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MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

•  ‘Majoorsloon’ voor stafadjudanten gaat in tegen afspraken en regelgeving 

• AAC hoort partijen in geschillen loongebouw en employability-organisatie

• PGV Defensie pleit voor meer jaarlijkse ‘Veteranendagvieringen’ in kerken 



DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschapsjaar 
hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar.  
Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dus niet per e-mail) plaats te 
vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het 
lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.
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‘Corona Troonrede 2020’ 
rept met geen woord  
over ‘Defensie’. Maar er 
is en komt geen extra 
geld voor het personeel.

06

Defensie experimenteert 
met ‘speedwerving’. 
Ultrakorte sollicitatie
procedures van een dag: 
’s ochtends aanmelden, 
eind van de dag naar 
huis met arbeids
contract. 

14
08AMI jaarcongres dit jaar 

videoconferentie door 
corona. ‘Verklaring van 

Londen’ aangenomen maar 
presentatie AMI app 

uitgesteld. 

15Defensie Cyber 
Commando (DCC) de 

digitale vuist van Defensie 
en het kenniscentrum 

voor cyberhandelen alert 
en op het vinkentouw. 

Jan Kropf

Op het moment dat ik dit schrijf wordt Nederland opnieuw 
aangevallen door een  (her)gegroepeerde onzichtbare 
vijand: COVID-19.

COVID-19 heeft invloed op eenieder hoewel de mate van 
impact uiteraard voor iedereen anders is. Sommigen 
klagen al dat 1,5 meter afstand houden teveel is of dat het 
(op sommige plaatsen) verplicht moeten dragen van een 
mondkapje een inperking zou zijn van de vrijheid van 
mensen. 

Maar ik zie dit alles toch als kleine, maar heel vervelende, 
ongemakken. De mensen die het echt raakt zijn degenen 
die besmet zijn (of worden) met COVID-19 en daar 
daadwerkelijk symptomen van krijgen. Helaas overlijden er 
ook nog steeds mensen aan COVID-19 en al deze mensen 
die daadwerkelijk lijden (of eraan overlijden) en hun 
naasten zijn uiteraard de enigen die echt reden hebben om 
te klagen. Laten we dus vooral de “kleine ongemakken” 
accepteren en vooral samen proberen deze onzichtbare 
vijand te verslaan.

Maar er is nog een ‘kleinigheid’ waar we last van hebben. 
Er gebeuren zaken binnen Defensie die, naar mijn mening, 
het daglicht niet kunnen velen. Zaken die strijdig zijn met 
de gedragscode Defensie en vigerende wet- en regelge-
ving maar bovendien zorgen voor veel onrust op de 
werkvloer. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is de gang 
van zaken rondom de “salariëring van een achttal 
stafadjudanten”. U heeft daarover meer kunnen lezen op 
de website van de ACOM en ook elders in dit ACOM 
Journaal is daar een artikel aan gewijd.

Rode draad in dit verhaal is dat een aantal opperofficieren 
gemeend heeft aan onder hen geplaatste stafadjudanten 
een hogere beloning toe te moeten kennen dan op basis 
van wet- en regelgeving (en gemaakte afspraken) 
toepasselijk is. Op vragen hierover werd door de 
werkgever niet gereageerd en daardoor kreeg een en 
ander een nog grotere lading. De relevante stukken 
moesten namelijk worden opgevraagd via een WOB-
procedure. Zelfs daarop heeft Defensie, ondanks 
herhaalde vragen en een formele ingebrekestelling, niet 
willen reageren.
Pas toen een en ander bij de rechtbank lag heeft men 
deels antwoord gegeven op de gestelde vragen.

En dat is nu precies waar de schoen wringt. Dit gaat 
immers steeds meer op “achterkamertjespolitiek” lijken 
en dat kan nooit de bedoeling zijn. Defensie in het 
algemeen en de Defensietop in het bijzonder dienen zich 
te houden aan de gedragscode Defensie, wet- en 
regelgeving en gemaakte afspraken. Dan hoeft men niets 
te verbergen of te verzwijgen en dat is goed voor Defensie 
maar ook voor alle betrokkenen. 

Daarbij wordt overigens vrijwel geen enkele optie 
uitgesloten. Er zou een melding misstand gedaan kunnen 
worden, een integriteitsmelding en wellicht zijn er zelfs 
redenen (voor Defensie) om een en ander tuchtrechtelijk 
te laten toetsen of is er zelfs sprake van strafrechtelijke 
issues. Het lijkt mij immers erg vreemd dat er door middel 
van een aantal vaststellingsovereenkomsten (VSO-en), 
waarbij het lijkt dat er sprake is van een gecoördineerde 
actie, aanzienlijke sommen defensiegeld, kunnen worden 
toebedeeld aan een aantal werknemers van Defensie. 
Waar trekken we dan de lijn? Een werknemer die een paar 
tientjes teveel declareert of een kleinigheid van het werk 
mee naar huis neemt wordt zwaar aangepakt en vaak 
voorgedragen voor ontslag maar als we werknemers vele 
duizenden euro’s laten toekomen via een VSO is dat geen 
probleem?

Dit dossier is voor de ACOM echt nog niet gesloten en ik 
zal u over het vervolg blijven 
informeren. Voor nu roep ik u 
graag op om voorzichtig te 
blijven, zoveel als mogelijk de 
corona-maatregelen te volgen 
(in de wetenschap dat 
werknemers van Defensie een 
kritisch beroep hebben en 
derhalve zaken ook door 
moeten gaan) en vooral om 
gezond te blijven.

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

Het onderwerp is, nadat het 
regelmatig op de agenda van 
diverse werkgroep vergaderingen 
en op de actiepuntenlijst van de 
werkgroep Algemeen Personeels-
beleid heeft gestaan, op 15 
december 2015 overgeheveld naar 
de ‘voorraadagenda’. Overigens 
gebeurde dit pas nadat de voorzit-
ter van die vergadering had 
toegezegd dat het fenomeen 
‘stafadjudanten’ in 2016 een keer 
zou worden geagendeerd.

Brief vakbonden
Het onderwerp is door Defensie 
nimmer geagendeerd en kwam 
pas weer op de agenda naar 
aanleiding van een brief van de 
kant van de vakbonden. Op 18 
november 2018 is er door de 
gezamenlijke centrales (SCO, 
vakbonden) een brief gestuurd om 
het onderwerp te agenderen 
omdat wij een nota hadden gezien 
waarin de Commandant der 
Strijdkrachten (CDS) aangaf dat de 
Defensieonderdeel -adjudanten en 
de krijgsmacht-adjudant (met een 
bepaalde mate van terugwerkende 
kracht) het salaris van een majoor 
zouden moeten ontvangen. Dit 
was voor de SCO onbestaanbaar 
en er zouden dan ook eerst 
afspraken gemaakt moeten 
worden aan de overlegtafel.

Deze brief en de bijbehorende nota 
zijn vervolgens besproken in de 
eerstvolgende vergadering van het 
Sector Overleg Defensie. Deze 
vergadering werd voorgezeten 
door de staatssecretaris van 
Defensie. In deze vergadering 
werd aangaande dit onderwerp 
door de hoofddirecteur personeel 
(HDP), dus namens de voorzitter, 
de staatssecretaris van Defensie, 
het volgende aangegeven: “Stelt in 
reactie dat er al enige tijd geleden 
met hem over de brief van de CDS 
is gesproken. In de brief wordt 
aangegeven dat er afstemming 
plaatsvindt met de HDP en 
onderdeel daarvan is de afspraak 
dat er niets met de brief wordt 
gedaan totdat de werkgever met 
de centrales heeft gesproken.”

WOBverzoek
Begin dit jaar waren er geruchten 
dat er toch weer stappen werden 
gezet om de beloning dan wel 
salariëring van voornoemde 
functionarissen op te trekken. De 
Tweede Kamer en ook de landelijke 
pers hadden daar (terecht) de 
nodige aandacht voor. Overigens 
werd daarbij gesuggereerd dat er 
sprake zou zijn van het toekennen 
van een bindingspremie, hetgeen 
uiteraard een zeer vreemde 
constructie zou zijn. Het gaat hier 
immers niet om een groep waarbij 
de vrijwillige uitstroom vóór de 
UGM-leeftijd onhoudbaar is.

Omdat de geruchten aanhielden en 
er op geen enkele wijze transpa-
rantie kwam zagen wij ons genood-
zaakt om op 30 juli jl. een WOB-
verzoek aan Defensie te richten om 
eindelijk duidelijkheid te krijgen. Op 
dit WOB-verzoek werd niet binnen 
de gestelde termijn gereageerd en 
ook op vragen over de stand van 
zaken kwam geen (inhoudelijke) 
reactie. Een ingebrekestelling 
volgde op 2 september, maar ook 
dat bracht Defensie er niet toe de 
gevraagde informatie te delen, 
waarop een gang naar de rechter 
onvermijdelijk werd. De rechtbank 
zag in onze aanvraag overigens 
genoeg aanleiding om een 
spoedeisend karakter aan deze 
kwestie toe te kennen en haar 
versneld te behandelen.

Inmiddels hebben wij, op 30 
september, het antwoord op het 
WOB-verzoek ontvangen waarbij 
Defensie overigens gemeend heeft 
niet alle gevraagde informatie te 
delen. Wel is duidelijk geworden 
dat de Defensietop, tegen alle 
afspraken (en naar onze mening de 
regelgeving) in, de beloning van 
deze groep alsnog (met soms een 
aanzienlijke terugwerkende kracht) 
heeft doorgevoerd.

Zweem van ‘achterkamer
tjespolitiek’

Wat ons betreft had er al jaren 
geleden tussen Defensie en de 
SCO over dit onderwerp gespro-

ken moeten worden en zou de 
basis moeten zijn dat er, net als 
voor alle andere functies, een 
goede functiebeschrijving dient te 
zijn of komen en dat deze gewaar-
deerd dient te worden. Als de 
uitkomst dan is dat de functie-
zwaarte een officierssalaris 
rechtvaardigt terwijl het evident is 
dat voor deze functionarissen een 
adjudantsrang voor de hand ligt, 
was wat ons betreft de oplossing 
er snel geweest. Door nu juist de 
thans gebruikte route te kiezen 
heeft de top van Defensie een 
zweem van “achterkamertjespoli-
tiek” opgewekt die de discussie 
over een nette en structurele oplos-
sing niet makkelijker maakt. Maar 
men heeft zo ook het aanzien van 
het begrip stafadjudanten juist op 
een negatieve manier in de 
spotlights gebracht.

Dat roept in ieder geval de vraag op 
hoe het kan dat de Defensietop 
meent zo makkelijk afspraken en 
regelgeving te kunnen negeren en 
of dat wel in lijn is met de gedrags-
code Defensie. Wellicht is er zelfs 
wel sprake van tuchtrechtelijke of 
strafrechtelijke issues.

Wij zullen ons in ieder geval 
beraden over de eventuele 
volgende stappen in dit dossier, 
waarbij wij op voorhand niets 
uitsluiten.

Ook wensen wij te benadrukken 
dat het ons in deze niet gaat om de 
functionarissen die deze functies 
bekleden. Wij sluiten ook niet uit 
dat, indien het reguliere proces 
gevolgd zou zijn of worden, de 
uitkomst overeenkomstig de nu 
gecreëerde situatie zou zijn. D.w.z. 
dat aan deze functies de salariëring 
van majoor gekoppeld dient te 
worden. Maar dat is wel precies 
waar het om gaat, het moet zuiver 
en transparant zijn. Tot slot beogen 
wij zeker niet dat deze (verkeerde) 
keuze teruggedraaid wordt. Ook 
deze betrokken militairen moeten 
erop kunnen vertrouwen dat 
toezeggingen van de werkgever 
waargemaakt worden.

Het “begrip stafadjudanten” staat al sedert de invoering 
ervan ter discussie. Over nut, noodzaak en de personele 

aspecten zijn uiteindelijk nooit afspraken gemaakt. 

H o e  z i t  d a t ?

Salariëring van enkele adjudanten 
op 'majoorsniveau'
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Ooit geloofde ik er nog in...

Ten eerste was daar de Sint en Zwarte Piet... Maar ja; 
tijden schijnen tegenwoordig te veranderen en wat 
jaaaaaren goed was, blijkt anno 2020 niet meer te 
gelden. Dus: geen Zwarte Piet meer bij Defensie... 
Roetveegpieten zouden het nieuwe normaal moeten 
worden... 

En dus... Omdat er geen belangrijker veiligheidszaken 
meer op de stapel lagen, beslisten de ambtelijke moe-
der (kennelijk gesteund door de politieke mamma's) 
en de opvolger van Michiel in de blauw geruite kiel dat, 
omdat iedereen die bij Defensie werkt zich veilig en 
gewaardeerd moet voelen, Zwarte Piet niet meer wel-
kom zou zijn bij Defensie...

Alsof Akwasi gecamoufleerd bij Defensie op het Plein 
in Den Haag is binnengedrongen, en daar zonder slag 
of stoot de dienst kan uitmaken... Och er was toch 
niets belangrijkers meer te doen... Defensie was het 
immers toch niet meer waard genoemd te worden in 
de Troonrede op Prinsjesdag, en het toont maar aan 
hoe onder deze politieke 'leiding' (of is het 'lijding'?) De-
fensie zelfs niet meer bestaat op de nationale agenda... 

Nee goed bezig daar en dan kraaien over veilig en 
gewaardeerd voelen. Alsof ze weten wat dat is. We-
reldvreemden die zichzelf veilig en gewaardeerd voe-
len met instituties als een “kamerheer”, die je kamer 
opruimt, de lichten aandoet, de kranten klaarlegt. En 
natuurlijk wordt de koffie en thee gebracht. En dan zo 
dom om er in het Defensiesufferdje nog aandacht aan 
te besteden... Hoe crazy kun je zijn...

Veilig en gewaardeerd... Bij die woorden dacht ik ook 
aan het “Honi soit qui mal y pense” boven de KMA-
poort in Breda. Vertrouwen in de leiders bij Defensie, 
die oprecht hun taak zouden vervullen. Maar wat blijkt? 
Zoals George Orwell al schreef, anno 2020 zijn 
alle dieren (varkens) gelijk, maar sommige zijn 
meer gelijk dan andere... 

En dus, indachtig de wapenspreuk van de CDS; als het 
niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het 
kan, omzeilt een clubje driesterren en equivalenten, 
aangevoerd door die opvolger van Michiel in de blauw 
geruite kiel, in het geniep de regelgeving met betrek-
king tot salaristoekenning bij Defensie. Ja ik bedoel de 
'toelage' voor de super-adjudanten. 

