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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar 
hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar.  
Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dus niet per e-mail) plaats te 
vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het 
lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.
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Jan Kropf

Het was in alle opzichten weer een hectische maand voor 
Defensie, het Defensiepersoneel, maar ook voor mij als 
uw voorzitter.

De onzichtbare vijand corona lijkt aardig teruggedrongen 
maar voorzichtigheid blijft geboden. Men gaat langzaam-
aan weer ‘normaal’ aan het werk hoewel dat wel weer het 
‘nieuwe normaal’ is. Ik hoop oprecht dat dit nieuwe 
normaal wel een momentopname is. Ik kan me namelijk 
moeilijk voorstellen dat we dit ‘nieuwe normaal’ allemaal 
daadwerkelijk gaan volhouden.

In ieder geval is de ondersteuning die Defensie gaf in 
binnen- en buitenland in het kader van corona, behoorlijk 
teruggebracht en worden langzamerhand steeds meer 
zaken opgestart. Opleidingen, opwerken, oefenen maar 
eigenlijk veel en veel meer. Goed maar ook noodzakelijk. 

Defensie moet er immers staan als het erop aan komt. 
Dat was zo aan het begin van de corona-perikelen maar 
dat zal ook zo zijn als er onverhoopt een tweede golf komt. 
En uiteraard ook in andere situaties. Dat hebben we 
wederom gezien toen Defensie direct gevraagd werd om 
te ondersteunen bij andere zaken in het publieke belang.
Defensie is, ook wat dit betreft, net als water uit de kraan: 
Iedereen verwacht dat het er domweg is als je de kraan 
opendraait, maar het mag niet te veel kosten.

Kosten en Defensie! Het blijft toch altijd weer ‘een 
dingetje’. 800.000 zorgmedewerkers krijgen, terecht!, een 
‘coronabonus’ van € 1000,00 netto. Maar als er bij 
Defensie geld nodig is, al is het alleen maar om eindelijk 
eens een serieuze stap te kunnen zetten in de richting van 
de afgesproken 2% van het Bruto Binnenlands Product, 
geeft niemand thuis. 

Goed, de coronabonus is vooralsnog eenmalig en de 
belofte van 2% BBP vraagt om een structurele verhoging 
van het Defensiebudget, maar ook die bonus voor het 
zorgpersoneel is serieus geld. Een kleine € 1.500.000.000 
oftewel anderhalf miljard euro (met name doordat het een 
netto uitkering diende te worden en er derhalve sprake is 
van een eindheffing).

Ik heb mij, ook dit keer weer, verbaasd over overlegzaken. 
In positieve maar ook in negatieve zin. Door hard werken 
van velen zijn er, ondanks de beperkende ‘coronamaatre-
gelen’, diverse reorganisatieplannen afgerond. Overigens 
denken wij wel wat anders over de effecten daarvan dan 
Defensie. Defensie zegt vaak dat we door de reorganisa-
ties groeien, maar wij zien vaak het vullingspercentage 
dalen. Groeien kan immers alleen maar als er daadwerke-
lijk meer collega’s instromen en minder uitstromen. Door 
middel van reorganisatie creëren we anders slechts 
nieuwe maar lege stoelen. 

En dan het ‘doorpruttelen’ in de Werkgroep arbeidsvoor-
waarden om afspraken uit het laatste Arbeidsvoorwaarden-
akkoord uit te werken. Deze waren immers veel te laat op 
gang gekomen en ook inhoudelijk ging het er stroperig aan 
toe. Twee vergaderingen van het SOD om, op verzoek van 
alle bonden in de sector Defensie, de druk op te voeren, 
losten ook niets op. Het enige winstpuntje was dat de 
werkgever Defensie positief reageerde op onze oproep om 
de tijdelijke salaristabel te verlengen, en daar ook de 3,15% 
loonsverhoging aan toe te voegen per 1 juli 2020. Helaas 
initieel maar tot oktober, - maar het begin is er. 
Dat alles resulteerde in een vergadering op 9 juli om te 
bezien of verder onderhandelen nut zou hebben of dat de 
kwestie aan de Advies en arbitrage-commissie (AAC) 
moest worden voorgelegd. Alweer…

Overigens hadden wij graag dooronderhandeld met 
Defensie om te bekijken wat er wél mogelijk was per 1 juli 
maar de collega-bonden wilden liever naar de AAC. Hoe 
dat ons allen zou moeten helpen vraag ik mij nog steeds 
af. Onderhandelen over een aan arbeidsvoorwaarden 
gerelateerde afspraak horen de sociale partners immers te 
doen. Dat doet de AAC niet en ook de Tweede Kamer niet.

Al met al staat het reces of 
verlof voor de deur. Een 
moment van bezinning en een 
moment van rust. Ik wens u 
dan ook een heel goed, en 
bovenal gezond, verlof toe.

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

Overleg bonden en Defensie over 
nieuw bezoldigingsstelsel mislukt

Pogingen om de impasse te 
doorbreken, door een schorsings-
pauze in de vergadering in te 
lassen, bleven helaas vruchteloos. 
Er zijn dus geen afspraken gemaakt 
over een nieuw bezoldigingsstelsel, 
noch over een voor alle partijen 
aanvaardbaar alternatief.

Harde blokkade?
De weken voorafgaand aan het 
SOD van 29 en 30 juni jl. hebben 
Defensie en de bonden intensief 
met elkaar gesproken over een 
alternatief voor het nieuwe 
bezoldigingsstelsel dat op 1 juli 
geïntroduceerd zou moeten 
worden conform de afspraken in 
eerdere arbeidsvoorwaardenak-
koorden. 

De bonden hebben in een ultieme 
poging om een oplossing te 

bereiken, hun oorspronkelijke 
voorstellen bijgesteld, maar ook die 
waren op dat moment overduidelijk 
onvoldoende om tot een uitkomst 
te kunnen komen die de instem-
ming van alle partijen aan de 
overlegtafel zou kunnen krijgen.
Met name op het punt van de 
aanpassing van een aantal toela-
ges, waarover ook binnen werkne-
merskring geen overeenstemming 
bestond, leek er een harde 
blokkade te liggen. Daarmee was 
de insteek om zowel op het gebied 
van de tabelvergoeding als op het 
gebied van de toelages iets te 
doen op dat moment niet haalbaar.

Op een vraag van de ACOM om in 
elk geval een inkomensachteruit-
gang te voorkomen die zou kunnen 
ontstaan als de tijdelijke toelage 
niet wordt verlengd, wilde de 

voorzitter in de vergadering geen 
antwoord geven. Inmiddels is 
duidelijk dat de tijdelijke toelage 
(vooralsnog tot 1 oktober a.s.) 
verlengd wordt inclusief de 
salarismutatie van 3,15% daar-
over…

Verdere stappen
Dit is de zoveelste keer dat 
arbeidsvoorwaarden onderhande-
lingen/de uitwerking van cao 
afspraken met de werkgever 
Defensie stuklopen doordat eerder 
gemaakte afspraken door Defensie 
niet worden nagekomen. Wij 
beraden ons, evenals de zusterbon-
den aan de overlegtafel, op verdere 
stappen.

(Zie verder pagina 14 e.v.)

De bonden van Defensiepersoneel en de werkgever Defensie hebben op 
29 juni jl. in een vergadering van het SOD andermaal gesproken over de 

impasse in de onderhandelingen over een nieuw bezoldigingsstelsel.

A l t e r n a t i e v e  o p z e t :  7 5  k m  w a n d e l e n  i n  e i g e n  o m g e v i n g 

Zevende Walk4Veterans: 'Vrij om te gaan'
De zevende editie van de Walk4Veterans 

sponsorloop staat in het teken van  
75 jaar vrijheid. De organisatie Stichting Hulp 

voor Helden daagt wandelaars  
uit in een periode van 75 dagen 75 kilometer 
te lopen en daarmee minimaal € 75 sponsor-

geld op te halen. 
 

COVID-19 dwingt dit jaar de 
organisatoren tot een alternatieve 
opzet van de jaarlijkse sponsor-
loop. Het doel blijft evenwel: Geld 
ophalen voor aanschaf van een 
hulphond voor een veteraan met 
PTSS. 

‘Vrij om te gaan’, is het thema van 
de zevende Walk4Veterans. “We 
staan dit jaar stil bij 75 jaar vrijheid 
in Nederland. Door corona 
proeven we een klein beetje wat 
het betekent als je wordt beperkt 
in je vrijheid, maar we zijn in 
principe vrij om te gaan en staan 
waar we willen. Voor veteranen 
met een posttraumatische 
stressstoornis is dat heel anders. 
Voor hen voelt het alsof ze 
voortdurend in thuisisolatie zijn, 

omdat ze de deur vaak niet meer 
uit durven”, legt manager Jos 
Brouwer van Hulp voor Helden 
uit. 

Wandelen in eigen omge-
ving 

De jaarlijkse Walk4Veterans zou 
op zaterdag 12 september 
worden gehouden als eendaags 
evenement. Nu dat vanwege 
corona niet kan, vraagt de 
organisatie wandelaars in hun 
eigen omgeving te gaan lopen. 
“De aftrap is op zaterdag 27 juni 
gegeven tijdens de Nationale 
Veteranendag. Tot aan 12 septem-
ber zijn dat zo’n 75 dagen, waarin 
we mensen uitdagen om in totaal 
75 kilometer te wandelen, hard te 
lopen of een andere uitdaging aan 

te gaan, en zich daarvoor te laten 
sponsoren voor een bedrag van 
minimaal 75 euro”, zegt Brouwer. 
“Of je nu 75 dagen lang  
1 kilometer per dag loopt of tien 
tochten maakt van 7,5 kilometer: 
je kunt de Walk4Veterans 
vormgeven zoals jij wilt.” 

Doel: 75.000 euro 
Meedoen kan als individu en als 
team. Aanmelden kan via 
walk4veterans.nl. Daar staan ook 
voorbeeldwandelingen in alle 
provincies, de zogenaamde 
‘vrijheidsroutes’. 

De organisatie richt zich op 1.000 
deelnemers. Met dit aantal 
deelnemers hoopt Hulp voor 
Helden € 75.000 op te halen. 

4



Stoorzender

S
TO

O
R

Z
EN

D
ER

Als je op de website van Defensie kijkt, wat precies de 
taken van de Commandant der Strijdkrachten (CDS) zijn, 
dan zou je eigenlijk grote bewondering voor iemand die 
deze functie bekleedt moeten hebben. 

Ik citeer enkele zinsneden van die website: ' De CDS is 
verantwoordelijk voor de inzet van militairen op missie', 
'Een andere taak van de CDS is de verantwoordelijkheid 
voor de planning en uitvoering van militaire operaties. Hij 
moet dus zorgen voor de omstandigheden waarin mili-
taire eenheden genoeg personeel hebben..... De CDS is 
de belangrijkste militair adviseur van Nederlands politieke 
leiders.' 

Als toeschouwer constateer ik dat sinds oktober 2017 
slechts weinig positiefs over de CDS te ontdekken is...  
En dan plotseling... Hij verschijnt in het nieuws door zijn 
mening dat een toelage voor 8 superstafadjudanten 
terecht zou zijn... Hij moet wel gedacht hebben, dat er 
zoveel militairen uit zijn organisatie verdwijnen, laat ik er 
tenminste 8 behouden, kunnen we tenminste met een 
mini-team aan de zomeravondvoetbalcompetitie mee-
doen... 

Al bij zijn aantreden in 2017 liet ik mijn twijfel blijken maar 
wat deze Mijnheer Bauer nu uitspookt kan ik niet anders 
kwalificeren als het kopen van loyaliteit van functionaris-
sen, die, naar mijn mening, geen andere toegevoegde 
waarde hebben dan het aangeven van het mapje met de 
speech van de super-generaals en het 3 passen linksach-
ter bij hen lopen...

Een draagvlak op de werkvloer in de organisatie? NIHIL.. 
Noch voor de CDS noch voor deze fraai met nestels, 
als waren het carnavalsvierders, uitgedoste 
superadjudanten... Dat de CDS recent ook nog 
grootofficier in de Kroonorde in België werd en zei 
daarmee vereerd te zijn toont maar weer het belang van 
dit soort uiterlijkheden op zijn niveau aan...

Als nu eens eindelijk serieus werk zou worden gemaakt 
van een solide en inzichtelijk functiewaarderingssysteem, 
zou een begin kunnen worden gemaakt met de o zo 
gewenste objectivering van het loongebouw binnen 
Defensie. Alleen op basis van zo'n systeem kunnen 
functies van gelijke zwaarte ook gelijk beloond worden. 
Nu is het met een plakwerk van toelagen een onover-
zichtelijke wirwar, en wordt met de huidige systematiek 
veroorzaakt dat hoe dichter je zit bij het 'beleid' je des te 
beter af bent. 

De geachte werkgever Defensie zou dan ook eens seri-
eus een stap kunnen maken, zodat de paarden die haver 
verdienen die ook krijgen! Maar dan wel structureel en 
niet met toelages... (is ook goed voor de hypotheek-toet-
sing!), zelfs niet die dwaze toelage om de laagste salaris-
groepen boven het wettelijk minimumloon te brengen! 
En weer kon Defensie in het SOD (eind juni) niet leveren 
omdat de werkgever de urgentie kennelijk niet onderkent.

Al met al ga ik met een chagrijnig 
gevoel de zomerperiode 
in, omdat ik geen enkele 
positieve activiteit bij de 
werkgever zie. Deson-
danks wens ik U een 
plezierige vakantiepe-
riode toe, reis verstan-
dig, en zet de sores 
van U af...

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

Juli 24 juli 23 juli 23 juli
Augustus 24 augustus  24 augustus 24 augustus

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

Algemene Ledenvergadering 

ACOM Regio Midden
De algemene ledenvergadering van ACOM Regio 

Midden wordt gehouden op:

Woensdag 2 september 2020
Locatie: ECHOS Home ‘de Schakel’,  

Leuvenumseweg 68, Ermelo
Aanvang: 10.00 uur.

In verband met de coronamaatregelen kan op deze locatie slechts een 
beperkt aantal leden worden toegelaten. Wilt u deze vergadering 
bijwonen, geef u dan voor 20 augustus op bij de secretaris van de regio. 
Hij laat u dan weten of er nog plaats is.

Secretaris A.W. van de Kamp, e-mail: a.vandekamp3@telfort.nl of  
tel. 0481-459857

In memoriam  
Antonius Bernardus John van Koningsbrugge

Ons bereikte het trieste bericht dat John van 
Koningsbrugge, gedurende vele jaren bestuurder van 

de ACOM, op 17 juni is overleden. 

Antonius Bernardus John van Koningsbrugge, 74 jaar, was bijna een 
halve eeuw in tal van functies actief ten behoeve van onze bond. 
Laatstelijk als lid van het Bondsbestuur, voorzitter van Regio Zuid en 
als seniorenvertegenwoordiger. 

John, “rots in de branding” voor zijn vrouw Anne en zijn gezin, heeft 
het helaas moeten afleggen tegen “een slopende ziekte”. Een snel 
verlopende fysieke ondermijning die hem dwong de meeste van zijn 
bestuurlijke taken neer te leggen. 

