiﬁcaat.
Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.
Ik heb kennis genomen vanIkde
heb
Privacy
kennisPolicy
genomen
en gavan
hiermee
de Privacy
akkoord.
Policy en ga hiermee akkoord.

Datum:

Datum:
-

Datum:
-

-

-

Handtekening:
Handtekening:
Handtekening:

en wij:
Nieuw lid:
Nieuw lid:
Nieuw lid:

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

:

:

en wij:

en wij:

Bestaand lid:
Bestaand lid:
Bestaand lid:

Oudenbosch

Theophile Gijsbertus (Theo) de Boer,
93 jaar, op 9 mei.
Correspondentieadres: Bosschendijk 65,
4731 DB Oudenbosch.

Voorletters:

- m/v Woonplaats:

:

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

S E R V I C E PA G I N A
AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

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

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK

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

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

DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.
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Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
• Ga voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar
url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
• Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw persoonsen postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzending.
Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
Chubb European Group SE (Chubb)
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van
dekking toesturen. Bewaar dit goed!

Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.
Plaatsing in de West
Ook voor een plaatsing in de West kunt u het ACOM-uitzendcertificaat en de
DFD-uitzendcheck aanvragen

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.

Hoofdredacteur:
J.Kropf
Redactie:
H. Biervliet,
G. Dijkers,
S. Hop

Postadres:
Postbus 290, 3830 AG Leusden
T: 033 4962722
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl
Foto’s:
Mediacentrum Defensie,
ACOM Audiovisueel Archief
Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl

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

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

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

DIENSTVERLENING ACOM

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK!
JUIST NU!

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

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

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