Deze super brave heren zijn natuurlijk niet de schul-
digen, immers zij zijn het toonbeeld van totale on-
derwerping aan het gezag. Doch de viespeukerij van 
diegenen die zouden moeten zorgen voor veiligheid en 
waardering bij het personeel, die klaag ik aan. Dus het 
'wee hem die er kwaad van denkt' geldt ook niet meer, 
want deze toppers zijn ook al niet meer te vertrouwen. 
Zij zijn tenslotte niet zoals alle anderen “gelijk”, maar 
menen zich alles te kunnen permitteren of zich alles te 
laten commanderen, wetend dat het onjuist is. 

En wat horen we hierover van de eindverantwoordelij-
ke? Natuurlijk niks, en is het feit dat een marineofficier 
fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad in 
Den Helder werd voor Mevrouw de Minister wel reden 
om een juichende tweet de wereld in te sturen...

Met dit alles van een (politieke) 
leiding, kan ik begrijpen dat 
velen zich, ondanks de 
voorgeschreven roet-
veegpieten, niet langer 
veilig en gewaardeerd 
voelen, en, helaas, zo 
snel mogelijk vertrek-
ken naar hun tweede 
beroepskeuze. 

N I E U W SN I E U W S

Nederlandse militairen 
gaan Belgische F-16’s  
in Jordanië beveiligen

Dit najaar gaat een peloton van 35 Nederlandse 
militairen het squadron Belgische F16’s in Jorda

nië beveiligen. Nederland willigt hiermee een 
“Belgisch verzoek om force protection” in. Dit 

schrijven de ministers van Buitenlandse Zaken en 
van Defensie aan de Tweede Kamer.

Het Belgische “F-16 detachement (wordt) vanaf oktober 2020 vanaf 
een militaire basis in Jordanië” ingezet in de strijd tegen ISIS in Irak 
en Noordoost-Syrië. De terreurbeweging is na het oprollen van haar 
kalifaat, ondergronds gegaan en voert nu een guerrillastrijd in met 
name Irak. 

‘Evoluerende strijd tegen ISIS’
“Momenteel plegen ISIS-netwerken in Irak maandelijks tientallen 
aanslagen”, aldus de ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Stef Blok 
(Buitenlandse Zaken) aan de Kamer. Het gaan om een “steeds 
evoluerende strijd” tegen ISIS waaraan Nederland “als betrouwbare 
partner binnen de anti-ISIS coalitie” wil blijven bijdragen. “ISIS vormt 
nog steeds een bedreiging voor de stabiliteit van de bredere regio en 
een oorzaak van instabiliteit aan de grenzen van Europa.”

De Nederlandse militairen worden voor een periode van “circa  
13 maanden” (tot en met 31 oktober 2021) uitgezonden. De eerste 
groep van 15 begint “op zijn vroegst vanaf oktober” met het 
beveiligen van het Belgische detachement. De overige 20 collega’s 
komen vanaf 1 december a.s. in actie. Nederland versterkt met 
deze steunoperatie de Belgisch-Nederlandse samenwerking in de 
strijd tegen ISIS waarbij beide landen elkaar toen over en weer 
force protection verleenden. 

Beveiliging luchthaven Erbil
Het Nederlandse peloton zal evenwel niet zelf deelnemen “aan het 
gebruik van geweld tegen ISIS in Irak en Noordoost-Syrië”, bena-
drukken Bijleveld en Blok. Het kabinet onderzoekt, naar verluidt, 
nog of het op verzoek van de anti-ISIS coalitie militairen gaat 
inzetten ter beveiliging van de internationale luchthaven van Erbil, 
de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan. 

Nederlandse mariniers-beveiligers in Jordanië (2017). 

5



AC T U E E L

Defensiebegroting: Geen extra financiële ruimte voor Defensiepersoneel
Nederland moet zich stevig in de gordels hijsen om de klappen te 

kunnen opvangen van het economisch zwaar weer dat op til is. Die 
boodschap weerklonk in de Troonrede 2020 zoals die werd 

uitgesproken door koning WillemAlexander. De eerste klappen van 
de coronacrisis konden betrekkelijk eenvoudig worden opgevangen 
doordat de afgelopen jaren de rijksbegroting een flink overschot te 

zien gaf en de staatsschuld aanzienlijk is teruggebracht. 

Maar, waarschuwde de koning, de 
terugslag zal in de toekomst stellig 
te merken zijn in de overheidsfi-
nanciën en de economie. Hoe 
groot de impact zal zijn is afhanke-
lijk van “tot wanneer en in welke 
mate het coronavirus ons in zijn 
greep blijft houden. Maar alle 
recente cijfers en ramingen zijn 
ongekend in vredestijd”, aldus 
koning Willem-Alexander. Wij 
krijgen te maken met “een 
historische omslag van een 
overschot op de rijksbegroting 
naar een tekort van 7 procent in 
één jaar. En met een verdubbeling 
van de werkloosheid ook in één 
jaar.” 

Herstel gloort
“We gaan door een diep dal” 
schetste minister van Financiën 
Wopke Hoekstra, de huidige stand 
van zaken. “Maar we komen er 
uiteindelijk weer bovenop. Sterker 
en weerbaarder”, hield hij de 
hoop levend. In 2021 groeit de 
economie, is de verwachting, met 
zo’n 3%. Maar ook de komende 

jaren heeft de coronacrisis een 
“ontwrichtend effect” op de 
samenleving. Door ‘corona’ is de 
“wereld economisch totaal 
veranderd”, benadrukte de 
schatkistbewaarder van het rijk. 
Eerder had de koning in de 
Troonrede laten weten dat “de 
regering vanuit deze ongekende 
crisissituatie ervoor kiest te 
investeren “in baanbehoud, goede 
publieke voorzieningen, en een 
sterkere economische structuur”. 

In de Troonrede 2020 werd 
overigens met geen woord gerept 
over ‘Defensie’, - althans niet 
expliciet. Maar de koning wees 
wel op de toenemende geopoli-
tieke onzekerheid in Europa, de 
bedreigingen en rechtstreekse 
aanvallen op de rechtstaat met als 
schokkend voorbeeld “de brute 
moord op advocaat Derk Wier-
sum.” Om deze ongewenste 
ontwikkelingen het hoofd te 
bieden “is volgend jaar opnieuw 
extra geld beschikbaar, onder 
andere voor een nieuw gespeciali-
seerd team waarin de kennis en 
kracht van justitie, Belastingdienst 
en defensie worden gebundeld.”

Defensie als ‘moderne 
werkgever’

Defensie blijft kampen met een 
(structureel) tekort aan personeel. 
Om haar aantrekkingskracht op 
nieuw (jong) personeel te optimali-
seren gaat Defensie zich, zo meldt 
de Beleidsagenda bij de Defensie-
begroting 2021, in 2021 in 
marstempo profileren als “mo-
derne werkgever”. Daartoe gaat 
men onder meer aangepaste 
wervingsmethoden en technieken 
inzetten waarbij het vizier meer 
regionaal is afgesteld (Zie pagina 
14). Reservisten en inhuurkrach-
ten moeten zorgen voor extra 
personele capaciteit. 
Hoewel het ministerie in 2021  

€ 11,5 miljard te besteden heeft, 
is er weinig tot geen extra 
financiële ruimte voor het perso-
neel. Ambities zijn er genoeg. Zo 
wil Defensie bijvoorbeeld “over de 
uitgangspunten van het nieuwe 
personeelsmodel en het daaraan 
verbonden HR-beleid nog in 2020 
overeenstemming (bereiken) met 
de centrales (van overheidsperso-
neel). Het aansluitende wetge-
vingstraject zal vervolgens tijd in 
beslag nemen, maar is in voorbe-
reiding en zal direct na het 
bereiken van overeenstemming 
met de centrales van overheids-
personeel formeel worden 
opgestart.”

In 2021 (“een transitiejaar”) wil 
Defensie “het personeelsmodel 
verder (uitwerken)” en beginnen 
met “de stapsgewijze implemen-
tatie”. De regionale proeftuinen bij 
de defensieonderdelen, waarin de 
elementen van het nieuwe 
personeelsmodel in de praktijk 
worden getest, worden in 2021 
voortgezet. De ervaringen zijn 
positief. Binnen de proeftuinen is 
bijvoorbeeld inmiddels sprake van 
aanzienlijk hogere wervingscijfers. 
De praktijkervaringen in de 
proeftuinen worden gebruikt bij 
het verder vervolmaken van het 
nieuwe personeelsmodel. De 
gevolgen van COVID-19 zullen in 
2021 zorgen voor na-ijleffecten op 
de personele vulling en de 
personele gereedheid. Dit komt 
onder meer door de opgelopen 
achterstand in het aanstellen van 
nieuw personeel en het tijdelijk 
stilzetten en annuleren van 
opleidingen.”

Afspraken in AVakkoord 
20172018

Voor wat betreft arbeidsvoorwaar-
den wil Defensie “uitvoering 
geven aan de met de centrales 
van overheidspersoneel in het 
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AC T U E E L

Defensiebegroting: Geen extra financiële ruimte voor Defensiepersoneel
AV-akkoord 2017-2018 gemaakte 
afspraken om gefaseerd een bij de 
tijd passend bezoldigingssysteem 
te ontwikkelen en hierbij een 
vereenvoudigd model van 
toelagen te introduceren. Hierover 
zijn in het AV-akkoord 2019-2020 
aanvullende afspraken gemaakt. 
Defensie wil op dit onderwerp 
graag de volgende stap zetten. 
Het nieuwe bezoldigingssysteem 
moet qua uitgangspunten en 
doelstelling nauwgezet aansluiting 
vinden bij het nieuwe personeels-
systeem.”
Defensie reserveert fors wat geld 
voor het Defensie Materieel Fonds 
(DMF) waar in eerste aanleg € 4,6 
miljard in wordt gestort. In de 
komende 15 jaar komt € 66 
miljard ter beschikking van het 
DMF. Defensie maakt, zoals jaren 
geleden al is aangekondigd, werk 
van een ‘schokbestendige 
begroting’ die weinig te duchten 
heeft van wisselende politiek-
ideologische humeuren en andere 
tegenvallers. Materieelinvesterin-
gen (beheer en onderhoud) 
kunnen dan gedaan worden op 
basis van een langetermijnplan-
ning. 

Flinke stappen nodig voor 
herstel

Defensie staat voor aanzienlijke 
uitgaven en uitdagingen Er 
moeten “nog flinke stappen 
(worden gezet): meer dan we 
vooraf hadden ingeschat. Zo zijn er 
nog extra stappen in het kader van 
herstel nodig op het gebied van 
personeel, IT, vastgoed, fysieke en 
sociale veiligheid, de instandhou-

ding van wapensystemen, 
(strategische) voorraden en 
bedrijfsvoering om de balans 
tussen de ondersteuning en de 
gevechtseenheden te herstellen.” 
Daarnaast de aanschaf van nieuwe 
onderzeeboten, onbemande 
vliegtuigen, intensivering van de 
inzet op cyber, kunstmatige 
intelligentie etc. Een extra 
kostenpost vormen de gevolgen 
van de stikstofproblematiek , in 
verband met onderzoek, compen-
satie en mogelijke vertraging in de 
uitvoering c.q. aanvang van 
projecten. 
Ook in het nieuwe begrotingsjaar 
zal Defensie niet kunnen voldoen 
aan de in 2014 gemaakte ‘NAVO-
afspraak’ om in de komende perio-
de te groeien “richting de 2% van 
het bruto binnenlands product 
(bbp). “Met een defensiebudget 
van 1,33% van het bbp (2019) blijft 
Nederland achter bij het Europese 
gemiddelde (1,58% in 2019). In 
een Europees vergelijk staat 
Nederland op een gedeelte 16e 
plaats met Albanië (gebaseerd op 
NAVO cijfers november 2019).” 
Volgend jaar wordt een bbp-per-
centage verwacht van 1,48%, een 
‘technische’ stijging ingevolge de 
economische krimp door ‘corona’. 
Ondanks het iets verruimde 
budget blijft ons land in de 
onderste regionen bungelen van 
landen die de afgesproken 
bijdrage niet halen. 

‘Alles is anders’
De Troonrede 2020 haalt ongetwij-
feld de kronieken als de ‘Corona 
Troonrede’. De gevolgen van de 

virulente virusuitbraak waren 
zichtbaar in alles wat de plechtige 
opening van het nieuwe zittings-
jaar van de Staten Generaal elk 
jaar weer tot een memorabele 
gebeurtenis maakt. Alles was 
immers ‘anders’ dan in oude 
‘normale’ tijden. 

De Ridderzaal was ingeruild voor 
de Grote Kerk in Den Haag met 
een ‘corona proof’ opstelling van 
de zetels voor veel minder 
bewindspersonen, (civiele en 
militaire) gezagsdragers dan 
gewoonlijk. De jaarlijkse rijtoer 
met de Gouden Koets van Paleis 
Noordeinde naar de Ridderzaal 
Huis, was dit jaar een prozaïsche 
autorit naar de Grote Kerk. Van de 
2500 militairen die elke Prinsjes-
dag opluisteren kwamen dit jaar 
slechts 52 in actie, wel gelijkelijk 
verdeeld over de vier krijgsmacht-
onderdelen. Voor de ere-escorte 
had de Koninklijke Marechaussee 
dit jaar motorrijders ingezet in 
plaats van ruiters. 
Alles is sinds dit voorjaar anders, 
zei koning Willem-Alexander. “Ook 
deze anders-dan-anders-Prinsjes-
dag op anderhalve meter afstand, 
niet in de Ridderzaal, en met 
minder mensen, tradities en 
uitbundig rood-wit-blauw, maakt 
dat tastbaar (-) Corona raakt ons 
allemaal”, stelde de vorst vast. 
“Investeren in veiligheid, be-
staanszekerheid en een aantrek-
kelijke leefomgeving draagt bij aan 
bestrijding van de crisis, aan de 
veerkracht van de economie en 
aan vertrouwen in de toekomst”, 
aldus koning Willem-Alexander.