In onze herinnering zal John 
van Koningsbrugge blijven 
voortleven als een beminnelijk 
mens, een betrokken bestuur-
der die immer klaarstond voor 
zijn mensen. Onze gedachten 
en intens medeleven gaan uit 
naar zijn nabestaanden

Het Bestuur en de medewer-
kers van de ACOM wensen de 
familie van Koningsbrugge 
veel sterkte bij de verwerking 
van dit smartelijke verlies.  
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N AT R E S

Onderzoek naar aandachts- en probleemgebieden reservisten 

In dit geval dus de 4 voorzitters/eerste 
vertegenwoordiger van de MC reserve-eenhe-
den en de voorzitter (lid van de CMC) en de 
plaatsvervangend voorzitter, lid van de MC 
Groep Luchtmacht Reserve (GLR). De 
secretaris CMC Werkgroep Reservisten is ook 
de voorzitter van de MC GLR.  

‘Fysiek vergaderen prettiger’
De reden dat er toch weer een lijfelijke 
ontmoeting plaatsvond was omdat dit toch als 
prettiger wordt ervaren. Dit alles draagt bij tot 
een betere vergadering. De vergadering was 
weer belegd in de Luchtmacht toren te Breda. 
Zoals ook gewoonlijk bij reservisten uiteraard 
in de avonduren vanwege de burger- en 
andere werkzaamheden overdag.
De agenda van deze avond was niet gericht 
om elkaar weer eens te vertellen wat er 
allemaal wel en niet gebeurt in de wondere 
wereld van reservisten. De problematiek van 
reservisten is van dusdanige (onbekende) aard 
dat de reservist zelf maar moet onderzoeken 
wat er gebeurt. De organisatie laat het immers 
afweten. De problematiek lijkt zich alleen maar 
op te stapelen nu reservisten overal worden 
ingezet om de gaten in het personeelsbestand 
van Defensie te dichten. De wijze waarop dan 
de belangen van reservisten en hun (rechts)
positie wordt aangetast wordt steeds duidelij-
ker.  

'We gaan wat doen'
Deze vergadering stond in het teken van het 
parool ‘We gaan wat doen’. De ACOM is van 
oordeel dat dit voor reservisten het pad is dat 
moet worden bewandeld. Niet alleen praten 
over de problemen die zich voordoen maar ze 
daadwerkelijk onderzoeken en komen met 
bespreekpunten en oplossingen voor het 

desbetreffende hoofd diensteenheid (HDE).  
Dit alles uiteraard op welk niveau dan ook. 

De agenda daarvoor was kort maar krachtig 
met de aandachtspunten/probleemgebieden 
die de medezeggenschap ter tafel bracht. 

Onderzoek
In de vergadering is besloten dat in de 
komende tijd door leden van de CMC Werk-
groep Reservisten de navolgende aandachts-
gebieden c.q. probleemgebieden onderzocht 
zullen worden:

1.  Het salaris en alles wat daarmee te maken 
heeft zoals TOD (toelage onregelmatige 
dienst. Zie ook AJ#06-20),

2.  AMT (Arbeidsmarkttoeslag reservisten), 
3.  Uitbetalingstijdstip 13e maand en vakantie-

geld, 
4.  Werkgeverstegemoetkoming,
5.  Maar ook de overige zaken waar de 

reservisten constant tegen aan lopen zoals:
-  tijdstip van uitbetaling, 
-  onregelmatigheid in uitbetaling, 
-   verwerkingstijdstip van appellijsten, 
-  IIR (Individuele Inzet Reservisten) en IO 

(Individuele opdracht) perikelen,
-  WW en BWW rechten voor reservisten, 
-  geen toekenning UGM, 
-  verschil in al deze gebieden met beroeps-

personeel etc.,
6.  Dienstreizen versus vergoeding maande-

lijkse reiskosten zoals bij het beroepsperso-
neel,

7.  Toekenning vakantieverlof voor alle reservis-
ten volgens de regels van het beroepsperso-
neel. (Zelfs in deze tijd is het nog steeds 
mogelijk bij Defensie dat deeltijdmedewer-
kers zoals reservisten geen vakantieverlof 
krijgen).

8.  Deelname SZVK voor reservisten. Met 
andere woorden: Kan de zorgverzekering 
voor onze beroepscollega’s ook van toepas-
sing zijn op reservisten. 

Per deelgebied gaan 2 leden (uit 2 verschil-
lende OPCO’s) van de CMC Werkgroep 
Reservisten deze materie onderzoeken.   
De overige onderwerpen waren:
•  Doorgang uitbetaling loon bij IIR/IO/

jaarplanning in verband met COVID-19. 
(hierover zijn richtlijnen verspreid door 
Defensie) 

VRIJWILLIG NIET VRIJBLIJVENDGLR

Recentelijk was er toch weer een fysieke vergadering  
van de CMC Werkgroep Reservisten.  Uiteraard met de 

inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen de deelne-
mers.  Dit hield dus in dat alleen de voorzitters MC van de 
reserve-eenheden c.q. de eerste vertegenwoordiger van de 

reserve-eenheden aanwezig waren samen met het DB.  
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N AT R E S

Onderzoek naar aandachts- en probleemgebieden reservisten 
•  Uitleg van de navolgende ongevallen: 
-  bedrijfsongeval, 
-  beroepsincident, 
-  ongeval onder buitengewone omstandighe-

den. 

Uiteraard weer een avondvullend programma.

Ambtelijke ondersteuning CAOP
Naast de voorzitter uit de CMC hebben we nu 
ook ambtelijke ondersteuning vanuit de CAOP. 
Een geweldige dame met een ijzeren geheu-
gen en ook nog iemand die de tijd beheert en 
meedenkt in alle gespreksstof. We kunnen 
ons geen betere ondersteuning wensen. 

De tijd werd zeer efficiënt gebruikt met 
uiteraard af en toe een wetenswaardigheid 
ertussen. Dat is de essentie van medezeggen-
schap, we gaan er voor met af en toe een  
‘uitspatting’ voor de groep. De volgende 
vergadering is ingepland voor september. Er 
vindt dan een eerste bespreking plaats van de 
verrichte onderzoeken. Ook wij vanuit de 
ACOM zijn benieuwd. Al deze onderzoeken 

helpen ons bij de voorbereiding op het 
moment dat het nieuwe reservistenbeleid  
c.q. de aanvang van de adaptieve krijgsmacht 
c.q. de flexibele schil verder ter sprake komt in 
‘Den Haag’.  

De voorbereiding is cruciaal en helpt de tijd te 
verkorten voor het maken van grote slagen 
voor de ACOM/bonden in het Overleg te ‘Den 
Haag’. 

Wij volgen met veel belangstelling dit overleg 
en de goede voornemens en uiteraard 
ondersteunen wij daar waar mogelijk.  

Wat betreft de CMC Werkgroep Reservisten: 
De werkvloer weet als geen ander hoe het er 
daar aan toegaat. De werkvloer is de aange-
wezen partij om haar problematiek te verwoor-
den en te beschrijven en uiteraard om daaraan 
toe te voegen de verbetervoorstellen richting 
de desbetreffende commandanten. Prima.

Nogmaals de medezeggenschap trekt de kar!

S u c c e s v o l l e  v e r g a d e r i n g  C M C  W e r k g r o e p  R e s e r v i s t e n
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A L G E M E E N

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

aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen.

Waar het aan ontbrak is een te objectiveren 
analyse van de situatie bij de pensioenfondsen. 
Daar was blijkbaar geen of onvoldoende 
behoefte aan. Het financieel toetsingskader gaf 
de norm voor het opgelegde blikveld maar 
stond zelf niet ter discussie. 

Veel heb ik er van gelezen, veel Nederlanders 
met mij. Daar waar het begrip over pensioenen 
een paar jaar geleden een luid gezucht ople-
verde, immers een ver-van-mijn-bed-show, is 
dat veranderd. De groep deelnemers en de 
gepensioneerden hebben nu een veel duidelij-
ker beeld van wat er speelde en wat er speelt. 
Het heeft in mijn ogen (nog) niet voldoende 
geholpen. De politiek is altijd opportunistisch en 
wuift of schuift bij voorkeur wazige toekomst-
beelden voor zich uit. De uitvoerders zijn er druk 
mee. Waarmee? Met de invulling van de niet 
ingevulde details.

Optimistisch voornemen bonden
De bonden (de centrales van overheidsperso-
neel) die ook vertegenwoordigd zijn in de 
besturen van de pensioenfondsen hebben 
aangegeven dat zij het pensioenakkoord kunnen 

uitvoeren zoals het er ligt. Bij alle nadere 
detaillering is dat een heel optimistisch voorne-
men van de centrales (van overheidspersoneel). 
Immers er is op veel noodzakelijke details een 
voorschotje genomen. Het geld is van de 
deelnemers. De vertegenwoordigers van de 
deelnemers krijgen nog heel wat in te vullen.

Daar zullen wij ons in het Vertegenwoordigings-
orgaan (VO) zeker laten horen. Het bestuur, 
inclusief vertegenwoordigers van de bonden in 
het bestuur, is gecommitteerd. Het VO heeft de 
vrijheid om de belangenafwegingen nogmaals 
te laten voorleggen. Dat zal zeker gebeuren.  

Eerst is de Tweede Kamer aan de beurt. Wellicht 
dat een van de kandidaten voor het lijsttrekker-
schap nog toe komt aan het formuleren van 
randvoorwaarden voor de verdere invulling van 
het pensioenakkoord.

Op naar fase 2 (of 3?). We hebben nog 6 jaar te 
gaan immers.

Goede vakantie en tot september.
Ben Groen

Pensioenakkoord, toch nog?!
Nederland is zover. Er is op een typisch Nederlandse wijze een akkoord 

gesloten wat de inrichting van ons pensioenstelsel volledig zal verande-
ren. Begrippen die uit een ver verleden lijken te komen worden afgedankt: 

zoals collectief, solidariteit, eerlijk verdelen van de lasten, gezamenlijk 
iets doen, - er zijn er nog wel een paar.

Pensioenen en al wat ermee samenhangt

De zomer is weer begonnen en de vakantiepret begint 

al thuis. www.personeelsvoordeelwinkel.nl zorgt voor 

de leukste zomeraanbiedingen voor iedereen. Wij 

wensen je veel plezier en een fijne vakantie!
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Een militaire Psalm
Jij mijn herder? Niets zou mij ontbreken.
Breng mij naar bloeiende weiden
Doe mij liggen aan vlietend water
Dat mijn ziel op adem komt
Dat ik de rechte sporen weer kan gaan
Achter jou aan.
Jij mijn herder? Niets zal mij ontbreken.
Moet ik de afgrond in, de doodsvallei,
Ik zal bang zijn- ben jij naast mij
ik zal niet doodgaan van angst.
Jij hebt de tafel al gedekt – mijn spotters
weten niet wat ze zien.
Dat jij mijn voeten wast, ze zalft met balsem
Mij inschenkt, drink maar, zeg je
Niets zal mij ontbreken.
Laat het zo blijven, dit geluk, 
deze genade, al mijn levensdagen.
Dat tot in lengte van jaren
Ik wonen zal bij jou in huis.
Jij mijn herder, niets zal mij ontbreken. 

(Psalm 23 in een parafrase van Oosterhuis) 

Er is een mooi verhaal over deze psalmbewerking van 
Oosterhuis. Hij vertelt het zelf in een interview. 
Oosterhuis was goed bevriend met prins Claus. Toen 
deze in het ziekenhuis lag en er geen uitzicht op 
herstel meer was, las Oosterhuis voor de prins de 
concepttekst van zijn bewerking van deze bekende 
Psalm voor. 

Aanvankelijk heette het daarin: “moet ik de afgrond in, 
de doodsvallei, ik ben niet bang, want jij bent naast 
mij.” ‘Maar ik ben wel bang!’, had Claus daarop 
gezegd. Hetgeen voor Oosterhuis aanleiding was om 
deze woorden nog eens te heroverwegen. Uiteindelijk 
maakte hij er dit van: “ik zal bang zijn … maar niet 
doodsbang!”

Het spook van de angst
Angst, voor het onbekende, voor verlies, voor aftake-
ling, voor dement worden, angst dat je kinderen iets 
overkomt in het verkeer, angst voor geweld, angst voor 
de dood, het is oer-menselijk. Angst is ook helemaal 
niet iets negatiefs of afkeurenswaardigs. Integendeel, 
gezonde angst leidt tot voorzichtigheid, prudent 
optreden, tot het vermijden van onnodige risico’s of 
onverantwoordelijk gedrag. 
Maar als angst doorschiet, kan het ons verlammen. 
Dan kan het tot krampachtigheid of vluchtgedrag 
leiden. Denk aan angstige overbezorgde ouders die 
hun kinderen niet kunnen loslaten en dus geen vrijheid 
durven geven. Of aan een bepaald type religieuze 
mensen, die vanuit angst om zelfstandig te denken en 
verantwoordelijkheid voor eigen keuzen te nemen, zich 
vastklampen aan heilige teksten en dogma’s, en deze 
als knuppel gebruiken om andersdenkenden mee te lijf 
te gaan.

Handleiding voor de nabestaanden
Zou het nog steeds zo zijn, dat militairen voor ze op 
uitzending gaan, vanuit de dienst bedrijfsmaatschappe-
lijk werk de ‘handleiding voor de nabestaanden’ 
uitgereikt krijgen? Ik herinner me uit mijn actieve 
diensttijd dat deze handreiking behalve veel zwarte 

humor ook de nodige vluchtreacties losmaakte. Niet 
zelden verpakt in heldhaftige en stoere taal, die een 
overvloedig zelfvertrouwen en besef van eigen kracht 
moest suggereren, maar in feite verhulde dat de 
desbetreffende collega bang was om na te denken 
over de uiterste consequentie van zijn beroepsuitoefe-
ning.

Ik heb een keer berekend, dat ik in totaal 66 weken 
van mijn leven in Afghanistan heb doorgebracht. Van 
die 66 weken waren er maar heel weinige, waarin ik 
niet een of meerdere malen met vele andere collega’s 
van de coalitietroepen een final salute aan fallen 
comrades heb gebracht of anderszins betrokken was 
bij een herdenkingsceremonie voor omgekomen 
collega’s van de internationale troepenmacht. 

Psalm 23
Vaak las de dienstdoende 
chaplain Psalm 23. De 
bewerking van Huub Ooster-
huis bestond toen nog niet, 
en zou er sowieso niet in 
het Engels zijn geweest. 
Maar Oosterhuis verwoordt 
prachtig wat een mens kan 
voelen en wat we allemaal 
voelden, als we daar strak 
in de houding stonden, 
onze blik gericht op de 
traag voortschrijdende 
mannen die de met de 
vlag van hun land 
bedekte kisten met de 
lichamen van hun 
collega’s naar de 
open buik van het 
vliegtuig droegen. 
Angst, voelden we. 
Angst om ook zelf 
niet meer thuis te komen. 
Angst dat jouw dierbaren op een kwade 
dag een bedrijfsmaatschappelijk werker in uniform aan 
de deur zouden krijgen. Angst dat je kinderen zonder 
vader verder zouden moeten. De meesten van ons 
leerden omgaan met die angst, ze werden er alerter, 
zorgvuldiger, verantwoordelijker door. Een enkeling kon 
het niet aan. 

