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• Klaagschrift tegen Kamerlid Öztürk wegens grof beledigen militairen
• Defensie blijft SOD-afspraken negeren en neemt tijd bij de uitwerking
• Krijgsmachtbisschop wil straks mee op oefening en naar missiegebieden

MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN
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Lid worden, zijn en blijven…
de voordelen van het lidmaatschap:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

UW VOORZITTER
Het reces zit er weer op en er komen weer “gewone
werkweken” aan. Gewoon tussen haakjes omdat er
uiteraard op geen enkele wijze sprake is van gewoon.
Corona is nog niet verslagen en voorzichtigheid is en blijft
geboden.
Ik hoop dat u ondanks alles toch heeft kunnen genieten
van de reces- of vakantieperiode maar bovenal dat u en de
uwen niet getroffen zijn door corona. Een onzichtbare
vijand die voor velen helaas zeer grote gevolgen heeft
(gehad). De huidige situatie noemt men het “nieuwe
normaal”. Ik zou toch graag over niet al te lange tijd zien dat
we er op terug kunnen kijken als het “tijdelijke abnormaal”.
Ook op een ander vlak hoop ik dat er geen sprake is van
“een nieuw normaal”: De stroperigheid binnen het overleg
in de sector Defensie en de zaken daaromheen. Een
voorbeeld: Er is al jaren discussie over het “fenomeen
stafadjudanten”, en wij vragen al jaren om dat onderwerp
op de overlegagenda te plaatsen. Uiteraard praten vele
mensen erover; ook ikzelf en mijn collegae, maar verder
dan korte opmerkingen en beperkte discussies zijn we in
het overleg tot op heden niet gekomen.
Het onderwerp staat al jaren op de voorraadagenda. Vorig
jaar is er in een formeel overleg kort over gesproken. De
CDS had namelijk een nota uitgebracht waarin hij aangaf
van mening te zijn dat de Defensie-onderdeelsadjudanten
en de krijgsmacht-adjudant bij de effectieve rang van
adjudant een financiële rang van maar liefst majoor
dienden te ontvangen. Uiteraard waren de bonden, de
ACOM incluis, verbolgen. Niet omdat we die mensen dat
salaris zouden misgunnen, maar bovenal omdat we er dan
eerst afspraken over zouden willen maken. Volgens de
voorschriften zijn immers de rang en het salarisnummer
bepalend voor het salaris van een militair. Willen we dat
anders doen, dan moet daar over gesproken worden waar
het hoort: aan de overlegtafel tussen Defensie en de
vakbonden.
De hoofddirecteur personeel was klip en klaar. Namens de
staatssecretaris gaf hij aan dat er aan deze nota geen
uitvoering werd gegeven voordat daarover met de bonden
was gesproken. So far so good. Vlak voor het zomerverlof
kwamen er echter signalen dat er wel degelijk wat gedaan
was met de salariëring van de betreffende adjudanten.
Geruchten over een bindingspremie maar ook over andere
manieren om de salarissen te verhogen. En let wel, er was
nog steeds niet inhoudelijk in het overleg over dit
onderwerp gesproken en formeel hadden de bonden niets
vernomen.
Wij hebben, omdat we vanuit Defensie niet geïnformeerd
werden, een verzoek gericht aan de werkgever met
verwijzing naar de Wet Openbaar Bestuur (WOB) om te
mogen vernemen hoeveel militairen er per OPCO zijn met
een effectieve rang van adjudant en een financiële rang
van luitenant, kapitein dan wel majoor. We hebben
daarnaast gevraagd op welke datum aan deze functionarissen deze financiële rang is toegekend en met welke
ingangsdatum. Als het goed is dan zijn deze gegevens met
een druk op de knop op te leveren, en kan de bedoelde
groep niet voorkomen. Ons is immers verzekerd dat dit
niet zou worden ingevoerd voordat daar met ons over
gesproken zou zijn.
Defensie had daarop moeten reageren vóór 28 augustus
jl., maar heeft dat niet gedaan en ook niet verzocht om
extra tijd. Op een mail waarin wij vroegen naar de stand
van zaken kwam geen reactie en derhalve heb ik op 2
september een formele ingebrekestelling verstuurd. Als
ook de daarin gestelde termijn niet wordt gehaald zit er
niets anders op dan een gang naar de rechter.
Bij het ter perse gaan van deze editie van ACOM Journaal
was het WOB-besluit nog niet binnen. Als men op zo’n
eenvoudig WOB-verzoek niet wil reageren binnen de
gestelde termijn rijst de vraag of er iets te verbergen is?
En dat zou toch vreemd zijn, de gedragscode van Defensie
geldt toch voor elke werknemer, dus ook, en misschien wel
juist, voor de Defensietop. Dit
prikkelt nog meer de nieuwsgierigheid naar de inhoud van
het WOB-besluit. In een
volgend nummer van ACOM
Journaal, of op de website,
informeer ik u hierover!
Voor nu: Blijf gezond en
strijdbaar.

Jan Kropf
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De Bondsraad van de
ACOM stemt unaniem in
met het ‘Beleid Bestuur
ACOM 2019’.
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Militairen betichten van “moord”,
laten we dat zomaar gebeuren?
In een Kamerdebat op 5 november 2019 over een bombardement op de
Iraakse stad Hawija, uitgevoerd door Nederlandse F-16’s, waarbij burgerdoden vielen1, sprak het Tweede Kamerlid Selçuk Öztürk (DENK) meerdere
keren van moord. Hij noemde daarbij de toenmalige minister van
Defensie, Jeanine Hennis, “lijkenverstopper”.

Op deze uitspraken reageerden
direct diverse Kamerleden van
vrijwel alle politieke partijen zeer
verbolgen. Ook de voorzitter van
de Tweede Kamer, Khadija Arib,
riep Öztürk op geen woorden te
gebruiken die tot emotie leiden.
Woorden die ook gewoon een
andere lading hebben dan het
Kamerlid misschien bedoelde.

Schandalige opmerkingen

Ook vele mensen die zich door
deze schandalige opmerkingen
geraakt of geschoffeerd voelden
hebben daarop gereageerd, onder
wie de advocaat Michael Ruperti
en uw voorzitter. De landelijke
pers pakte dit onderwerp direct
op, maar ook op radio en televisie
was hier ruimschoots aandacht
voor. En terecht! Militairen en
veteranen zorgen voor de
veiligheid van ons allen en
verdienen daarvoor ons aller
respect en waardering. In het
bijzonder van de volksvertegenwoordigers in de Staten Generaal,
dus ook van de Kamerleden van
DENK. Dan is een beschuldiging
van “moord” echt iets wat daar
lijnrecht tegenover staat: een
bewust gekozen schoffering.
Sterker nog, naar onze mening
een smadelijke en lasterlijke
uitspraak.

4

In de televisie-uitzending ‘Pauw’
op 7 november 2019 werd door
Jeroen Pauw al gemeld dat het
niet ondenkbaar is dat het
Openbaar Ministerie (OM) van
mening zou zijn niet tot vervolging
te kunnen overgaan. De reden:
Kamerleden genieten op basis
van Artikel 71 van de Grondwet
een grote mate van parlementaire
onschendbaarheid.
Na deze uitzending waarin naast
uw voorzitter ook advocaat
Ruperti en de toenmalige Inspecteur der Veteranen te gast waren,
werd op 25 november 2019 door
1

Ruperti namens meer dan 3500
belanghebbenden en organisaties
van belanghebbenden (onder wie
uw voorzitter, zijn collega’s en de
toenmalige Inspecteur der
Veteranen) aangifte gedaan. Zoals
al werd verwacht kwam het OM
met de voorspelde uitkomst:
“Gelet op deze zogeheten
parlementaire onschendbaarheid
is het Openbaar Ministerie niet
bevoegd te oordelen over de
uitlatingen van de heer Öztürk, nu
deze in een debat in de Tweede
Kamer is gedaan.”

Klaagschrift bij Gerechtshof
Den Haag

Eerder hadden belanghebbenden
echter al aangegeven zich daar
niet zomaar bij neer te leggen.
Bekeken is toen of het zinvol zou
zijn om een zogenaamde Artikel
12-procedure op te starten. Dit
impliceert een klaagschrift waarin
aan het Gerechtshof wordt
verzocht om toch vervolging in te
stellen aangaande een vermeend
strafbaar feit. Als wij als klagers in
het gelijk worden gesteld betekent dit overigens niet op voorhand dat het Kamerlid Öztürk
veroordeeld gaat worden. Dat zal
dan tijdens het eventueel volgende proces bezien moeten worden.
Dit klaagschrift is op 25 mei jl.
ingediend bij het Gerechtshof te
Den Haag.
Zoals u ook in De Telegraaf
(02-09-2020) heeft kunnen lezen,
loopt het DENK-Kamerlid Öztürk,
naar onze mening, alsnog een
goede kans vervolgd te worden
wegens het van moord beschuldigen van Nederlandse militairen.
Wij allen denken dat we in deze
succesvol kunnen zijn dankzij
jurisprudentie van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens
(EHRM). Zo is onder meer een (op
dat moment zittend) Duits
parlementslid, Udo Pastörs, van

Het bombardement had plaats in de nacht van 2 op 3 mei 2015.

de Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NDP), veroordeelt
voor uitspraken in januari 2010 in
het parlement (Landdag) van
Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Pastörs liet zich toen op schandalige wijze uit over onder meer de
Holocaust. In deze oordeelde het
EHRM dat een eerdere veroordeling door het Hof stand hield. Er
was wel een bepaalde vrijheid van
meningsuiting en een, op basis
van parlementaire immuniteit,
verhoogde bescherming ten
aanzien van uitlatingen gedaan in
het parlement. Aan de andere
kant echter oordeelde het EHRM
dat deze bescherming niet
onbeperkt is. De veroordeling
voor de uitspraken gedaan in het
parlement hield derhalve stand en
in die zin zien wij grote paralellen
met deze kwestie. De heer Selçuk
Öztürk heeft immers willens en
wetens militairen meer dan een
keer beschuldigd van “moorden”
en ging hier zelfs mee door nadat
hij werd opgeroepen om dat
vooral niet te doen of zijn woorden terug te nemen.
Overigens is het voor ons, zoals al
eerder aangegeven, ook een
gegeven dat niet alleen de
militairen maar ook hun thuisfront
door de uitspraken van Öztürk
geraakt zijn. Niet te verwaarlozen
is ook dat deze uitspraken in de
huidige tijd (kunnen) leiden tot
verhoogde gevaarsetting voor de
militairen en het thuisfront. Wie
militairen moordenaars noemt,
creëert (naar onze mening)
namelijk een sfeer waarin de stap
naar agressie jegens militairen
kleiner zou kunnen worden.
Wij kijken uit naar een eventuele
zitting en zullen u allen uiteraard
op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in dit dossier.
Want kort samengevat: We zijn
hier nog niet klaar mee!

NIEUWS

Nieuwe, beter uitgeruste
Chinook ‘werkpaarden’
voor Defensie
Het Defensie Helikopter Commando (DHC) beschikt sinds
kort over twee moderne, beter uitgeruste Chinook helikopters van het type CH-47F. De transporthelikopters worden in
eerste instantie gebruikt voor opleidingsdoeleinden van het
Nederlandse squadron op de Amerikaanse basis Fort Hood
(Texas). Ze komen begin volgend jaar naar Nederland.
De nagelnieuwe vliegende “werkpaarden” gaan de verouderde Chinooks
vervangen die in fasen worden afgevoerd. De fabrieksnieuwe toestellen
beschikken over meer up to date navigatie-, communicatie- en zelfverdedigingssystemen dan de oude transporthelikopters. Die zijn bovendien
ook duurder in onderhoud.

Vernieuwd onderhoudssysteem

De Koninklijke Luchtmacht beschikt dan in totaal over twintig nieuwe
Chinooks CH-47. Dat wil zeggen 14 toestellen van het nieuwste model en
6 gemoderniseerde. Vijftien van die toestellen gaan naar 298 Squadron in
Gilze Rijen; 5 worden gestationeerd bij 302 Squadron op Fort Hood. Een
vernieuwd onderhoudssysteem met early warning functie signaleert
vroegtijdig dreigende slijtage. Hierdoor is eerder onderhoudsingrijpen
mogelijk waardoor de beschikbaarheidsduur van de toestellen wordt
geoptimaliseerd.
De helikopters worden behalve voor transport van personeel en goederen, ook gebruikt voor gewondenvervoer, brandbestrijding en speciale
operaties met de Special Operations Forces. Ze kunnen ladingen van zo’n
10.000 kilo vervoeren.

Den Haag mag
Invictus Games in
zomer 2021 organiseren
De wegens de corona-uitbraak uitgestelde Invictus
Games 2020 in Den Haag staan nu op de agenda voor
29 mei tot 5 juni 2021. Het organisatiecomité van de
Invictus Games Den Haag nam dit besluit in overleg
met de Invictus Games Foundation.
De Games zullen onder strikte handhaving van de COVID-19 maatregelen
worden gehouden. Dat geldt uiteraard ook voor “social distancing en
begeleiding” tijdens de voorbereiding, aldus het organisatiecomité.
“We zullen de Invictus Games veilig organiseren, voor de deelnemers en
hun dierbaren”, verzekerde luitenant-generaal b.d. Mart de Kruif, voorzitter
van de Invictus Games Den Haag 2020/2021. “We streven er nog steeds
naar om veilige, verrassende en impactvolle Games te leveren.”