Betaaldata 2020 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
Oktober 23 oktober 22 oktober 22 oktober
November 24 november 23 november 23 november
December 22 december 23 december 23 december
(incl. eindejaarsuitkering)

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

Betaaldata 2021  
Maand Salaris Defensie

Januari:  22 januari 2021
Februari:  24 februari
Maart:  24 maart
April:  23 april
Mei:  21 mei (incl. vakantiegeld)
Juni:  24 juni
Juli:  23 juli
Augustus:  24 augustus
September:  24 september
Oktober:  22 oktober
November:  24 november (incl. eindejaarsuitkering)
December:  22 december

Foto's Prinsjesdag: 
©Ministerie van 

Financiën.
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C OV I D  19  n o o p t  A M I  d i t  j a a r  t o t  v i d e o  c o n f e r e n t i e

Werken en schaven aan 
de ‘Declaration of London’

De 55ste Algemene Vergadering en jaarlijkse conferentie van 
Apostolat Militaire International (AMI) was dit jaar, vanwege 

COVID19, een videoconferentie waaraan 42 leden, gedelegeerden en 
anderen, deelnamen. Onder de deelnemers vertegenwoordigers van 
15 landen (lidstaten) verdeeld over 5 continenten, te weten Afrika, 

Noord en ZuidAmerika, Azië en Europa. 

Dit jaar, heel bijzonder, waren ook de Fransen, 
de Canadezen, de Portugezen én het Roman 
Catholic Archdiocese for the Military Services, 
USA (Amerikaans Ordinariaat) van de partij. 
Een mooi resultaat van het ijveren van het 
(pro)actieve Nederlandse voorzitterschap. 

De jaarconferentie 2020 van de internationale 
lekenorganisatie van katholieke militairen, zou 
oorspronkelijk in Londen worden belegd, ware 
het niet dat ‘corona’ roet in het eten gooide. 
Het thema dit jaar: ‘De Verklaring van Londen: 
een nieuwe stap vooruit na de Verklaringen 
van Rome respectievelijk Berlijn’. 

Verklaring van Londen
De meeste tijd en discussie betrof de 
voorliggende conceptverklaring (Declaration of 
London) waarmee de vergadering uiteindelijk 
instemde. Omdat AMI onder het Nederlandse 
voorzitterschap veel meer deelgroepen wil 
bedienen, zullen uitwerkingen van de aange-
nomen Verklaring worden gemaakt specifiek 
gericht op onder anderen jonge militairen van 
diverse rangen en functies. Dit overeenkom-
stig de wens van de werkgroep die de tekst 
van het manifest heeft opgesteld. Bovendien 
krijgen nieuwe deelnemers die daarom 
vroegen, nog in persoon de tekst uitgelegd.

Het geaccepteerde manifest bevat een 
beschrijving van de kernwaarden van het 
militaire beroep: gerechtigheid, vrede, 
veiligheid. Ook komt daarin de militaire 
ervaring in de huidige praktijk aan bod. 
De Verklaring omvat ook zo’n twintig actiepun-
ten die AMI, als officieel erkende katholieke 
NGO, mag (gaan) inbrengen in het overleg 
met het Vaticaan en andere NGO’s van 
katholieken huize.
Het AMI-beleid en de traditie schrijven voor 
dat de organisatie elke tien jaar met een 
dergelijke verklaring naar buiten treedt. 
Hiermee wordt onder meer het vizier als 
katholieke militaire lekenorganisatie opnieuw 
af- c.q. bijgesteld. 

AMI op WhatsApp
Gedurende de 4 uur durende videovergade-
ring passeerden tal van onderwerpen de 

revue. Speciale aandacht kreeg de AMI-app 
‘Catholic Military Connect’ die, in nauwe 
samenwerking met ‘Tweeting with God’ 
(Twitteren met Onze Lieve Heer’) wordt 
ontwikkeld.1 Een voorontwerp van de app is in 
het voorjaar aangeboden aan staatssecretaris 
Pietro kardinaal Parolin. 

Zo werden onder meer ideeën ingebracht over 
de sectie Q&A van de app; de levensgeschie-
denis van ‘soldaat-heiligen’ (men denke 
bijvoorbeeld aan Sint-Joris, Sint Demetrius); 
algemene militaire gebeden die met name ook 
de jongeren aanspreken, etc.
Overigens sprak ook hier ‘corona’ een hartig 
woordje mee want de app wordt mogelijk pas 
gelanceerd in het kader van de komende 
Militaire Lourdes Bedevaart. Of, mocht dit niet 
haalbaar zijn, bij een andere passende 
gelegenheid in 2021.

Aan het slot mocht de internationale voorzitter 
van AMI, vice-admiraal b.d. Matthieu Bors-
boom, vaststellen dat deze “historische eerste 
videoconferentie in de geschiedenis van AMI” 
is “geslaagd”. De internationale lekenorgani-
satie van katholieke militairen AMI ligt nog 
immer op koers.

Meedenken met AMI 
Als u als ACOM-lid, ongeacht uw geloofsrich-
ting, wilt meedenken of gewoon van gedach-
ten wisselen over AMI, mag u altijd aanklop-
pen bij o.a. John van der Hulst, een van onze 
vertegenwoordigers bij de lekenorganisatie 
voor en door (katholieke) militairen. Hebt u 
vragen en niet de directe behoefte om de 
telefoon te pakken dan biedt een bericht naar 
AMI@acom.nl misschien uitkomst.

A L G E M E E N

1 De oorsprong van Twitteren met GOD (#TwGOD) ligt in Leiden, waar kapelaan Michel Remery met jongeren in gesprek ging over 

hun vragen over het katholieke geloof. Die vragen stelden ze na een van de vieringen, maar ook via Twitter, Facebook en andere 

nieuwe media. Avonden lang gingen de jongeren met elkaar en met hun kapelaan in gesprek. Alle vragen mochten gesteld worden 

en geen onderwerp was taboe.
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M E R K S T E N E NM E R K S T E N E NM E R K S T E N E N
De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, maar ik neem het niet!

Bespiegelingen bij het 
verhaal van Job

Hoe zit het met God en het lot? Hoe hebben we het met de hemel als op aarde het 
kwaad goede mensen, onschuldige en hulpeloze schepselen treft? Kunnen we “de hand 

van God” aanwijzen in de geschiedenis, in de gebeurtenissen uit de actualiteit? 

Is corona een straf van God? Of 
een opvoedkundige maatregel? 
Mogen of moeten we rijkdom en 
armoede, gezondheid en ziekte, 
oorlog en vrede, voor- en tegen-
spoed dankbaar of berustend als 
uit Gods vaderlijke hand ontvan-
gen? De onbekende auteur van 
het Bijbelboek Job heeft met die 
vragen geworsteld. Waar is God 
als het leven pijn doet? Waarom 
verdeelt God de lasten niet wat 
evenwichtiger? Waarom krijgen 
de armste bewoners van deze 
aarde niet alleen corona en ebola, 
maar ook nog een sprinkhanen-
plaag? Hoe kan het dat schoften 
en ploerten overal mee wegko-
men? Bestaat er wel zoiets als 
goddelijke gerechtigheid?

De vrouw van Job haakt af. Adieu 
God! Heel invoelbaar! De vrienden 
van Job proberen God vrij te 

pleiten: ‘Je zult het wel verdiend 
hebben, Job’. Of: “Wie weet waar 
het goed voor is!’ En: ‘Aan het 
einde van de tunnel wacht het 
licht.’ Maar het klinkt te glad. En 
om zulke gladde troost uit de 
mond van zelfvoldane vromen zijn 
talloze mensen afgehaakt, zo niet 
van God, dan in elk geval wel van 
het instituut en haar vertegen-
woordigers!

Job kan niet berusten. Het is niet 
eerlijk! Laat God zich maar 
verantwoorden! En dan volgt, na 
alle menselijke redeneringen, 
Gods antwoord. Uit het onweer. 
Een overdonderend antwoord. 
Hoewel… antwoord? Het komt 
erop neer, dat Job te horen krijgt 
dat hij, dat de mens, een maatje 
te klein is om hier het laatste 
woord over te kunnen spreken. 
God is in de hemel, wij zijn op de 
aarde. En Job zegt: nou, dan zeg 
ik maar niets meer.
Maar dat is toch niet het allerlaats-
te woord! Het verhaal eindigt 
ermee dat God Job in het gelijk 
stelt. Dat zijn ‘ik neem het niet!’ 
door de hemel positief gewaar-
deerd wordt! En als teken daarvan 
wordt hij dubbel en dwars 
gecompenseerd.

Ik neem het niet! Wij zijn niet zo 
snel geneigd om dat te roepen. 
Maar rabbijn Jacob Soetendorp 
schreef ooit: “Om met God te 
kunnen twisten, moet men Hem 
zeer liefhebben!” Echte kame-
raadschap verdraagt ook dat je 
elkaar af en toe stijf vloekt.. Maar 
je houdt elkaar wel vast! En als 
het erop aankomt, kom je, ja zelfs 
met grote persoonlijke risico’s, 
voor elkaar op! Dat kennen we 
binnen defensie als geen ander. 
Daarom kan Job bij al zijn verdriet 
en woede toch ook zeggen: “De 
Here heeft gegeven, de Heer 

heeft genomen, de naam des 
Heren zij geloofd!” Niet als 
sluitende “verklaring” voor wat er 
allemaal geschiedt onder de zon. 
Maar als expressie van echte 
verbondenheid en vriendschap: 
wat er ook gebeurt, we laten 
elkaar niet los!

PS 1. Het prachtige beeld is van 
Karel Gomes 
(www.karelgomes.nl) 

PS 2. Ik schreef een boekje ‘’Ik 
neem het niet” met twintig korte 
mijmeringen rond het boek Job en 
een berijmde hertaling van het 
verhaal. Voor 14,99 te bestellen bij 
Boekscout in de webshop. 

Henk Fonteyn
Krijgsmachtpredikant b.d.

Om te lezen: het Bijbelboek Job, in elk geval hoofdstuk 1 en 2 en hoofdstuk 42
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R o o s t e r s  e n  o n d e r b e z e t t i n g

De arbeidstijdenafspraken waaraan Defensie is gebonden

Bij Defensie moet veel werk verzet worden. Veel taken moeten worden 
uitgevoerd. Eenheden zijn opgebouwd uit het aantal functies dat nodig is om 

de taken en het werk succesvol te kunnen uitvoeren.

Bekend is dat er 9000 vacatures 
zijn bij Defensie. Dat betekent 
dat er minder taken uitgevoerd 
kunnen worden, of dat mede-
werkers structureel meer uren 
werken. 
De voorbeelden zijn er genoeg. 
Bij ernstige tekorten bij een 
eenheid maken medewerkers 
niet alleen veel overuren, ook de 
mogelijkheden om verlof op te 
nemen worden krapper. Natuur-
lijk is er sprake van een wettelijk 
recht op verlof, maar de flexibili-
teit bij het opnemen, is in deze 
situatie veel minder.

Strikte afspraken be
treffende arbeidstij
den

Ten eerste: de arbeidstij
denregels

Bij Defensie moet voldaan 
worden aan de Arbeidstijdenwet 
(ATW) en verdere arbeidstijden-
regels. Daarnaast moet Defensie 
ook voldoen aan de afspraken 

die zijn neergelegd in het 
Algemeen Militair Ambtenaren 
Regelement (AMAR) en het 
Burgerlijk Ambtenaren Regle-
ment Defensie (BARD) voor wat 
betreft arbeidstijden (arbeids-
voorwaarden en ook verlof!) en 
de beleidsregel werk- en 
rusttijden Defensie (BWRD).

Ten tweede: overeenstem
ming met de medewerkers

Bij Defensie moet ook overleg 
gepleegd worden met de 
medewerkers over roosters. Dat 
overleg wordt namens de 
medewerkers gedaan door de 
medezeggenschapscommissie 
(MC) dat staat in het Besluit 
Medezeggenschap Defensie 
(BMD). Als de MC en het 
hoofddiensteenheid (HDE) het 
niet met elkaar eens zijn over 
het rooster, dan komt dat 
rooster er niet. 

Uitzonderingen zijn er ook
Zo gelden de arbeidstijdenregels 
niet op uitzending en oefening 
en tijdens varen en vliegen. Wel 
moet Defensie in die situaties 
proberen zoveel als mogelijk wel 
aan de arbeidstijden regels te 
voldoen.

DE REGELS
• Arbeidsvoorwaardelijk: 
Arbeidsvoorwaardelijk is 
afgesproken dat een voltijdsaan-
stelling bij defensie 38 uur per 
week is. Parttime werken kan. 
Burgers krijgen bij parttime een 
aanstelling voor een overeenge-
komen aantal uren. Militairen 
krijgen bij minder werken, 
langdurig verlof.

DE GRENZEN
• Bekend stellen rooster
Het rooster wordt 28 dagen 
daaraan voorafgaand (of eerder) 
aan de medewerkers bekend 
gesteld. Kan dit niet dan moeten 
de wekelijkse rustdagen 28 
dagen van te voren bekend zijn 
en moeten de tijden voor de 
werkdagen uiterlijk 4 dagen van 
tevoren worden gemeld. 

•  Zaterdag, zondag en feestdagen
Er wordt zo min mogelijk op 
zaterdag, zondag en feestdagen 
gewerkt. Het aantal zondagen 
dat niet gewerkt mag worden 
per medewerker is minimaal 26 
per jaar (periode van 52 weken).

• Maximaal werken
Maximaal mag 10 uur per dag 
gewerkt worden en 50 uur per 
week (voor maximaal 4 weken) 
waarbij in 13 weken gemiddeld 
maximaal 45 uur gewerkt wordt.
Per dag (24 uur) moet er sprake 
zijn van minimaal 11 uur aaneen-
gesloten uren rust (die mag 1x 
per week ingekort worden tot 
ten minste 8 uur) en er moet 
sprake zijn van minimaal 36 uur 
aaneengesloten wekelijkse rust.

• Maximaal werken nachtdienst
Omdat in de nacht werken een 
grotere belasting is voor de 
mens is het aantal uren dat een 
medewerker in een nachtdienst 
mag werken minder dan in een 
dagdienst.
De nachtdienst is: een werkdag 
waarin de uren tussen 00.00 uur 
en 06.00 uur geheel of gedeelte-
lijk zijn begrepen.
Wordt er in die tijdspanne 
gewerkt dan mag maximaal 9 
uur per dag gewerkt worden en 
50 uur per week (voor maximaal 
4 weken) waarbij in 13 weken 
gemiddeld maximaal 40 uur 
gewerkt wordt.
Eindigt de nachtdienst na 02.00 
uur dan moet er aansluitend 
sprake zijn van minimaal 14 uur 
onafgebroken rust voor de 
medewerker. Deze rust mag 1x 
per week worden bekort tot 
minimaal 8 uur.