En mogelijk waren er ook collega’s die bij het aanhoren 
van de woorden van Psalm 23, een militaire psalm, 
veelvuldig gelezen bij ramp ceremonies, intuïtief 
hebben beleefd wat Huub Oosterhuis onder woorden 
brengt: dat je angst kunt hebben, (uiteraard, want je 
bent een mens!), maar dat die angst het niet wint van 
het onderliggende vertrouwen dat je er, zelfs in het 
donkerste dal, nooit alleen voor staat. Wel bang, maar 
niet doodsbang! Want ‘de Heer is mijn Herder’, mijn 
buddy, mijn kameraad, door dik en dun en gaat met 
me mee op de laatste reis, de reis naar Huis.

Henk Fonteyn
Krijgsmachtpredikant b.d.
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De mate van blootstelling aan een 
gevaarlijke stof kan op verschil-
lende wijzen gemeten worden. 
Dat kan door het gebruik van een 
rekenmodel voor de werkzaamhe-
den die plaatsvinden of door 
omgevingsmonitoring door 
sensoren op de werkplek te 
hangen. Sensoren kunnen ook op 
de persoon (kleding/uitrusting) 
worden gedragen. 

Biomonitoring
Als persoonlijke beschermings-
middelen moeten worden 
gebruikt om de blootstelling van 
de individuele werknemer onder 
de grenswaarde (van de overheid 
of van het bedrijf/de organisatie) 
te brengen en houden, kan een 
controle van de effectiviteit van 
het gebruik van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen op de 
totale blootstelling plaatsvinden 
door biomonitoring.

De verschillende wijzen van 
meten hebben de eigen plussen 
en minnen en zijn nooit volledig 
voor de vragen die de werkgever 
en werknemer beantwoord 
zouden willen hebben. Eén van 
die vragen is: ‘Wat is de blootstel-
ling aan de gevaarlijke stof bij 
welke werkzaamheden, met/

zonder gebruik van ventilatie en 
afzuigmiddelen en met/zonder 
gebruik van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen?’ 
‘Wat is die blootstelling voor de 
groep en wat voor het individu 
met zijn/haar specifieke taken en 
verdere activiteiten?’

Voorafgaand aan meetme-
thodes: VIB

Bij de werkgever moet bekend 
zijn aan welke stoffen de werkne-
mers en eventuele bezoekers aan 
de organisatie/eenheid kunnen 
worden blootgesteld. Dat kan de 
werkgever weten door de 
veiligheidsinstructiebladen van 
alle stoffen waarmee wordt 
gewerkt of die vrij kunnen komen 
als iets wordt bewerkt. Een 
fabrikant van een product 
(bijvoorbeeld verf) is verplicht een 
veiligheidsinformatieblad (VIB) op 
te stellen en samen met het 
product aan de koper te leveren.
Op het etiket en het VIB staan de 
stoffen die in het product zitten. 
Op het VIB staan verder welke de 
risico's verbonden zijn aan het 
gebruik van het product voor de 
veiligheid en de gezondheid van 
de werknemers (en voor het 
milieu); en welke maatregelen 
getroffen moeten worden voor de 
bescherming van de gezondheid, 
de veiligheid (en het milieu) op 
het werk. Die bescherming kan 
zijn voor de blootstelling via 
ademhaling, handen, ogen en 
huid.

Blootstellingsgegevens door 
rekenmodellen

Met de gegevens van hoe er 
gewerkt wordt met het product 
waarin de gevaarlijke stof zit, 
kunnen berekeningen gemaakt 
worden van de verwachte 
blootstelling in verschillende 
situaties. Dat kan zijn zonder en 
met maatregelen als ventilatie, 

afzuiging, hygiëne, beperken van 
de blootstellingstijd, persoonlijke 
beschermingsmiddelen enz.

Blootstellingsgegevens door 
omgevingsmonitoring

Uitkomsten van rekenmodellen 
kunnen met de uitkomsten voor 
blootstelling dicht bij de feitelijke 
situatie komen. De berekeningen 
kunnen moeilijk zijn door bijvoor-
beeld het gebruik van producten 
waarin meerdere verschillend 
werkende stoffen voorkomen en 
afzuiging waarvan de feitelijke 
afzuiging minder goed of beter is 
dan op de technische gegevens 
staat. Daarom wordt omgevings-
monitoring ook toegepast naast 
de rekenmodellen. Bij omgevings-
monitoring worden sensoren op 
werkplekken en in de omgeving 
van werkplekken opgehangen. 
Die sensoren meten de hoeveel-
heid van een stof/stoffen in de 
lucht. 

Het voordeel van rekenmodellen 
en omgevingsmonitoring is dat 
voor deze manier van meten geen 
toestemming van de werkne-
mers/bezoekers nodig is. Daar-
door kan van alle in de ruimte 
aanwezigen een indicatie van de 
blootstelling worden gegeven. 
Voor die indicatie moeten dan nog 
wel de werkzaamheden en duur 
van de werkzaamheden/het 
verblijf in de ruimte bekend zijn. 
Het zal bij een indicatie blijven 
want de metingen zijn niet per 
persoon per exacte plaats en 
exacte werkzaamheden met 
exacte duur en de combinatie 
daarvan op een werkdag, werk-
week, jaren werken genoteerd. 

Blootstellingsgegevens door 
sensoring op de persoon

Naast sensoren op werkplekken 
en in de werkruimte kan gewerkt 
worden met sensoren op kleding 
en uitrusting. Deze sensoring 

B e s ch e r m i n g  v a n  w e r k n e m e r s  t e g e n  g e z o n d h e i d s g e v a r e n

Meten van stoffen bij arbeidsomstandigheden (monitoring en sensoring)

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving moet de werkgever  
zijn werknemers voor gevaren aan gezondheid door en op het werk beschermen.  

Als bij het werkproces sprake is van mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen moet 
de werkgever hoogte en duur (de mate) van de blootstelling aan die stoffen in kaart  

brengen. De gegevens worden vastgelegd in de risico inventarisatie en evaluatie (RIE) met 
een plan van aanpak hoe de blootstelling zo laag mogelijk te krijgen. De blootstelling moet 
zeker onder de grenswaarde liggen als die grenswaarde er is en anders zo laag mogelijk tot 

aan nul blootstelling.
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Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

DOSCO Bijzondere Medische Beoordelingen 18 juli Gesloten

CLAS B&TCo 10 augustus 17 juli

CZSK Afdeling P&O 19 augustus Gesloten

CZSK Marine Etablissement Amsterdam 24 augustus Gesloten

CZSK Stafgroep CZSK 24 augustus Gesloten

CLAS 1CMICo 31 augustus Gesloten

  t/m 4 september

CZSK NLMARSOF 16 september 29 juli

DOSCO Staf DGO 29 oktober 17 september

CLSK CML 10 november 29 september

CLAS 43 GNK Mechbrig 26 november 11september

geeft de blootstelling van het 
individu aan. Even de eigen 
werkplek verlaten, iets dichter bij 
een ander gaan staan om een 
collega te assisteren, iets langer of 
korter gewerkt, langer/korter in de 
werkruimte enz. maken dat de 
metingen door rekenmodellen en 
omgevingsmonitoring voor dat 
individu niet helemaal kloppen. Het 
voordeel van de persoonlijke 
sensoren is dat deze continue 
afgelezen kunnen worden en de 
gegevens makkelijk kunnen  
worden bewaard. Doordat de 
gegevens makkelijk beschikbaar 
zijn kunnen ze ook makkelijk voor 
korte en langere tijd worden 
geanalyseerd. Ook kan actie 
worden ondernomen als de 
blootstelling van het individu 
volgens de sensoren boven een 
bepaalde waarde komt. 

Kanttekeningen bij het gebruik van 
sensoring op de persoon zijn dat 
de ontwikkeling van deze sensoren 
in volle gang is, het aantal te 
meten stoffen nog beperkt, dat 
resultaten van de sensoren te 
beïnvloeden zijn (bijvoorbeeld door 
afdekking door kleding), dat het 
moeilijk is de resultaten aan 
werkzaamheden (wat deed de 
persoon precies op het moment 
dat de hogere blootstelling werd 
geregistreerd?) te koppelen, dat 
het uitlezen van de resultaten 
(real-time) door iemand anders (de 
deskundige) kan worden gezien als 
inbreuk op de privacy enz. Aan het 
gebruik van sensoring op de 
persoon zitten zeker voordelen, 
maar voor het gebruik ervan moet 
wel aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan om de nadelen 
zoveel mogelijk te beperken. 
Datzelfde geldt voor biomonitoring.

Blootstellingsgegevens door 
biomonitoring

Bij biomonitoring wordt gemeten 
in/aan het menselijk lichaam, 
bijvoorbeeld door het onderzoeken 
van adem, urine, haar, nagels, 
bloed, speeksel, moedermelk, 
vetweefsel, zaadcellen enz.. De 
metingen geven aan hoeveel van 
een onderzochte stof in het 
lichaam zit per meting. Het kan zijn 
dat de stof in het lichaam omgezet 
wordt in een andere stof. Die 

andere stof wordt metaboliet 
genoemd. De metingen naar 
aanwezigheid van de stof en 
metaboliet door biomonitoring die 
op verschillende dagen zijn 
genomen, kunnen met elkaar 
worden vergeleken. Zo kan er 
bijvoorbeeld gekeken worden of er 
sprake is van een lagere meting na 
het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.

De metaboliet in het lichaam kan 
ook in het lichaam gekomen zijn 
door omzetting van een andere 
stof of een mengsel van andere 
stoffen. Daardoor is het bepalen 
van oorsprong van de blootstelling 
via biomonitoring niet altijd 
mogelijk. Een verdere kanttekening 
bij biomonitoring is dat van de 
meer dan een miljoen chemische 
stoffen die er bestaan in Nederland 
alleen voor lood en loodverbindin-
gen in bloed een wettelijke 
biologische grenswaarde is 
vastgelegd. Voor ongeveer 100 
andere stoffen is er een biologi-
sche richtwaarde. De werkgever is 
verplicht aan werknemers die 
blootgesteld kunnen zijn aan lood/
loodverbindingen een bloedtest 
aan te bieden. De werknemers 
hoeven daar geen gebruik van te 
maken.  Omdat biomonitoring 
gebruik maakt van (producten) van 
het menselijk lichaam betekent dat 
de werkgever de werknemer niet 
kan verplichten met biomonitoring 
mee te doen.

Eigen metingen met  
sensoren

Naast de genoemde metingen 
(rekenmodellen, omgevingsmoni-
toring, persoonlijke sensoring en 
biomonitoring) in opdracht van de 
werkgever die hun voor- en 
nadelen hebben, kunnen indivi-
duen zelf ook sensoren aanschaf-
fen en gebruiken. De markt voor 
consumentensensoren is de 
afgelopen jaren sterk gegroeid. 
Daar zitten zowel sensoren voor 
blootstelling aan stoffen of gevaren 
(denk aan geluidsmeters) bij als 
sensoren die stappen, slaap, 
hartslag, temperatuur enz meten. 
Bij het gebruik van eigen sensoren 
is het belangrijk te weten hoe de 
resultaten gelezen/geïnterpreteerd 
kunnen/moeten worden.

Een volgende keer
Een volgende keer schrijven wij 
over sensoren in combinatie met 
fit for life, fit for function en fit for 
action. Op dat vlak is een eerste 
pilot door Defensie uitgevoerd naar 
permanente gepersonaliseerde 
monitoring van gezondheid en 
inzetbaarheid.

Meer lezen
Meer over biomonitoring en 
sensoring kunt u lezen in het 
rapport van het RIVM ‘Het gebruik 
van biomonitoring en sensoring 
binnen de arbeidsomstandheden 
- praktische en ethische overwe-
gingen’ (2018) en de verkenning en 
het advies van de SER Biomonito-
ring en sensoring, gezondheid en 
privacy op de werkvloer centraal 
(juni 2020)

B e s ch e r m i n g  v a n  w e r k n e m e r s  t e g e n  g e z o n d h e i d s g e v a r e n

Meten van stoffen bij arbeidsomstandigheden (monitoring en sensoring)
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S O D

In het juninummer van ACOM Journaal (pagina 12 e.v.) hebben wij u 
uitvoerig geïnformeerd over de moeizame weg die afgelegd moest worden 

om te komen tot de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel. 

Deze weg liep vanaf het moment van het 
ondertekenen van het laatste Arbeidsvoor-
waardenakkoord op 30 juli 2019 tot aan het 
vastlopen van de onderhandelingen op 5 juni jl. 

Op deze bewuste vrijdag 5 juni konden de 
Samenwerkende Centrales van Overheidsper-
soneel in de sector Defensie (SCO) niets 
anders dan concluderen dat er een onoverko-
melijke kloof bleek te gapen tussen de 
opvatting van Defensie enerzijds en van de 
SCO anderzijds. Verder praten in de Werk-
groep arbeidsvoorwaarden (WG AV) zou op 
dat moment niet tot overeenstemming leiden 
met Defensie.

Oproep SCO aan staatssecretaris
Per brief, ondertekend door de onderhande-
laars van de SCO werd toen opgeroepen tot 
overleg met de staatssecretaris in het SOD. 
In de brief verzochten de SCO-onderhande-
laars de staatssecretaris met klem om op zo 
kort mogelijke termijn een vergadering van 
het SOD uit te schrijven. Haar werd boven-
dien gevraagd om te bezien of de aard van de 
te bespreken aangelegenheden het wel 
toelaat om de leiding van dit overleg op te 
dragen en over te laten aan de Hoofddirecteur 
Personeel (HDP). In feite werd de bewinds-
vrouw door de SCO verzocht het voorzitter-
schap van het SOD hoogst persoonlijk op zich 
te nemen. 

Dit betreffende SOD is op woensdag 17 juni 
gehouden. Bij aanvang hiervan bleek dat de 
leiding van dit overleg toch weer in handen 
was van de HDP. Onze voorzitter begon dan 
ook met de opmerking dat de ACOM het zeer 
betreurt dat de staatssecretaris dit overleg 
niet zelf voorzit. De werkgever Defensie had 
uit de SCO-brief kunnen opmaken dat de 
centrales van mening zijn dat de aard van de 
te bespreken aangelegenheden het niet 
toelaat de leiding van dit overleg in handen te 
leggen van de HDP. Als het niet nakomen van 
afspraken tussen sociale partners die expliciet 
over de belangen van het Defensiepersoneel 
gaan al niet belangrijk genoeg is om de 
staatssecretaris zelf voor te laten zitten, is de 
oprechte vraag van de ACOM welk onder-
werp dan wel gewichtig genoeg zou kunnen 
zijn. De conclusie kan dan niet anders zijn dan 
dat de staatssecretaris vlak voor de deadline 
van 1 juli kennelijk belangrijkere zaken 
omhanden had dan de bewuste SOD-verga-
dering. Uiteraard gaan de SCO niet over haar 
agenda, maar uit deze gang van zaken maken 
zij in ieder geval wel op dat niet het Defensie-
personeel op nummer 1 staat. 
Daarnaast, zo vervolgde onze voorzitter zijn 
betoog, zijn er wat de ACOM betreft grote 
zorgen over de wijze waarop Defensie in het 
algemeen en de Defensietop in het bijzonder, 
meent de afspraken na te moeten komen c.q. 
zich houdt aan wet- en regelgeving. Hierover, 
zo gaf onze voorzitter aan, is al veelvuldig 
gediscussieerd met Defensie. 