Betaaldata
Maand

Salaris Defensie* Pensioen ABP

September 24 september
Oktober
23 oktober

23 september
22 oktober

AOW

23 september
22 oktober

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

Stoorzender
Presentator, theatermaker en schrijver Arjen Lubach gaat
stoppen met zijn succesprogramma Zondag met Lubach
(ZML). Dat kondigt hij aan in zijn boek ’Stoorzender’, dat
woensdag verschijnt. Een belangrijke reden voor zijn besluit is dat Lubach op het hoogtepunt met het programma
wil stoppen. (Telegraaf, 19 augustus 2020). Als je dit leest
als langjarig scribent streelt je dat en heb je heimelijk de
hoop, dat deze boektitel zijn ontstaan te danken heeft aan
mijn geschrijf.
De vakantieperiode zit er voor het merendeel van ons
weer op. Een periode om te ontspannen maar ook een
gelegenheid om 'met wat afstand' de maat te nemen van
“Defensie”.
In de eerste plaats het Haagse Plein; Hier treffen we een
(politieke) leiding aan, niet gehinderd door een duidelijke
militaire knowhow, of die zou moeten komen van de
weinig op de voorgrond tredende Commandant der Strijdkrachten (CDS).
Deze CDS werd recent op de website van Defensie,
toen duidelijk werd, dat hij na zijn FLO-leeftijd, in de race
was voor de functie van voorzitter van het NAVO-Militair
Comité nog beschreven als “Ook zijn stijl van leidinggeven
viel op. Die is transparant, to the point, met functionele
humor en resultaatgericht. Hij communiceert duidelijk en
legt verantwoordelijkheden op de juiste plek.”
Wie al die kwaliteiten ontdekt heeft moge het zeggen...
Dat er op het Plein ook nog een Secretaris-Generaal
aanwezig is die de grenzen van het beperken van de
vrijheid tot het uiten van een mening door defensiepersoneel opzoekt kan niet anders dan verklaard worden dan
dat deze mevrouw echt niet weet om te gaan met een
'mensen-organisatie' .
Waar iedereen op zit te wachten, en telkenmale, laatstelijk
nog met COVID als alibi, maar wordt doorgeschoven is
de zogenaamde 'toekomstvisie'. Hoe raar zou het
zijn om dan te moeten lezen, dat Nederland op alle
geweldsniveaus de vrede in de wereld kan helpen bewaren. Ja eventjes misschien weten we met zijn allen want
meer spullen en met name personeel hebben we niet.
Kortom: Van het Plein kwam in de laatste tijd niks en er is
ook weinig goeds te verwachten....
Ten tweede is het hele cohort opperofficieren, de enige
categorie waarbij geen vacatures bestaan... Commandanten van operationele commando's blijven juichende verhalen publiceren; Is het niet over een nieuw 'speeltje' dan is
het wel over wéér een reorganisatie. Zelfs worden zonder
schroom nieuwe eenheden uit de hoge hoed getoverd,
zoals 'het oprichten van een vierde vuursteunbatterij (minus) met Pantserhouwitzers (MR-16)' met alle toeters en
bellen, die daar bij horen. Gaat CLAS het blik 'vacatures'
nog verder opentrekken?
Wie van al die medeplichtige opperofficieren toont nou
eens de ballen om aan te geven, dat de huidige staat van
de krijgsmacht deplorabel is? Ik pleit ervoor Nederland
- Naïefland - wakker te schudden. Wat mooi zou het zijn
als een paar generaals die van wanten weten eens de
waarheid, en niets dan de waarheid vertellen. En bereid
zijn gebruik te maken van de voor hen geldende regeling
als het leidt tot ontslag. Neem eens een voorbeeld aan
Generaal Arie van der Vlis (1940-2020), die wel in 1994 zijn
functie neerlegde, omdat hij zich niet
kon verenigen met de toenmalige politieke situatie rond
Defensie (i.c. het regeerakkoord van Paars I).
Wat ik maar wil zeggen:
Petje af voor U op de
werkvloer, - de werkvloer die voor velen in
de topfuncties oh zo
onbekend lijkt te zijn.
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Geldtekort bij
reserve-eenheden
Het gebeurt helaas te veel dat er een (soms zelfs acute) stop plaatsvindt op
activiteiten bij de reserve-eenheden. Dit is meestal het gevolg van geldtekort bij de desbetreffende reserve-eenheid. Er worden dan ook drastische
maatregelen genomen om het geldtekort een halt toe te roepen.

De acties die worden ondernomen zijn als volgt:
Operationele activiteiten zoals het
onderhouden van de bassivaardigheden worden geheel of gedeeltelijk stopgezet.
Overige activiteiten worden ook
geheel of gedeeltelijk stopgezet
of verplaatst naar latere tijdstippen. We noemen hierbij activiteiten als saamhorigheid, voorlichtingsbijeenkomsten, werving
nieuw personeel etc.

Kwalijke zaak
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Zeker dit laatste (werving nieuw
personeel) is een kwalijke zaak. Er
is altijd verloop van personeel,
nieuw te werven personeel moet
deze leegloop opvangen. Als dit
niet gebeurt leidt het tot vermindering van het totale aantal
actieve reservisten en ook een
vermindering van de aanwezige
kennis en ervaring die helaas niet
tijdig wordt hersteld. Zeker is ook
dat als een toekomstige reservist
te horen krijgt dat er voorlopig
geen gebruik wordt gemaakt van
zijn/haar diensten zij/hij of bij een
ander krijgsmachtonderdeel, dan
de oorspronkelijke keus, gaat
solliciteren of Defensie zelfs de
rug toekeert met alle mogelijke
gevolgen vandien.
Voeg daarbij dat zo’n afwijzing wel
even wordt besproken in negatieve zin met de man/vrouw/
vriend/vriendin thuis en overige
familie, vrienden en bekenden. En
de schade voor de BV Defensie is
dan weer aangericht.
Ook een activiteit die zeker apart
genoemd dient te worden betreft
de individuele afspraken (werkafspraken) die gemaakt zijn met
reservisten om taken te verrichten op regelmatig terugkerende
frequentie. Deze individuele
afspraken worden samengevat en
op papier gezet en vormen voor
steeds meer reservisten een bron
van reguliere (gezins)inkomsten.

Gevolg van ondervulling

Deze activiteit komt steeds meer
voor binnen de krijgsmacht. Dit is
een gevolg van de ondervulling
van functies bij het beroepspersoneel en de geleidelijke uitbreiding
van functies/eenheden bij
Defensie. Dit alles gebeurt veelal
met de belofte dat de individuele
afspraken stand blijven houden,
zullen voortduren, in het belang
van de organisatie zijn, je hebt
een verplichting tegenover ons
etc.
Nu worden deze individuele
activiteiten/afspraken, door de
geldproblematiek, steeds meer
teruggebracht in uren of zelfs
geheel geschrapt. Ook ingestelde
werkgroepen worden ontbonden
of in uren gekort. Daar gaat de
kans op vernieuwing en vooruitgang!
Het gevolg is overduidelijk.
Onvrede onder het personeel,
teruggang in inkomsten en zelfs
financiële problematiek voor
reservisten en hun gezin. De
hypotheek, overige dagelijkse
kosten gaan gewoon door. En dan
hebben we het nog niet eens
over de geestelijke gevolgen van
deze maatregelen. Het welzijn
van de reservist wordt, vaak op
een onvoorstelbare wijze,
aangetast. Dit alles tezamen kan
toch nooit de bedoeling zijn van
een organisatie die er prat op gaat
dat ze betrokken is bij al haar
personeel. Dus zeker ook haar
reservepersoneel.

Slagkracht aangetast

De gevolgen voor de organisatie
zijn ook duidelijk. Want als gevolg
van dit alles wordt de operationele inzetbaarheid van ons
reservepersoneel ingeperkt.
De basisvaardigheden kunnen
niet op peil gehouden worden
waardoor met name de totale
slagkracht van Defensie wordt

aangetast. De vooruitgang wordt
zo aan banden gelegd.
Wat tevens niet begrijpelijk is,
is dat (maandelijkse) budgetbewaking niet heeft plaatsgevonden
c.q. te laat plaatsvindt.
Heel veel problematiek kan
vermeden worden als budgetten
worden afgestemd op de
voorziene kosten voor de komende periode (meestal 1 jaar
vooruit). En dat per maand de
uitgaven worden vergeleken met
de voorziene kosten per maand.
Aan de hand hiervan kunnen
eventueel corrigerende maatregelen worden genomen in welke
vorm dan ook.
Ook komt het voor dat reservisten
worden uitgeleend om taken bij
een andere behoeftesteller te
vervullen zonder dat de hiermee
verbonden kosten (zoals loon,
reiskosten etc.) worden verrekend. Dit is naar onze mening niet
te verklaren. De behoeftesteller
heeft behoefte aan personeel,
krijgt een reservist of reservisten
aangeboden die voor hem gaan
werken en hij hoeft ze niet te
betalen. Absurde situatie wat ons
betreft. Kosten dienen neergelegd
te worden daar waar ze horen te
zijn en toebedeeld (kunnen)
worden. In dit geval dus overduidelijk de behoeftesteller.
Hopelijk gaat Defensie de
komende tijd deze wantoestanden aanpakken en zorgen dat de
reservist goed wordt behandeld
en krijgt waar hij recht op heeft.
Nog beter is het als nu eindelijk
eens de reservist een volwaardig
lid wordt van onze krijgsmacht
met alle rechten conform die van
het beroepspersoneel.
De adaptieve krijgsmacht is nog
ver weg en kent nog vele
uitdagingen.
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In de keuken van ‘buurtkok’
Albert Schenkel schaft de pot
‘van alles en nog wat’
Adjudant b.d. Albert Schenkel, tot 2017 chef logistieke dienst bij de Koninklijke
Marine op Marinebasis Parera, Curaçao, is nu ‘buurtkok’ in het dorpje Sint Willibrordus/San Willibrordo op het eiland. Twee keer per week bereidt de voormalige
bottelier1 "voedzame, gezonde maaltijden" voor de buurtbewoners die hard getroffen
zijn door de (economische) gevolgen van de coronacrisis.
huishoudens die door de crisis in ernstige
problemen zijn geraakt te stutten met
voedselpakketten en kant en klare maaltijden.
Maar het beheer van zulke ruime fondsen
bleek een stuk ingewikkelder dan gedacht en
bood ongewild ruimte voor verkeerde
bestedingen, fraude en onterechte (geldelijke)
beloningen voor vrijwilligersactiviteiten.

Schenkel (56) werd in 2011, na de (aangekondigde en intussen deels teruggedraaide)
sluiting van het Marine Etablissement
Amsterdam (MEA) uiteindelijk ‘op Parera’
geplaatst. Behalve het werk als inkoper bij de
marine beviel ook het wonen op Curaçao. Zo
zeer dat hij er na zijn FLO in 2017 bleef
wonen.

Harde economische klappen
door corona

Het Koninkrijksland Curaçao heeft zwaar te
lijden onder de coronacrisis. De economische
bedrijvigheid is zowat stilgevallen. Met name
de toeristenindustrie, misschien wel de
grootste drijver onder en achter de economie,
brengt hoegenaamd geen inkomsten meer in
het laatje. De toegezegde financiële steun
van Nederland is aan stringente voorwaarden
verbonden waar de Curaçaose regering hevig
mee in haar maag zit. Kortom het eiland
(favoriete vakantiebestemming voor velen) zit
sociaaleconomisch in het nauw. En de
hardste klappen worden gevoeld in de
volkswijken en in ‘dorpjes’ als Sint Willibrordus.
Nederland schoot te hulp met € 16 miljoen
aan nood- en voedselhulp, te verdelen over
de landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten.
Het Rode Kruis werd, in samenwerking met
lokale hulporganisaties, belast met de
coördinatie. Het oogmerk is onder meer

Voedselpakketten en
‘fraudegevoelige’ voedselkaarten

Bovendien voorzag het project ook in
‘maandbetaalkaarten’ ter waarde van € 75
waarmee men boodschappen, uitsluitend
voedsel en aanverwante producten, kon
doen. “Dat klopt”, beaamt Albert Schenkel,
“uitsluitend aan voeding, niet aan rookwaar,
alcohol en dergelijke. Bedenk wel dat € 75
omgerekend slechts 150 Antilliaanse gulden
is. Zeker niet veel, om niet te zeggen bar
weinig voor een hele maand, als je weet dat
boodschappen doen hier schreeuwend duur
is. In het bijzonder als je het vergelijkt met de
boodschappenprijzen in Nederland.”
Die kaarten bleken bovendien ‘fraudegevoelig’ in zoverre ze geregeld ook gebruikt
werden als ‘ruilmiddel’ om bijvoorbeeld
schulden, leningen e.d. af te lossen.
Gewezen chef logistieke dienst, bottelier
Albert Schenkel, zag dit allemaal met lede
ogen aan en merkte bovendien dat Sint
Willibrordus geheel buiten de voedselpakkettenboot was gevallen. Hij besloot toen
spontaan te gaan koken voor zijn buurtbewoners die door de diepe armoedesporen die
‘corona’ trok door die hechte gemeenschap,
op een houtje moesten bijten.
“Kijk”, legt Schenkel uit, “als je hier door de
straten rijdt dan lijkt het allemaal mooi en
goed maar achter de voordeuren wordt heel
veel en in stilte geleden. Dit zijn trotse
mensen, die lopen niet te koop met hun leed

Een bottelier aan boord van een schip is verantwoordelijk voor de inkoop van proviand en de rantsoenering daarvan. Dit was tot in

1

de negentiende eeuw vooral op lange reizen een belangrijke functie, omdat schepen vaak weken op zee verkeerden zonder een
haven aan te doen. Te weinig of bedorven voedsel kon allerlei ziekten aan boord van het schip doen uitbreken. Naast de hoofdtaak
had de bottelier in later tijd ook andere taken, waaronder het indelen van het wachtsvolk. Bij de Koninklijke Marine is het dienstvakonderscheidingsteken van de bottelier een vaatje of tonnetje. (Bron: Wikipedia)
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en armoede. Als de mensen niet te eten
hebben dan drinken ze, als ze al suiker
hebben, suikerwater. Zuigelingen die niet
gezoogd kunnen worden door de moeders
krijgen met water aangelengde koffiemelk uit
kleine blikjes vaak van over de houdbaarheidsdatum, als babyvoeding. Wij zorgen voor
goede babymelk en babyvoeding”

‘Kleinschalig maaltijdenproject’
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Zo begon “een kleinschalig maaltijdenproject”
dat in eerste instantie met louter eigen
(financiële) middelen werd bekostigd en
gedraaid. De marine-adjudantonderofficier had
inmiddels een (culinaire) koksopleiding
gevolgd. Met name omdat hij het niet kon
aanzien hoe in de kombuis vaak zonder liefde
voor het product en op een onjuiste wijze
werd omgesprongen met door hem ingekochte vlees- en andere voedingswaren. Een
uitkomst dus, die culinaire training, zeker nu
Schenkel twee keer in de week zo’n 50
“voedzame, gezonde maaltijden” bereidt die
niet zelden vergezeld gaan van een smakelijk
toetje.
“Het zijn flinke maaltijden en dat is nodig ook.
Er wordt geen korrel rijst weggegooid, - alles
gaat op, dat blijkt uit de feedback die ik via,
via krijg. Ik spreek bewust de ontvangers van
die maaltijden niet zelf, - direct contact zou
niet goed zijn, vind ik althans. Maar ik hoor
natuurlijk van alles van de bezorgers. Dat het
eten lekker is en de portie groot genoeg, dat
ook anderen vaak mee-eten en dat de
mensen soms wel twee dagen met zo’n
maaltijd doen. Ja, er wordt druk gedeeld met
bijvoorbeeld familieleden die zelf ook nauwelijks te eten hebben.”