• Pauzes
Bij een arbeidsduur van 8 uur 
moeten de werkzaamheden 
minimaal voor 30 minuten aan 
pauzes worden onderbroken. 
Van 8 tot 10 uur arbeid per dag 
moet voor minimaal 45 minuten 
worden onderbroken. En is de 
arbeidsduur 10 uur of langer dan 

10



M E D E Z E G G E N S C H A P

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

C

R o o s t e r s  e n  o n d e r b e z e t t i n g

De arbeidstijdenafspraken waaraan Defensie is gebonden

moeten de werkzaamheden voor 
60 minuten worden onderbroken 
door pauzes. De pauzes mogen 
niet korter zijn dan 15 minuten 
en te allen tijde moet er altijd 
een pauze van 30 minuten 
tussen de werkzaamheden 
zitten.
Bij een werkdag tot 5,5 uur is 
een pauze niet verplicht. Bij een 
werkduur langer dan 5,5 uur 
vangen de pauzes aan na 2 uur 
werkzaamheden en zijn de 
pauzes genoten 2 uur voor einde 
werkzaamheden. 

Dit zijn de algemene regels. 

• Onvoorzien, incidenteel en 
voor korte tijd
De regels zijn iets ruimer 
wanneer zich een onvoorziene 
wijziging van omstandigheden, 
incidenteel en niet periodiek, 
voordoet, of de aard van de 
werkzaamheden of diensten, 
incidenteel en voor korte tijd, 
dergelijke afwijkingen noodzake-
lijk maakt.

• Overeenstemming met de MC 
(medewerkers)
Als een HDE een rooster dat 
voldoet aan de hiervoor genoem-
de regels aan de MC voorlegt, 
wil dat niet zeggen dat de MC 
akkoord moet gaan met het 
rooster. Binnen de arbeidstijden-
grenzen zijn meer roosters 
mogelijk, het ene wat beter 
passend bij de mensen die bij de 
eenheid werken dan het andere. 

• Geen vacatures in een rooster
In het rooster kunnen alleen 
functionarissen worden inge-
pland. Dat betekent dat vacatu-
res niet mee kunnen doen bij 
het opstellen van een rooster. 
Voor langdurige zieken moet het 
rooster worden aangepast. 
Hebben medewerkers enige/
langere tijd ingevallen voor zieke 
collega’s en is het nauwelijks 
mogelijk om de overuren (boven 
de 38 uur gemiddeld per week) 
op te nemen dan zullen HDE en 
MC daar ook een oplossing voor 
moeten vinden door bijvoorbeeld 
tijdelijk een ander rooster (met 
minder uren) te draaien wanneer 
dat kan.

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.

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 georgani-
seerd overleg, en informatie over wetten en regelingen. Wij geven voorlichting en 
organiseren themabijeenkomsten. Ook geven wij adviezen op maat. 

MCwerkzaamheden 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.

Wij hebben met deze tekst de 
algemene regels weergegeven. 
Voor ploegendiensten zijn iets 
afwijkende regels, voor het aantal 
nachtdiensten zijn regels, voor 
zwangere medewerkers zijn regels 
enz.

Wilt u meer weten over uw rooster, 
arbeidstijden, verlof in combinatie 
met overuren enz. neem dan 
contact met ons op.

Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

DOSCO Staf DGO 29 oktober Gesloten

CLSK Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) 10 november Gesloten

BS MIVD 16 november Gesloten

CZSK Van Ghentkazerne (VGKAZ) 23 november Gesloten

CZSK Koninklijke Marine Reserve (KMR) 23 november Gesloten

CLAS 43 GNK Compagnie 26 november 11 oktober

CLSK KMSL 26 november 20 oktober

CLSK Groep Luchtmacht Reserve (GLR) 1 december 13 oktober

CZSK Marinebasis Parera 3 december 22 oktober

CZSK Afdeling Maritieme Logistiek (AML) 7 december  19 oktober

CZSK Afdeling Maritieme Techniek (AMT) 7 december 19 oktober

CZSK Sea Training Command (STC) 7 december 19 oktober

DOSCO Coördinatiecentrum Expertise  7-13 december 21 oktober 

 Arbeidsomstandigheden en  

 Gezondheid (CEAG)

CZSK Staf GC OEM 16 december 4 november
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Over het geschil betreffende de inrichting van 
een (of één) employability-organisatie hadden 
de Centrales en Defensie afgesproken de AAC 
om een arbitrale uitspraak te vragen. 

Arbitraal of advies
In het besluit Georganiseerd Overleg Defensie 
is opgenomen dat een eventueel geschil 
voorgelegd dient te worden aan de AAC. 
Indien alle partijen daarmee instemmen kan 
aan de commissie om een arbitrale uitspraak 
worden gevraagd. Dit komt niet vaak voor, 
immers in het merendeel van de geschilzaken 
wordt de AAC om een advies gevraagd. 

Het verschil tussen een ‘arbitrale-uitspraak’ en 
een ‘adviesuitspraak’ ligt in de consequenties 
verbonden aan de respectievelijke uitspraken. 
Een arbitrale-uitspraak is bindend terwijl een 
adviesuitspraak als consequentie heeft dat 
binnen 2 weken na de uitspraak het overleg 
over het ontstane geschil hervat dient te 
worden. 

Bij de aanvraag betreffende het geschil over 
de invoering van het loongebouw bereikten 
partijen geen overeenstemming de AAC om 
een arbitrale-uitspraak te vragen. De AAC doet 
in dat geval dus een adviesuitspraak. De 
essentie van dit geschil richt zich, wat de 
ACOM betreft, op de vraag of er al dan niet 
sprake is geweest van open- en reëel overleg. 

Tijdens de hoorzitting hebben alle betrokken 
partijen ruim de gelegenheid gehad om hun 
zienswijze inzake beide geschillen toe te 
lichten en is er gereageerd op tal van vragen 
van de commissie. In beide geschillen zal de 
AAC binnen een termijn van uiterlijk 4 weken 
uitspraak doen. Zodra de uitspraken bij ons 
bekend zijn informeren wij u via de website en 
ACOM-Journaal over de uitslag.

Corona (COVID19)
Ook op het terrein van rechtspositionele 
afspraken doen zich vraagstukken voor als 
gevolg van de virusuitbraak. Overleg tussen 
Defensie en de vakbonden is van groot belang 
met name als het gaat om:
•  vergoedingen voor inzet, 
•  thuiswerken, 
•  de verplaatsingskosten, 
•  het uitruilen van reiskosten middels het 

cafetariamodel,
•  de VWS subsidieregeling,
•  bonus zorgprofessionals COVID-19,
•  en de vergoeding van arbomiddelen bij 

thuiswerken.
Zeker nu het aantal besmettingen met 
COVID-19 weer oploopt en het niet uit te 
sluiten valt dat er wederom een groot beroep 
op Defensie wordt gedaan bij de bestrijding 
van het virus in ons Koninkrijk, is het van groot 
belang dat er regelmatig overleg is. Daarom 
hebben de bonden en Defensie besloten om 
extra vergadertijd in de agenda in te ruimen 
voor overleg over deze onderwerpen.

BFG NATOkenteken: Veiligheids
risico eindelijk opgelost

In de werkgroep Algemene Financiële 
Rechtspositie (WG AFR) van vrijdag 25 
september jl. kwam Defensie eindelijk met 
een geruststellende oplossing voor de BFG 
NATO-kentekens (British Forces Germany 
NATO). De afgelopen jaren heeft de ACOM in 
het overleg met Defensie meermaals aan-
dacht gevraagd voor BFG NATO-kentekens. 

De huidige BFG NATO-kentekens waarvan de 
kenmerkende kentekenplaat met de witte 
letters opvallen in het straatbeeld, worden, als 
alles volgens plan verloopt, nog dit jaar 
vervangen door een regulier Duits kenteken. 
De bij de Nederlandse militair in gebruik zijnde 
motorvoertuigen zijn vanaf dan niet meer 
eenvoudig te herkennen en vallen in het straat-
beeld niet meer op. Met deze wijziging wordt, 
mede gelet op de toenemende terreurdrei-
ging, invulling gegeven aan de wens om 

COVID19 brengt ook vraagstukken mee voor rechtspositionele afspraken

Hoorzitting Advies- en Arbitragecommissie over loongebouw 
en employability-organisatie

De Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst (ACC) heeft zich in haar hoorzit
ting van 6 oktober jl. gebogen over twee geschillen tussen de  

minister van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel Het betrof hierbij 
de onenigheid over de inrichting van een of één employability organisatie en het 

verschil van mening over de invoering van het loongebouw.
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onopvallend door het verkeer te 
kunnen bewegen. Ook de huidige 
“schaduwkentekens” zullen 
verdwijnen. Defensie verzekerde 
bovendien dat alle voordelen die 
behoren bij een BFG NATO-kente-
ken onveranderd van kracht 
blijven. Met deze oplossing is een 
jaren lopend veiligheidsrisico opge-
lost.

Transport voertuig ‘binnen
slapers’ bij buitenlandplaat
sing

Naar aanleiding van signalen van 
onze leden geplaatst in Fort Hood 
(Texas, VS), hebben wij in decem-
ber vorig jaar Defensie gewezen 
op een aparte situatie. Onze leden 
werden als binnenslaper door 
Defensie gelegerd in rijkshuisves-
ting op een afstand van ca. 70 
kilometer van de plaats van 
tewerkstelling. Voor deze militai-
ren, die vaak voor meer jaren 
aldaar geplaatst waren werd op 
generlei wijze voorzien in vervoer 
van de plaats van legering naar de 
plaats van tewerkstelling. Sterker 
nog, de militairen diende zelf te 
voorzien in een vervoermiddel 

voor onder andere het dagelijkse 
woon-werk verkeer. Gelet op het 
feit dat deze militairen als binnen-
slaper werden aangemerkt en er 
derhalve conform het gestelde in 
het Verplaatsingskostenbesluit 
Defensie geen sprake was van 
een ‘verplaatsing’ maakten zij 
geen aanspraak om op kosten van 
Defensie een eigen motorvoertuig 
mee te nemen naar of aan te 
schaffen in  
de VS. 

Na diverse overleggen met 
Defensie over dit onderwerp is in 
de WG AFR van 25 september 
door de werkgever een voorstel 
gedaan om deze situatie op te 
lossen. Bij de oplossing had 
Defensie ook gekeken naar 
alternatieve vervoersopties zoals 
een huur- of leaseauto of het 
beschikbaar stellen van dienstver-
voer voor de meer afgelegen 
locaties. Bij een plaatsingsduur 
van 1 jaar of langer bleek het 
verstrekken van een huur- of 
leaseauto voor Defensie duurder 
uit te vallen. Het door Defensie 
lokaal aanschaffen van een 

voertuig en deze inzetten als 
dienstvoertuig werd door de 
werkgever vanuit het oogpunt van 
bedrijfsvoering onwenselijk 
geacht. Aangezien de gemiddelde 
plaatsingsduur neerkomt op 2 jaar 
kwam Defensie met het voorstel 
om voor het buitenlandpersoneel, 
langer dan 6 maanden geplaatst in 
het buitenland (VS) en verblijvend 
op basis van rijkshuisvesting op 
afstand van de plaats van tewerk-
stelling de voorziening te treffen 
dat zij analoog aan artikel 15, 
tweede lid onder g van het 
verplaatsingskostenbesluit 
Defensie (VKBD) hun voertuig op 
kosten van Defensie mogen 
transporteren. Bijkomend werd 
ook de regeling om in aanmerking 
te komen voor een tegemoetko-
ming in de kosten van autohuur 
tijdens het transport van het 
voertuig van de militair (art. 6 
VKRD) alsmede de tegemoetko-
ming aanschaf personenauto 
(art.16 VKBD) indien er vanuit 
Nederland geen motorvoertuig 
naar het buitenland wordt ver-
scheept, voor deze groep militai-
ren van kracht verklaard. 

COVID19 brengt ook vraagstukken mee voor rechtspositionele afspraken

Hoorzitting Advies- en Arbitragecommissie over loongebouw 
en employability-organisatie

Inloggen:
Gebruikersnaam: ACOM
Wachtwoord: ledenvoordeel

Inloggen:
Gebruikersnaam: ACOM
Wachtwoord: ledenvoordeel

Inloggen:
Gebruikersnaam: ACOM
Wachtwoord: ledenvoordeel
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Defensie experimenteert met 
eendaagse ‘speedwerving’ 

Defensie experimenteert met ultrakorte sollicitatieprocedures van een dag. ’s Ochtends 
aanmelden in de kazerne en aan het eind van de dag met een arbeidscontract van de 

krijgsmacht op zak op huis aan gaan. Zo snel kan het gaan. 

Maar de militair in spe moet er wel 
een dagje ‘buffelen’ voor over 
hebben. “Een pittig dagje”, liet een 
succesvolle kandidaat uit Limburg 
optekenen door de regionale 
omroep. “Tijgeren over matten, 
gewichten tillen, hardlopen en 
speedmarsen met 25 kilo aan 
bagage.” De man droomde altijd al 
van een baan in de krijgsmacht en 
zag die droom nu binnen zegge en 
schrijve één dag verwezenlijkt. 

Voor jongeren  
aantrekkelijker

De voor Defensie bliksemsnelle 
sollicitatie voltrok zich op de 
Luitenant-Generaal Bestkazerne in 
Vredepeel in het grensgebied van 
Oost-Brabant en Limburg . Volgens 
de commandant, kolonel Jos 
Kuijpers, probeert Defensie, 
gedwongen door de moeizame 
werving van personeel, “de 

toelating aantrekkelijker te maken. 
(-) Jongeren hebben tegenwoordig 
een wat kortere spanningsboog”, 
stelt de commandant vast, “die 
willen graag snel weten waar ze 
aan toe zijn. Daar hebben wij nu 
met dit experiment op ingespeeld.”

Wie denkt freewheelend het 
begeerde arbeidscontract binnen te 
hengelen komt diep bedrogen uit. 
De sollicitanten hebben uiteraard 
een verklaring van goed gedrag 
nodig en worden gaande de dag 
zowel fysiek als psychisch op de 
pijnbank gelegd. “Ze worden 
inderdaad na een dag aangenomen, 
maar dan begint de echte opleiding 
pas natuurlijk. Het kan altijd nog zijn 
dat we dan van mensen afscheid 
moeten nemen om wat voor reden 
dan ook”, tempert kolonel Kuijpers 
de ontstane vreugde. 

Voorzichtig optimistisch
Defensie wil zoveel mogelijk 
regionaal (gaan) werven. Doorslag-
gevend daarbij is de opvatting dat 
“binding met je omgeving belang-
rijk is, ook voor militairen”, geeft de 
kazernecommandant als toelich-
ting. “Iedereen is hier welkom, 
hoor. Maar mensen die van andere 
delen uit het land komen, blijven 
vaak op de kazerne slapen. Terwijl 
het toch prettiger is als je in je 
eigen bed kunt liggen, thuis.” En 
de geboren en getogen Limburger 
Jos Kuijpers uit Susteren, kan dat 
weten. 