Aan het begin van dit SOD werden in dit 
verband actuele onderwerpen opgesomd 
zoals ‘een toelage voor stafadjudanten’. Die 
negatieve en lakse houding van de werkgever 
Defensie met betrekking tot het nakomen van 
vastgelegde afspraken en de naleving van 
wet- en regelgeving werd door de SCO 
andermaal gekenmerkt als “volstrekt onge-
past en strijdig met de gedragscode van 
Defensie”. De werkgever werd dan ook 
andermaal opgeroepen te benadrukken dat 
iedereen bij Defensie, - met name ook de 
Defensietop -, zich dient te houden aan deze 
gedragscode alsook aan de wet- en regelge-
ving. 
De kern van dit SOD draaide natuurlijk om de 
vraag hoe nu verder met de onderhandelingen 
om alsnog uiterlijk 1 juli 2020 te komen tot de 
invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel. 
De HDP gaf daarbij de navolgende observatie 
van werkgeverszijde:
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1.  Dit SOD is ingelast op verzoek van de 
centrales.

2.  Terugkijkend op het proces ziet spreker een 
lange aanloop uitmondend in een kort 
tijdsbestek waarin partijen resultaten 
moeten behalen. De COVID-19 crisis heeft 
niet geholpen in dat proces. 

3.  Defensie heeft een voorstel voorgelegd dat 
zoveel mogelijk recht doet aan de afspraken 
uit het AV-akkoord, indachtig de wens om 
verder te spreken over het onderwerp 
functiewaardering. 

4.  De HDP constateerde dat partijen er nu niet 
uit zullen komen en dat dit kan liggen aan 
een te grote ambitie voor het korte tijdsbe-
stek.

Na deze observatie verzocht de HDP de 
centrales hierop te reageren. 

Too little, too late

Onze voorzitter gaf hierop een duidelijke 
reflectie. Hij gaf aan dat de gezamenlijke 
communicatietekst van de SCO begon met 
de zin: 

“De gesprekken in de werkgroep arbeidsvoor-
waarden over de invoering van een nieuw 
bezoldigingsstelsel - loongebouw en toelagen 
- zijn op 5 juni 2020 vastgelopen.”
Feitelijk natuurlijk een juiste tekst, maar deze 
zin is dan wel een erg korte samenvatting en 
derhalve beginnen wij met een nadere 
duiding van de weg die geleid heeft naar die 
vaststelling. 
Op 30 juli 2019 heeft de ACOM in het SOD al 
aangegeven dat er grote uitdagingen voor ons 
lagen en hebben wij u gevraagd om de forse 
ambitie die uit het Arbeidsvoorwaardenak-
koord 2018-2020 bleek gezamenlijk voortva-
rend op te pakken. U gaf aan dat de sociale 
partners daarbij het gevoel van urgentie 
deelden en gaf aan dat partijen dit voortva-
rend zouden gaan oppakken, zoals de 
werkvloer dat ook van hen verwacht. U gaf 
daarbij zelfs aan dat de werkgever in afstem-
ming met de centrales zou komen tot een 
voorstel om de grote onderwerpen op te 
pakken en dat dit gold ten aanzien van het 
loongebouw, maar zeker ook ten aanzien van 
het personeelssysteem en een heleboel 
andere aanpalende onderwerpen. 

Wij vernemen regelmatig dat er vanaf dat 
moment van alles gebeurd is of zou zijn, maar 
hebben daar als sociale partner weinig van 
meegekregen. Voor de ACOM was dat 
meerdere malen een reden om u middels een 
brief te vragen het daadwerkelijke overleg op 
te starten of om in ieder geval te garanderen 
dat de tijdelijke salaristabel niet zou worden 

gestopt op 1 juli indien er onverhoopt geen 
nieuw loongebouw zou liggen. Ook die 
brieven werden stelselmatig niet behandeld 
en wij hebben dan ook van de zijde van 
Defensie zelden urgentie gevoeld om stappen 
te zetten. 
Wel vernamen wij dat er aan werkgeverzijde 
allerlei gesprekken plaats zouden vinden 
middels werkgroepen en hebben de SCO 
vanaf eind 2019 enkele informele en informa-
tieve gesprekken gehad over het loongebouw 
en zaken die daarmee samen hangen. Het 
formele overleg over het loongebouw werd 
opgestart op 30 januari, exact een half jaar na 
de ondertekening van het arbeidsvoorwaar-
denakkoord. De volgende formele bespreking 
was op 13 februari en daarbij werd afgespro-
ken dat er wekelijks, formeel dan wel 
informeel, gesproken zou worden over het 
loongebouw en de daarmee samenhangende 
onderwerpen om zo te komen tot de invoe-
ring van een nieuw loongebouw en toelage-
stelsel voor militairen op  
1 juli 2020.”

“En let wel”, vervolgde de ACOM-voorzitter, 
“de centrales hebben meermaals aangegeven 
dan ook nog voor 1 juli de achterban te willen 
raadplegen indien dat nodig was. Uiteindelijk 
is er pas op 20 mei, en dan ook nog moei-
zaam, een eerste serie fiches opgeleverd. 
Overigens van beide kanten van de tafel, elke 
centrale heeft haar input geleverd, en 
datzelfde geldt voor Defensie. Die konden 
derhalve op 26 mei worden besproken en het 
kan niemand verbazen dat dit veel en veel te 
laat is. En wat ons betreft ook veel te weinig, 
too little, too late. Ondanks pogingen van alle 
partijen om de stukken uit te werken en te 
verbeteren kwamen we daar uiteraard niet 
mee verder. Niet in de laatste plaats omdat 
van de zijde van Defensie gevraagde informa-
tie, waaronder berekeningen, niet, onvolledig 
of veel te laat werden opgeleverd. Op die 
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wijze kan van open en reëel 
overleg uiteraard geen sprake zijn. 
Overigens is een deel van die 
gevraagde informatie tot aan deze 
vergadering niet opgeleverd. Voor 
de ACOM zijn de volgende zaken 
dan ook van groot belang. Als 
eerste: Gemaakte afspraken 
dienen te worden nagekomen en 
als er om informatie wordt 
gevraagd dient dat te worden 
opgeleverd. Aangaande die 
afspraak willen wij nog wel wat 
kwijt. In het AV-akkoord staat het 
volgende: ‘Sociale partners hebben 
in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 
2017-2018 afgesproken om 
gefaseerd, een bij de tijd passend 
bezoldigingssysteem te ontwikke-
len en hierbij een vereenvoudigd 
model van toelagen te introduce-
ren. Dit bezoldigingssysteem 
wordt ingevoerd op 1 juli 2020.’
Hieruit valt op te maken dat er een 
bezoldigingssysteem zou komen 
en daarnaast een vereenvoudigd 
model van toelagen. Voor dit 
bezoldigingssysteem is een 
invoeringsdatum van 1 juli overeen-
gekomen, voor het vereenvou-
digde model van toelagen geldt dit 
naar onze mening niet. Los 
daarvan is het voor ons van groot 
belang om aanpassingen in het 
bezoldigingssysteem toe te 
passen. Allereerst zal immers het 
structurele inkomen moeten 
worden verbeterd. Niet iedereen 
krijgt toelages, en het merendeel 
van de toelages telt ook niet mee 
als inkomen als men bijvoorbeeld 
een hypotheek wil aanvragen. De 
prioriteit van de ACOM ligt (op dit 
moment) dan ook bij het verbete-
ren van het loongebouw. Een 
aantal dingen is daarvoor van 
belang. 

•  Wij zouden als ACOM de 
salarisverschillen tussen 
militairen van de Marine en de 
andere drie OPCO’s willen 
wegnemen, waarbij uitgegaan 
wordt van de hoogste salaris-
schalen. Enige uitzondering voor 

deze tussenstap is voor ons de 
adjudant van de Marine. 

•  De ACOM wil het militair 
specifiek minimumloon opne-
men als laagste inkomen in deze 
aangepaste loontabel. Hierdoor 
zouden tevens de toelage militair 
specifiek minimumloon en de 
toelage militair specifiek 
minimum-jeugd-loon kunnen 
vervallen.

•  Wij willen de tijdelijke salarista-
bel opnemen in deze aangepaste 
loontabel, waardoor militairen 
die daarvoor nu in aanmerking 
komen de zekerheid hebben dat 
dit deel van hun inkomen niet 
meer gaat vervallen, uiteraard 
inclusief de overeengekomen 
loonsverhoging per 1 juli 2020 
van 3,15%. 

•  Wij willen, op basis van functies 
met een vergelijkbare functie-
zwaarte/functiewaardering, meer 
rangen qua salaris samenvoegen 
zonder vooruit te lopen op een 
eventuele toekomstige ranghar-
monisatie.

•  Wij willen het aantal stappen 
(periodieken) binnen een rang, 
voor een aanzienlijk aantal 
rangen en met name in de 
onderbouw, terugbrengen zodat 
militairen grotere stappen 
maken maar ook eerder op het 
maximale salaris uitkomen. Hier 
spreekt niet alleen respect en 
waardering uit, maar het past 
ook beter bij een middelloonpen-
sioen; 

•  En uiteraard vinden wij als 
ACOM dat er afspraken gemaakt 
moeten worden over de wijze 
van overgang en over een 
eventueel verminderd perspec-
tief in de toekomst. Er is immers 
expliciet in het AV-akkoord 
afgesproken dat niemand er bij 
de invoering van het nieuwe 
loongebouw voor militairen op 
achteruit mag gaan. 

Tot slot gaf onze voorzitter aan dat 
wij ons niet aan de indruk kunnen 
onttrekken dat aan de zijde van 
Defensie het arbeidsvoorwaarden-
overleg, waar wij ook dit onder-
werp onder scharen, gezien wordt 
als een spelletje. Er zijn ook 
mensen die Russische roulette als 
een spelletje zien. Wij zien de 
onderhandelingen over arbeids-
voorwaardelijke elementen nooit 
als een spelletje, maar wijzen er 
wel op dat zowel bij Russische 
roulette als bij dit soort onderhan-
delingen de gevolgen enorm 
kunnen zijn als er verkeerd gegokt 
wordt. 

HDP: ‘Complexe stappen’
Hierna gaven de overige centrales 
hun reflectie. Na een schorsing 
heropende de HDP de vergadering 
met een reflectie op hetgeen de 
centrales naar voren hebben 
gebracht. Hij concludeerde dat 
partijen in een traject zitten waar 
veel verschillende complexe 
stappen worden gezet en moeten 
worden gezet en dat dit soms met 
vertragingen en soms met 
versnellingen verloopt. De afspraak 
om te komen tot een nieuw 
bezoldigingsstelsel per 1 juli 2020 
komt uit het AV-akkoord 2018-2020 
en dat is vanaf het begin het 
vertrekpunt van de werkgever 
geweest. 
De HDP voelde zich wel aange-
sproken door de uitleg dat 
werkgever alleen wil doen wat 
goed uitkomt voor Defensie. De 
afspraken zoals die zijn gemaakt 
zijn door Defensie, aldus de HDP, 
vertaald naar een voorstel. De ratio 
achter dit voorstel zit volgens de 
HDP op de kanteling van de 
loonlijn in het kader waarvan al 
eerder een stap is gezet, namelijk 
de tijdelijke loontabel (TLT). De 
kanteling als vervolgstap ziet op 
het verder stijgen van de lonen aan 
de onderkant en het dempen van 
de lonen aan de bovenkant, mede 
in het perspectief van het sneller 
bereiken van het maximum in de 
beginjaren. De som van die twee 
zorgt er voor dat er geld bij moet, 
dat is dus, nog altijd volgens de 
HDP, geen kostenneutrale operatie 
en het is eigenlijk het doorontwik-
kelen van de stap die met de TLT is 
gezet. De HDP stelde verder dat 
dit niets te maken heeft met de 
overweging dat het de werkgever 
goed uitkomt, maar hij constateer-
de wel dat er een pittige discussie 
wordt gevoerd over de interpreta-
tie van afspraken. 

Mooipraterij
In reactie hierop stelde onze 
voorzitter dat de HDP zich weer 
bedient van mooie formuleringen 
als het kantelen van de loonlijn 
waardoor de bovenkant moet 
worden gedempt. Dat is, bena-
drukte onze voorzitter, nooit 
afgesproken. Er is juist overeenge-
komen dat er bij niemand iets af 
kan omdat niemand er op achteruit 
mag gaan. Voor de ACOM is dit 
een voorbeeld van de wijze 
waarop woorden verschillend 
kunnen worden gelezen. Er is, 
aldus onze voorzitter verder, wel 
gesproken over een kanteling van 
de loonlijn, maar dat ging om het 
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egaliseren van de dip in het midden en een 
extra voor de salarissen onderin omdat met 
name daar de pijn van de uitstroom zit. De 
ACOM mist in de communicatie van Defensie-
zijde naar het land, dat het echt gaat om iets 
weghalen aan de bovenkant. 

Ten aanzien van hetgeen de HDP heeft gezegd 
in het kader van het sneller bereiken van het 
maximum, stelde onze voorzitter dat hij daar 
gelet op het voorstel van Defensie andere 
indicaties van heeft. Er volgde toen een 
langdurige discussie tussen de HDP en de 
SCO om te bezien of er toch een opening was 
om in de week van 22 juni in de Werkgroep 
arbeidsvoorwaarden verder te praten om tot 
overeenstemming te komen. De HDP gaf aan 
dat er ruimte is om over zowel het loongebouw 
als toelages te onderhandelen. Feitelijk deed 
hij de toezegging dat alles bespreekbaar is.  

De voorzitter van de ACOM deed wederom 
een poging met de vraag of de HDP in zijn rol 
als werkgever aan kan geven of hij ook niet 
vindt dat de TLT plus de 3.15% salarisverho-
ging over deze TLT gewoon moet worden 
betaald, zolang er niets anders is. De HDP liet 
deze vraag vooralsnog onbeantwoord met het 
argument dat partijen nog door moeten praten. 
Tussen de SCO en de HDP werden afspraken 
gemaakt om zoveel als mogelijk tijd in de 
agenda vrij te maken om in de week van 22 
juni verder te onderhandelen en tevens werd 
de afspraak gemaakt om voor maandag 29 juni 
een SOD te beleggen om de uitkomsten van 
de onderhandeling van deze week te bespre-
ken en bij een positief resultaat deze afspraken 
te kunnen vastleggen. 

Over de onderhandelingen die in de week van 
22 juni hebben plaatsgevonden kunnen we 
kort zijn. Op donderdag 25 juni werd duidelijk 
dat deze ultieme poging niet tot overeenstem-
ming zou leiden. Geconstateerd werd dat er 
een onoverbrugbare kloof lag tussen wat 
Defensie wilde aanpassen in het bezoldigings-
stelsel voor militairen per 1 juli 2020 en de 
visie daarop van de SCO. De onderhandelings-
ruimte waarop de HDP doelde tijdens het SOD 
van 17 juni bleek ineens te zijn verdampt. Er 
restte dus niets anders dan wederom een 
gang richting SOD om te kijken waar dit ons 
ging brengen. 