‘Van alles en nog wat’

In de keuken van Albert Schenkel schaft de
pot “van alles en nog wat”. Europees,
Aziatisch en natuurlijk Antilliaans. “Ik stel de
menu’s niet van tevoren op. In de supermarkt
bedenk ik wat ik die dag ga koken. Dat doe ik
omdat in de winkel veel producten liggen die
tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten en
voor de helft van de prijs worden aangeboden. We proberen met zo min mogelijk
middelen zoveel mogelijk te doen. En het lukt
me steeds weer iets anders op tafel te zetten
dan de keren ervoor. Het gaat er maar om wat
goedkoop, vers en lekker is. Daar maak ik wat
van.”
Een spontaan opzetten van zo’n, weliswaar
“kleinschalig project”, noodzaakte daar ten
volle de schouders onder te zetten en de
eigen portemonnee aan te spreken. Ook aan
de snel slinkende inhoud van zijn voorraadkasten merkte Schenkel al gauw dat het ‘alle
hens aan dek’ was. En ook met bijkomende
kosten zoals een oplopende stroom-, gas- en
waterrekening, die niet in de maaltijdkosten
zijn meegenomen, had hij totaal geen
rekening gehouden. Maar de ‘buurtkok’ blijft
er laconiek onder: “Ach, ik heb het niet slecht
en deel graag met anderen die helemaal niets
of veel minder hebben.”
Gelukkig dienden zich allengs sponsors en
anderen aan om het maaltijdenproject van de

marine-adjudant b.d. financieel te helpen
schragen. “Ik word nu fantastisch geholpen.
Veel uit Nederland maar ook door Nederlandse mensen die hier op het eiland wonen.
Maar sommige donateurs kunnen helaas hier
niet lang mee doorgaan. We zijn nu meer dan
20 weken hard bezig, de mensen kennen het
verhaal nu wel en ze willen ook andere projecten steunen. Het aantal gulle gevers neemt
nu wel een beetje af. Gelukkig kreeg ik
onlangs een mooie donatie van de commandant van de Explosieven Opruimingsdienst
die enthousiast is over dit initiatief en een
inzamelingsactie had gehouden onder zijn
manschappen. Van die gift kunnen we nu in
ieder geval twee weken vooruit.”

Doorgaan zolang het nodig is

Albert Schenkel blijft erop hameren, met
name ook gezien de bedenkelijke praktijken
waarmee het voedselpakkettenproject
gepaard ging, dat zijn maaltijdenservice om
niet, een kleinschalig en transparant project
is. “Wij hebben een Nederlandse bankrekening die uitsluitend voor de sponsorgelden
wordt gebruikt. Elke ontvangen euro wordt
besteed aan het kopen van producten die
nodig zijn voor het bereiden van de maaltijden. Van de bereide maaltijden maak ik foto’s
die ik op Twitter plaats en naar de donateurs
stuur. Zo hebben de mensen, al is het alleen
maar op die manier, een beetje inzicht in wat
er met hun donaties wordt gedaan.”
“Hoe lang ik hiermee denk door te gaan?
Nou, als het moet nog heel lang. Het is hier
nog lang niet afgelopen met de ellende en alle
andere misère die (ook) door corona wordt
veroorzaakt. De toeristenindustrie waar de
economie hier het toch van moet hebben ligt,
om het zo te zeggen, plat en er is geen werk.
Vroeger deden zo’n honderdduizend toeristen
maandelijks het eiland aan. Nu mogen er
maximaal tienduizend reizigers hier komen en
het grootste deel daarvan zijn familieleden
van de mensen hier of mensen die voor hun
werk reizen e.d. Bovendien is de regering nog
lang niet met Nederland uit de discussie over
de derde tranche van het totale steunpakket
aan het eiland. Dus het gaat nog lang niet
goed hier. Maar ik blijf hiermee doorgaan. Als
het echt knijp gaat lopen, wat ik niet hoop,
moet ik misschien van twee maaltijden naar
één maaltijd per week gaan. That’s it.”

Als u het maaltijdenproject van marine
adjudant b.d. en ‘buurtkok’ Albert Schenkel
financieel wilt steunen en hem zodoende
een hart onder de riem wilt steken, kan dit
door een donatie over te maken op bankrekeningnummer: NL92 ABNA 0409734276
t.n.v. A. Schenkel.
Namens de buurtbewoners van Sint
Willibrordus hartelijk dank voor uw gulle
giften.

MERKSTENEN

Corona Aureola
Ik kreeg een leuk berichtje van een ver familielid. Ze was op
vakantie naar een Grieks eiland en had een selfie gemaakt
voor een iconostase in een kerk. Het leek alsof zij zelf als
icoon was geschilderd te midden van apostelen en heiligen.
Thuis bij mij staan vier iconen op
de schildersezel. Het zijn de
evangelisten. Ooit beoefende ik
als jongeling de volksschilderkunst en toen ik theologie ging
studeren ben ik overgestapt op
de hermeneia, het schilderen van
iconen. Eigenlijk betekent het
‘schrijven’ maar het resultaat is
hetzelfde. Ik neem mij telkens
voor om vaker meer iconen te
schilderen, maar mij ontbeert het
meestal aan de uiterlijke én
innerlijke rust die de iconenschilder kenmerkt: Mijn wereld is vol
afleiding. Daarom kom ik er
slechts in de wintermaanden
soms aan toe, want dan is het
vroeg donker, heeft de vrouw ’s
avonds haar repetities met het
toneelgezelschap en is mijn stadje
in winterslaap.
Iconenschilderen is een vorm van
spiritualiteit. Het vraagt aandacht
en concentratie, focus. Wanneer
ik schilder, moet mijn hoofd leeg
zijn. Ik ben dan alleen met het
venster op die andere werkelijkheid die ontstaat onder mijn
handen. Het woord icoon komt uit
het Grieks en betekent ´gelijkenis´. Het geheim van iconen
schuilt echter niet alleen in het
feit dat ze ´gelijken´op het
afgebeelde - meestal een Bijbels
tafereel, Christus of een heilige maar vooral omdat ze, aldus ooit
mijn leermeester A. de Nooij, in
de mens het ‘zelf-icoon-zijn’ doen
ontwaken, waardoor de nieuwe
mens geboren wordt, de mens
geschapen naar Gods beeld en
gelijkenis. Zo gedacht zijn iconen
een venster op een kosmische
werkelijkheid die is neergelegd in
een geheim. Voor de monnik die
is ingewijd, bevat het een sleutel
die toegang geeft tot zijn diepste
schatkamer, de stilte van zijn hart:
Daar waar slechts vrede is, geluk
en liefde. Daarom is ook voor een
gewone sterveling, zoals uw
columnist, iconenschilderen een
weg van meditatie, een weg die

je zelf kunt gaan van aarde naar
hemel, van donker naar licht en
van dood naar leven.

tussen twee hartslagen. Iconenschilderen dient te gebeuren in
stilte.

Die weg begint al bij het belijmen
van de plank met beenderlijm en
linnen en het bekrijten. Er wordt
geverfd met tempera, eigeelverf
die je zelf maakt, beginnend met
donkere aardepigmenten naar de
lichte kleuren die aan planten
worden onttrokken, tot aan het
hemelse goud van de aureool aan
toe. De term aureool is een
afgeleide uit het Latijn; de corona
aureola is een ‘stralenkrans van
goud’. Een aureolus is ‘van goud
gemaakt, kostbaar, heerlijk’. Ook
het woord aurora, dageraad, is
daarmee verwant. In de loop der
tijden kreeg aureool de figuurlijke
betekenis ‘uitstraling van heiligheid, waardigheid en aanzien’. De
zonnegoden uit de antieke
oudheid, Mithras, Apollo en
Helios, waren getooid met een
stralenkrans. Een gebruik dat
later, toen de Romeinse keizers
een goddelijke status verwierven,
ook bij het afbeelden van keizers
werd toegepast.
Maar dat terzijde.

Er zijn ook nog een Sint Petrus en
een Sint Paulus in de maak, maar
de vier evangelisten verkeren in
het stadium dat de nimbus, de
stralenkrans, kan worden aangebracht. Dat is een secuur werkje
en het materiaal is bladgoud. Ik
zal u de details besparen, maar
zo’n stralenkrans, aureool of
nimbus is een lichtende cirkel om
het hoofd van heiligen. Een
aureool kan ook de straling
aanduiden die het gehele lichaam
omgeeft. In christelijke afbeeldingen kwam de nimbus rond de
vijfde eeuw op en ook Boeddha
en boeddhistische heiligen
worden ermee afgebeeld.
Zoals gezegd vinden we dezelfde
betekenissen van pigmenten en
technieken terug in boeddhistische iconografie. Ergens heeft er
een culturele kruisbestuiving
plaatsgevonden, vermoedelijk in
de laatste twee eeuwen voor
Christus. Hellenistische koningen,
de zogeheten Indo-Grieken,
regeerden in delen van het
noordwesten van het Indisch
subcontinent over een boeddhistische bevolking. Hun kerngebied,
Bactrië, lag voornamelijk in het
gebied rond de Indus in hedendaags Pakistan.

De technieken die ik gebruik zijn
aan zeer oude en strenge regels
gebonden, die veel overeenkomsten vertonen met die van
Tibetaanse mandala’s. Zoals het
maken van een mandala is
iconenschilderen een meditatieoefening. Monniken die iconen
schilderen worden daartoe gewijd
en beginnen hun werk iedere dag
met gebed en meditatie. Het
vraagt om een bepaalde ademhalingstechniek die wordt beoefend
met een mantra, het Jezusgebed.
Zo wordt gemediteerd op adem
en hartslag, in volkomen stilte…
luisterend…
Want het is niet de kunstenaar die
de icoon maakt, leerde ik, maar
het is de icoon die ontstaat
wanneer de kunstenaar slechts
luistert naar de klank van de stilte

Iconen worden tot de dag van
vandaag vereenzelvigd met de
Grieks Orthodoxie en het Byzantijnse Rijk. Ze zijn niet altijd
onomstreden geweest en werden
in de 8e eeuw zelfs verboden en
vernietigd in opdracht van
opeenvolgende keizers, die het
verbod op het maken en aanbidden van beelden letterlijk namen:
Beeldenstormers zijn van alle
tijden en culturen.
Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier
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MEDEZEGGENSCHAP

De MC moet ervoor zorgen te weten
Medezeggenschap is in het leven geroepen voor de
medewerkers bij een organisatie/bedrijf. Dan starten de
activiteiten van de MC-leden ook bij de medewerkers/
achterban. Dat betekent dat de MC tijd moet maken/
nemen om bij de achterban te zijn om
samen met de mensen de onderwerpen voor het overleg
met het Hoofd Diensteenheid vast te stellen.

10

MC-leden worden uit de bij de
eenheid werkzame medewerkers
gekozen. Dat betekent dat zij
onderdeel uitmaken van het
werkproces. Toch is een MC niet
altijd samengesteld uit leden van
alle subonderdelen van een
eenheid. Dat betekent dat bij die
subonderdelen waar geen MC-lid
werkt bewust informatie gehaald
moet worden door de MC.
Persoonlijk contact werkt het
best. Investeer tijd in het leren
kennen van de medewerkers bij
de subeenheid/afdeling waar
geen MC-lid werkt.

Stel een bezoekschema op

Maak de afspraak met het HDE
dat alle subeenheden/afdelingen
door de MC (een delegatie van de
MC) bezocht worden, te beginnen
bij die waar geen MC-leden
werken. Ga ook op bezoek bij de
subeenheden/afdelingen waar
wel een MC-lid werkt. Introduceer
de MC en het MC-werk bij de
medewerkers.
De MC is er voor de mensen en
de eenheid met nadruk op de
mensen. De MC praat vanuit het
perspectief, de ervaringen van de
medewerkers bij de eenheid met
het Hoofd Diensteenheid.
•	Vraag wat de taken van de
subeenheid/afdeling zijn en hoe
die worden uitgevoerd. Hoe de
medewerkers het werk bij de
subeenheid/afdeling ervaren,
wat ze hetzelfde zouden willen
houden en wat ze veranderd
zouden willen zien.
•	Vraag naar de onderlinge
verhoudingen, de sfeer waarin
het werk gedaan wordt en laat
contactgegevens achter voor
het geval iemand individueel

met een MC-lid wil spreken.
•	Vraag de medewerkers ook
contact op te nemen met de
MC als zich negatieve maar ook
positieve ontwikkelingen
voordoen. Van beide kunnen de
andere subeenheden/afdelingen
leren en profijt hebben. Daarbij
kan het zijn dat de situatie van
de een misschien makkelijk
door een actie/hulp/informatie
van een ander kan worden
verbeterd.

Meer keren per jaar op
bezoek bij de werkvloer

Geef aan dat de MC in ieder geval
nog een keer op bezoek komt. De
frequentie van de bezoeken aan
subeenheden hangt af van de
opbouw van het contact en van
de eventuele problematiek die
speelt. Maar een frequentie van
3 á 4 keer per jaar is wel aan te
raden. Ook al gaat het goed/zijn
gangetje bij een subeenheid/
afdeling dan nog is het belangrijk
een keer aan te sluiten bij de
koffie en wat nieuws uit de
andere subeenheden/afdelingen
uit te wisselen. Ook voor
eventueel nieuw bij de eenheid
geplaatsten is het goed om hen
kennis te laten maken met de MC
(leden) van hun nieuwe eenheid.