Intussen wordt, met de nodige 
slagen om de arm, optimistisch 
gereageerd op het experiment. In 
drie dagen tijd zijn 30 (aankomen-
de) militairen binnengehaald. Van 
de 60 sollicitanten vielen 14 af en 
11 mogen in de herkansing (fysiek).

Onderzoek heilzame interactie paarden 
en PTSS-veteranen

Paarden inzetten als vitale schakel in een “veilige en werkzame therapievorm” voor 
veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Onderzoekers van de Universi

teit Utrecht (UU) zijn nu doende met de ontwikkeling van zo’n therapie. ‘Horse Power’ is 
de naam die het onderzoek meekreeg dat op 1 oktober jl. werd afgetrapt. Aldus meldt de 

UU op haar site. 

‘Horse Power’ is een initiatief van 
de faculteit Diergeneeskunde dat 
kan rekenen op advies en ander-
soortige ondersteuning van 
Defensie: de Militaire Geestelijke 
Gezondheidszorg (MGGZ). Het 
onderzoek staat onder leiding van 
dr. Nienke Endenburg (UU Dierge-
neeskunde) en prof. dr. kolonel Eric 
Vermetten (Leids Universitair 
Medisch Centrum; MGGZ Defen-
sie). 

Therapieresistent
Kolonel Vermetten is als psychiater, 
verbonden aan het MGGZ, 
gespecialiseerd in de behandeling 
van psychotrauma’s. Hij legt uit dat 
“PTSS talloze terugkerende 
veteranen (belemmert) in hun 
dagelijkse leven. De urgentie is 
hoog om goed onderbouwde 
behandelingen te ontwikkelen om 

deze veteranen te helpen, en vooral 
degenen die in de huidige setting 
therapieresistent zijn.”

Veteranen met PTSS hebben in de 
praktijk in tal van opzichten baat bij 
de interactie met honden. Aangezet 
hierdoor gaat men nu onderzoeken 
in hoeverre met paarden soortge-
lijke effecten worden gesorteerd. 
“Ook”, zegt onderzoeksleider 
Nienke Endenburg, gespecialiseerd 
in de interactie tussen mensen en 
dier, “omdat niet iedereen in de 
gelegenheid is een hond in huis te 
hebben. Daarom hebben wij een 
speciaal 12-weeks traject ontwik-
keld waarin veteranen in kleine 
groepen aan het werk gaan met 
paarden.”

Fondsen nodig
Volgens de gezondheidszorgpsy-

choloog is door de interactie met 
paarden een “afname in PTSS- 
symptomen (te verwachten), een 
toename van de kwaliteit van leven 
en een positiever zelfbeeld.” 
Lopende het project wordt het 
welzijn van de proefdieren constant 
in de gaten gehouden door middel 
van onder meer hormoon- en 
hartslagmetingen. 

Omdat dit soort onderzoek vaak 
niet in aanmerking komt voor 
financiering door de overheid is en 
wordt gezocht naar particuliere 
sponsors. Financiële ondersteuning 
voor ‘Horse Power’ kregen c.q. 
krijgen de onderzoekers van 
‘Vrienden Diergeneeskunde’, het 
goededoelenfonds van de faculteit, 
giften van anonieme gevers en 
(particuliere) instellingen.

N I E U W SN I E U W SN I E U W S

14



I N T E R V I E W

DCC: de digitale vuist van 
Defensie en het kenniscentrum 
voor cyberhandelen

Sprak ACOM Journaal rond de tweede week van september jl. nog met commodore Elanor 
BoekholtO’Sullivan, commandant Defensie Cyber Commando (DCC), amper een week later 

lagen de kaarten alweer wezenlijk anders. Dit allemaal door de volgende stap in de al 
indrukwekkende carrière van BoekholtO’Sullivan: haar benoeming, in de rang van generaal

majoor, tot plaatsvervangend Commandant der Luchtstrijdkrachten.

Commodore Boekholt-O’Sullivan neemt 
afscheid van het DCC op het moment waarop 
Defensie in de (beleidsagenda bij) Begroting 
2021, aankondigt fors in te zetten op ‘cyber’, 
- alles wat onder dit ‘containerbegrip’ valt. 
Immers, het op peil houden van “een technolo-
gische hoogwaardige, toekomstbestendige 
krijgsmacht en defensieorganisatie (vraagt) om 
doorlopende investeringen in onderzoek, 
technologieontwikkeling en innovatie”. 

Het op ‘state of the art’-niveau houden en 
versterken van het informatiegestuurd optreden 
van de (adaptieve) krijgsmacht en het optreden 
in “het cyber- en informatiedomein”, vereisen 
een niet aflatende alertheid en op het vinken-
touw zitten. Defensie pakt het omvattende 
digitaliseringsproces dan ook voortvarend aan. 

Rugzak vullen voor volgende functie
Elanor Boekholt-O’Sullivan (44) is een dikke 
twee jaar commandant van het Defensie Cyber 
Commando. De commodore voelt zich senang, 
- de baan bevalt “heel erg goed”. Ze kwam van 
‘Eindhoven’ waar ze onder uitdagende omstan-
digheden commandant was van de vliegbasis 
en daarnaast ondersteuning leverde aan de 
civiele regionale luchthaven Eindhoven Airport. 
In een afscheidsinterview1 noemde ze die 
periode “een best eenzame periode”. Een 
uitspraak die zij nader toelicht. “Ik denk dat elke 
commandantenfunctie een bepaalde mate van 
eenzaamheid bezit. Je bent uiteindelijk in je 
eentje verantwoordelijk voor alles. Je hebt 
natuurlijk mensen om je heen met wie je het 
samen doet maar at the end of the day is er 
maar één die verantwoordelijk is voor het 
geheel en dat is de commandant. Je luistert 
naar iedereen, je weegt alles af maar uiteindelijk 
ben jij degene die de beslissing neemt. Die 

stoel brengt een bepaalde mate van eenzaam-
heid met zich mee. Op elke plek waar je in je 
loopbaan zit, leer je van de dingen die op je pad 
komen, - dat geldt voor elke baan die ik heb 
gehad en dus ook voor Eindhoven. Je rugzak 
wordt gevuld voor de volgende functie.” 

En nu dus: van de wereld van voornamelijk 
hardware naar die van de enen en de nullen, de 
software. Dat laatste is waar DCC, zoals de 
naam alreeds doet vermoeden, zich bij uitstek 
mee bezighoudt. Het cyber domein waarin 
cyberhandelen centraal staat om onze veiligheid 
en vitale infrastructuur goed te beschermen en 
uit handen te houden van ongewenste inmen-
ging van buitenaf.

Samen optrekken om  
succesvol te zijn

DCC, opgericht in 2014, is een gevolg van de 
Defensie Cyberstrategie die in 2012 werd 
ontvouwd. Uitgangspunt is dat de Nederlandse 
krijgsmacht moet beschikken over de expertise, 
de capaciteit en faciliteiten om zelfstandig 
cyberoperaties te kunnen uitvoeren. Met zestig 
mannen en vrouwen sterk is het DCC begon-
nen waarna de organisatie vrij snel werd 
opgeschaald naar 80 personen die bedreven zijn 
in een breed scala aan cyberactiviteiten. 

Het Commando bestaat uit:
•  Cyberoperations, voor het ontwikkelen van 

offensieve cybercapaciteiten.
•  Cyber Warfare & Training Centre (CWTC), 

voor het versterken van kennis en innovatie 
van Defensie in het hele cyberdomein

•  CyRes, de cyberreservisten, nu nog als pilot, 
die overal binnen en buiten de Defensieorga-
nisatie kunnen worden ingezet.

Het cyberdomein is een mix van kennis en 
inlichtingen vergaren, offensieve en defensieve 
capaciteiten. Hiermee wapent defensie zich om 
effectief en met optimale slagkracht te kunnen 
acteren in het cyberdomein waarvan de snel 
groeiende gebruiksomvang en betekenis (het 
onmisbare internet) niet kan worden overschat. 

D e f e n s i e  C y b e r  C o m m a n d o  ( D C C )  a l e r t  e n  o p  h e t  v i n k e n t o u w

1 Eindhovens Dagblad (ED) 28-04-18

15



I N T E R V I E W

Boekholt-O’Sullivan benadrukt dat 
het bij het Commando gaat om een 
samenspel van kennis, informatie, 
inzet en juridische kaders. “Je doet 
het samen, met elkaar, dat is 
Defensie eigen, om succesvol te 
zijn in de opdrachten die we 
hebben gekregen.”

Uitrusting op peil
De DCC-commandant laat over tal 
van aspecten van DCC, niet het 
achterste van haar tong zien. Want, 
de oren, ogen, antennes en 
voelsprieten van 'de vijand' zijn 
tenslotte overal! Informatie over 
het DCC verschaft de eventuele 
tegenstander inzicht in de capacitei-
ten en de ‘sustainability’, het 
voortzettingsvermogen van het 
commando. De mededeling 
“genoeg” moet in dit opzicht 
volstaan.

Ook welke landen de “statelijke 
actoren” (zouden) zijn waarvan de 
meeste cyber- en andere spionage-
dreiging uitgaat, blijft in het midden. 
De inlichtingendiensten MIVD en 
AIVD maken in dit opzicht van hun 
hart geen moordkuil. Beide 
instanties heffen, in opeenvolgende 
jaarverslagen, de beschuldigende 
vinger naar de trits “Rusland, China, 
Iran”. 

De Militaire Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst MIVD): 
“Ook ons land heeft indringend te 
maken met onwenselijke en 
heimelijke beïnvloeding, digitale 
spionage en sabotage, en de toene-
mende verwevenheid tussen 
economie en veiligheid. Digitale 
spionage bij overheden en bedrijven 
door statelijke actoren, zoals 
Rusland en China, vormt, naast de 
mogelijkheid van digitale verstoring 
van onze vitale infrastructuur, zelfs 
1 van de grootste dreigingen voor 
Nederland en zijn bondgenoten.2

 
Algemene Inlichtingen- en Veilig-
heidsdienst (AIVD):

“Een belangrijk aspect van de hybri-
de strategie van Rusland is de inzet 
van (militaire) middelen, waaronder 
ook de Russische inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten. Hierbij valt te 
denken aan cybereenheden (onder 
meer gelieerd aan de Russische 
militaire inlichtingendienst GRU. (-) 
Het afgelopen jaar was Nederland 
opnieuw een interessant spionage-
doelwit voor Rusland.” 
(-) Chinese beleidsplannen geven 
focus aan de spionagecampagnes 
die vooral gericht zijn op het 
verkrijgen van hoogwaardige kennis 
en technologie. De Nederlandse 
topsectoren lopen dus een 
verhoogd risico op Chinese 
(digitale) spionage. (-) Naast 
Chinese hebben ook Iraanse 
cyberactoren, zij het in beperkte 
mate, digitale economische 
spionageactiviteiten ondernomen 
tegen Nederlandse doelwitten.”3 

Andersoortige werving
Maar zijn het dan alleen maar 
‘cybernerds’ die bij DCC werken? 
Nee!, zo zou de commandant haar 
medewerkers niet willen typeren. 
De mensen die bij DCC werken zijn 
bijzonder kundig op allerlei facetten 
van het cyberdomein. “Wat onze 
mensen bijzonder maakt is dat ze 
veelal andersoortige opleidingen 
dan bijvoorbeeld computerkunde 
hebben genoten. Getalenteerde 
mensen die heel goed zijn in wat ze 
doen zonder daarvoor die speci-
fieke opleiding te hebben gehad 
maar die zich de skills zelf eigen 
gemaakt hebben. Wij zoeken 
mensen die heel goed zijn met 
computers. Wat je daarnaast ook 
ziet is hoe er gereageerd wordt op 
een bericht op intranet dat we een 
nieuwe opleiding gaan beginnen. 
Daar hebben meer dan 80 mensen 
vanuit verschillende hoeken van 
Defensie op gereageerd. Vervol-
gens kijken we via een assessment 
of ze voldoende in huis hebben om 
mee te kunnen doen aan de pilot 
van die opleiding. Daar blijken dan 

talenten tussen te zitten die we 
nooit zouden hebben gevonden via 
de reguliere werving. Dat zijn de 
mensen die we willen aantrekken 
om over een paar jaar bij ons te 
werken.”

De commodore kan overigens niet 
garanderen dat onze digitale 
systemen niet in het ongerede 
zullen raken door eventuele 
vijandige interventie. Bescherming 
daarvan is een metier dat beoefend 
wordt door het Defensie Cyber 
Security Centrum (DCSC). Bij DCC 
wordt voor meer offensieve taken 
aangeklopt. De ‘poortwachters’ van 
DCSC zijn verantwoordelijk voor de 
verdediging “en dat doen ze 
hartstikke goed”, verzekert 
Boekholt-O’Sullivan. “Maar”, 
tamboert ze, “de mens is en blijft 
de zwakste schakel, - ook in dit 
verband. Als we toch op die 
onbekende link klikken kan ook het 
DCSC daartegen geen bescher-
ming bieden.”

Cyber fikt continu
De Koude Oorlog tussen west en 
oost was met name conventioneel 
van karakter waarvoor destijds 
passende doctrines werden ontwik-
keld. De Koude Oorlog is weliswaar 
in 1989/1991 ten grave gedragen, 
maar zou nu, naar in (kranten) 
artikelen verluidt, in aangepaste 
warfare-vorm woeden in het 
cyberdomein. 
“Het zijn niet mijn woorden” 
reageert de commandant DCC, 
“maar ik hoor die discussie en ik 
denk dat we ons heel bewust 
moeten zijn dat er in het cyber 
domein elke dag, de hele dag, men-
sen bezig zijn dingen te doen die 
niet mogen. En dan gaat het over 
criminaliteit, het roven van kennis 
van anderen, inbraken bij universi-
teiten, kennisinstituten of het 
bedrijfsleven, Zeker is dat wij in een 
digitale strijd zijn gewikkeld. 
Jazeker! En je kunt niet spreken 
van een veenbrand met uitbraken 
hier en daar bij tijd en wijle, nee, 
het staat continu in de fik. Alleen de 
omgeving gaat pas opletten als 
men zelf geraakt wordt. Dat hoort 
bij ons menszijn, zo lijkt het. 
Vergelijk het met de reacties op 
COVID-19. We gaan ons gedrag 
pas echt serieus aanpassen als we 
direct in de naaste familie of 
omgeving geconfronteerd worden 
met de ellende die het veroorzaakt. 
Zo is het ook met cyber. De mens 

2 MIVD Jaarverslag 2019, ‘Vooruitziend vermogen voor vrede & veiligheid’. 3 AIVD Jaarverslag 2019.
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leert kennelijk het beste van de 
dingen die misgaan.”