In het SOD van 29 juni werd een aantal vragen 
geformuleerd aan Defensie en werd besloten 
om de vergadering te schorsen en te herope-
nen op dinsdag 30 juni. Na de heropening op 
30 juni bleek al snel dat geconcludeerd moest 
worden dat partijen het oneens zijn over zeer 
veel punten. Een onvermijdelijke impasse, de 
pogingen van onze voorzitter ten spijt om te 
kijken of er niet alsnog overeenstemming kon 
worden bereikt om per 1 juli stappen te zetten. 
Of dat gaat om interpretatie of keuzes zal op 
een ander moment moeten worden bespro-
ken. Over één punt zijn partijen het volgens 
onze voorzitter echter wel eens. Hij deed 
daarbij nogmaals een beroep op de HDP om 

de tijdelijke loontabel plus de overeengekomen 
loonsverhoging van 3,15% per 1 juli ook over 
de TLT door te trekken. Niet in de laatste plaats 
omdat er een grote groep medewerkers is die 
bepaalde verwachtingen heeft hierover. De 
ACOM zou het op prijs stellen, zo stelde onze 
voorzitter, als er in juli niemand op achteruit 
gaat ten opzichte van juni. Dit zou ook recht 
doen aan de grote groep jonge mensen die dit 
heel goed kan gebruiken. De keuze hiervoor is 
in het verleden immers niet voor niets 
gemaakt door partijen. De HDP gaf aan hier 
nog separaat op terug te zullen komen. Enkele 
dagen later bleek dat er door Defensie was 
besloten om aan onze oproep in het SOD 
gehoor te geven en de TLT plus de salarisver-
hoging van 3,15% over deze TLT door te 
voeren tot in ieder geval 1 oktober aanstaande. 

ACOM betreurt stap naar AAC
De uiteindelijke uitkomst van het SOD was dat 
er geen oplossing meer zou komen en dat er 
een geschilvergadering moet worden belegd 
aangezien dat volgens de procedure van het 
Besluit georganiseerd overleg Defensie de 
vervolgstap is. Tijdens een geschilvergadering 
kan worden besloten het overleg voort te 
zetten dan wel te beëindigen. Tevens wordt 
dan nagegaan of overeenstemming bestaat 
over de vraag wat het onderwerp en de inhoud 
van het geschil is. Bezien wordt ook of een 
oplossing van dat geschil zal worden gezocht 
door middel van voortzetting van het overleg, 
nadat advies is ingewonnen van de Advies- en 
Arbitragecommissie (AAC), dan wel door 
middel van onderwerping van het geschil aan 
een arbitrale uitspraak van de AAC. 
Deze vergadering is op donderdag 9 juli jl. 
gehouden. De uitkomst was dat er door 
verschillende centrales een advies zal worden 
ingewonnen bij de AAC. Voor onderwerping 
van het geschil aan arbitrage is overeenstem-
ming vereist tussen alle deelnemers aan het 
overleg (inclusief Defensie) en deze overeen-
stemming bleek er niet te zijn. De ACOM 
betreurt het dat er wederom is gekozen voor 
een gang naar de AAC. Wij hadden graag op 
basis van feiten en argumenten verder willen 
onderhandelen en proberen om alsnog tot 
stappen in het bezoldigingsstelsel te komen 
maar daar heb je wel alle partijen voor nodig. 
De verslagen van de hiervoor genoemde 
SOD-vergaderingen staan ook op onze 
website. In deze verslagen kunt u ook goed de 
verschillende standpunten en argumenten van 
alle partijen aan tafel lezen.
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De Boeddhistische Unie Nederland 
(BUN) c.q. de Boeddhistische 
Zendende Instantie (BZI), legde in 
2018 het verzoek neer bij Defensie 
om te bezien of er ruimte was voor 
boeddhistische geestelijk verzor-
gers bij de krijgsmacht. 

Nader overleg tussen de BUN en 
Defensie resulteerde in februari 
2019 in het voorstel van staatsse-
cretaris van Defensie Barbara Visser 
aan de BUN “een erkenningsover-
eenkomst aan te gaan voor de duur 
van drie jaren. Na twee jaren zal de 
samenwerking tussen de BUN en 
het Ministerie van Defensie worden 
geëvalueerd.”1 

De zendende instantie had 
oorspronkelijk een organisatievorm 
voor ogen waarbij de boeddhistisch 
geestelijk verzorgers bij Defensie 
als “rijks geestelijk verzorger” 
onder de al bestaande GV-dienst 
Justitie zouden vallen. Maar 
Defensie had daar geen oren naar 
en wilde een voldragen dienst met 
een eigen fulltime hoofd ‘kopie 
conform’ de overige GV-diensten bij 
de krijgsmacht. 

Werkveld boeddhistische 
GV’er

In de BUN/BZI, in de boeddhisti-
sche gemeenschap in het alge-
meen, werd overigens al veel 
langer nagedacht en van gedachten 
gewisseld over de noodzaak en 
wenselijkheid van boeddhistische 
geestelijk verzorgers in de krijgs-
macht. In maart 2013 viel in het 
online magazine Vrienden van het 
Boeddhisme (VvB) een overzichtje 
te lezen van de positie van geeste-
lijke verzorgers en militairen van 
boeddhistische huize in de krijgs-
machten van de Verenigde Staten 
en het Verenigd Koninkrijk. 
“In ons land” werd toen opge-
merkt, “staat boeddhistische 
geestelijke verzorging nog in de 
kinderschoenen. Zij werkt alleen in 

gevangenissen en huizen van bewa-
ring. De Nederlandse strijdkrachten 
kennen geestelijke verzorging, maar 
er zijn nog geen boeddhistische 
geestelijke verzorgers.”

Eerder had ook de Boeddhistische 
Zendende Instantie (BZI) zich 
uitgelaten over de inzetbaarheid van 
boeddhistisch geestelijk verzorgers 
in de zorg en de krijgsmacht. 
“Zulke chaplains worden in de VS 
en de UK al ingezet bij het verlenen 
van zorg in hospices, ziekenhuizen 
en zorginstellingen, bij de geeste-
lijke ondersteuning van gedetineer-
den, als aalmoezenier in het leger, 
en bij het verzorgen van liturgische 
en rituele vieringen voor boeddhis-
ten (vaak ongebonden boeddhis-
ten).”

Men had toen “recent de opleiding 
tot boeddhistische geestelijk 
verzorgende” opgetuigd en 
aangenomen werd dat die “ook zal 
opleiden tot bgv’er in de strijdkrach-
ten. Maar daarover is het laatste 
woord nog niet gesproken.”

Zevende DGV-loot
Maar nu is dan, om die metafoor te 
gebruiken, de kogel door de kerk, of 
beter nog de tempel. De Boeddhis-
tische Geestelijke Verzorging (BGV) 
wordt de zevende loot aan de 
DGV-stam. En op 1 mei trad Alie 
Rozendal (57) in de rang van kolonel 
aan als hoofdkrijgsmachtboeddhist 
(HKB). Alie Rozendal mag onder 
meer bogen op een lange ervaring 
in de geestelijke verzorging en 
dienstverlening. Ze was geruime 
tijd als geestelijk verzorger verbon-
den aan de Dienst Justitiële 
Inrichtingen (DJI) van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. In die 
hoedanigheid was ze onder meer 
actief onder gedetineerden in het 
noorden des lands. 
De pas aangetreden HKB heeft 
een gevarieerd beroepsverleden 
dat reikt van verpleegkundige via 

beeldend kunstenaar en universi-
tair docent-supervisor tot mindful-
ness trainer. Maar de rode draad 
daarin is zonder meer ‘verzorging’ 
(fysiek en geestelijk). Ze is nu 
alweer ruim een decennium 
betrokken bij de ontwikkeling van 
de boeddhistische geestelijke 
verzorging. Een paar wapenfeiten 
in dit verband: het initiëren van 
mindfulness trainingen bij DJI en 
het actief meewerken aan de 
ontwikkeling van de (postacademi-
sche) ambtsopleiding tot boeddhis-
tisch geestelijk verzorger. 

Rozendal, uit een Fries, gerefor-
meerd nest, moeder van een 
volwassen dochter en zoon, kwam 
tot het boeddhisme nadat ze een 
‘zen-weekend’ in “notabene een 
katholiek klooster en gegeven door 
een katholieke priester” had 
bijgewoond. “Dat vind ik zelf een 
mooi begin en het zegt toch wel 
wat over de vermenging van 
religies. Hoe die elkaar inspireren, 
beïnvloeden en voeden.”

Ongemakkelijke spagaat
De voortrekker en kwartiermaker 
van de BGV bij Defensie legt uit dat 
in het boeddhisme gewerkt wordt 
met vier elementen van oefening, 
van training:
1.  Mediteren
2.  Studeren (onderricht door de 

leraar, zelfstudie)
3.  Ethiek in het dagelijks leven
4.  Devotie en rituelen.

Een vraagstuk dat ‘de boeddhist’, 
zeker in het westen, in een 
ongemakkelijke spagaat brengt dan 
wel brengen kan, is de inherente 
spanning tussen het eerste 
‘Voorschrift van Deugdzaamheid’ 

1  Brief van de staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Den Haag, 8 april 2019).  

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 X, nr. 130 5.

Sinds kort beschikt de krijgsmacht ook over boeddhisti-
sche geestelijk verzorgers: krijgsmachtboeddhisten.  Op 

1 mei jl. voegde de Boeddhistische Geestelijke Verzor-
ging zich namelijk officieel in de rangen van de Diensten 

Geestelijke Verzorging (DGV) bij Defensie. 

B o e d d h i s t i s ch e  G e e s t e l i j k e  Ve r z o r g i n g  ( B G V )  d e  z e v e n d e  G V- d i e n s t  b i j  D e f e n s i e
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Hoofdkrijgsmacht-

boeddhist (HKB)  

Alie Rozendal
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van de pañca-sila2: ‘niet doden’, en 
de geweldsorganisatie Defensie. 
Een Amerikaanse vrouwelijke 
boeddhistische militair ervoer die 
spagaat maar wist zich ermee te 
accommoderen. “Boeddhist zijn 
en dienen in het leger kan 
conflicteren. Ik ben van mening dat 
hoewel boeddhisten in geweld-
loosheid geloven, het opnemen 
van wapens om anderen te 
beschermen een rechtvaardige 
zaak is. Waar anderen soldaten als 
geweldsinstrumenten zien, zie ik 
ze als vredesinstrumenten.” 

Overeenkomsten krijgs-
macht en kloosterleven

Voor HKB Alie Rozendal is het 
bestaan van een geweldsorganisa-
tie als de krijgsmacht een gegeven 
feit. Ook boeddhistische landen in 
Zuid- en Zuidoost-Azië beschikken 
over een krijgsmacht. “Ik zie 
geweldloosheid en pacifisme als 
verschillende begrippen.”
Rozendal had in het verleden geen 
speciale band met Defensie, maar 
herkent in het militaire leven 
verschillende elementen uit het 
kloosterleven. “De discipline, de 
orde, de regels, regelmaat en 
structuur, dat je een bepaalde 
vorming krijgt die ingrijpt in je 
bestaande ideeën over je identiteit, 
dat vind ik een opmerkelijke 
overeenkomst met het kloosterle-
ven. 
Mensen bijstaan die lijden, 
problemen hebben, met existenti-
ele vragen zitten en hulp nodig 
hebben, dat is het hart van mijn 
werk. Dat was zo toen ik als 
verpleegkundige werkte, als 
vrijwilliger in het hospice, in de 

gevangenis met gedetineerden en 
dat is voor mij bij Defensie niet 
anders.”

Het is niet bekend hoeveel 
(praktiserende) boeddhisten de 
krijgsmacht telt. Maar voor de 
hoofdkrijgsmachtboeddhist is dat 
niet van belang, er is immers volop 
belangstelling voor meditatie en 
mindfulness bij de militairen. En 
“je hoeft geen boeddhist te zijn 
om een beroep te doen op de 
boeddhistische geestelijke 
verzorging. Wij zijn er in principe 
voor eenieder die graag begeleid 
wil worden door een GV’er met 
een boeddhistische achtergrond.”

Met hoeveel krijgsmachtboeddhis-
ten werkt u straks?

“Nou, voorlopig zullen de krijgs-
machtboeddhist, die nog moet 
worden benoemd, en ik het met 
zijn tweeën moeten rooien. In 
ieder geval de eerste twee jaar, - 
dan volgt een evaluatie door 
Defensie en vervolgens wordt 
bekeken of er een mogelijkheid of 
behoefte is om uit te breiden. 

De evaluatie zou ook als conclusie 
kunnen opleveren dat het beter is 
om ermee te stoppen?

“Dat is een mogelijkheid. Als we 
er helemaal niets van maken en er 
geen enkele of nauwelijks 
belangstelling is. Zie het als een 
tijdelijk contract met de mogelijk-
heid om na de proefperiode 
afscheid van elkaar te nemen. 
Maar wij gaan ervan uit dat dit vast 
is en blijft.”

Edele achtvoudige pad
Intussen werken we aan het inhou-
delijke aanbod. Naast individuele 
begeleiding kunnen we ondersteu-
nen bij het starten of verdiepen 
van een regelmatige meditatie-
beoefening. Ik hoop ergens op een 
kazerne een meditatiegroep te 
beginnen. Hiernaast gaan we 
themaconferenties beleggen op 
Beukbergen. Wat in ieder geval op 

ons programma staat zijn thema’s 
als ‘inleiding boeddhisme’ waarbij 
we het ‘Edele achtvoudige pad’3 
gaan gebruiken als persoonlijke en 
geestelijke vorming. 

Uw eigen militaire opleiding en 
vorming. U heeft nog een aantal 
trainingen te gaan?

“Ik heb nu een groene week 
achter de rug. Ik hoop dat ik me bij 
nog wat trainingen kan aansluiten. 
Dit en waarschijnlijk volgend jaar 
heeft de specialistenopleiding 
geen ruimte voor de DGV, we zijn 
dus nog aan het zoeken hoe we dit 
gaan oplossen. Ik zou graag nog 
wat meer militaire vorming willen 
hebben. Van de zomer zal het niet 
meer lukken gegeven de corona-
maatregelen, ik hoop dat het in het 
najaar wel kan.”

“Ik ben op 1 mei samen met het 
collega Jean-Paul Thöni, het 
nieuwe hoofd van de RKGV4,  
begonnen. De HKA neemt het 
stokje over van zijn voorganger en 
staat in een lange traditie. Ik neem 
geen stokje over maar ik begin 
met een nog onbeschreven blad. Ik 
ben de kwartiermaker en die lege 
bladzijde gaan we samen invullen 
de komende jaren.” 

2  De pañca-sila, ‘de Vijf Regels of Voorschriften van Deugdzaamheid’ zijn de fundamentele ethische code van het boeddhisme, nageleefd door de leken-boeddhisten. ‘Eerste 

Voorschrift: Afzien van het doden van levende wezens.’ Zoals alle aspecten van de boeddhistische leer (Dhamma/Dharma) worden de vijf voorschriften eerder gezien als iets 

logisch dan als afkomstig van het bovennatuurlijke. Ze worden gevolgd uit vrije wil, niet omdat ze wordt opgelegd door bovennatuurlijke of wereldlijke autoriteiten. 
3  Het Edele achtvoudige pad is het boeddhistische pad naar verlichting. Het zet in acht onderdelen uit hoe de mens de onrust van geest en het lijden kan overwinnen. 
4 In het septembernummer van ACOM Journaal een interview met de nieuwe HKA.