Ontleed problemen en
ontdoe ze van meningen

Er zullen vaak onderwerpen en
problemen zijn die besproken
moeten worden, onderwerpen
waar het Hoofd Diensteenheid
mee komt of de achterban. Neem
als MC(lid) die onderwerpen mee
naar het bezoek aan de
subeenheid/afdeling. Bespreek
het onderwerp daar.
Let wel op dat bij het bespreken
van een onderwerp of probleem

eerst naar het onderwerp of
probleem te kijken voordat aan
oplossingen wordt gedacht. Dat is
lastig, want wij zijn getraind in
oplossingsgericht denken en
handelen.
Beter is het om het probleem/
onderwerp te onderzoeken. Wat
gebeurt er, is het in stukken op te
delen, stukken die wel naar
tevredenheid werken en stukken
die dat niet doen? Wie heeft er
direct mee te maken en wie
indirect? Hoe vaak komt het voor,
is het voorspelbaar? Is de situatie/
omgeving van invloed op het
probleem. Ofwel veroorzaakt de
situatie het probleem?
Gaandeweg het onderzoeken en
ontleden van een probleem zullen
meningen worden geuit.
Onderzoek de situaties/
voorbeelden waar de meningen
op gebaseerd zijn. Bespreek met
elkaar of de situaties/voorbeelden
waarop de meningen zijn
gevormd toepasbaar zijn op het
probleem dat nu besproken
wordt. Onderzoek ook of de
meningen alleen over het
probleem gaan of al iets met een
mogelijke of wenselijke oplossing
te maken hebben voor dit
probleem en misschien zelfs voor
andere problemen. Het is goed
meningen te analyseren, maar
gebruik ze niet bij het vinden van
oplossingen.

Samen oplossingen
bedenken en voorleggen
aan het HDE

Met alle elementen en gegevens
die uit het onderzoek van het
probleem komen, kan naar
oplossingen worden gezocht.
Belangrijk hierbij is dat mogelijke
oplossingen voor een probleem
bij een subeenheid/afdeling ook
door de medewerkers bij die
subeenheid/afdeling worden
bedacht. Daar gaat tijd in zitten

MEDEZEGGENSCHAP
S t a r t e n b i j d e a ch t e r b a n

wat er speelt bij de gehele eenheid
De analyse van het probleem en
de bedachte oplossingen worden
door de MC met een
vertegenwoordiger
(afgevaardigde) van de
subeenheid aan het HDE
voorgelegd. De afgevaardigde van
de subeenheid/afdeling hoeft en
kan niet per definitie het woord te
doen. Zijn aanwezigheid is
belangrijk om het gesprek met
het HDE zelf te kunnen volgen en
later aan de collega’s te kunnen
vertellen.
Voor deelname aan de
overlegvergaderingen door een
niet MC-lid is wel toestemming
van het HDE nodig. Het HDE kan
toestemming verlenen voor het
bijwonen van de behandeling van
het onderwerp of voor het
bijwonen van de gehele
vergadering.

Iedereen op de hoogte

Door het betrekken van de
medewerkers bij het vooroverleg
over onderwerpen/problemen en
bij het overleg van de MC te laten
zijn, zorgt de MC ervoor dat van
iedere subeenheid/afdeling
iemand uit de eerste hand
geïnformeerd is.
Een plan is telkens andere
afgevaardigden vanuit de
subeenheden/afdelingen bij de
MC vergadering te laten zijn. Zo
kunnen meerdere personen bij de
eenheid ook kennis maken met
het werk van de MC. Als de
deelname aan de MC overleggen
positief beleefd worden, dan kan
het HDE gevraagd wordt of
hetzelfde gedaan kan worden op
overlegvergaderingen tussen MC
en HDE.

Succesvolle communicatie,
groter draagvlak

Hoe succesvol de communicatie
van de MC richting de achterban
is, hangt af van de bekendheid
van achterban en MC met elkaar.
Door de MC bij de achterban te
introduceren, regelmatig bij de
achterban op bezoek te gaan, de
achterban mee te laten doen bij
het onderzoeken van een probleem en mee te laten denken bij
het zoeken naar oplossingen, zal

de MC goed bekend zijn bij de
achterban. De achterban weet de
MC niet alleen te vinden maar
neemt ook contact op met de
MC. Zo weet de MC wat er leeft
en speelt bij de medewerkers van
de eenheid en heeft een voorsprong op het HDE. De invloed
van de MC in het overleg met het
HDE zal daardoor toenemen met
resultaten in het overleg.
Ook het HDE wint hierbij. De
onderwerpen/problemen zijn
goed uitgewerkt. De kans dat de
medewerkers de oplossingen
steunen is een stuk groter als de

MC en achterban daar zelf in
hebben meegedacht of ze zelf
hebben aangebracht. De investering is tijd, tijd van de MC-leden
en tijd van de achterban. Tijd die
heel goed besteed zal blijken voor
de eenheid maar ook voor andere
eenheden. Iemand die als
medewerker bij de ene eenheid
veel betrokken is geweest bij de
medezeggenschap, zal die
ervaring meenemen naar zijn
volgende eenheid. De ervaring zal
gedeeld worden met andere en
nieuwe collega’s. Zo wordt de
bekendheid en invloed van de
medezeggenschap steeds groter.

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

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

Weet u dat u daar iets aan kan doen?

Het hoofddiensteenheid bij uw eenheid kan alleen een rooster invoeren als hij en
de medezeggenschapscommissie (MC) daarover overeenstemming hebben
bereikt. De MC praat en beslist ook mee over hoe zo veilig mogelijk bij de
eenheid gewerkt kan worden (het veiligheidsbeleid), over woon- en leefklimaat bij
de eenheid en nog meer.
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U kunt dus iets doen voor u en uw collega’s:
Stel u kandidaat voor de MC

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

MC-werkzaamheden zijn werk

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

Overzicht MC-verkiezingen
Defensie- Eenheid

Verkiezingen

Opgeven vóór

onderdeel
CZSK

NLMARSOF

16 september

Gesloten

CLAS

Land Training Centre (LTC)

21 – 25

Gesloten

		

september

CLAS

43 Ststafcie

7 oktober

Gesloten

DOSCO

Staf DGO

29 oktober

17 september

CLSK

Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML)

10 november

29 september

Bestuursstaf

MIVD

16 november

5 oktober

CZSK

Van Ghentkazerne (VGKAZ)

23 november

5 oktober

CZSK

Koninklijke Marine Reserve (KMR)

23 november

5 oktober

CLAS

43 GNK Compagnie

26 november

11 september

CLSK

KMSL

26 november

20 oktober

CZSK

Korps Marine Brandweer

30 november

12 oktober

MC

voor de medewerkers en de MC.

SOD
Werkgever Defensie negeert

Georganiseerd overleg gaat na een
Na een recesperiode is, op dinsdag 1 september,
het overleg binnen de sector Defensie opgestart
met een afstemmingsronde over aanpassingen aan
de overlegagenda voor de rest van het jaar. De
aankomende periode staan er de nodige onderwerpen en tijdslijnen op de agenda.

Allereerst is er nog steeds de
impasse rond de invoering van
het nieuwe loongebouw en de
inrichting van één Uniforme
Employability Organisatie (UEO).
Over beide onderwerpen hebben
wij u in de voorgaande nummers
van ACOM Journaal uitgebreid
geïnformeerd. Voor beide
onderwerpen is bij de Advies- en
Arbitragecommissie (AAC) een
adviesprocedure begonnen.
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We weten inmiddels dat de AAC
deze onderwerpen in een
hoorzitting op dinsdag 6 oktober
2020 gaat behandelen. Los van
deze twee onderwerpen staan er
meer “afspraken” met Defensie
op de agenda die spoedig dienen
te worden uitgewerkt. In het
Arbeidsvoorwaardenakkoord
2017-2018 zijn de onderstaande
afspraken gemaakt met betrekking tot het Flexibel Personeelssysteem (FPS).

Een goed functionerend personeelssysteem moet zorgen voor
enerzijds een evenwichtige
personeelsopbouw en anderzijds
een kwaliteitsinvestering in het
personeel. Sociale partners zijn
van mening dat deze doelstellingen met het huidige FPS niet
langer gehaald worden. Doorontwikkeling van het FPS lijkt
hiervoor niet voldoende. De
wereld is veranderd, dat stelt
andere eisen aan het defensieper-

soneel en aan Defensie als
werkgever. Binnen uiterlijk drie
jaar zal Defensie, in samenspraak
met de sociale partners, vorm
geven aan een ander personeelssysteem.
Een systeem:
• dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het personeel/het
individu;
• waarin de in-, door- en uitstroom van personeel beter in
balans is;
• dat beter recht doet aan het
bieden van zekerheid aan het
personeel en de noodzakelijke
flexibiliteit binnen de defensieorganisatie.

Een andere afspraak waar wat
ons betreft zeer spoedig het
overleg met Defensie over
opgestart zou moeten worden,
betreft de beloningspositie van
burgerpersoneel. Wij hebben als
sociale partners afgesproken om
gedurende de looptijd van het
huidige akkoord, dat loopt tot en
met 31 december 2020, onderzoek te laten doen naar de
beloningspositie van burgerpersoneel ten opzichte van vergelijkbare sectoren.

Urgente afspraken

Het Arbeidsvoorwaardenakkoord
2017-2018 is getekend op 24
november 2017. Dit houdt onder
meer in dat de termijn van drie
jaar waarbinnen een ander
personeelssysteem vorm moet
krijgen, aardig dichtbij begint te
komen. In het akkoord van
2018-2020 is al door de sociale
partners overeengekomen dat
Defensie alle onderofficieren en
officieren die FPS fase 2 zijn of
worden, bij voldoende functioneren, een vaste aanstelling
garandeert. Daarbij werd benadrukt dat dit ook betekenen kan
om- of bijscholing of dat men in
voorkomend geval op andere locaties wordt geplaatst. Deze
maatregel geldt tot het invoeren
van het nieuwe personeelssysteem. De ACOM heeft tijdens
de recente onderhandelingen over
het nieuwe loongebouw al
ingebracht deze afspraak te willen
bestendigen. Wij willen hiermee
voorkomen dat de indruk gaat
ontstaan dat deze afspraak eindigt
als de looptijd van het huidige
akkoord eindigt.

Levensfasebewust personeelsbeleid is ook een onderwerp
waarover in de voorgaande
arbeidsvoorwaardenakkoorden
diverse afspraken zijn gemaakt
met Defensie. Het technisch
werkverband dat speciaal
daarvoor in het leven is geroepen
heeft vorig jaar oktober al een
aanbeveling gedaan aan de
Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid. Een deel van deze
aanbeveling was al geland in het
AV-akkoord 2018-2020 maar een
aantal aanbevelingen zou door
Defensie nader worden onderzocht en worden uitgewerkt. Maar

SOD
afspraken of neemt alle tijd bij de uitwerking

recesperiode weer van start
zoals wel vaker blijft het, vooral
als er mogelijke financiële of
beleidsmatige consequenties aan
verbonden zijn, heel erg stil van
de kant van de werkgever.

Pittige herfst in overleg
verwacht

En dan rest natuurlijk nog de
uitdaging om vóór het aflopen van
het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord te komen tot een nieuw
akkoord. De ACOM heeft keer op
keer aangegeven dat het toch
echt wel tijd wordt om overstemming te bereiken met de werkgever Defensie over een nieuw
pakket aan arbeidsvoorwaarden.
Bij voorkeur voordat de huidige
overeenkomst is verlopen. Het
zou van respect en waardering
blijk geven als het personeel van
Defensie eens vooraf weet waar
men aan toe is in de plaats van
steeds met terugwerkende kracht
te moeten vernemen welke
aanpassingen er zijn overeengekomen.
Zoals reeds aangegeven loopt het
huidige akkoord af op 31 december 2020. Als de sociale partners
het personeel vóór het aflopen
van het huidige AV-akkoord willen
informeren en raadplegen over
een nieuw pakket aan arbeidsvoorwaarden, dan rest ons nog
maar een zeer korte periode.
Maar denkend aan de snelheid en
prioriteit die Defensie heeft
betracht bij het uitwerken van de
afspraken over:
1. e
 en nieuw loongebouw,
2. Flexibel Personeelssysteem
(FPS),
3. Levensfasebewust personeelsbeleid (LPB),

4. en de inrichting van één
Uniforme Employability
Organisatie, wacht ons nog
een pittige herfst. Bedenk
bovendien dat ook de huidige
situatie rondom COVID-19 de
nodige invloed kan hebben op
de (duur van de) onderhandelingen.

Pool Niet Operationeel
Dienstvervoer (PNOD)

Voorafgaand en tijdens de
recesperiode zijn nog vele zaken
en onderwerpen doorlopen en
behandeld. Een daarvan betrof de
reorganisatie van de Defensie
Verkeers- en Vervoersorganisatie
(DVVO). De ACOM stond hier hard
in, mede naar aanleiding van het
Evaluatierapport van het Centraal
Wagenpark Beheer (CWB) en de
Pool Niet Operationeel Dienstvervoer (PNOD). In het betreffende
evaluatierapport was namelijk een
passage opgenomen waarin
stond dat vlak na de oprichting
van het Bedrijfsbureau PNOD in
2015, de inhuur van civiele
dienstauto’s (CDAU) door C-CDC,
is stopgezet. Een van de oorspronkelijke dienstverleningsuitgangspunten was dat een civiele
dienstauto werd gegarandeerd op
het moment dat een aanvraag
minimaal 48-uur van tevoren werd
ingediend. Dit zou te realiseren
zijn doordat de mogelijkheid van
inhuur als flexibele schil kon
worden ingezet. Door het
stopzetten van de inhuur is deze
garantie niet meer te realiseren.
Wij vonden dit onbestaanbaar. Wij
hadden met Defensie bij de
oprichting en inrichting van de
PNOD een duidelijke afspraak
gemaakt dat er voor dienstreizen,

mits 48 uur van tevoren aangevraagd, altijd een voertuig uit de
PNOD (al dan niet civiel ingehuurd) voor de medewerker
beschikbaar zou zijn. Het kan dan
niet zo zijn dat deze afspraak
éénzijdig en zonder overleg in een
evaluatierapport van tafel wordt
geveegd. Tijdens de behandeling
van het concept reorganisatieplan
DVVO is dit in zowel het informeel
overleg in de Werkgroep Reorganisaties van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
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(i.o. REO DOSCO) alsmede in de
Werkgroep Reorganisaties aan de
orde gekomen. De uitkomst
hiervan is dat door Defensie is
gegarandeerd dat indien een
aanvraag voor niet operationeel
dienstvervoer minimaal 48 uur
van tevoren is ingediend er een
civiele dienstauto (al dan niet
ingehuurd) beschikbaar is. Mocht
u in de praktijk tegen de situatie
aanlopen dat dit niet het geval is
dan vernemen wij dat graag
van u.