Sinds de zomer van vorig jaar is het 
Defensie Cyber Commando 
ondergebracht bij de Commandant 
der Strijdkrachten, luitenant-admi-
raal Rob Bauer. Bij de overdracht 
stelde de hoogste militaire 
commandant in Nederland vast dat 
DCC een militaire capaciteit is die 
aan belang wint. 
In de moderne oorlogsvoering is de 
rol van space en cyber, als militaire 
capaciteit, van evenveel gewicht als 
die in de vorm van schepen, 
vliegtuigen, tanks en ander zwaar 
materieel. Om effect te genereren 
kan cyber zowel ondersteunend 
aan conventioneel optreden als 
zelfstandig worden ingezet. 
“Cyber”, stelt de DCC-comman-
dant, laat zich niet stoppen en 
neemt in belang toe. Daarom 
investeren we meer in de cyberca-
paciteiten. De afgelopen twee jaar 
hebben we al twee keer moeten 
reorganiseren vanwege de groei. 
Dat laat zien dat het belang van een 
goede cybercapaciteit wordt 
onderkend.” 

Extra hoeveelheid  
grijze haren

Of DCC nu dagelijks cyberspace 
‘afgraast’ en actief eventuele 

bedreigingen in een vroeg stadium 
elimineert of zich meer ‘reactief’ 
opstelt, is een vraag waarop 
Boekholt-O’Sullivan geen informa-
tie prijs geeft. Maar in het kader 
van de hybride oorlogsvoering4 is 
cyber een onmisbare component. 
De commandant benadrukt ook dat 
cyber niet in plaats van de andere 
capaciteiten moet worden gezien. 
De krijgsmacht moet immers “net 
zo goed van alles kunnen met 
schepen, vliegtuigen, voertuigen en 
mensen op de grond als in de 
domeinen space en cyber. Het is 
een kwestie van ‘en, en, en, en, en’. 
Dat maakt het ingewikkeld als er 
keuzes gemaakt moeten worden. 
Zeker als er geen sprake is van een 
‘eindeloze’ geldbuidel. En het is des 
te moeilijker omdat we niet weten 
hoe het conflict van morgen eruit 
ziet. Maar zeker is dat het belang 

van cyber in de toekomst verder 
gaat toenemen ”
Over de grootste dreiging(en) en 
over (de) actoren houdt de 
commandant de kaken onwrikbaar 
op elkaar. Ze wil wel ingaan op wat 
haar het meeste zorgen baart. “De 
mens! De zwakste schakel in het 
geheel, zoals gezegd. We leven 
namelijk in een tijd waarin we alles, 
bijna alles digitaal doen. Iedereen 
drukt op knopjes en klikt op links en 
geeft zijn hele hebben en houden, 
wat hij of zij doet, op dat moment is 
en naar toe gaat, prijs. En straks 
geeft 5G ons nog veel meer 
mogelijkheden om computers 
autonoom van alles en nog wat 
voor c.q. met ons te laten doen. 
Dat bezorgt ons wel, om het zo te 
zeggen, een extra hoeveelheid aan 
grijze haren.”

4 Hybride oorlogsvoering: Het bereiken van politiek-strategische doelen door gebruik te maken van alle politieke, militaire, economische, informatie, 

inlichtingen-, en cybermiddelen, zonder dat er sprake is van een openlijk conflict tussen twee staten. (Bron: MIVD, Jaarverslag 2016).

Onafhankelijk onderzoek naar 
luchtaanval NL F-16’s op Hawija

Er komt een, door de Tweede Kamer gewenst, “onafhan
kelijk” onderzoek naar de luchtaanval door Nederlandse 

F16’s op Hawija in Irak waarbij burgerslachtoffers 
vielen. Minister Ank Bijleveld van Defensie die dit op 2 

oktober jl. aankondigde, stelde ook een collectieve 
compensatie voor de getroffen gemeenschap in het 

vooruitzicht. Aan een individuele compensatieregeling 
wordt niet gedacht. 

Een commissie onder leiding van 
en samengesteld door oud-minis-
ter van Justitie Winnifred Sorgdra-
ger (D66), gaat proberen de Hawija-
puzzelstukken op de juiste plek te 
zetten. Richtsnoer daarbij is de 
vraag “hoe bij deze wapeninzet 
burgerslachtoffers hebben kunnen 
vallen, evenals welke lessen hieruit 
te trekken zijn voor de toekomst”, 
gaf de Defensieminister als 
toelichting. 

Mosul wel, Hawija niet
Compenseren op individueel 
niveau van de ‘Hawija-slachtoffers’ 
is geen optie vanwege een 
eventuele precedentwerking op 
toekomstige missies die correct 
uitgevoerd worden binnen de 
kaders van het humanitaire 
oorlogsrecht. Individueel compen-
seren stuit bovendien op prakti-
sche bezwaren. “Een moeilijke 
boodschap voor betrokkenen”, 
realiseert Bijleveld zich. 

Nederland neemt wel zijn verant-
woordelijkheid met een collectieve 
compensatie voor de getroffen 
gemeenschap. Dat er wel individu-
eel gecompenseerd werd in geval 
van de Nederlandse luchtaanval op 
Mosul, waarbij burgerslachtoffers 
vielen in een getroffen woonhuis, 
komt doordat er toen sprake was 
van “een niet-legitiem doel”, gaf 
de minister van Defensie te 
kennen.  
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Een wereld zonder vijanden?

Toch kan men aan dit soort documenten ook 
andere vragen stellen dan politieke. 
Vanuit de ethiek gezien ligt het voor de hand 
om de toekomst van de krijgsmacht eens te 
bekijken vanuit de drie taken van de krijgs-
macht, en dan te bezien welke middelen voor 
de vervulling nodig zijn. Die drie taken zijn: de 
landsverdediging, de bevordering van de 
internationale rechtsorde, en het verlenen van 
bijstand bij crises en rampen. Bij die taken 
kunnen we ons afvragen: wat is er nu bij deze 
taken in het geding, en wat is hierover vanuit 
de ethiek te zeggen? 
Het mag geen verwondering wekken dat ook 
vandaag nog de landsverdediging als een 
prioritaire taak van de krijgsmacht wordt gezien. 
In 1945 had de VN nog slechts 51 lidstaten, nu 
193. De stabiliteit in interstatelijke verhoudin-
gen is er niet groter op geworden, hoewel het 
op zich een goed teken is dat jonge staten zich 
bij de VN als lid aanmelden. 

Landsverdediging 
Welnu, met de vorming van soevereine staten 
sinds 1648 is de basis gelegd voor de klassieke 
taak van elke moderne krijgsmacht: de 
landsverdediging. De krijgsmacht geeft in 
moderne staten vorm aan het geweldmonopo-
lie. En hoewel we ons dat niet dagelijks bewust 
zijn, is dat een groot goed. Stel je maar eens 
een samenleving voor zonder gecentraliseerd 
geweldmonopolie. Hierin heerst de natuurtoe-
stand zoals die getekend werd door Thomas 
Hobbes (1588-1679) in zijn boek Leviathan 
(1651): de ene mens is de andere een wolf. 

Deze visie van Hobbes is gebaseerd op het 
godsdienstig idee dat de hele schepping sinds 
de zondeval van de eerste mensen ten prooi is 
aan de macht van het kwaad in de vorm van de 
erfzonde. Alle mensen delen dezelfde ‘mense-
lijke natuur’ met Adam en Eva. Ze zijn dus ook 
allemaal ten prooi aan een macht ten kwade 
die ze allemaal in hun samenleving en cultuur 
aantreffen. Welnu: elk mens heeft, zegt 
Hobbes, in zo’n natuurtoestand het ‘natuur-
recht’ op geweld ter bescherming van eigen 
belangen en het lenigen van eigen behoeften. 
Maar omdat dit ‘natuurrecht’ op zelfverdediging 
- mede door het zondige egoïsme van alle 
mensen - leidt tot een permanente oorlog van 
allen tegen allen, doen burgers er verstandiger 
aan met elkaar en met de staat een contract te 
sluiten waarin ze hun natuurlijk recht op 
zelfverdediging over geven aan de staat. Die 
staat moet dan wel als tegenprestatie de 

overige burgers in toom houden (met name via 
de politie en het strafrecht) door bijvoorbeeld 
eigenrichting te verbieden en voor de samenle-
ving gevaarlijke criminelen op te sluiten, en ook 
moet de staat andere staten op gepaste 
afstand houden (via de krijgsmacht) door een 
aanvalsoorlog tegen te gaan of een effectieve 
verdediging daartegen op te zetten. 

Tot op de dag vandaag is in de theorie van 
internationale betrekkingen een ‘realistische’ 
stroming aanwezig die staten benadert vanuit 
het veiligheidsdilemma. Door het geweldmono-
polie is elke staat een bedreiging voor andere 
staten (en ook omgekeerd), maar door het 
geweldmonopolie opzij te schuiven maken 
staten zichzelf gevaarlijk kwetsbaar in een 
wereld vol staten. Hoe moeten staten elkaar 
tegelijk duidelijk maken dat ze de bedreiging 
door elkaar serieus nemen, en tegelijk duidelijk 
maken dat ze geen aanvallende intenties 
hebben? Op dit dilemma moet defensiepolitiek 
met betrekking tot de landsverdediging 
antwoord geven. 

Internationale rechtsorde 
Misschien zou men het niet verwachten, maar 
juist in het proces van vorming van soevereine 
staten speelde historisch gezien het internatio-
naal recht een belangrijke rol. In 1625 schreef 
Hugo de Groot (1583-1643) ‘Het recht van 
oorlog en vrede’. Dit is het boek dat de basis 
heeft gelegd voor het moderne internationaal 
recht. Hij bespreekt het recht om oorlog te 
voeren en het recht in oorlog. Oorlog ziet hij als 
een vordering die met geweld wordt afgedwon-
gen (met andere woorden: het recht vooronder-
stelt macht). 
Anders dan we misschien zouden denken is de 
visie van Hugo de Groot op internationaal recht 
niet idealistisch of moralistisch. Integendeel: hij 

Vanui t  e th iek  de  toekomst  van  de  kr i jgsmacht  v ia  z i jn  hoofdtaken  bez ien

In de jaarlijkse vredesweek is door de kerken in Nederland nagedacht over het thema ‘Wereld 
zonder vijanden’. Een spannend thema, zeker nu Defensie half oktober haar Defensievisie 
2035 gaat presenteren. Ongetwijfeld zal deze visie politieke discussie oproepen; logisch, 

want het gaat natuurlijk ook om een ‘verhaal’ dat investeringen in de krijgsmacht  materieel 
en personeel moet helpen veilig stellen. Zo werkt politiek nu eenmaal. 
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gaat ervanuit dat overheden als ze eenmaal 
bestaan nog steeds deel uitmaken van een 
wereld vol met andere overheden, waarvan niet 
vast staat dat ze positieve intenties hebben. En 
met alleen ethiek kom je er in de visie van Hugo 
de Groot ook niet helemaal, omdat de ‘recht-
vaardige oorlog’ elke overheid afzonderlijk kan 
helpen om het eigen belang te rechtvaardigen. 
Dan krijgen overheden in hun onderlinge 
verkeer hetzelfde probleem als later in de 
geschiedenis door Hobbes wordt gesignaleerd: 
een oorlog van allen tegen allen dreigt. Want er 
is (ten tijde van Hugo de Groot) geen internatio-
nale rechtsinstantie. Wat is hierop een zinvol 
antwoord volgens Hugo de Groot? Allereerst is 
het recht op oorlog gebaseerd op het recht in 
vredestijd (dat moet zo omdat er geen internati-
onaal strafrecht bestond), en het oorlogsrecht is 
bovendien ook gericht op vrede. Wat van belang 
is, is het sluiten van verdragen die zowel de 
eigen overheid als andere overheden juridisch 
verplichten. Met andere woorden: Hugo de 
Groot ‘geloofde’ in het internationaal recht als 
middel om machtsconflicten in toom te houden. 
Dit betekent ook dat de nadruk die Hugo de 
Groot legde op internationaal recht en verdragen 
niet voortkwam uit idealisme of moralisme 
(zoals het idee dat staten ‘moeten’ rechtvaardig 
zijn omwille van de rechtvaardigheid), maar uit 
realisme: om zichzelf te beschermen tegen 
andere overheden doen overheden er goed aan 
om in internationaal recht onderlinge verdragen 
te sluiten en die na te leven. Met dit uitgangs-
punt kon de jonge staat der Nederlanden - tij-
dens de wording waarvan De Groot zoals 
bekend bij leven overigens moest ontvluchten 
- onder andere na diens dood dankzij het door 
Hugo de Groot beschreven zeerecht een 
bloeiende handelsnatie worden. 
Na Hugo de Groot zijn velen gaan denken dat 
het internationaal recht uitdrukking is van 
moralisme - vooral sinds het plicht-ethisch 
boekje ‘De eeuwige vrede’ (1795) van Imma-
nuel Kant (1724-1804). Maar bij Hugo de Groot 
is het juist het realisme met betrekking tot de 
macht van het kwaad in de wereldgeschiedenis 
en in de verhouding tussen overheden, dat leidt 
tot een pleidooi voor een sterk internationaal 
recht met behulp waarvan overheden zichzelf 
wederkerig tegen elkaar (en in zekere zin tegen 
zichzelf) kunnen beschermen. Dit internationaal 
recht is mogelijk, omdat mensen en staat 
weliswaar eigenbelang nastreven, maar niet 
alleen maar hun eigenbelang: ze zijn in staat zich 
- met behulp van rede en natuurrecht en door 
Gods wil te beluisteren - op een groter goed 
oriënteren. 
Wat we van Hugo de Groot kunnen leren is dat 
het behartigen van zelfverdediging van overhe-
den en het bevorderen van internationaal recht 
alleszins samen kunnen gaan. De verhouding 
zoals hij die uitwerkt is paradoxaal: landsverdedi-
ging - het behoud van soevereiniteit en territori-
ale integriteit - biedt een machtsbasis om aan 
een internationale rechtsorde bij te dragen, 
terwijl omgekeerd de internationale rechtsorde 
een instrument is om het land te beschermen. 
Het lijkt een tegenspraak, maar die is slechts 
schijn. Beide zijn zowel een doel als een 

instrument. De bevordering van de internatio-
nale rechtsorde waar ook ter wereld is dus geen 
luxe maar noodzaak. Deze paradox wordt 
tegelijk door Hugo de Groot overstegen omdat 
internationale betrekkingen voor hem niet alleen 
in het teken van nut of zelfbehoud staan, maar 
van vrede.
Wat betekent dit voor ons nu? In de huidige 
wereldsamenleving is het een hele kunst om, 
nu de naoorlogse wereldorde onder druk staat, 
en de economische verhouding op wereldschaal 
veranderen, een goede balans te vinden tussen 
zelfverdediging en inzet op de internationale 
rechtsorde. Welke accenten ook gekozen 
worden: er is een balans nodig. Want een 
wereldsamenleving waarin alle soevereine 
staten de kaart van ‘éigen land eerst’ trekken, 
koerst af op handelsoorlogen of erger: gewa-
pende conflicten. Internationale instellingen die 
de vrede bevorderen en gestut worden door het 
internationaal recht moeten ons helpen om 
betrouwbare internationale betrekkingen in 
stand te houden en te ontwikkelen. 
Met de derde taak van de krijgsmacht - insprin-
gen bij crisis en rampen - hebben we in 
coronatijd kennis gemaakt. De krijgsmacht bleek 
weer eens een logistiek wonder: altijd beschik-
baar, effectief en efficiënt of het nu om dijkbe-
waking of volksgezondheid gaat. De overeen-
komst tussen deze zo verschillende domeinen is 
dat de continuïteit van de human security 
binnen de grenzen in het geding is. Daarbij zijn 
domeinen van traditionele security problematiek 
en safety issues zowel in de samenleving als in 
de krijgsmacht met elkaar verweven geraakt als 
gevolg van globalisering. Het antwoord is niet 
nationaal gericht protectionisme in de crisisbe-
heersing, maar internationale samenwerking. 
Maar zonder dilemma’s kan dit niet. 