B o e d d h i s t i s ch e  G e e s t e l i j k e  Ve r z o r g i n g  ( B G V )  d e  z e v e n d e  G V- d i e n s t  b i j  D e f e n s i e

‘Werken waar mensen hulp nodig hebben bij lijden, problemen en existentiële vragen’
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Grootmajoor Marinus Johannes (Marco) Kroon ligt onder 
het vergrootglas van de media en het publiek. Al dan 
niet uitvergrote incidenten en hearsay spelen Kroon 
danig parten sinds hij op 29 mei 2009 door koningin 

Beatrix werd geslagen tot Ridder der  
Militaire Willems-Orde 4e Klasse.

Kroon, die zich niet even in de 
‘sukkelhoek’ laat (weg)drukken, 
lijkt, misschien wel door die 
eigenschap, het patent te hebben 
op reuring. Ophef die niet alleen 
wordt uitvergroot maar telkens 
weer, zo lijkt het, mede aange-
wakkerd wordt door 'spastische' 
reacties van Defensie. 

Recent weer door een soorte-
ment oekaze aan het adres van de 
ex-commando naar aanleiding van 
de vooraankondiging van het boek 
‘Het Kabul Complot’ van de hand 
van een auteur die de schuilnaam 
Rick Staal voert. Defensie zou 
Kroon, volgens het ‘Secretariaat 
Marco Kroon’, hebben verboden 
het boek op welke wijze dan ook 
te promoten. Defensie ontkent dit 
overigens. Men geeft wel toe dat 
Kroon is gewaarschuwd voor 
eventuele effecten van zo’n 
bemoeienis met het aanprijzen 
van de ‘biografische thriller’.

‘Verdorven spel om macht 
en geld’

Het Kabul Complot is “geïnspi-
reerd door ware gebeurtenissen”. 
De thriller speelt zich af “in de 
schemer tussen fictie en werke-
lijkheid”. Het is 2007. Kroon is, 
meldt de promotietekst voor het 
boek, bezig aan zijn derde en 
laatste geheime Afghanistan-
missie. “Onbedoeld raakt de 
militair verstrikt in een verdorven 
spel om macht en geld. De vijand 
is overal: zelfs in eigen land…” 
Het devies luidt dan ook: “Geloof 
niemand, vertrouw niemand”. 

Achter het complot in de Afghaan-
se hoofdstad zitten internationale 
geheime diensten, waaronder de 
Militaire Inlichtingen- en Veilig-
heidsdienst, de lokale maffia en 
hoge militairen van de Nederland-
se krijgsmacht. Die laatsten 
zouden riant verdiend hebben aan 
wapensmokkel ten behoeve van 

opstandelingen in het land dat 
gevangen is in een spiraal van 
onophoudelijk (oorlogs)geweld. 

Een van de complotteurs wilde 
een chemisch wapen in de strijd 
werpen. In de thriller is hij degene 
die Marco Kroon, naar eigen 
zeggen, in 2007 doodde. Kroon 
zweeg geruime tijd over die 
liquidatie en toen hij eindelijk 
schoon schip maakte werd zijn 
relaas in twijfel getrokken. En de 
zoveelste affaire met de gelau-
werde militair in het brandpunt 
was een feit. 

‘Biografische thriller van 
formaat’

In Het Kabul Complot worden 
“gebeurtenissen die zich zo’n  
12 jaar geleden in Kabul afspeel-
den, op overtuigende wijze in 
verband gebracht met de juridi-
sche, politieke en persoonlijke 
overlevingsstrijd die Kroon sinds 
zijn ridderschap voert.” 

De heisa rond de roman valt 
samen met de ommekomst van 
de veertien maanden schorsing 
die Marco Kroon van Defensie 
opgelegd kreeg na een veroorde-
ling door de rechter tot honderd 
uur dienstverlening.  
Dit vanwege een kopstoot die hij 
aan een politieagent zou hebben 
uitgedeeld die hem tijdens 
carnaval wilde aanhouden 
wegens wildplassen. 

Het Kabul Complot is, belooft de 
wervende tekst, “een biologische 
thriller van formaat (-) huivering-
wekkende spanning, zinderende 
actie en een bloedstollend plot.” 
Het boek is op 23 juni jl. versche-
nen bij Kompas, Uitgeverij.

De ACOM mag van de uitgever 
drie exemplaren van ‘Het Kabul 
Complot’ verloten onder haar 
leden. 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 21 augustus 2020.

R e u r i n g  o v e r  b o e k  ‘ H e t  K a b u l  C o m p l o t ’ 

Biografische thriller met ‘kwetsbare’ 
Marco Kroon in de hoofdrol

Winnaars verloting 
‘Bandieten, te wapen!’

Bij de verloting van het boek 
‘Bandieten, te wapen! Nederland-
se Partizanen in Italië in de 
Tweede Wereldoorlog’ van Rende 
van de Kamp (Uitgever: QV 
Uitgeverij), kwamen de volgende 
winnaars uit de bus:

• J.A.A. Oude Ophuis
• P.P. van de Wiel
• A.F. van der Molen.

Proficiat! Veel leesplezier!

Winnaar verloting rugzak 
‘Nationale Taptoe’

• G.A.J. de Louw.
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Veranderingen?
Contact DFD

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

Bĳ  veranderingen in uw leven is het belangrĳ k om tĳ dig na 
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bĳ  de 
nieuwe situatie passen. Neem daarom altĳ d contact op met 
DFD. Ook wanneer er niets lĳ kt te veranderen, is het slim 
om uw verzekeringen jaarlĳ ks na te lopen. Wĳ  helpen en 
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blĳ ft.

SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar. 

Bij schade is dit belangrijk. Samen met 
onze partners helpen wij u bij het beperken 

en herstel van uw schade. Download de 
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke 

informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

Een hypotheek afsluiten of aanpassen? 
Een belangrijke � nanciële stap. Voorkom 

bij de aankoop, of juist later, � nanciële 
tegenvallers. Laat u persoonlijk 

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
 of gaat u met functioneel leeftijdsontslag? 

U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw 
verzekeringen moeten worden 

aangepast aan de nieuwe situatie.

GEZIN
Samenwonen, trouwen of juist scheiden? 
Uw verzekeringen moeten worden 
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u 
een kind krijgt of een kind meerderjarig 
wordt. Geef de wijzigingen in uw 
gezinssituatie daarom altijd door.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering 
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen 
standaard dekking. Toch is het belangrijk om 
al uw verzekeringen te controleren. 
Contact DFD tijdig zodat u en uw 
gezinsleden tijdens de uitzending hier 
geen omkijken naar hebben. 

In 2020 is alles anders. 
Ook uw vakantie?
Onze service blĳ ft hetzelfde!



Maar waakzaamheid is geboden. En de 
hernieuwde uitbraken van het virus in het 
buitenland waar men de lockdown teugels 
had laten vieren, zijn een zorgwekkend 
voorteken. 

‘To the rescue’
Hoe het zij, Defensie heeft per 1 juli jl. haar 
medische en verpleegkundige hulp aan civiele 
ziekenhuizen en andere verpleeginstellingen, 
(vooralsnog?) afgebouwd. De krijgsmacht 
stopt in ieder geval met de structurele civiele 
inzet van medewerkers van de Divisie 
Defensie Gezondheidszorg Organisatie. Sinds 
11 maart was het alle hens aan dek, ook voor 
Defensie die ‘to the rescue’ werd geroepen 
door de civiele autoriteiten. 

Honderden militairen en burgermedewerkers 
verleenden in tal van sectoren en niveaus van 
de zorg, vitale en onmisbare diensten. 
Ziekenhuizen en andere zorginstellingen 
konden mede door hun vitale hand- en 
spandiensten, operationeel blijven. Met name 
op de overbezette en overwerkte IC-afdelin-
gen werd daar gretig gebruik van gemaakt. 

De expertise van de krijgsmacht kwam ook in 
het bijzonder logistiek te stade. Bij het snel 
overbrengen van patiënten naar nog beschik-
bare IC faciliteiten in binnen- en buitenland, 
de planning en de distributie van (hulp)
goederen en wat niet al.  
Kortom, Defensie, de krijgsmacht, was goed 
zichtbaar, ook al waren de uniformen ingeruild 
voor ‘zorgtenues’, de afgelopen maanden in 
het ‘zorgveld’. 

Hulp aan voedselbanken
Maar ook elders kon men niet om de presen-
tie van Defensie heen. Zo schoot de krijgs-
macht de voedselbanken eveneens logistiek 
te hulp. Tonnen voedsel, overtollig geworden 
door het afgelasten van grote (buitenlandse) 
oefeningen, werden afgeleverd bij voedsel-
banken in het land. 
Onlangs nog 100.000 kilo aan rantsoenen bij 
het Leger des Heils. Overtollig geworden door 
het vanwege het coronavirus gedwongen 

afblazen van een jungletraining in Midden-
Amerika en een oefening in Duitsland. 
Hier en daar zorgden de collega’s ervoor dat 
de distributie bij de voedselbanken die in het 
ongerede was geraakt, weer op gang kwam. 
Ook werd de voedseldistributie op een 
doelmatiger manier ingericht. 

Waar dringend noodzakelijk werden kinder-
dagverblijven en speelruimtes onder handen 
genomen. Onder meer om die geschikt te 
maken voor de (nood)opvang van kinderen 
van wie de ouders in cruciale sectoren 
werken.

Inzet varend ‘Zwitsers zakmes’
Behalve in Nederland zelf, was Defensie ook 
in de Caribische landen van het Koninkrijk en 
in Caribisch Nederland, actief betrokken bij de 
strijd tegen COVID-19. Op verzoek van de 
lokale autoriteiten zette het varende ‘Zwitsers 
zakmes’ (in de woorden van C-ZMCARIB 
brigadegeneraal Peter-Jan de Vin),  
Zr. Ms. Karel Doorman, op 13 april jl., koers 
naar de Caribische wateren1. Aan boord van 
het transport- en bevoorradingsschip medisch- 
en verpleegkundig personeel, medische 
apparatuur en andere hulpgoederen bestemd 
voor de eilanden. De ‘Karel Doorman’ beschikt 
over een goed geoutilleerd hospitaal met 
chirurgische capaciteit. Daarnaast dit keer ook 
een marinierseenheid, helikopters, landings-
vaartuigen, inzet gereed om snel te reageren 
op verdere noodhulpverzoeken van de 
plaatselijke autoriteiten. 
Zo boden de mariniers, op verzoek van de 
autoriteiten op Sint-Maarten, ondersteuning 
bij de ordehandhaving, het transport van 
zieken enz. Medische hulp was niet acuut 
nodig mede ook omdat de virusuitbraak 
redelijk beheersbaar bleek. 
Inmiddels is het schip na zo’n twee maanden 
‘corona-inzet’ in de Caribische regio van het 
Koninkrijk, terug in thuishaven Den Helder. 

Het COVID-19 virus lijkt in Nederland onder controle, - althans de (soms 
ingrijpende) maatregelen van de overheid waartegen nu door sommige 
groepen te hoop wordt gelopen, lijken het gewenste effect te sorteren. 

Dat mogen we vooralsnog, met de nodige slagen om de arm, afleiden uit 
de scherpe daling van het aantal doden, dagelijks gemeld door het RIVM, 

en dito de op de intensive care aangeboden coronapatiënten. 

1 Defensie kreeg van de lokale overheden van het Caribisch deel 

van het Koninkrijk diverse bijstandsverzoeken voor ondersteu-

ning in de strijd tegen het coronavirus.

‘ D e f e n s i e  b ewe e s  o p n i e u w  h a a r  m a a t s ch a p p e l i j ke  m e e r wa a r d e ’

Structurele inzet Defensiepersoneel bij  
corona-bestrijding per 1 juli beëindigd
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Op Aruba en Curaçao konden voedselbanken 
rekenen op steun van CZMCARIB die ze 
onder meer voorzag van (houdbare) voedsel-
producten en grote hoeveelheden vers 
bereide maaltijden. 

Maatschappelijke meerwaarde
Terugkijkend mag worden vastgesteld dat in 
de afgelopen corona-maanden de ingezette 
collega’s in menig opzicht het verschil hebben 
gemaakt. “Defensie heeft opnieuw haar 
maatschappelijke meerwaarde bewezen” 
concludeerde luitenant-admiraal Bauer, 
Commandant der Strijdkrachten.

Of COVID-19 werkelijk op de terugtocht is en, 
tot aan het voorhanden zijn van een vaccin, 
kan worden beteugeld, zal de komende tijd 
uitwijzen. De mondiale ontwikkelingen zijn in 
dit opzicht niet onverdeeld gunstig te noe-
men.

Ook in Nederland houden deskundigen 
ernstig rekening met een tweede (virulente) 
corona-uitbraak. Prof. Aura Timen, hoofd van 
het Centrum Landelijke Coördinatie Infectie-
bestrijding bij het RIVM, verwacht die tweede 
golf in het najaar. Hoe omvangrijk het wordt 
hangt volgens het lid van het Outbreak 
Management Team ervan af “of en hoe 
Nederlanders zich aan de maatregelen 
houden”. In een vraaggesprek op de NOS 
radio toonde Timen zich bezorgd omdat 
“mensen denken dat we er zijn. We zitten aan 
de goede kant maar het kan heel snel 
misgaan. Dat hebben we gezien in Australië, 
Spanje en Israël. Ik denk dat we niet veilig zijn 
totdat er een vaccin is.”
Mocht die tweede golf er, onverhoopt, 
komen, Defensie is ook dan weer, medisch, 
verpleegkundig, logistiek en anderszins 
ondersteunend, gereed om haar plicht te 
doen, - het verschil te maken.  

‘ D e f e n s i e  b ewe e s  o p n i e u w  h a a r  m a a t s ch a p p e l i j ke  m e e r wa a r d e ’

Structurele inzet Defensiepersoneel bij  
corona-bestrijding per 1 juli beëindigd

Bron Overzichtskaart: Defensie.
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Het was waarlijk een bijzondere  
Nationale Veteranendag. Hoewel al 
weken terug aangekondigd dat het 

“anders dan anders” zou zijn, voelde de 
bescheiden, onopgesmukte bijeenkomst 

in de Ridderzaal toch ietwat  
‘vervreemdend’ aan. 
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Een bijzondere viering van Veteranendag 2020: ‘Klein maar fijn en de moeite waard’

In de op Veteranendag anders 
bomvolle ‘Prinsjesdagzaal’ zaten nu 
koning Willem-Alexander en een 
klein gezelschap genodigden, 
onder wie vijf veteranen, premier 
Mark Rutte, voorzitter Khadija Arib 
van de Tweede Kamer en de 
minister van Defensie Ank 
Bijleveld.

De koning, van wie de komst lange 
tijd geheim was gehouden, werd 
welkom geheten door voorzitter 
Jaap Smit van het Nationaal Comité 
Veteranendag. Met een korte 
uitlegtoespraak gaf die de aftrap 
voor een ingetogen feestprogram-
ma van video- en live verhalen van 
veteranen. Het geheel werd 
afgewisseld met zang van onder 
anderen de zangeressen Loes 
Haverkort, Valéry van Gorp en de 
Haagse band DI-RECT met 
muzikale begeleiding van het 
combo orkest Koninklijke lucht-
macht, Koninklijke Militaire Kapel 
Johan Willem Friso. 