Herdenking Brabantse gesneuvelde
militairen en verzetsstrijders aangepast
Als gevolg van de coronacrisis wordt de provinciale herdenking van de Brabantse gesneuvelde militairen en verzetsstrijders dit jaar een ‘live stream’
evenement. Dit in verband met de ‘social distance’-maatregel van anderhalve
meter en de grote aantallen deelnemers die ook dit jaar worden verwacht.
De 76ste herdenking op
16 september wordt een “waardige doch sobere herdenking” in
het gedachtenismonument, het

Oude Willibrorduskerkje in Waalre.
De ceremonie wordt vanaf 19.00
live uitgezonden op de televisie
door Omroep Brabant.

Het herdenkingsprogramma
is te vinden op
www.brabantsgesneuvelden.nl.

OK!
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ACOM-leden hebben in de
maand september een streepje voor.
Met kortingscode ‘ACOMseptember’* krijg je
5% extra korting op de toch al lage prijzen!
Voor 20.00 uur besteld is morgen al in huis!

HARDWARE DEALS! VERWENDEALS!
*Kortingscode geldig tot 30-09-2020

Ga voor jouw deal naar www.hardware-deals.eu
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INTERVIEW
K r i j g s m a ch t b i s s ch o p ve r h e u g t z i ch o p d e e l n a m e
a a n k r i j g s m a ch t a c t i v i t e i t e n

‘Straks mee op oefening en op
bezoek bij de mannen en vrouwen in
missiegebieden’
‘Aan het front zijn er geen atheïsten’, vertrouwde een hoge militair
bisschop Everard de Jong ooit toe. Die uitspraak tekent volgens de vers
aangetreden Krijgsmachtbisschop het belang en de noodzaak van de
geestelijke verzorging, ongeacht de denominatie, voor de krijgsmacht.
“Ik vond die
uitspraak een
hoopvol signaal.
Ten diepste haakt
iedere mens toch naar ‘zin’, de betekenis van
het leven.”
Monseigneur Everardus Johannes de Jong
(Eindhoven, 4 juli 1958), hulpbisschop van het
bisdom Roermond, werd afgelopen juni door
paus Franciscus I benoemd tot Krijgsmachtbisschop. Als zodanig is hij bestuurlijk
verantwoordelijk voor de Rooms-katholieke
Geestelijke Verzorging (RKGV) bij de krijgsmacht.

Maar de toezichthouder op de krijgsmachtaalmoezeniers vermoedt dat hij in een ‘afvalrace’ op de shortlist is beland van aartsbisschop Aldo Cavalli, de apostolisch nuntius1 in
Den Haag. “Ik weet niet of ik de meest
geschikte kandidaat ben, maar kennelijk vond
en vindt de Paus, via de congregatie van de
bisschoppen, ingelicht door de nuntius, dat
wel. Ik was net in Maastricht voor de helft
van de tijd benoemd tot pastoor2 en heb als
hulpbisschop genoeg te doen in verband met
parochievernieuwing. Maar ook als bisschopreferent voor Justitie en de Zorg. Maar
ja, Rome beslist.”

Officieel is monseigneur De Jong ‘Administrator van het Nederlands Militair Ordinariaat’
omdat sinds het terugtreden van bisschop
Philippe Bär in 1993 sprake is van ‘sedis
vacatie’. Dat wil zeggen dat de zetel van de
Krijgsmachtbisschop (nog) vacant is.
“De bisschoppen” zouden het liever anders
zien, verneemt ACOM Journaal van bisschop
De Jong, maar volgens de statuten van het
krijgsmacht-ordinariaat kan een hulpbisschop
geen diocesane Krijgsmachtbisschop zijn.
Omdat men er langzaamaan achter gekomen
is dat “een zittende bisschop” naast zijn vele
taken “de functie van Krijgsmachtbisschop
niet vervullen kan op een manier die recht
doet aan de krijgsmachtorganisatie”, is er al
snel gekeken in de richting van de (een)
hulpbisschop, en raakte ook monseigneur
Everardus Johannes de Jong in het vizier van
de nuntius. Maar na eens alles op een rijtje
gezet te hebben, zal bisschop De Jong de
bisschoppen voorstellen nog eens naar deze
statuten te kijken en dan Rome om een
eventueel mogelijke wijziging te vragen.

Een belangrijke overweging om de hulpbisschop tot Krijgsmachtbisschop te benoemen
is ongetwijfeld zijn voorkeur voor defensie en
grote bereidheid om aanwezig te zijn en,
eventueel, deel te nemen aan activiteiten van
de katholieke geestelijk verzorgers en de
militairen van de krijgsmacht. “Men wil nu
iemand die communicatief is en genoeg tijd
en zin heeft om zelf bij zoveel mogelijk
bijeenkomsten met de manschappen te zijn.
Nou, dan hebben ze met mij wel een goede
want ik doe dit graag. Zo heb ik altijd veel
contact gehad met de Limburgse Jagers. Ik
ben jaarlijks bij de herdenkingen op Margraten, in Roermond bij het Indië-monument, bij
het Mariniersmonument in Sittard en de
Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn.”

Op ‘shortlist’ nuntius

Waarom juist de hulpbisschop van Roermond
het gewichtige ambt van Krijgsmachtbisschop kreeg toebedeeld, is ook voor de
nieuw aangetreden functionaris “giswerk”.

1

Militair zijn: een eervolle dienst

Vanuit de familie De Jong bezien is er
‘historisch’ niet direct een band met defensie
of het moet via een oom zijn die bij het KNIL
heeft gezeten. Maar in huize De Jong is en
wordt immer vol respect en waardering
gesproken en gedacht over de krijgsmacht.
Zelf hoefde de Krijgsmachtbisschop als
priesterstudent niet voor ‘zijn nummer op te
komen’. “Ik heb helaas die ervaring niet
meegemaakt”, erkent de prelaat. “Maar ik
vind het zeer indrukwekkend dat iemand zijn
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Bisschopswapen van
Mgr. De Jong.

Een apostolisch nuntius, titulair altijd een ‘aartsbisschop’, is een ‘bode’, een afgezant van de paus. Als diplomatiek vertegenwoordi-

ger van de Heilige Stoel heeft hij de rang van ambassadeur. In Nederland vertegenwoordigt hij de paus zowel bij de regering als bij
de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
2

Van het parochiecluster Maastricht-Oost. Dat zijn de parochies van Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby.

Wapen van het Nederlandse Militair Ordinariaat

INTERVIEW

leven wil geven en geeft voor zijn
vaderland, ja zelfs voor de vrede
in de wereld. De Amerikanen,
Canadezen, Polen e.a. die naar
Nederland kwamen om ons te
bevrijden terwijl ze ons helemaal
niet kenden maar bereid waren te
betalen met hun leven voor onze
vrijheid. Dat vind ik zo indrukwekkend: je leven is je kostbaarste
bezit. Militair zijn, vooral binnen
het internationaal verband van de
Verenigde Naties en de NAVO is
een eervolle dienst en een kracht
voor de vrede in de wereld.”
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Motivatie om duurzaam
goed te doen

Monseigneur De Jong is ervan
overtuigd dat de geestelijke
verzorging in de krijgsmacht de
koers en richting moet behouden
die ze nu volgt. In zijn overtuiging
en beleving is “de diepste
dimensie van het menselijk
bestaan toch een religieuze,
geestelijke dimensie van zingeving, zoeken naar een doel in het
leven. Dat wordt als een groot
goed ervaren.” Hij verwijst, ter
onderbouwing, naar de Weense
psychiater Viktor Frankl, in de
vooroorlogse jaren directeur van
een ‘zelfmoordenaarspaviljoen’
van het Algemeen Ziekenhuis in
de Oostenrijkse hoofdstad. Als
gevangene in het concentratie- en
vernietigingskamp Auschwitz
kwam hij erachter wat voor
(overlevings)kracht schuil gaat in
het zingeven aan het leven. Zijn
overtuiging was dat men zonder
zingeving als mens niet kan
leven.3
“De geestelijke verzorging zorgt
er op moeilijke momenten, als het
gaat om leven en dood, voor dat
je de positieve zin van het leven
ziet. Van jezelf en dat van
anderen. Ik vergelijk het wel eens

3

met de coach bij de sport. Het lijkt
allemaal niet zo belangrijk wat de
coach doet die aan de kant staat
te roepen. Maar die coach geeft
wel degelijk de pep die je als
menselijk wezen gewoon nodig
hebt. Een mens is niet alleen
vlees en botten, - geen robot
maar een wezen met een doel in
het leven. Als dat doel goed is
ben je des te gemotiveerd om
dingen te doen en komt het beste
in je naar boven. Dat zie ik ook als
taak van de geestelijke verzorging: mensen motiveren om de
goede dingen die ze doen tot het
uiterste te blijven doen”, is de
overtuiging van de Krijgsmachtbisschop.
De RKGV blijft vasthouden aan
haar huidige koers of gaat het roer
om?
“Kijk, als het om de inhoudelijke
kant van het werk dat onze
mensen doen gaat, heb ik van de
Bisschoppenconferentie de volle
vrijheid om daar verder in te
ontwikkelen. Dan komt bijvoorbeeld de vraag aan de orde wat
onze geestelijke verzorgers nu
nodig hebben in deze tijd met de
mensen van nu die niet meer zo
gelovig zijn. Maar wel mensen die
behoefte blijken te hebben aan
gesprekken, aan een vrijplaats.
Zowel psychologisch, maatschappelijk als religieus, - mensen die
soms ook aan het zoeken zijn.
Wat kunnen onze geestelijk
verzorgers daaraan bijdragen?
Over dat soort vragen ga ik met
onze GV’ers in gesprek: ‘Wat
missen jullie in je opleiding, wat
missen jullie in je navorming?’ En
we gaan kijken wat we daaraan
kunnen doen in een zoveel
mogelijk persoonlijk ontwikkelings- en verbetertraject.
In dit verband is het ook belangrijk
te bedenken dat geestelijk
verzorgers op uitzending militairen
van alle denominaties moeten
bedienen. De aalmoezeniers
moeten er dan ook goed op
voorbereid zijn, dat ze iedereen
die een beroep op ze doet een
hart onder de riem moeten
kunnen steken en op een
adequate manier met hun
zingevingsvragen om moeten
kunnen gaan.”

Onderdompelen in de krijgsmachtorganisatie
De Krijgsmachtbisschop is vastbesloten ook op bezoek te gaan bij
zijn geestelijk verzorgers en de
militairen in missiegebieden. Hij
ziet zichzelf ook kruipen in “een
pantservoertuig, meevaren op
een schip, een onderzeeër en
misschien een keer meevliegen in
een helikopter. Het is goed om
direct mee te maken wat de
mannen en vrouwen dag in dag
uit meemaken en ervaren in
welke situaties ze kunnen komen
te zitten. Ook om beter te
begrijpen waarmee de geestelijke
verzorging geconfronteerd wordt.
Ik probeer me zoveel mogelijk
onder te dompelen of beter te
laten onderdompelen in de
krijgsmachtorganisatie. Het zou
leuk zijn ook een training mee te
maken, hoewel, ik ben nu al 62
dus de stormbaan, opdrukken en
dergelijke gaat het niet meer
helemaal worden ben ik bang.
Maar ik ga wel oefenen, tenslotte
heb ik de blauwe band taekwondo. Trappen en stoten heb ik nog
altijd onder controle.”
Wat wordt uw wapenspreuk?
Nou, ik heb als hulpbisschop van
Roermond als wapenspreuk
Johannes 10,10 als uitgangspunt
genomen. Dat vers gaat over
Jezus die de goede herder is en
zegt: “Ik ben gekomen opdat zij
leven hebben in overvloed”. Zo
luidt mijn spreuk: Ut vitam
abundantius habeant, ‘Opdat zij
leven hebben in overvloed’. Niet
alleen dat zij, de mensen die aan
mijn zorgen zijn toevertrouwd, in
leven blijven maar dat ze ten volle
leven, en dus dat ze gelukkig zijn.
En dat mag mij offers, ja mijn
leven kosten, zoals Jezus. En dat
is ook de bedoeling van onze
krijgsmacht overal in de wereld.
Dat de mensen voor wie ze er zijn
niet alleen leven of overleven
maar ook in vrede en in welvaart
leven. En daar dragen ze aan bij,
ten koste van offers en soms van
hun leven. Ik weet dus niet of ik
die spreuk moet veranderen. Ik
vind het namelijk ook een spreuk
die van toepassing is op de
krijgsmacht.”

Door het lijden dat hij en anderen hadden ondergaan in de concentratiekampen kwam Frankl tot de opzienbarende conclusie dat zelfs in de meest

absurde, pijnlijke en inhumane situaties het leven potentieel zinvol is. Deze conclusie vormde de sterke basis voor zijn logotherapie.

ALGEMEEN
Vijfenveer tigste bijeenkomst van de ACOM Bondsraad

Beleid Bestuur ACOM 2019
door Bondsraad geaccordeerd
Door de gewijzigde aanwijzingen met betrekking tot bijeenkomsten kon de oorspronkelijk voor 26 juni jl. geplande bijeenkomst van de Bondsraad toch doorgaan op 10 juli
2020. Weliswaar moest vanwege de anderhalve meter eis worden uitgeweken naar een
externe locatie, doch voor het Bondsbestuur was transparantie van een hogere orde
dan een (matige) financiële last.

Bij de behandeling van de concept
besluitenlijst van de 44e bijeenkomst kwam het antwoord in de
richting van Regio Zuid aangaande
de gestelde vraag om (weer) te
kunnen beschikken over de
Regionale ledenlijst met adressen
etc. Het antwoord, hoewel niet
geheel bevredigend, bestond erin,
dat na ingewonnen juridisch
advies, de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), de
ACOM beperkt in het voorzien
van de informatie zoals gevraagd.