Heb uw vijanden lief
Mogelijk kan de bovenstaande beschouwing 
over de politieke basisdilemma’s die voortko-
men uit de taken van de krijgsmacht helemaal 
in de prullenbak als de Defensievisie 2035 
vooral ingaat op de toekomstige dreigingen voor 
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vrede en veiligheid. Het zal een 
hele kunst zijn om die te definiëren 
en ook nog eens aan de krijgs-
macht te linken. Cybercrime, 
hybride oorlogvoering, de rol van AI 
in de hoogtechnologische samenle-
ving, vluchtelingvraagstukken en 
migratie: alles heeft vandaag de dag 
een veiligheidsaspect. Intussen is 
traditionele oorlogvoering ook nog 
niet overal ter wereld uit de 
lesboeken verdwenen. Wat voor 
vijandbeeld nemen we als leidraad 
nu de wereld zich bevindt op een 
breuklijnen der tijden: het einde van 
de ‘naoorlogse ’periode na de 
Tweede Wereldoorlog. Wat zetten 
we centraal: de opkomst van een 
nieuwe supermacht (China), het 
aansterken van een oude bekende 
tegenmacht (Rusland), de teloor-
gang van de Amerikaanse dominan-
tie? Hoe het ook zij: de bekende 
structuren van de internationale 
rechtsorde, zoals de VN, EU en 
NAVO hebben het nodig gestut te 
worden; want ook al zijn ze niet 
heilig, ze helpen wel. 
Het antwoord op de wereldwijde 
machtsverschuivingen en andere 
transformaties kan nooit alleen 

militair zijn; er is een integraal 
beleid nodig voor een duurzame 
wereld, waarvan het militaire een 
component is naast de sociaaleco-
logische, de sociaaleconomische 
transformatie van arbeidsmarkt en 
economie, en de futuristische 
hoogtechnologische ontwikkelingen 
waarvoor nog geen normatieve 
ethiek en recht bestaan. 
Werk aan de winkel dus voor onze 
veelzijdig inzetbare krijsmacht: zoek 
de vijand (lees: het veiligheidsri-
sico), identificeer de drager van het 
veiligheidsrisico en verander je 
vijand in een tegenstander, en ‘heb 
die lief’; dat wil zeggen: onder-
scheid de zaak die je bedreigt van 
de persoon of groep die je 
bedreigt, en behandel de tegen-
stander als mens met legitieme 
belangen en behoeften en een 
inherente menselijke waardigheid 
- op welk terrein ook. Dat is geen 
garantie voor effectief veiligheids-
beleid, maar wel voor een mens-
waardige gestalte ervan. 

Prof. dr. Fred van Iersel
adviseur van de ACOM inzake 
ethische aangelegenheden

Deze flitssnelle HP Elitebook 840 laptop (refurbished) 
Intel Core i5 processor, 256GB SSD met Windows 10 

12 maanden garantie!
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JOUW ACOMDEAL OP WWW.HARDWARE-DEALS.EU
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Het verschaffen van informatie aan reservisten over hun rechtspositie en alle 
overige door de reservist gewenste vormen van informatie vormt in de 

overdracht vaak een (groot) probleem. 

Allereerst wat historie:
Van de hand van een reservist 
Groep Luchtmacht Reserve met de 
benodigde kennis van de rechtspo-
sitie van reservisten, zijn (recente-
lijk) de brochures ‘Reservist 
Algemene Rechtspositie’ en 
‘Reservist Sociale Zekerheid’ 
verschenen. De brochure ‘Groep 
Luchtmacht Reserve op uitzending’ 
was al eerder verschenen en is 
recentelijk ook weer geüpdatet. 
Deze brochures zijn een eerste 
begin om deze informatie in 
heldere bewoordingen over te 
brengen naar de reservist. Men is 
van plan om in dit verband nog 
meer brochures te laten publice-
ren.

Verspreidingsvorm van beide 
brochures

Allereerst worden deze brochures 
‘Reservist algemeen’ en ‘Reservist 
en sociale zekerheid’ in hardcopy 
verstuurd naar het huisadres van 
de reservist en daarna zijn deze 
brochures te vinden op het 
intranet.

Updaten van de brochures
De brochures worden, indien er 
wijzigingen zijn opgetreden in de 
informatie die daarin wordt 
verstrekt, voorzien van de laatste 
nieuwe informatie.

Verdere verspreiding
De eerdergenoemde brochures 
zijn/worden tevens geschikt 
gemaakt voor de reservisten bij 
CLAS. 
Het is uiteraard de bedoeling deze 
brochures ook ter beschikking te 
stellen aan de reservisten bij de 
Marine en bij de Marechaussee. 
Overigens hebben alle krijgsmacht-
onderdelen te kennen gegeven 
geïnteresseerd te zijn in de 
brochures. 

Nieuw initiatief 
Als ‘Den Haag’ in gebreke blijft op 
het gebied van informatievoorzie-
ning, zeker als men op de hoogte 
is van het gebrek aan informatie-
voorziening aan de reservist, dan 
gaat men binnen de krijgsmacht 
zelf maar op zoek naar de juiste 
instantie c.q. persoon.
De behoefte aan informatie wordt 
steeds luider en duidelijker zowel 
voor wat betreft de kwaliteit als de 
kwantiteit aan beschikbare 
informatie. Vanuit de Bestuursstaf 
te Den Haag was tot voor kort een 
vertegenwoordiger aanwezig bij de 
vergaderingen van de CMC 
Werkgroep reservisten. Deze 
vertegenwoordiger had al snel door 
dat er te weinig informatie c.q. 
foutieve informatie voorhanden 

was voor reservisten en dat de 
informatie voor reservisten op een 
centrale plaats moest staan.
Deze Bestuursstaf-vertegenwoor-
diger heeft ook contact gezocht 
met een reservist om samen te 
inventariseren welke informatie 
benodigd is en waar de informatie 
geplaatst dient te worden. Deze 
reservist gaat samen met verte-
genwoordigers van de krijgsmacht-
onderdelen na welke informatie 
benodigd is en waar en hoe de 
informatie gecommuniceerd moet 
worden naar de reservist.

Geslaagde  
inventarisatiesessie

Onlangs is een eerste sessie 
gehouden met vertegenwoordi-

De opzet van de Reservisten 
Informatie Operatie
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gers van de diverse krijgsmachton-
derdelen. Door de deelnemers 
werd enthousiast gereageerd op 
dit initiatief. Opvallend was dat veel 
deelnemers aan deze sessie al in 
het bezit waren van de brochures 
uitgegeven door de Groep 
Luchtmacht Reserve. 
Dit onderstreept nogmaals het 
belang van en de wens naar 
informatievoorziening aan de 
reservist. 
Van belang voor deze sessie waren 
de volgende aspecten:

Voor wie?
• De reservist ook de aspirant 
reservist
• Behoeftesteller
• Leidinggevenden
• P&O functionarissen
• Civiele werkgever.

Welke informatie is nodig c.q. 
noodzakelijk voor de bovenge-
noemde groepen.
Waar dient de benodigde c.q. 
noodzakelijke informatie geplaatst 
te worden m.a.w. welk medium is 
het beste: intranet, internet, 
brochures, intern Defensie, extern 
Defensie etc. 

Waar heb je nu direct het meest 
behoefte aan? Waar is de informa-
tie vindbaar?
Hoe wil je de informatie aangereikt 
krijgen?

Uiteraard het belangrijkste: jullie 
vragen, input, goede raad etc.

Prima initiatief van deze reservist 
om deze sessie op te starten en 
verder uit te werken. De werkvloer 
wordt eens gehoord. Hopelijk 
komen hier goede resultaten uit 
voort.
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Deze aanbeveling doet hoofdkrijgsmacht-
predikant (HKP) Klaas Henk Ubels in een 
nota van de Protestantse Geestelijke 
Verzorging (PGV) met als titel ‘Veteranen-
viering’. 
De nota dringt er bij de kerken op aan 
eventueel op termijn, de viering een zo 
breed mogelijk karakter te geven. Met 
een zo groot mogelijke betrokkenheid 
van “andere plaatselijke kerken, regionale 
veteranencentra en lokale overheid”. 

Meedenkende ‘dooms’
Samenwerking en betrokkenheid op dit 
niveau zou ook een ferme stimulans 
betekenen voor “oecumenische verban-
den op lokaal niveau; een veteranenvie-
ring is hier bij uitstek voor geschikt”. 
Voor materiaal en voorbeelden van 
veteranenvieringen kan worden aange-
klopt bij de PGV 
(www.DGV.nl/protestants).
Inspiratie kan ook worden opgedaan bij 

lezing van de bijdragen van krijgsmacht-
predikanten in het Jaarschrift 2020 
‘Mensen helpen mens te blijven’. Maar 
het bureau van de HKP  
(kh.ubels@mindef.nl) reikt, waar nodig en 
gewenst, plaatselijke kerken een 
helpende hand door middel van een 
poule van ‘dooms’ die kunnen “meeden-
ken aan de opzet en uitvoering van 
veteranenvieringen”. Een voorbeeld dat 
wellicht het navolgen waard is, leveren 
de kerken die er al een goede gewoonte 
van hebben gemaakt om op de zondag 
na Veteranendag, een ‘eigen’ veteranen-
viering te organiseren. Veteranen en een 
aantal partners uit de betreffende 
kerkelijke gemeente trekken daarbij 
eendrachtig op.

‘Verrijkende ervaring’
Zulke veteranenvieringen kunnen volgens 
de nota een “verrijkende ervaring” zijn 
voor de ‘gewone’ gemeenteleden. 

Inzichten die krijgsmachtgeestelijken 
hebben verworven met “kerkdiensten-te-
velde kunnen een rijke schat vormen die 
terug mag vloeien in de kerk”. Indien 
nodig staat een groep van vijftien 
krijgsmachtpredikanten klaar om voor te 
gaan bij die vieringen. Maar bij voorkeur 
zouden de eigen geestelijken dat moeten 
doen. 

In de nota wordt een lans gebroken voor 
een oecumenische opzet van de 
veteranenvieringen. ”Dat doet niet alleen 
recht aan de vieringen als zodanig, maar 
stimuleert ook de onderlinge band over 
kerkmuren heen, in het bijzonder tussen 
veteranen, militairen en hun thuisfront. 
En het mooiste is om mogelijk regionale 
veteranenhuizen of -ontmoetingscentra 
en vertegenwoordigers van de lokale 
overheid bij de veteranenvieringen te 
betrekken.” 

De (protestantse) kerken moeten meer werk maken van het houden van jaarlijkse vete
ranenvieringen. Ze zouden hiermee al volgend jaar kunnen beginnen en wel op zondag 

27 juni, daags na de viering van de Nederlandse Veteranendag in de Ridderzaal, het 
Binnenhof en het feestelijke massale sluitstuk op het Malieveld.

‘Eigen jaarlijkse veteranenviering kerken 
meer dan ooit gewenst’

N o t a  ‘ Ve t e r a n e nv i e r i n g ’  P G V  D e f e n s i e :

A L G E M E E N

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

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

✔	 ALLE bloedgroep varianten

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

✔		Ook GRATIS verzending

✔	 Bestel via ACTIEBUTTON op www.DFD.nl

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

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

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

We sturen hem gratis naar je toe.

 

24



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

P
U

Z
Z

E
L

P
U

Z
Z

E
LP

A
G

IN
A

P
A

G
IN

A

25

6

7 12

11 3

13

1 4

8 10

2 9

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

© Persbelangen A618

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Doorloper

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

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

✔	 ALLE bloedgroep varianten

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

✔		Ook GRATIS verzending

✔	 Bestel via ACTIEBUTTON op www.DFD.nl

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

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

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

We sturen hem gratis naar je toe.

Oplossingen kunt u inzenden tot 23 oktober.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #09-20 luidt: ‘Bakkersknecht’. 
De winnaars: G.J.E.M. Bouwmans en G.M.J. Tiesen.

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van e25.

Proficiat!

HORIZONTAAL: 1 zuil – kostbaar; 2 Griekse letter – familielid – tijdperk; 3 koersverschil – voorste 
– reken er maar op; 4 dwarshout – eenjarig dier – kerkelijk gebruik – soldatenkost; 5 verlichting – 
vervoersmaatschappij – lor – uiten – zangnoot; 6 zandbank – allee – vaccineren; 7 
muziekinstrument – bekje – knorrig; 8 laagwater – plaats in de Bollenstreek – voorzetsel – deksel – 
akkoord; 9 verloofde – grove den – hoefdier; 10 droogoven – vaartuig – voerbak – neon – achter. 