Indrukwekkend en  
ontroerend

Comité-voorzitter Smit beloofde op 
deze “bijzondere Veteranendag” 
een “programma, klein maar fijn, 
dat zeer de moeite waard is”. 
Indrukwekkend en ontroerend 
waren stuk voor stuk de verhalen 
over de ingrijpende ervaringen van 
de veteranen, oud en jong, met het 
oorlogsgeweld en de (directe) 
fysieke en mentale gevolgen 
daarvan. 
Het aangrijpende relaas van 
veteraan Maaike Hoogewoning, 
(missies in Kosovo en Afghanistan), 
operatiekamer assistent die het 
met name in Afghanistan stevig 

voor de kiezen heeft gehad. De 
eerste luitenant vertelt onder meer 
over slachtoffers van bermbommen 
die, vechtend voor hun leven, 
uiteindelijk toch bezwijken op de 
operatietafel. Als ze dan vervolgens 
geconfronteerd wordt met het 
bericht dat twee Nederlandse 
mariniers om het leven zijn 
gekomen “ja, dat komt dan wel 
even binnen. Dan is je emmer wel 
vol voor die dag. Maar de volgende 
dag moet je weer aan het werk, 
- moet je er weer tegenaan 
kunnen.”
Tien jaar later springt Hoogewoning 
bij op de IC-afdeling van een 
Rotterdams ziekenhuis waar als het 
ware aan de lopende band nieuwe 
patiënten de ic worden opgereden, 
- ook vechtend voor hun leven. “Ik 
help de IC-verpleegkundigen daar 
waar ik kan. Samen met de andere 
ziekenhuiscollega’s proberen we 
ervoor te zorgen dat de patiënten 
de best mogelijke zorg krijgen. Op 
mijn baretembleem, het embleem 
van het Regiment Geneeskundige 
Troepen staat ‘Eripiendo Victoriae 
Prosum’, Al helpende dien ik de 
overwinning.”

Invictus Games als redding
Diep inkervend was ook het trieste 
verhaal van veteraan Rick Torenstra 
die het licht in zijn rechteroog 
verloor bij een bomaanslag in 
Afghanistan. Tijdens een patrouille 
op 19 januari 2007 werd het 
voertuig waarin hij en zijn collega’s 
zaten getroffen door een enorme 
explosie veroorzaakt door een bom 
in een langs de weg geparkeerde 
pick-up. “Een harde klap, hitte en 
stof overal. In het voertuig vielen 
we over elkaar heen. Het was stil, 
- doodstil. Ik zag veel bloed. Voor 
mijn gevoel stroomt het uit elke 
porie van mijn lijf. Langzaam kwam 
mijn gehoor terug en ik wilde mij 
mengen in het vuurgevecht maar 
mijn lichaam wilde niet. Ik merkte 
dat het beeld in mijn rechteroog 
zwart was.”

Op Kamp Holland kreeg Torenstra 
te horen dat zijn rechteroog niet te 
redden viel en dat ook zijn gehoor 

was aangetast. “Toen kwam het 
besef: mijn loopbaan als militair is 
voorbij. Grote woede, verdriet, 
onzekerheid. Jaren later bleek dat 
ik er ook een hersenbeschadiging 
aan had overgehouden. Vooral die 
hersenbeschadiging heeft veel 
impact op mijn dagelijks leven en 
dat van mijn gezin.” Van de 
afgelopen twaalf jaar kan de jonge 
veteraan zich maar weinig herinne-
ren. De belangrijke gebeurtenissen 
zoals zijn trouwdag, de geboorte 
van zijn kinderen, het is allemaal 
verdwenen in een ontoegankelijk 
afgeschermd compartiment van 
zijn herinnering. Sinds 2017 werkt 
de onfortuinlijke ex-militair weer 
voor Defensie en wel op de 
Mineurs- en Sappeursschool van 
CLAS in Reek (Noord-Brabant). 
“Ik ben ook sinds 2016 als atleet 
verbonden aan het Invictus Team. 
Hier vind ik het teamgevoel terug, 
- het team waaruit ik voor mijn 
gevoel die 19e januari 2007 zo 
plotseling werd weggerukt. Tijdens 
de Invictus Games laten we als 
veteraan, als gewonde militair, zien 
dat we onoverwinnelijk zijn. Dat we 
ondanks tegenslagen doorgaan en 
niet opgeven en daarmee hopelijk 
een inspiratie kunnen zijn voor 
anderen.”

Trots als een pauw
De krasse Indië- en Suriname-
veteraan Hendrik Fockens, 95 jaar 
maar liefst, deed zijn aangrijpende 
verhaal via de video. Hoe hij als 
jonge vent het bloedbad meemaak-
te op 7 mei 1945 op de Dam, 
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© Foto’s Veteranendag/Fotograaf Frank van Beek
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Een bijzondere viering van Veteranendag 2020: ‘Klein maar fijn en de moeite waard’
aangericht door Duitse soldaten die 
weigerden zich over te geven, en 
hij zich twee dagen daarna opgaf 
als oorlogsvrijwilliger om naar het 
verre Indië af te reizen. Het is het 
begin van een respectabele carrière 
bij de Koninklijke Landmacht. 
Tijdens zijn eerste missie als 
infanterist in Nederlands-Indië 
ervoer hij wellicht het grootste 
trauma in zijn leven toen bij een 
actie zijn commandant, kapitein 
H.J. van Weijnsbergen, pal naast 

hem werd doodgeschoten. “Een 
kogel in zijn voorhoofd en ik lag 
ernaast. Die schutter miste mij. Ja, 
je moet dan door maar wel met 
gemengde gevoelens. Ik was 
helemaal kapot!”
“Ik heb altijd veel geluk gehad. Ik 
was een van de 350 mannen van 
het Korps Speciale Troepen, 
onderdeel van het KNIL, 65 van die 
jongens zijn niet naar huis terugge-
keerd. (-) Het is misschien lang 
geleden, maar ik vergeet niks. Ik 
weet alles nog van die periode. 
Omdat de aanvoerwegen te lang 
waren, vlogen we in een Dakota 
om onze goederen af te leveren. 
Met de deuren open dropten we 
munitie, post en eten af bij 
Nederlandse kazernes.”
Na zijn repatriëring volgden de 
uitzendingen, - bijvoorbeeld naar 
Suriname. “Veel mensen gingen 
toen naar Korea, maar ik had me al 
opgegeven voor een missie naar 
Suriname. Ook hier heb ik geluk 
gehad, velen zijn in Korea gesneu-
veld. Tijdens je missies doe je veel 
ervaringen op met andere culturen 
en mensen. Ik leerde daardoor met 
iedereen om te gaan. Dat vormt je. 
Ik praat de laatste jaren steeds 
vaker met mijn kinderen en 
kleinkinderen over mijn ervaringen. 
Door mijn leeftijd komt er meer los. 
Ik neem ze ook graag mee naar 
Veteranendag, een plek waar 
mensen je begrijpen. Van mijn tijd 
in Indonesië zijn nog maar vier 
mensen over, de rest is allemaal 
overleden”. 
De Indië- en Surinameveteraan is 

als een pauw zo trots op zijn 
kleinzoon en kleindochter die 
beiden gekozen hebben voor 
Defensie, bij de KMar respectieve-
lijk de KL “Ja, je geeft het door 
hè!” 

Planten van een boom 
Ook minister van Defensie Ank 
Bijleveld toonde zich trots op haar 
mensen: “Alle militairen die 
klaarstaan om te helpen” in deze 
coronatijd. Militairen als Maaike 
Hoogewoning. “Het kenmerkt de 
militair: die denkt groter dan 
zichzelf, en verder dan vandaag. Die 
zet zich in voor een hoger ideaal. 
Die weet dat vrijheid niet vanzelf-
sprekend is. En wil het doorgeven 
aan de volgende generaties. Het is 
als het planten van bomen. Zoiets 
doe je niet voor jezelf, maar voor de 
mensen die na jou komen. Omdat 
je hoopt dat zij er op een dag onder 
zullen zitten, om te schuilen voor 
de regen en af te koelen van de 
zomerzon. Onze oudere veteranen 
weten dit maar al te goed. Want zij 
hebben die boom lang geleden al 
geplant, als jonge militair. Zoals de 
95-jarige Hendrik Fockens. (-) 
Vandaag de dag leven wij al 75 jaar 
in een vrij land.
En nog steeds maken jonge 
mannen en vrouwen de keuze om 
in vredestijd de krijgsmacht te 
dienen. Zij nemen het stokje van u 
over. Want ook zij willen een boom 
planten voor later. (-) En aan de 
veteranen hier vandaag, en de vele 
veteranen thuis, zeg ik: dank jullie 
wel. Jullie hebben elk een boom 
geplant voor later, zodat ook de 
generaties na ons in de schaduw 
van die boom kunnen zitten en 
kunnen genieten van de koelte van 
vrijheid.”

Militairen staan voor ons in 
de frontlinie

Minister-president Mark Rutte zei 
op deze bijzondere Veteranendag 
“stil (te staan) bij de offers” die de 
veteranen gebracht hebben voor 
onze vrijheid. Vrijheid om te leven 
wie we zijn en ons leven in te 
richten zoals wij zijn.”

Die vrijheid is een voorrecht. Dit 
jaar beseffen wij dat des te meer. 
“Want”, reflecteerde de premier, 
“2020 is het jaar waarin we hebben 
gevoeld hoe het is om niet zomaar 
te kunnen genieten van al onze 

vrijheden. Om niet zonder naden-
ken te kunnen gaan en staan waar 
we willen. (-) Onze militairen 
stonden en staan voor ons allemaal 
in de frontlinie. Vaak ver van huis 
onder barre omstandigheden met 
enorme risico’s en soms ook grote 
geestelijke en lichamelijke gevol-
gen. Jullie verhalen Maaike, Rick, 
Dennis, Hendrik maken dat 
voelbaar en dat maakt op mij, op 
Nederland, enorme indruk. Ik wil 
jullie enorm bedanken voor jullie 
inzet, moed en veerkracht en via 
jullie ook alle andere veteranen en 
militairen in functie die hun leven in 
de waagschaal hebben gesteld en 
nog steeds stellen voor onze 
vrijheid. We beseffen vandaag anno 
2020 als nooit tevoren hoe 
bijzonder dat is. Dank jullie wel.”

Niet alleen de verhalen van de vete-
ranen maakten diepe indruk op de 
aanwezigen in de Ridderzaal maar 
met name ook de ten gehore 
gebrachte liedjes volgens de 
reacties op social media. In het 
bijzonder het lied ‘Soldier On’ van 
DI-RECT maakte emotioneel veel 
los in de ambiance van de Ridder-
zaal en de aangepaste viering van 
Veteranendag 2020. 

“Tranen over mijn wangen. Het 
nummer komt elke keer binnen… 
Maar nu met de veteranen erbij…”

“Poeh! Dit is altijd al een prachtig 
nummer, maar met deze gelegen-
heid, in deze ruimte… Kippenvel!”

“Jullie zijn al goed, maar dit 
nummer op deze dag is perfect. Ik 
ben zelf een ISAF-veteraan en dan 
komt dit nummer erg mooi over.”
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T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

Vraag uw GRATIS 
uitzendcertificaat en -check 
aan en ontvang een vlagpatch.

✔	 GRATIS dekking tijdens uitzending.

✔	 2.500 euro bij overlijden door ongeval.

✔		5.000 euro in geval van blijvende invaliditeit 
door een ongeval.

✔	 Vrijblijvende uitzendcheck zonder kosten.

Speciaal voor leden van ACOM
Als lid ontvangt u, voor de duur van de uitzending of plaatsing in de West, een 
gratis ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzendcertificaat aanvraagt.
DFD Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending? 
Bij deze gratis check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u advies. 
Hoe?
Vul het aanvraagformulier tijdig in op onze site www.dfd.nl
U ontvangt dan tevens een mooie vlag patch van hoge kwaliteit. 

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

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

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

Datum Tijd Activiteit Locatie

augustus   
1 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-17 GEANNULEERD  Attractiepark Slagharen, Slagharen CLAS

september   
  Jeugdbivak GEANNULEERD
  Jeugdbivak GEANNULEERD
  Jeugdbivak GEANNULEERD
9 8.30 Thuisfrontinformatiedag (diverse missies) Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
12 10.00 Thuisfrontcontactdag RS (1e)  Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
12 volgt Thuisfrontcontactdag volgt KMar/Pol
25 9.00 Thuisfrontinformatiedag RS 18 De Meenthe, Steenwijk CLAS

oktober   
3 10.00 Thuisfrontcontactdag (diverse missies)  Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
14 8.30 Thuisfrontinformatiedag (diverse missies) Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
17 9.30 Thuisfrontcontactdag eFP 2020-2 (1e) Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
17 volgt Thuisfrontcontactdag RS (2e) volgt CLAS
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KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL: 1 luisterlied; 6 weekdier; 12 de eigen persoon; 14 vaatwerk; 15 centimeter; 17 kiemcel; 18 horizon;  
20 decimeter; 21 hectare; 22 gewrichtsholte; 24 episch dichtstuk; 27 scheepswerkplaats; 28 bont; 30 verfsoort;  
31 vrucht; 32 idem; 33 postscriptum; 35 mede; 36 moeder; 37 kompasrichting; 38 ellende; 40 binnenste;  
42 aangezicht; 43 tuinder; 45 maalstroom; 47 woning; 49 slede; 51 voorzetsel; 52 deel van de borstkas; 54 persoonlijk 
voornaamwoord; 55 vader; 56 boom; 58 programmeertaal; 60 slaginstrument; 62 svp; 63 vertwijfeling; 65 berg;  
66 regeringsstelsel; 67 voorzetsel; 68 vluchtige stof; 69 persoonlijk voornaamwoord; 71 zevende toon; 72 zaad;  
74 groente; 76 tussenstop; 77 kasteel.

VERTICAAL: 1 stuurcabine; 2 Academisch Ziekenhuis; 3 ontkenning; 4 modder; 5 voegwoord; 7 Naamloze 
Vennootschap; 8 aanlegplaats; 9 mak; 10 Verenigde Staten; 11 gesloten slaplant; 13 leefklimaat; 16 durf; 18 dwingende 
kracht; 9 graad; 21 kip; 23 milliliter; 25 als boven; 26 dominee; 27 lidwoord; 29 grot; 31 vogel; 34 spectrum; 36 vogel; 
38 teer; 39 deel van een schoen; 40 kilowattuur; 41 landtong; 44 theater; 46 hal voor zeedierhandel; 48 kampeerterrein; 
50 titaan; 52 hiërarchie; 53 filmgebouw; 55 handgewricht; 57 universiteitsbibliotheek; 58 barium; 59 co-assistent;  
61 dwarsmast; 63 kind zonder ouders; 64 paljas; 67 chemisch element; 70 huisdier; 72 vogel; 73 zangnoot;  
74 zangnoot; 75 wiskundig getal.
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Oplossingen kunt u inzenden tot 21 augustus.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #06-20 luidt: ‘Bagageruimte’. 
De winnaars: A. Rongen en C. Verhoeven-Goossens.