Positief resultaat

De belangrijkste documenten
waarover de Bondsraad zich over
diende uit te spreken waren het
'Concept Secretarieel Jaarverslag
2019' en het 'Concept Financieel
Jaarverslag 2019', samen het
'Beleid Bestuur ACOM 2019’. De
voorzitter, Jan Kropf, gaf aan, dat,
ondanks de achterblijvende

wervingsresultaten van Defensie,
het ledental van de ACOM daar gelukkig - geen gelijke trend mee
hield. Ook werd uit het Secretarieel Verslag de bijzonder stroeve
relatie tussen werkgever en
werknemersvertegenwoordigers
in het georganiseerd overleg
duidelijk.
Na enkele vragen ter verduidelijking werd het Secretarieel Verslag
2019 door de Bondsraad geaccordeerd. Als gevolg van het welhaast constante ledental kon ook
in 2019 de dienstverlening aan de
leden worden gehandhaafd, en
kon het jaar afgesloten worden
met een positief resultaat, binnen
de vooraf aan de Bondsraad
aangeboden begroting. Dit
positief resultaat werd met
instemming van de Bondsraad
toegevoegd aan de Algemene
Reserve. Na beantwoording van
meer vragen ter verduidelijking
werd ook het 'Concept Financieel
Jaarverslag 2019', en daarmee het
totale 'Beleid Bestuur ACOM
2019' door de Bondsraad geaccordeerd.
Onder voorzitterschap van de
vertegenwoordiger van Regio

Noord werden de uitgebrachte
stemmen op de kandidaten:
P. den Braber (Regio Zuid),
A.C.J. Smit (Regio West) en
C.R. Evers (Regio Oost) voor
kwaliteitszetels in het Bondsbestuur geteld. Het stembureau
stelde vast, dat de drie kandidaten
door de Bondsraad unaniem
waren gekozen, en de drie
verklaarden de verkiezing te
accepteren.
Afsluitend werden opmerkingen
gemaakt over spam in de regionale
ACOM-mailboxen, de teleurstelling
dat bijeenkomsten van Regio's
door de COVID-pandemie dienden
te worden afgelast inbegrepen de
viering van jubilea en de onzekerheid over pensioenen.
Bij zijn afsluiting verraste de
voorzitter Folker Vermeulen nog
met de felicitaties en attentie in
verband met zijn 40 jarig lidmaatschap.
Ondanks de 'vreemde' omgeving
kan worden geconcludeerd, dat
ook deze 45e Bondsraad in een
goede en zakelijke sfeer werd
afgewerkt.

ALGEMEEN

Pensioenen en al wat ermee samenhangt
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.

Na het pensioenakkoord
Wat opvalt na het bereikte pensioenakkoord, is het verschil in volume van
de reacties na de beslissing. Korte euforie bij ‘de politiek’, stilte bij de
bonden en geen rust bij de tegenstanders van dit akkoord.
Diegenen die iets te melden hebben op
pensioengebied, zijn stil of komen met
geruststellende woorden dat de details nog
nader ingevuld kunnen worden want dat
hebben ‘we‘ in de Kamer duidelijk aangegeven.
Het vertrouwen in het oplossend vermogen is
plotseling heel groot. Eigenlijk heel vreemd. Tot
en bijna mét het akkoord, was er absoluut geen
sprake van een discussie die leidde tot
consensus over wat de beste oplossing zou
zijn. Uitgangspunten om te veranderen werden
als een soort geloof verkondigd en argumenten
werden niet geobjectiveerd.

Kat in de zak
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Het volgzame CNV ging meteen achter de
politieke onzekere toekomst staan. Welk
belang er voor de leden was te verdienen werd
afgedaan met: ‘Dit is het beste wat mogelijk is’.
Maar er is geen poging gedaan om de steun
van randvoorwaarden of piketpalen afhankelijk
te maken.
De grote andere vakcentrales, FNV en VCP,
gaven tenminste nog een show weg als het
gaat over de toekomst. Uiteindelijk zijn ook die
makkelijk overstag gegaan. Hier zijn echter ook
grote gedeelten van de achterban die grote
moeite hebben met de onduidelijkheid van de
toekomst.
De grootste kat in de zak is de toezegging van
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, dat er niet gekort
hoeft te worden bij goedkeuring van het
akkoord. Gelukkig liet ook hij zien hoe je
omgaat met grote toezeggingen: Snel volgden
er voorwaarden (de grens van 90% dekkingsgraad) die serieus doen waarschuwen voor
kortingen.

Foto: Sreenshot

Pensioenfondsen met de pot met geld

Door de crisis die op dit moment rondwaart
hoeven we ons, zeker als deelnemers en
gepensioneerden, niet gerust te laten stellen
over de enorme pot met geld. Die enorme pot
met geld, hoe groot dan ook, zal nooit voldoende zijn om de toezeggingen waar te maken op
basis van de nog steeds geldende rekenregels.
Gelukkig is het wel behulpzaam bij het vullen
van de diepe zakken van de werkgever in casu
de minister van Financiën Wobke Hoekstra.
Ach, ik klink wat cynisch, eigenlijk is dat niet
mijn aard. Er is echter te veel gebeurd om nog
positief kritisch te kunnen zijn. Het wachten is
op de eerste vervolgsignalen. De eerste
voorzet van het bestuur van het ABP was wel
duidelijk. Op een (verplicht) advies van het
Verantwoordingsorgaan over de premie voor
volgend jaar werd maar vast niet gewacht. Die
verhoging is al luid en duidelijk aangekondigd.
Dit terwijl minister Koolmees vraagt om de
premies en opbouw komend jaar stabiel te
houden. Dat alles helpt niet echt bij het serieus
nemen van toezeggingen, afspraken en
geldende procedures. Kortom alle houvast en
duidelijkheid ontbreekt voor zowel vakcentrales, pensioenbestuurders, deelnemers als
gepensioneerden.
En onderwijl groeit die enorme pot met geld en
roept “Wie pakt mij?”.
Een ding weet ik wel; het zijn de deelnemers
en de gepensioneerden die misgrijpen.
Ik hoop volgende keer een minder sombere bui
te krijgen als ik iets opschrijf over onze pensioenen en het ABP.
Vriendelijke groet, en voor de risicogroep
gepensioneerden: Prettige vakantie en blijf
gezond.

Foto: Flickr

Ben Groen

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.

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.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen?
Een hypotheek afsluiten of aanpassen?
Een belangrijke financiële stap. Voorkom
bij de aankoop, of juist later, financiële
tegenvallers. Laat u persoonlijk
adviseren en begeleiden door de
DFD-adviseur.

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 blĳft hetzelfde!

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.

Veranderingen?
Contact DFD

Bĳ veranderingen in uw leven is het belangrĳk om tĳdig na
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bĳ de
nieuwe situatie passen. Neem daarom altĳd contact op met
DFD. Ook wanneer er niets lĳkt te veranderen, is het slim
om uw verzekeringen jaarlĳks na te lopen. Wĳ helpen en
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blĳft.

T

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

MAR
Militair-Ambtenaar en Rechtspositie (MAR)

Herplaatsingsonderzoek bij
ziekteverzuim en ontslag
(lead)

Langdurig ziekteverzuim is voor militairen bij Defensie een ontslaggrond.
Immers, op grond van artikel 39, tweede lid, aanhef en onder f (kortweg de
‘f-grond’) van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR), kan de militair-ambtenaar eervol ontslag worden verleend wegens blijvende ongeschiktheid
voor het vervullen van de dienst uit hoofde van een ziekte of een gebrek.
Uit het geneeskundig onderzoek (GO) moet
volgen dat de militair blijvend dienstongeschikt
is. Maar er gelden aanvullende voorwaarden om
het ontslag rechtsgeldig te doen zijn. Deze
worden hieronder beschreven en uitgelegd.

geschiktheid betekent dat de militair, noch in
zijn of haar eigen functie, noch in een andere,
passende functie, operationeel inzetbaar is.

Aanvullende ontslagvoorwaarden

Een ‘bijzonder opzegverbod’ tijdens ziekte, dat
volgt uit artikel 7:670 lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek (BW), kent het AMAR niet. De nota
‘Herzien Re-integratiebeleid Defensiepersoneel’
(hierna: de Nota) – waarin het re-integratieproces bij Defensie is vastgelegd en re-integratieinstrumenten worden beschreven - bevat
echter enkele aanvullende ontslagvoorwaarden
waaraan Defensie moet voldoen:
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Geneeskundig onderzoek

Op grond van artikel 44 van het AMAR wordt
een ontslag op de bovengenoemde grond pas
verleend, nadat de militair ter zake van het
ontstaan, de aard en de gevolgen van zijn ziekte
of gebrek is onderworpen aan een geneeskundig onderzoek naar de regelen, gesteld bij het
Besluit procedure geneeskundig onderzoek
blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen.
Het GO wordt uitgevoerd door de arts van het
bureau Bijzondere Medische Beoordelingen
(BMB) te Utrecht. Indien uit het GO naar voren
komt dat de militair – kort gezegd – niet meer
operationeel inzetbaar is of niet meer kan
terugkeren in zijn eigen functie of een andere
passende functie, wordt door Defensie de
ontslagprocedure in gang gezet. Kort gezegd, is
de militair dienstgeschikt of blijvend dienstongeschikt?
De uitkomst van het GO kan zijn dat de militair
tijdelijk ongeschikt is voor operationele inzet en
- voorlopig - uitsluitend passende werkzaamheden in het kader van zijn of haar re-integratie
mag uitvoeren. Qua ontslag is er dan (nog) niet
veel aan de hand. Dit ligt anders als er een GO
wordt uitgevoerd op grond van artikel 105 van
het AMAR: een geneeskundig onderzoek in
verband met ‘vermoedelijke blijvende dienstongeschiktheid’.
Blijvende (geestelijke of lichamelijke) dienston-

a.	De arbeidsongeschiktheid moet tenminste
onafgebroken 24 maanden hebben geduurd.
Dit heet ook wel de ‘ontslagbeschermingstermijn’;
b.	Herstel valt binnen een tijdvak van 6 maanden redelijkerwijs niet te verwachten;
c.	Na een zorgvuldig herplaatsingsonderzoek is
het niet mogelijk gebleken de militair (of
burgerambtenaar) binnen het gezagsbereik
van Onze Minister andere passende arbeid
aan te bieden (het ‘herplaatsingsonderzoek’).
Defensie is immers – op grond van artikel 94
van het AMAR – verplicht om de nodige
maatregelen te treffen en voorschriften te
geven, opdat de militair in staat wordt gesteld
de eigen of andere passende arbeid te verrichten. Hierbij is het vertrekpunt het gezamenlijk
opstellen van een plan van aanpak, onder
begeleiding van de bedrijfsarts. Indien passende
arbeid wordt opgedragen, dan is de militair
verplicht deze in het eerste ziektejaar te
verrichten. Het Dienstencentrum Re-integratie
(DCR) heeft binnen Defensie hierin een
belangrijke, begeleidende taak.
Re-integratie betekent overigens volgens de
Nota: Het geheel aan maatregelen en activiteiten, gericht op het bevorderen van de inzetbaarheid en belastbaarheid van de arbeidsverzuimende werknemer en is gericht op duurzame
deelname aan het arbeidsproces, bij voorkeur
intern, dus binnen de organisatie en anders
extern, buiten de organisatie.

Wat is passende arbeid?

Onder passende arbeid wordt volgens artikel
94a van het AMAR verstaan ‘alle arbeid die voor
de krachten en bekwaamheden van de militair

MAR
is berekend, tenzij deze om redenen van
lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van
hem kan worden gevergd.’ Het komt erop neer
dat de functie of samenstel van werkzaamheden past bij de fysieke of mentale klachten die
de militair (nog) heeft.
Er wordt in de praktijk gesproken van ‘vervangende arbeidsmogelijkheden’. De militair moet
daartoe wel belastbaar zijn. Dit moet blijken uit
het medische advies van de bedrijfsarts,
waaruit de resterende arbeidsmogelijkheden
zijn beschreven.

Zorgvuldig herplaatsingsonderzoek

De zoektocht naar een andere passende functie
binnen de defensieorganisatie, is binnen het
re-integratieproces dus een belangrijke factor.
Defensie propageert dat veel aandacht uitgaat
naar steun en begeleiding van de zieke
defensiemedewerker - binnen het voorgeschreven re-integratieproces - maar schiet in de
praktijk regelmatig te kort bij het op poten
zetten en uitvoeren van een zorgvuldig herplaatsingsonderzoek. Bij het aanvechten van het
ontslag bij de rechter, blijkt dit vaak voor
Defensie een struikelblok te zijn.

Rechtspraak

Illustratief in dit verband is de recente uitspraak
van de rechtbank Limburg van 21 februari 2020
(ontslag burgerambtenaar bij Defensie, maar
qua ontslag-vereisten ook van toepassing op
militairen) waarin de rechter een streep zet door
het ontslagbesluit van Defensie wegens een
zogenoemd ‘zorgvuldigheidsgebrek’. Dit houdt
in dat Defensie verantwoordelijk is voor het
daadwerkelijk uitvoeren van een zorgvuldig
herplaatsingsonderzoek, waarbij ‘elke reële
mogelijkheid tot herplaatsing moet worden
aangegrepen.’
Eerder – in juli 2013 december 2012 en mei
2009 – heeft de hoogste bestuursrechter in
Nederland (de Centrale Raad van Beroep) zich in
gelijke zin uitgesproken. Defensie heeft een
vergaande verplichting zorgvuldig de arbeidsmogelijkheden binnen haar eigen organisatie te
onderzoeken. Deze eis gaat overigens niet
zover dat een niet bestaande functie voor de
defensiemedewerker in het leven moet worden
geroepen.
Een zorgvuldig herplaatsingsonderzoek houdt
verder in dat, als zich binnen de defensieorganisatie een passende functie aandient, de

defensiemedewerker daarop daadwerkelijk
moet worden geplaatst. Defensie kan in dit
kader geen vrijblijvende houding (meer)
aannemen.
Dat in de nota Herzien Re-integratiebeleid
Defensiepersoneel, voor Defensie geen
vergaande inspanningsverplichting tot het
uitvoeren van een zorgvuldig herplaatsingsonderzoek bevat, is een evidente omissie. Deze
Nota behoeft – gelet op de ontwikkelingen
binnen de rechtspraak - nodig een ‘update’
oftewel een aanpassing.