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25. 
Proficiat!
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1  Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor 

Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-

studies.” Het onderzoeksprogramma loopt tot 1 september 2021. De resultaten worden gepubliceerd “in een overzichtswerk en een aantal bundels en 

monografieën, deels in twee of drie talen (Nederlands, Engels en Indonesisch). De Indonesische onderzoekers zullen zowel eigen publicaties uitbrengen 

als artikelen met Nederlandse collega’s publiceren.” (Bron: www.ind45-50.org/over-het-onderzoeksprogramma) 
2 Motie Tweede Kamerleden H. Bruins Slot (CDA) en J. Kerstens (PvdA) over een passende ondersteuning van inloophuizen. Ingediend 26-06-2018.

Van Zutphen deed zijn appel tijdens 
de behandeling door het parlement 
van de Veteranennota van de 
minister van Defensie op 18 juni jl. 
De Kamer besprak toen ook het 
jaarverslag van de Veteranenom-
budsman.

De ombudsman schreef een brief 
aan de Tweede Kamer waarin hij 
“expliciet” aandacht vroeg voor een 
vijftal onderwerpen:
• Inkomensvoorzieningen,
• Inloophuizen voor veteranen,
• En het welzijn van Indië-vetera-
nen. 

Klachtenbehandeling en 
-afhandeling

In 2019 klopten 300 veteranen aan 
bij de Veteranenombudsman om 
hulp en bemiddeling. Hun klachten 
hebben veelal betrekking op gebrek 
aan erkenning en waardering. Men 
klaagt met name ook over het 
uitblijven van de bijzondere zorg of 
aandacht.
De klachtenafhandeling bij Defensie 
komt er bekaaid van af. Ze is nog 
altijd een zorgenkindje. Ook uit de 
evaluatie van Defensie zelf, waarvan 
de resultaten in november 2019 
bekend werden, bleek de klachten-
behandeling c.q. -afhandeling “een 
aanhoudend punt van zorg en 
aandacht”. 

De Veteranenombudsman moet 
helaas vaststellen dat in dat opzicht 
nog geen wezenlijke verbetering 
bereikt is. “Dit komt onder meer 
omdat veel klachten, signalen en 
meldingen buiten het zicht van de 
Klachtenregeling worden afgehan-
deld door diverse eigen onderdelen 
en ad hoc ingestelde commissies. 
Zo krijgt de nieuwe klachtenregeling, 
die juist moest zorgen voor transpa-

rantie en eenduidigheid, geen 
stevige positionering binnen 
Defensie en is de klachtbehandeling 
voor mij nauwelijks te controleren. 
Een ander gevolg is dat het structu-
reel evalueren en leren van de 
behandeling van klachten en 
meldingen uitblijft.” 

Zelf geïnitieerd onderzoek
Intussen is de Veteranenombuds-
man ook bezig aan een zelf geïniti-
eerd onderzoek naar de behande-
lingsduur van (letsel)schadeclaims 
en naar de uitvoeringsprocedure van 
schaderegelingen ten behoeve van 
veteranen. “Ondanks de Regeling 
Volledige Schadevergoeding blijkt 
het in de praktijk vaak vele jaren te 
duren voordat een overeenkomst 
gesloten wordt, of zelfs helemaal 
niet”, schrijft de ombudsman aan de 
Tweede Kamer. Zijn onderzoek is 
naar verwachting in oktober 2020 
gereed. 

Zorgen over Indië-veteranen 
Van Zutphen maakt zich zorgen over 
de Indië-veteranen, - met name over 
hun welzijn en dat van hun dierba-
ren. Veteranen, verguisd en 
nagewezen na hun repatriëring, van 
wie men het bestaan het liefst 
vergat. Naar aanleiding van het 
onderzoek naar de dekolonisatie van 
Nederlands-Indië1, kloppen veel 
Indië-veteranen aan bij de ombuds-
man met “oprechte vragen” over 
hoe ze in het onderzoek “de 
geschiedenis in zullen gaan” en 
welke indruk hun (klein)kinderen 
daardoor krijgen. Ze lijken op geen 
enkele manier bij het onderzoekpro-
gramma en aanpalende projecten te 
worden betrokken en dat baart de 
mensen zorgen. De Indië-veteranen 
blijken bij meer ‘veteranenonderzoe-
ken’ buiten de boot te vallen. 

“Verder bevreemdt het mij”, aldus de 
Veteranenombudsman, “dat de 
groep Indië veteranen wordt 
uitgesloten in onderzoeken naar het 
welzijn van veteranen. Ik kijk dan 
ook kritisch naar het onderzoek 
"Veteraan hoe gaat het met u?" 
(Veteraneninstituut, 2019) dat meent 
te kunnen duiden over het welzijn 
van veteranen, maar niet de 
Indiëgangers. Er leven nog altijd 
duizenden Indiëveteranen en 
relaties; doen zij er niet meer toe?”

Inloophuizen veteranen
De Veteranenombudsman tamboert 
er al jaren op dat de financiering van 
de inloophuizen voor veteranen 
anders moet worden opgezet. Een 
“structurele bijdrage vanuit de 
overheid” moet de hoeksteen 
vormen van zo’n nieuwe financie-
ringsopzet. “Dit zorgt ervoor dat de 
inloophuizen kunnen blijven 
bestaan en bespaart het Rijk en 
gemeenten zorgkosten die anders 
(deels) aan maatschappelijk werk, 
dagbesteding of intensieve 
begeleiding besteed zouden 
worden.”
Vanuit de Tweede Kamer werd de 
minister van Defensie al in 2018 
opgeroepen werk te maken van 
die structurele overheidsbijdrage 
ten behoeve van de inloophuizen 
voor veteranen2. Daarna werd van 
Defensie weinig tot niets meer 
vernomen. Uit “lokale contacten” 
van de ombudsman is intussen 
gebleken dat “zij niet verder 
hoeven te rekenen op enige steun 
van Defensie”. Een vreemde gang 
van zaken temeer omdat van 
Defensie ook in dit opzicht de 
nodige inspanning mag worden 
verwacht “als aanjager en ambas-
sadeur van de Veteranenwet, ook 
naar gemeentelijke overheden toe”. 

‘ Z o r g e n  o v e r  w e l z i j n  I n d i ë - v e t e r a n e n  e n  h u n  d i e r b a r e n ’

Bijzondere zorgplicht voor veteranen 
is niet slechts juridisch begrip

De Veteranenombudsman heeft bij de Tweede Kamer bepleit en erop aangedrongen de 
bijzondere zorgplicht voor veteranen niet slechts te zien “als een juridisch begrip dat 

eng moet worden uitgelegd”. Klachtbemiddelaar Reinier van Zutphen wees er onder 
meer op dat “juist het serieus nemen van de veteranen die aankloppen het begin (is) 

van het herstel van wat is vastgelopen.” 

26



2
0

2
0Geen seniorenbijeenkomsten 

ACOM najaar 2020 in verband 
met het coronavirus

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

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

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

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

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

Uw regio wil ú als rsv’er

Elk jaar komt een deel van u met veel plezier naar de door onze regio’s 
georganiseerde seniorenbijeenkomsten. De meesten van u komen daar  
al jaren en ook wij zijn altijd blij u weer te zien. 

Tijdens de seniorenbijeenkomsten hebben wij 
de gelegenheid gepaste aandacht te 
schenken aan de jubilarissen van de ACOM 
die hun jubileum dan willen vieren. 
Ook geven wij informatie over actuele zaken 
en over een onderwerp waarvan wij denken 
dat het uw interesse heeft. Tenslotte zijn de 
bijeenkomsten een gezellig samenzijn met 
oud-collega’s en bekenden. 

De seniorenbijeenkomsten worden door uw 
regio georganiseerd, altijd met zeer veel 
toewijding, en met plezier wordt door uw 
regio’s teruggekeken op de bijeenkomsten die 
hebben plaatsgevonden.

Dat maakt dat het besluit van de regio’s om 
de seniorenbijeenkomsten voor het restant 
van 2020, zowel in Nederland als in het 
buitenland, niet door te laten gaan een besluit 
is dat de regio’s in het hart raakt en pas na 
ampel onderling beraad is genomen.

De redenen om de bijeenkomsten niet door 
te laten gaan, zijn vooral gebaseerd op de 
maatregelen die volgen uit de dreiging van 
besmetting met en verspreiding van het 
coronavirus.

Onze doelgroep valt voor een groot deel in de 
groep met het risico op een ernstig 
ziekteverloop indien zij het virus oploopt.  
De organisatoren en ondersteuners bij de 

seniorenbijeenkomsten, onze 
regioseniorenvertegenwoordigers en 
regioraadsleden, vallen eveneens met een 
groot aantal in de risicogroep.
Ook de maatregelen voor het houden van  
1,5 meter onderlinge afstand hebben geleid 
tot het besluit de seniorenbijeenkomsten af te 
gelasten. Meerdere locaties zijn met de 
maatregelen nu niet groot genoeg, de 
catering is niet mogelijk en/of de 
toestemming van Defensie om op een 
defensielocatie te komen is ingetrokken of 
onzeker tot de dag van de bijeenkomst zelf.
Tenslotte heeft het 1,5 meter afstand houden 
een negatieve impact op een ‘gezellig 
samenzijn’.

Deze redenen hebben ertoe geleid dat de 
regio’s hebben besloten geen senioren-
bijeenkomsten meer te houden in 2020.
De jubilarissen die aangegeven hebben hun 
jubileum tijdens een bijeenkomst te willen 
vieren zullen allen persoonlijk benaderd 
worden.

Wij hopen dat u begrip heeft voor ons besluit, 
wij wensen u een goede gezondheid toe, zorg 
goed voor elkaar en voor uzelf en graag tot 
volgend jaar,

Regio Noord, Regio Oost, Regio Midden, 
Regio West en Regio Zuid

S E N I O R E NS E N I O R E N
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• Juli-Augustus
-  Mindfulness (driedaagse trainingen). 

De trainingen worden op dit moment weer fysiek (in 
kleinere groepen) gegeven. Alle trainingen die voor 
nu en het najaar 2020 geboekt staan zijn volgeboekt. 
De inschrijving is dan ook gesloten.  
In verband met de corona-richtlijnen (met name de 
inachtneming van de 1.5 meter afstand) worden de 
deelnemers in meer trainingsgroepen opgedeeld. Dit 
in verband met de grootte van de zalen en de 
kleinere aantallen deelnemers per groep (10 in plaats 
van 20) die e.e.a. met zich meebrengt. 

-  ‘Christen zijn bij Defensie’, oorspronkelijk op de 
agenda voor 29-30 juni, wordt nu in het najaar 
georganiseerd. Nieuwe data worden zo spoedig 
mogelijk bekend gesteld.

-  De SPB leergang die op 31 augustus zou beginnen is 
tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

• September
-   25 september 

Terugkomdag conferentie ‘Persoonlijke veerkracht’ 
(oorspronkelijk op 19 juni)

Overige conferenties
Overigens is 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. 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het 
Vormingscentrum.

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  
televideoconferentie kunt u contact opnemen met mevrouw E. (Elisabeth) Kok,  

email: e.kok.04@mindef.nl tel: 088-9511765/06-10239092

Themaconferenties vormingscentrum Beukbergen

Afgelasting senioren(mid)dagen 
Regio Midden

Het bestuur van ACOM Regio Midden heeft na beraad besloten de geplande seniorendagen en -middagen van de 
regio voor 2020, definitief niet door te laten gaan. Dit in verband met de corona-maatregelen o.a. ‘social distancing’ 
waarbij met name ook in vergaderruimten etc. de onderlinge afstand van 1.5 meter in acht moet worden genomen.
Het betreft de volgende bijeenkomsten:

• Dinsdag 13 oktober in Arnhem, Oranjekazerne
• Woensdag 11 november, Ede, De Open Hof
• Donderdag 26 november, Soesterberg, Bernhardkazerne, Amersfoort.

KLu Veteranendag afgelast
De Veteranendag van de KLu die dit jaar op 23 september op Vliegbasis 
Eindhoven zou worden georganiseerd, is afgelast. Ook dit jaar wilde de 
organisatie “op deze speciale dag stilstaan bij wat u als veteraan bete-

kend heeft voor de Luchtmacht en voor Nederland.” Maar de uitbraak van 
het coronavirus en de sociale gevolgen daarvan maken dit onmogelijk.

Omdat niet te voorspellen is hoe de 
situatie in september zal zijn is er geen 
datum later in het jaar ‘geprikt’ waarop de 
Veteranendag alsnog zou kunnen 
doorgaan. Er is bovendien geen alterna-

tief programma in de maak. 

De jaarlijkse KLu Veteranendag is bedoeld 
voor actieve en postactieve veteranen 
van het Commando Luchtstrijdkrachten. 
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 het nieuwe lid van de ACOM
Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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25 jaar lid
Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen: R.J. Jansen (SMbd), G. van der Werf (SMbd).

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap is onlangs 
uitgereikt aan:
D. Bersma (SMbd), H. Lammerts (AOObd),  
A.J.M. Pfaff (SMbd), H. Roelofsen (ELTbd).

50 jaar lid
De volgende leden kregen kortgeleden het ACOM-insigne 
voor 50-jarig lidmaatschap opgespeld: 
 J.M.J. Kuipers (MAJbd), J.E. Metekohy (AOObd),
C.S.A. Rens (ELTbd).

60 jaar lid 
Onderstaande leden ontvingen het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap:  
W. van Ieperen (AOObd), P.J.F. Kloren (AOObd).

Dienstverlating
Onlangs heeft de dienst verlaten:
Mw. A.C.M. Ruijter

LidmaatschapOverledenen
Breda

Gerardus Eddy (Wim) Willemsen,  
91 jaar, op 8 april. 
Correspondentieadres:  
Fam. M. van der Kraan, Ristervoorde 4, 
3204 EG Spijkenisse. Of via: 
kraan3203@outlook.com;  
m.ganda1970@gmail.com. 

Uden
Jan Baets, 83 jaar, op 14 april.
Correspondentieadres: Jonkerveld 711, 
5403 BT Uden. 

Waalwijk
Walter “Papsie” Verweij, 79 jaar, op  
16 april. Correspondentieadres: Frans 
Halslaan 30, 4907 PX Oosterhout.

Arnhem
J.A. Petrus, 82 jaar, op 24 mei.
Correspondentieadres: Mevrouw  
M. Petrus-Borst, Hoedenmakersveste 6, 
6846 BG Arnhem.  

Oss
Hennie van Heumen, 85 jaar, op 7 juni.
Correspondentieadres:  
De Maasvallei 67, 5341 KK Oss.

‘s Hertogenbosch
Antonius Bernardus John van  
Koningsbrugge, 74 jaar, op 17 juni.
Correspondentieadres: Landstrekenlaan 
106, 5235 LD ‘s Hertogenbosch.

Loon op Zand
Willem Louwrens Joziasse, 80 jaar,  
op 21 juni. Correspondentieadres: 
Ecliptica 46, 5175 XJ Loon op Zand. 

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

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

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

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

Zuid
Vacant

Regiovoorzitters

29



SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoofdredacteur:
J.Kropf

Redactie:
H. Biervliet,  
G. Dijkers, 
S. Hop

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

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

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

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

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

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

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

M
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

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

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