Loonsanctie

Het opleggen van een zogenoemde ‘loonsanctie’ aan Defensie door het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen (UWV), is een
belangrijke indicatie dat Defensie het herplaatsingsonderzoek onzorgvuldig uitvoert. De
loonsanctie betekent dat het UWV van oordeel
is dat de werkgever te weinig re-integratieinspanningen heeft verricht. Defensie moet dan
gedurende maximaal 1 jaar het salaris doorbetalen. Er volgt dan nog geen WIA-uitkering.
Defensie is na het oplegging van een loonsanctie gehouden om meer de schouders onder het
re-integratieproces te zetten. Daarbij is van
belang dat de adviezen van de arbeidsdeskundige van het UWV werkelijk door Defensie
worden opgevolgd. Deze zijn beschreven in de
arbeidsdeskundige rapportage. Een loonsanctie
betekent overigens niet dat Defensie niet
nadien tot ontslag kan overgegaan.

Tip

Als zieke defensiemedewerker is het - enerzijds
- van belang dat u gedurende het gehele
re-integratieproces ingaat op geschikte interne
vacatures en samenwerkt met het door
Defensie ingeschakelde re-integratiebedrijf.
Anderzijds is het van belang dat u kritisch
nagaat en documenteert of Defensie concrete
zorgvuldige inspanningen verricht binnen het
herplaatsingsonderzoek en tijdig ageert als dit
niet het geval is. Dus voldoende re-integratiepogingen onderneemt.
Desnoods verzoekt u bij het UWV om een
deskundigenoordeel. Het UWV brengt dan een
advies uit over de vraag of Defensie wel
voldoende re-integratie-inspanningen verricht.
Verder staat het u vrij zelfstandig een medisch
advies in te winnen waaruit blijkt dat u wel
belastbaar bent voor bepaalde passende
werkzaamheden binnen de defensieorganisatie.
Indien u vragen hebt
over dit onderwerp of
een juridisch advies
wenst, kunt u met de
juridische dienst van de
ACOM telefonisch
contact opnemen of
een e-mail zenden via
info@acom.nl.

21

ALGEMEEN
Garrelt Andreas van Borssum Buisman:

Een ‘stille verzetsheld’ en
geheim agent in de strijd
tegen de bezetter
‘Een stille held’ is het “intrigerende verhaal” over de life & times
van verzetsheld Garrelt van Borssum Buisman, cavalerieofficier
die meevocht in de Slag om de Grebbeberg (11-13 mei 1940). Na
‘de Grebbeberg’ sloot hij zich aan bij het verzet. Maar aleer dat
zover was volgde een avontuurlijke tocht vol ontberingen, arrestaties door de Duitsers, waarna Van Borssum Buisman uiteindelijk
in 1942 via Zuid-Amerika, Groot-Brittannië (Engeland) bereikte.
In Engeland opgeleid tot geheim
agent werd Van Borssum
Buisman, samen met de radiotelegrafist/codeur Hendrik Letteboer, in Nederland gedropt. Hij
ging hier een verzetsgroep leiden
die belast was met het leggen en
onderhouden van radiocontact
met de regering in Londen. Zijn
opdracht behelsde ook het
herstellen en optimaliseren van
de verwaterde contacten met de
Ordedienst (OD).
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Spectaculaire ontsnapping

In 1944 werd de verzetsman in
Amsterdam door de Sicherheitsdienst (SD) gearresteerd en naar
Den Haag overgebracht voor
verhoor. Buisman werd ter dood
veroordeeld maar het vonnis werd
niet direct voltrokken. In tegenstelling tot zijn kompanen die
vrijwel direct voor het vuurpeloton
werden gezet, was hem, zou later
blijken, toch een gunstiger lot
beschoren. Op transport gezet
naar Duitsland wist Buisman uit
de rijdende trein te springen. Hij

raakte daarbij zwaar gewond en
belandde in een ziekenhuis
waaruit hij ook wist te ontsnappen. Na zijn herstel pakte hij
onverdroten de ‘draad’ van het
verzetswerk weer op.

Ridder Militaire WillemsOrde

Na de oorlog bleef Garrelt
Andreas van Borssum Buisman,
- op de School Reserve Officieren
Bereden Artillerie (SROBA) in Ede
opgeleid tot officier -, onder de
wapenen. In de jaren van de
Koude Oorlog was hij actief in het
kader van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. In 1967 werd
hij door Defensie bevorderd tot
kolonel bij het Wapen der
Cavalerie. Zes jaar later verliet hij
de militaire dienst.
Verzetsheld Van Borssum
Buisman is diverse keren onderscheiden. In 1948 werd hij
geslagen tot Ridder 4de Klasse
Militaire Willems-Orde (MWO4).
Hij ontving in 1943 het Kruis van
Verdienste1 en in 1964 de Britse

militaire onderscheiding: Distinguished Service Order (DSO),
Orde van Voorname Dienst.

De moeite waard

Het verzets- en geheim agentverhaal van Garrelt Andreas van
Borssum Buisman (Haarlem, 26
september 1915 - Emst, 28
januari 1991) is opgetekend door
cavalerie-officier b.d. Chris de
Bouter, econoom-biograaf, onder
de titel ‘Een stille held. Garrelt van
Borssum Buisman cavalerist,
geheim agent en verzetsman’.
“De biografie biedt ook een zeer
compleet inzicht in het functioneren van het verzet in Nederland
en de vele problemen en tegenslagen die daarbij werden ervaren
alsook in de conclusies die daaruit
werden getrokken. Daardoor is zij
voor geïnteresseerden in deze
aspecten van onze geschiedenis
in de Tweede Wereldoorlog en in
de Koude Oorlog zeer de moeite
waard.”

‘Een stille held’ is uitgegeven door
Walburg Pers in Zutphen, 255
pagina’s. € 24.99.
De ACOM mag van de uitgever drie
exemplaren 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 25
september.

Foto’s Garrelt van Borssum Buisman: Fotoarchief familie Van Borssum Buisman dtv Uitgeversmaatschappij Walburg Pers
1

Het Kruis van Verdienste, bij KB van 20-02-1941 door koningin Wilhelmina in Londen ingesteld, is bestemd voor Nederlanders en niet-Nederlanders die zich

in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden en daarmee het belang van het koninkrijk hebben gediend. De
onderscheiding wordt toegekend door de koning. (Bron: Defensie).

NIEUWS
Brigadegeneraal der marinier s Peter Jan de Vin draagt commando overr

Ranggenoot Frank Boots
nieuwe roerganger Zeemacht
Caribisch Gebied
De Zeemacht Caribisch Gebied (CZMCARIB) heeft een nieuwe roerganger.
Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots nam op 19 augustus jl. het commando over
van zijn rang- en Korps Mariniers-genoot Peter Jan de Vin.
Brigadegeneraal der mariniers De
Vin kreeg het bij zijn aantreden als
C-ZMCARIB, gelijk al voor de
kiezen met orkaan Irma die in
2017 Sint Maarten teisterde en
waarvan de desastreuze gevolgen
nu nog zichtbaar zijn. Hij leidde de
hulpoperatie waar in totaal zo’n
1000 militairen, deels vanaf
schepen, bij betrokken waren.

Korte beslislijnen bij hulpaanvragen

In de afbouwfase van zijn
commandoperiode kreeg de
vlagofficier nog te maken met de
uitbraak van het coronavirus. Op
verzoek van de respectievelijke
regeringen van de Caribische
Koninkrijkslanden boden C-ZMCARIB en zijn team spoedhulp bij de
bestrijding van COVID-19 en de
aanpak van de (sociaaleconomische) gevolgen daarvan.
Generaal De Vin hechtte eraan zo
snel mogelijk te kunnen reageren

op dit soort hulpaanvragen en
verzoeken om inzet van militairen
bij ordehandhaving. Hij wist met
succes te bewerkstelligen dat de
beslislijnen in zulke procedures zo
kort mogelijk werden. “Ons
gezamenlijke doel is het realiseren van veiligheid en stabiliteit in
de regio”, was de stellige
overtuiging van Peter Jan de Vin
voor wie samenwerking, verbinding en netwerkversterking
cruciaal was. Brigadegeneraal der
mariniers Peter Jan de Vin zal de
krijgsmacht met functioneel
leeftijdsontslag verlaten.

voort te zetten. Ook met mij aan
het roer kunt u erop vertrouwen
dat wij een betrouwbare partner
zijn.”
Brigadegeneraal Frank Boots kent
‘de Cariben’ uit vorige functies Zo
was hij compagniescommandant
op Marinebasis Parera. En voor hij
de functie van C-ZMCARIB op
zich nam, was Boots plaatsvervangend commandant van The
Netherlands Maritime Force
(NLMARFOR).
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Aanhouden ingezette koers

De nieuwe Commandant der
Zeemacht Caribisch Gebied, is
voornemens de huidige (beleids)
koers aan te houden om “de vele
uitdagingen in de regio” het hoofd
te bieden. “Mijn doel is om de
ingezette koers van een 24/7
informatiegestuurd politieoptreden in het maritieme domein

De commando overdracht. In het midden
de nieuwe commandant CZMCARIB.

Marco Kroon
contactpersoon bij de
Landmacht voor veteranen
Majoor Marco Kroon is sinds 1 september 2020 de contactpersoon bij de Koninklijke
Landmacht voor veteranen. Hij gaat ook de relaties met de veteranen(organisaties)
onderhouden. De ridder MWO wordt hierbij direct aangestuurd door de Commandant
Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen.
Het gaat om een nieuwe functie,
volgens het ministerie van
Defensie, speciaal gecreëerd
voor Kroon die na een strafperiode terugkeerde bij de Landmacht. De majoor gaat onder
meer reünies en andere bijeen-

komsten organiseren voor
veteranen en postactieven. Zij
zullen ook door hem worden
voorgelicht over nazorg en
andere hun aanbelangende
zaken.
In mei jl. werd Kroon disciplinair

gestraft door de Landmacht
nadat de rechter hem een
taakstraf had opgelegd. Vorig jaar
had hij tijdens carnaval een
kopstoot uitgedeeld aan een
politieagent die hem aansprak
wegens wildplassen.

ALGEMEEN

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

Datum Tijd

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

Activiteit

Locatie

september			
12

10.00

Thuisfrontcontactdag RS (1e)

Burgers' Zoo, Arnhem

CLAS

13
12

10.00
09.00

Thuisfrontcontactdag RS (1e)
Thuisfrontcontactdag

Burgers' Zoo, Arnhem
Apenheul, Apeldoorn

CLAS
KMar/Pol

Genm Kootkazerne, Garderen
Burgers' Zoo, Arnhem
Burgers' Zoo, Arnhem
Burgers' Zoo, Arnhem
Van der Valk, Eindhoven
Van der Valk, Eindhoven
Burgers' Zoo, Arnhem

CLAS
CLAS
CLAS
CLAS
CLAS
CLAS
CLAs

oktober			
2
3
16
17
17
18
18

24

8.30
10.00
9.00
9.00
10.00
10.00
9.00

Thuisfrontinformatiedag RS CONTCO/NSE-18
Thuisfrontcontactdag (diverse missies)
Thuisfrontcontactdag eFP 2020-2 (1e)
Thuisfrontcontactdag eFP 2020-2 (1e)
Thuisfrontcontactdag RS (2e)
Thuisfrontcontactdag RS (2e)
Thuisfrontcontactdag eFP 2020-2 (1e)

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.

T (040) 20 73 100

E dfd@dfd.nl

I www.dfd.nl
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

HORIZONTAAL: 1 schotel – boom – staatsgreep; 2 bekoorlijk – gesnapt – motto;
3 werk – roosachtige heester; 4 paardenkracht – besprekingsstop – melkklier;
5 werkelijk – Nederlands kasteel; 6 oosterlengte – muurholte – spoed – grappenmaker – strijdperk;
7 indertijd – maanstand – kijker – nuk – Frans voegwoord;
8 worm – kookgerei – bloeimaand – tussen; 9 een zekere – atoomgroep – streepjescode –
voegwoord – derhalve; 10 neodymium – huisraad – Bijbeldeel – drukte.
VERTICAAL: 1 flauw – ontbieden; 2 kring – slot; 3 bezitten – luizenei;
4 gereed – eenmaal – kustinsnijding; 5 reeds – dat is – briefopschrift – selderij – voegwoord;
6 passief – plaats in Overijssel; 7 bijl – militaire rang; 8 bijstaan – oliestaatje;
9 vreemde munt – ultraviolet – politieman; 10 rubidium – doortastend; 11 afgunst – Russische
vorstin; 12 pointe – oplosmiddel – snavel; 13 uitroep – onzes inziens – verharde huid – dwarshout;
14 tijdsdeel – vogelproduct – ontkenning – bevel; 15 naschrift – nummer – vochtig – lijst.

Oplossingen kunt u inzenden tot 25 september.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden,
of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #07-08-20 luidt: ‘Verwantschap’.
De winnaars: B.J.J. Jacobs en E. Leendertsen.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

ALGEMEEN
‘A a n d e k e u k e n t a f e l w a s I n d i ë a l t i j d a a n w e z i g ,
maar veel bleef onuitgesproken’

‘Vertel je verhaal over de oorlog in Indië
nu het nog kan. Wij dragen het verder’
De ‘Indië herdenking’, georganiseerd door de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945, had dit
jaar een bijzonder karakter. En dat niet alleen door
de aanwezigheid, voor de eerste keer, van koning
Willem-Alexander. Of vanwege de 75ste ‘verjaardag’
van de bevrijding van Nederlands Indië. Maar meer
nog doordat de herdenking in feite werd ‘vormgegeven’ door de COVID-19 maatregelen.
Door loting waren 75 mensen uit
het bestand aan trouwe donateurs geselecteerd om lijfelijk
aanwezig te zijn bij het Indisch
Monument in de Haagse Scheveningse Bosjes. Helaas was daar
de verslaggever van ACOM
Journaal die elk jaar present is bij
de ’15 augustus herdenking’, niet
bij. Maar de live stream via het
internet van de ceremonie die dit
jaar als thema had ‘Samen thuis
herdenken’, bood uitkomst.
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‘Verleden in hutkoffers
op zolder’

“Bij ons aan de keukentafel leek
die andere wereld van Indië, met
de mooie en minder mooie
kanten, soms heel dichtbij.
Bedrieglijk dichtbij, want uiteindelijk bleef ook veel onuitgesproken,
weggestopt. Of om (-) met (de
auteur-filmer) Marion Bloem te
spreken: ‘Onze ouders zwegen
en legden hun verleden in
hutkoffers op zolder.’”, sprak
premier Mark Rutte in zijn
herdenkingsrede.
Hij bracht ook in herinnering de
onverschillige, niet zelden
vijandige sfeer waarin de Indische
Nederlanders bij aankomst hier
terecht kwamen. De sfeer en
houding die de komst van het
Indië Monument lange tijd
onmogelijk maakten. “Want het
kwam er tegen de stroom in, en
pas ruim 40 jaar na het einde van
de oorlog (-). De realiteit was dat
het lang onnodig en ongemakke-

lijk werd gevonden om apart
aandacht te geven aan het
oorlogsverhaal van NederlandsIndië.“

‘Doe je verhaal, nu
het nog kan’

Het Indisch Monument in de
Scheveningse Bosjes is geadopteerd door het Vrijzinnig Christelijk
Lyceum (VCL) aan de Van
Stolkweg in Den Haag. Traditiegetrouw houdt een van de leerlingen een toespraak namens de
jong(st)e generatie. Dit jaar
vertegenwoordigde Maddy
Batelaan (16) uit 5 vwo het VCL
en haar generatiegenoten. In een
indrukwekkende en ontroerende
toespraak vertelde ze onder meer
over haar opa die, in 139 in
Soerabaja geboren, in 1953, als
jongen van 15, met zijn ouders
naar Nederland kwam. De oorlog,
de Bersiap-periode, de onafhankelijkheidsstrijd, lieten hun traumatische sporen bij hem achter. Maar
opa zweeg altijd over de gebeurtenissen in die jaren van zijn toen
nog prille leven. “Het was taboe”,
weet Maddy, "hij moest zo
Hollands mogelijk zijn.”
Daarom zitten er nu “gaten” in
het verhaal van haar familie. “Het
is ook mijn verhaal en misschien
ben ik er nu een beetje verdrietig
om. Want ze kent nu wel de “kale
feiten” maar zonder “de inkleuring die mijn opa eraan zou
kunnen geven. (-) Maar soms ligt
de waarheid heel diep onder de
grond en is het te laat om te gaan
graven. Mijn generatie wil weten
hoe het was. Nu, zelfs na 75 jaar
vallen er steeds stukjes van de
puzzel op hun plek.”
Ze deed, mede namens de derde
en vierde generatie, een
(in)dringend beroep op de
Indische ouderen, de generatiege-

noten van haar opa en hun
kinderen: “Doe je verhaal, nu het
nog kan! Vertrouw ons met uw
verhaal. Wij dragen het verder.”

Vernieling en
bekladding monument

De herdenking werd afgesloten
met het defilé en het leggen van
zonnebloemen bij het Indië
Monument. De dag ervoor bleek
het monument deels vernield en
beklad met leuzen als ‘Merdeka’
(Onafhankelijk), ‘Kami belum lupa’
(We zijn het niet vergeten) en de
datum 17-08-1945 de dag waarop
Soekarno (de latere president van
de republiek) de onafhankelijke
republiek Indonesië proclameerde. Op Facebook werd de actie
opgeëist door Aliansi Merah Putih
(Rood-witte Alliantie). Volgens de
actiegroep betekent “deze
herdenking niks voor Indonesiërs.
De koloniale agressors worden
herdacht terwijl de bevolking en
hun stemmen stelselmatig
worden genegeerd.”

Herdenking NIM Roermond

Ook de 33ste herdenking bij het
Nationaal Indië-monument
1945-1962 (NIM) in Roermond,
gebeurde “in aangepaste vorm,
waardig doch op sobere wijze”.
Niet in aanwezigheid van grote
aantallen veteranen en bezoekers
maar van “een 12-tal hoogwaardigheidsbekleders”.
De herdenking was online te
volgen in een live uitzending van
L1, de provinciale radio en
televisiezender van Limburg.

ALGEMEEN
Eendimensionale ‘feelgoodmovie’ waarnaar het af en toe best prettig kijken is…

‘The Last Full Measure’:
Veteranenproblematiek op zijn
Hollywoods…
Bioscoopbezoek in coronatijden is helaas niet helemaal meer het
plezierige verzetje van vroeger. Even snel aan de kassa een kaartje kopen is er niet meer bij. Aldus beschouwd levert aan bezoek
aan The Last Full Measure best een onderhoudend avondje op.

Het verhaal in kort bestek: De voor
de Amerikanen tijdens de Vietnamoorlog desastreus verlopen slag bij
Xa Cam My – alwaar Charlie
Company op 11 april 1966 in een
hinderlaag van de Vietcong liep –
(in de film aangeduid als ‘Operation Abilene’) en de rol daarbij van
luchtmacht hospik William H.
Pitsenbarger (bijgenaamd ‘Pits’),
die op heroïsche wijze talloze
gewonden in veiligheid brengt en
daarvoor uiteindelijk met zijn leven
betaalt. Iets waarvoor hij ‘slechts’
postuum wordt onderscheiden
met het Airforce Cross in plaats
van de Congressional Medal of
Honor (de hoogste militaire
onderscheiding in de Verenigde
Staten, vergelijkbaar met onze
Militaire Willemsorde).
Circa 30 jaar later wordt deze zaak
bij het ministerie van Defensie
aangekaart door enkele overlevenden van Operation Abilene. Het
betreffende dossier komt uiteindelijk op het bureau terecht van Scott
Huffmann, (over wie hieronder
meer), een carrière jurist bij het
Pentagon die dan ook aanvankelijk
niet staat te trappelen om deze
zaak op te pakken. Hem wordt van

hogerhand op besmuikte wijze
duidelijk gemaakt dat het de
bedoeling is dat dit lastige dossier
op elegante wijze in de doofpot
terecht komt…
In het vervolg van de film wordt de
moeizame weg van deze hoofdpersoon (gespeeld door Sebastian
Stan) beschreven om uiteindelijk
het recht te doen zegevieren.
Gedurende de ruim twee uur die
de film duurt komen vervolgens
alle ‘usual suspects’ langs: Zwaar
PTSS-getraumatiseerde veteranen,
tegenwerkende instituties en hoge
Defensie-ambtenaren alsmede
uiteraard de nog steeds diep
bedroefde ouders van William H.
Pitsenbarger, van wie de vader
niet lang meer te leven heeft in
verband met voortgeschreden
kanker. Enige haast met het alsnog
bewerkstelligen van de Medal of
Honor voor de gesneuvelde held is
dus geboden.
(Bij dit alles worden de bekende
Hollywoodclichés met inbegrip van
een passende soundtrack niet
geschuwd – geheel in de traditie
van die fijne oude Hollywoodfilms
met John Wayne of James
Stewart. Om de spanning althans
nog enigszins te handhaven willen
wij niet op de afloop van deze
queeste vooruitlopen.)

Friendly fire…

De liefhebbers van spannende
samenzweringstheorieën komen

in deze film eveneens aan hun
trekken. De onderliggende feiten
zijn niet altijd even helder – dat
hoort ook zo bij samenzweringstheorieën – maar gaandeweg de
film wordt duidelijk, dat een uit de
hand gelopen friendly fire- incident
een voorname reden zou zijn
geweest om van hogerhand
toekenning van de Medal of Honor
aan Pitsenbarger te blokkeren.
Zeer veel slachtoffers vielen door
Amerikaans mortiervuur in verband
met in de hitte van de strijd onjuist
doorgegeven coördinaten. Helaas
wordt ook dit in de film niet al te
grondig uitgewerkt.
The Last Full Measure moet het
dan ook meer hebben van
heldenromantiek en mooie plaatjes
dat alles omlijst door toepasselijke
muziek. Als zodanig is een en
ander zoals gezegd best plezierig
om naar te kijken. De Vietnamoorlog was met al zijn gruwelijkheden
immers ook een ‘fotogenieke’
oorlog waar generaties filmmakers
zich in latere jaren op hebben
uitgeleefd – ‘The Deer Hunter’,
‘Platoon’, ‘Born on the Fourth of
July’, ‘Hamburger Hill’ etc. Stuk
voor stuk nog steeds aanraders
overigens…
Als het vorenstaande u inspireert
tot een survival tocht richting
bioscoop heeft u zeker geen
onplezierige avond. Denkt u wel
aan de anderhalve meter…

Winnaars verloting ‘Het Kabul Complot!’
Bij de verloting van het boek ‘Het Kabul Complot’
van Eric Staal (Kompas Uitgeverij), kwamen de
volgende winnaars uit de bus:

• J.M. Wolfard
• H. Bunyadi
• A. Schut
Proficiat! Veel leesplezier!
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Inloggen:
Gebruikersnaam: ACOM
Wachtwoord: ledenvoordeel

Geen seniorenbijeenkomsten ACOM
najaar 2020 in verband met het coronavirus

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.
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.
Deze redenen hebben ertoe geleid dat de regio’s
Inloggen:
hebben besloten geen senioren
bijeenkomsten meer te
houden in 2020.
Gebruikersnaam: ACOM
De jubilarissen die aangegeven
hebben hunledenvoordeel
jubileum
Wachtwoord:
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
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Inloggen:
Gebruikersnaam: ACOM
Wachtwoord: ledenvoordeel

Overledenen
Koudekerke

Desiré Gijsbertus (René) van Wetten,
70 jaar, op 30 mei.
Correspondentieadres:
Strijenstraat 6, 4371 CG Koudekerke.

Arnhem

Pierre Schuler, 87 jaar, op 1 juni.
Correspondentieadres: Regina Pacis,
mevrouw N. Schuler-Nannenberg,
Velperweg 158, 6824 MD Arnhem.

Nijkerk

Hendrik (Henk) van Zoeren, 88 jaar,
op 19 juni.
Correspondentieadres: M. van den
Uithoorn, Gerard Douhof 19, 3862 MP
Nijkerk.

Ede

Bert Pol, 92 jaar, op 13 juli.
Correspondentieadres:
Agaatstraat 78, 6713 VG Ede.

Nijkerk

Jan Frederik Heuving, 91 jaar, op 15 juli.
Correspondentieadres:
Borgmanhof 15, 3861 GE Nijkerk.

‘s Gravenhage

Adrianus Wilhelmus (Aad) Knijff, 89 jaar,
op 18 juli.
Correspondentieadres: Brederode 50,
6922 BM Duiven.

Apeldoorn

Corrie Haitjema-Lut, 80 jaar, op 26 juli.
Correspondentieadres: De Haven 3,
1141 AZ Monnickendam.

Regiosecretarissen
Noord

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

Oost

C.R. Evers
Esweg 12, 7441 GD Nijverdal
Privé: 06-10831708

Midden

T. Boersma
De Cotelaer 6, 3772 BN Barneveld
Email: 9maarttjitze@gmail.com

West

Ö. Köse
Lisdoddekreek 7, 2353 JP Leiderdorp
Mobiel: 06-24242889

Lidmaatschap
25 jaar lid

F.J.O. Vermeulen (KAP),
W. Warmenhoven (SMbd),
R.M. Zwennis (AOObd).

Onderstaande leden kregen onlangs het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
uitgereikt:
R.M.E. Aben (SGT-1),
D.D.M. Beeloo (MAJ),
A.A.J.M. Doleweerd (SM),
J.W. van Duren (SM),
N.W.J. Goossens (SM),
P.E.Q. de Haan (SM),
.J.A. van Kampen (SGT-1),
A.M.C. Klijn (AOO),
J.M. van Leeuwen (AOObd),
A.J. Monnink (AOObd),
V.W. Pauw (Burger),
Mw. R.M. Sluisdom (SM),
K. Veldkamp (SM), S. Willemsen (SM).

50 jaar lid

De navolgende leden zijn sinds kort in het
bezit van het ACOM-insigne voor 50-jarig
lidmaatschap:
A. van Amerongen (AOObd),
J.E. Binkhuysen (KPL-1bd),
J. Boschma (SGT-1bd), F.B.I. Schrijn
(AOObd), Mw. J. de Vries-Burgwal.

60 jaar lid

Recent werden de volgende leden verblijd
met het ACOM-insigne voor 60-jarig
lidmaatschap:
C.A.M. van Doremalen (AOObd),
H. Hoekman (AOObd),
L.T.H. Koppejan (KAPbd),
G.H. Nettenbreijers (AOObd),
T. Smedinga (AOObd),
P.J. van Veen (AOObd),
W.J.L. Verburg (AOObd),
G.J. de Vries (AOObd).

40 jaar lid

Het ACOM-insigne voor 40-jarig
lidmaatschap werd recent opgespeld bij de
leden:
A.R.P. de Bruyn (MAJbd),
P. Dinkelman (ELT),
P.H.J.A. de Jong (AOObd),
J.G. Jullens (LKOLbd),
Mw. M.J. Kamman-Heijligers,
J.B.M. Miggelbrink (AOObd),
G.A.M. Smits (AOO),

Bevordering

Onlangs is de heer T.L. van Rooijen
bevorderd tot Soldaat-2.
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Postcode:

E-mailadres:Telefoon:
Telefoon:

- Voorletters:m/v

Woonplaats:

Mobiel:

Mobiel:

E-mailadres:
E-mailadres:
Registratienummer:

Werknemer- ID:

Registratienummer:
: Registratienummer:

Werknemer- ID:

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

KLu

Werknemer- ID:

KM

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

Datum:

Datum:
-

Datum:
-

-

-

Handtekening:
Handtekening:
Handtekening:

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

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

:

:

en wij:

en wij:

Bestaand lid:
Bestaand lid:
Bestaand lid:

Waarnemend: W.J.R. van Mol
Kloostertuin 55, 5741 BW Beek en Donk
Mobiel: 06-46154093
P.H. Woerdings (correspondent)
Sakasiristraat 40, Paramaribo - Suriname
Privé: 00-597-431-637
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m/v

Mobiel:
Woonplaats:

Zuid

Suriname

Voorletters:

- m/v Woonplaats:

:

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

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

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

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTVERLENING ACOM

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK!
JUIST NU!

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

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

JOUW BELANG:
ONS WERK! JUIST NU!

H

M

A
A

K

JE
A
A D BO
L
E N
M JE ST D
A M R ST
A A IJ E
K T D R
ZE EN .
KE
R
LI ER
IN
D
! BIJ
.

Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen
uit een van deze welkomstcadeaus.

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