VERTICAAL: 1 doorgang – winterpeil – Bijbelse maat; 2 antilope – nijlreiger; 3 kaarttekens – stuk 
hout; 4 werkend beginsel – dyne – visgerei; 5 mestvocht – scheepskabel – ongeveer;  
6 cowboyfeest – houtsoort; 7 plaats in Zuid-Holland – ik; 8 plaats in Utrecht; 9 grasmaand – plaats 
in België; 10 overblijfsel – sterrenbeeld; 11 titel – schets; 12 vogelproducten – plaats in Noord-
Brabant; 13 opzichtig – kleur; 14 lofdicht – sjorren; 15 stillen – rustteken.
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70 jaar ACOM-lid
Op 18 april was de heer J.H. de Munnik 70 jaar lid van de ACOM. In september zijn 
de heer Pattynama (regioseniorenvertegenwoordiger) en mevrouw Van Ginkel 
(voorlichter senioren) bij de heer De Munnik in zijn woonplaats Ede op bezoek 
geweest om hem te feliciteren, de oorkonde en het ACOM-insigne te overhandi-
gen. 

Niet lang voordat de inmiddels 95-jarige jubilaris in 1947 voor Defensie naar 
toenmalig Nederlands-Indië (Sumatra) moest, had hij zijn toekomstige echtgeno-
ten leren kennen. Ze trouwden drie jaar later na de repatriëring van de heer De 
Munnik. Ze bleven tot aan het overlijden van mevrouw De Munnik samen. 

In dienst had de heer De Munnik het reuze naar zijn zin, mede ook omdat hij zelf 
zijn tijd kon indelen. In Wezep was de platina jubilaris lange tijd verantwoordelijk 
voor de uitrusting en in Havelte voor het onderhoud aan voertuigen. Op 1 septem-
ber 1980 ontving hij het rode koord voor netheid, hygiëne en orde bij het centraal 
doorsmeerstation te Havelte. Op de foto jubilaris De Munnik en, vanwege social 
distancing, in de achtergrond regioseniorenvertegenwoordiger Pattynama. 

70 jaar ACOM-lid
Op 1 mei was mevrouw M.A. Hoogendoorn-van Leeuwen 70 jaar ACOM-lid. in de maand september zijn de heer 
Pattynama (regioseniorenvertegenwoordiger) en mevrouw Van Ginkel (voorlichter senioren) bij mevrouw Hoogen-
doorn-van Leeuwen langs geweest. Bij zich: de oorkonde, het ‘platina’ insigne, de bloemen en uiteraard de beste 
wensen.
Mevrouw Hoogendoorn vertelde uitvoerig over haar activiteiten en over haar 25 jaar geleden overleden echtgenoot, 
Kees Hoogendoorn. Stilzitten was niets voor hem en dus ging hij 
zowel voor als na zijn FLO ‘civiel’ aan de slag bij o.a. een begrafenis-
ondernemer als chauffeur en begeleider. Dit deed hij tot aan zijn 
plotselinge overlijden op 62-jarige leeftijd. 

De platina jubilaresse beleeft (nog) veel plezier aan tal van activitei-
ten. Zo is ze al tientallen jaren aangesloten bij ‘Vrienden van de fiets’ 
waarbij toerende fietsers ‘bed & breakfast’ wordt geboden. Op de 
foto: de jubilaresse met oorkonde en haar dochter. Op de achter-
grond regioseniorenvertegenwoordiger B. Pattynama. 
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De ACOM verleent aan haar leden als service, onder 
meer, hulp bij het doen van belastingaangifte. De 
activiteiten hiervoor worden hoofdzakelijk verricht 
door een tweetal ervaren vrijwilligers. Wij zoeken nu 
een derde vrijwilliger (m/v) om het team te verster-
ken.

Wij zoeken:
•  Een enthousiast ACOM-lid (UGM-er of gepensio-

neerd) met oog voor serviceverlening, voor 2 à 3 
dagen per week in Leusden,

 -  die affiniteit heeft met belastingen met name 
inkomstenbelasting aangiftes, of zich hierin wil 
bekwamen

 -  voor wie het werken op een computer gesne-

den koek is
 -  en die wil leren werken met het aangiftepro-

gramma BasWin van Reed Business. 

Wij bieden je:
•  reis- en onkostenvergoedingen voor de gemaakte 

uren
• werken in een enthousiast team
•  verder ontwikkelen van je kennis van belastingen.

Ons belastingteam werkt in februari t/m april 3 à 4 
dagen per week. De rest van het jaar ca. 2 dagen. 
Dagen en tijden in onderling overleg. 

Voor meer informatie of aanmelding: info@acom.nl.

ACOM zoekt een vrijwilliger voor de 
belastingservice
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‘De nacht van de bajonetten: 
Opstand van de Georgiërs op Texel’

Texel leek de oorlogsjaren vrij vredig en ongeschonden te zullen doorkomen 
maar werd in april en mei 1945 het toneel van een “intens bloedige strijd” 

tussen Georgische krijgsgevangen en Duitse Wehrmachtmilitairen. Een strijd  
die onder anderen 120 Texelaars het leven kostte en die duurde tot na  

de officiële capitulatie van naziDuitsland. 

De Amerikaanse historicus-vakbondsman-
schrijver-activist (ter linkerzijde), Eric Lee, 
schreef over deze gedenkwaardige gebeur-
tenis, het boek ‘Opstand van de Georgiërs 
op Texel’ (oorspronkelijke Engelse titel ‘Night 
of the Bayonets’). Lee schetst in zijn boek 
“een fascinerend beeld van een van de 
laatste slagvelden van de Tweede Wereldoor-
log in Europa”. 

Wekenlang bloedbad
Het is de kroniek van een “onbekend stukje 
WO II-geschiedenis” dat zich in Nederland 
afspeelde, - 75 jaar na de bevrijding opgete-
kend. Een kleine groep Georgische krijgsge-
vangenen, manschappen van het in de 
Wehrmacht geïncorporeerd Georgische 
Legion1, kwam in opstand tegen het (Duitse) 
bevel. Hitler had hoogstpersoonlijk bevolen 
dat Texel koste wat het kost in Duitse 
handen moest blijven. Het gevolg: Een 
weken, tot na de officiële capitulatie van 
Berlijn, durend bloedbad, met de Texelaars 
gesandwicht tussen de Duitsers en hun 
voormalige Georgische bondgenoten. 
Het waren de Canadezen die op 20 mei 
1945, ruim twee weken na de bevrijding, 
een eind maakten aan de strijd op het 
Waddeneiland. Bijna 1500 mensen, militai-
ren en burgers, lieten het leven bij deze 
bloedige, ongelijke strijd. Slechts 200 
Georgiërs overleefden de slag. 

Internationale vakbeweging
De auteur Eric Lee, geboren en getogen in 
New York (14 juli 1955), is onder meer ook 
website ontwerper en oprichter-hoofdredac-

teur van LabourStart, een nieuws- en 
campagnewebsite ten behoeve van de 
internationale vakbeweging. 
Over de (internationale) arbeidersbeweging 
en het internet schreef hij ‘The Labour 
Movement and the Internet’ (Pluto Press, 
1996). ‘Opstand van de Georgiërs op Texel’ 
is zijn derde boek. 

Bloedbad op Texel in nadagen Duitse bezetting van het eiland

Verloting
‘Opstand van de Georgiërs op Texel’ is 
uitgegeven door Karakter Uitgevers,  
223 pagina’s, € 27,99.  

De ACOM mag van de uitgever drie exempla-
ren 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 23 oktober. 

1 Het onderdeel 822 Bataljon ‘Tamara’, vernoemd naar Tamar de Grote, koningin van Georgië (1184-1213), was gelegerd op Texel. 

Winnaars verloting  
‘Een stille held’

Bij de verloting van het boek ‘Een Stille Held’ 
van Chris de Bouter (Walburg Pers, Zutphen), 
kwamen de volgende winnaars uit de bus:
• J.C.C. Teunissen 
• R.J.G. Roelofs 
• J.J.G. Engelen

Proficiat! 
Veel leesplezier!

Georgische Wehrmachtsoldaat
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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 
hebben besloten geen senioren bijeenkomsten meer te 
houden in 2020.
De jubilarissen die aangegeven hebben hun jubileum 
tijdens een bijeenkomst te willen vieren zullen allen 
persoonlijk benaderd worden.

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

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

Zwarte Piet heeft zijn langste tijd gehad bij  
Defensie als personal assistent van Sinterklaas

Defensie bonjourt Zwarte 
Piet de kazernepoort uit. 
Ook elders, in de (ambte

lijke) organisatie krijgt 
Pietermanknecht,  

met een politiek correct 
hasta la vista, de zak. 

Militairen en burgermedewerkers 
werd per rondzendbrief kond 
gedaan van deze historische 
beslissing. “Soms is het nodig om 
tradities te veranderen”, aldus het 
‘herderlijk’ schrijven. Hoe men dat 
doet “tradities veranderen” 
daarover woedt, naar verluidt, 
onder de sociaalwetenschappers 
ten departemente, as we write, 
een verhit discours!

Waarheid als een koe
“Iedereen die bij Defensie werkt, 
moet zich veilig en gewaardeerd 
voelen”, is de opvatting van zowel 
de hoogste ambtenaar op het 
ministerie, mr. G.E.A. (Gea) van 
Craaikamp, als van Commandant 
der Strijdkrachten, luitenant-admi-
raal Robert Peter (Rob) Bauer. Een 
opvatting waar ieder weldenkend 

mens zich ongetwijfeld in vinden 
kan. Een waarheid als een koe, 
immers!
“Defensie”, zeggen de briefstel-
lers, “is een moderne organisatie, 
maar tegelijkertijd een organisatie 
met eeuwenoude tradities. Tradities 
geven ons een eigen gezicht, 
maken ons sterk en we voelen ons 
er prettig bij. Maar soms is het 
nodig om tradities te veranderen.” 

Zo geformuleerd is dit een ware 
klompenbreker. Het is nu (‘soms’ is 
kennelijk ‘nu’) dus nodig om “ons 
eigen gezicht”, datgene wat “ons 
sterk maakt” en ons “een prettig 
gevoel” geeft te veranderen? 
Welnu, gaat u daar maar aan staan.

‘Blauwe hap’ ook taboe?
Maar uit de brief blijkt verder dat 
die tradities zonder omhaal op de 
mestvaalt kunnen “omdat bijvoor-

beeld blijkt dat er stereotyperingen 
worden gebruikt en mensen binnen 
en buiten onze organisatie zich 
gekwetst voelen door deze 
tradities.” 

Welaan dan, als men toch de 
bezem haalt door de ruim bemeten 
defensiekast met tradities, is het nu 
afwachten of en wanneer, ook bij 
Defensie de ‘beeldenstorm’ begint. 
Of wanneer bij de Koninklijke 
Marine, om het oudste krijgsmacht-
deel beet te pakken, de vele 
schepen ‘omdopen’ die (nu nog) 
trots de namen voeren van (zee)
helden van weleer die volgens de 
huidige opvattingen, niet deugen. 
En wat te denken van de ‘blauwe 
hap’? Is het niet de hoogste tijd de 
‘traditionele benaming’ voor deze 
alom gewaardeerde rijsttafel-scho-
tel subiet mee te geven met de zak 
van Sinterklaas wie die dan ook 
voortaan dragen mag? Onze 
‘Indische’ en Molukse collega’s 
hebben er, me dunkt, lang genoeg 
onder geleden. Soedah!

Foto: Martin Bos.
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 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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25 jaar lid
Voor hun 25-jarig lidmaatschap hebben 
onderstaande leden het daarbij horende 
ACOM-insigne ontvangen: 
S. van der Bij (SM), Mw. J. Blok (Burger),
C.G. Congo Lowango (SM),  
R. Enderink (SM),  
Mw. M.W.G. Janssen-Steenberg,  
H.T.A. van Kortenhof (AOO),
J.A.H. Ras (AOO), M.G. Schörgers (SM), 
D.B.P. Spoor (AOO), T.W.J. Stengs (SM), 
H.R. Strijker (ELT), F. Torrombacco (KAP), 
J. Versteeg (SM). 

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap is recent ontvangen
door de leden: P. Boel (SGT-1bd),  
J.M. Poppelaars (ELTbd), 
F.H. Vugteveen (AOO).

50 jaar lid
Onlangs is het ACOM-insigne voor 50-jarig 
lidmaatschap uitgereikt aan: 
A.J.G. van Bommel (KAPbd),  
J.G.M. Bons (AOObd), 
L.F.W. Brands (ELTbd),  
C.F.E. van Broekhoven (MAJbd),
G.G.R. Haar (AOObd),  

G.J.M.W. Leermakers (AOObd),
J.J.M. van Meegen (KAPbd),  
P.J.C. de Ridder (ELTbd),
N.C. Schouten (SGT-1bd),  
H.J. Slot (AOObd),
A.A.G.M. van Spaendonk (AOObd),  
J. Stein (AOObd).

60 jaar lid 
Onderstaande leden kregen het ACOM-
insigne voor 60-jarig lidmaatschap
opgespeld: 
M.M. Amersfoort (AOObd),  
A. Hanemaaijer (AOObd),
Mw. A.P. van Hensbeek-Schol,  
R.M.C. Honigh (KAPbd), 
W.A. Kaaks (AOObd),  
Mw. R. van der Merk-de Bruin, 
R. Postma (ELTbd),  
G.A. Stokkentreef (AOObd), 
J.A.A.M. Wierts (KAPbd).

LidmaatschapOverledenen
SantpoortNoord

Bram van Woensel, 72 jaar, op 12 juli.
Correspondentieadres: Kerkerinklaan 29, 
2071 RJ Santpoort-Noord.

Wezep
Gerrit Jan Bergman, 76 jaar, op 28 juli.
Correspondentieadres: Schapendrift 26, 
8091 GW Wezep. 

Zoetermeer
Cornelis Adrianus (Cor) van Beek, 64 
jaar, op 31 juli.
Correspondentieadres: Barbaragang 10, 
2719 AD Zoetermeer.

Roosendaal
Ria Kokx-van den Pas, 86 jaar,  
op 1 augustus.
Correspondentieadres: Pastoor van 
Akenstraat 30, 4703 BB Roosendaal. 

Ugchelen
Albert Frederik Brouwer, 89 jaar,  
op 13 augustus.
Correspondentieadres:  
W. Brouwer, S. Hoogewerffstraat 74, 
1223 HX Hilversum.

Losser
Herman van Wijk, 90 jaar,  
op 25 augustus.
Correspondentieadres: M. van Wijk-van 
Egmond, Richterstraat 83, 7582 BW 
Losser.

Nieuwegein
Magdalena Alida Maria (Lenie) Schenk-
van der Maat, 88 jaar, op 25 augustus.
Correspondentieadres: Joke Koevoets-
Schenk, Karturf 8, 8447 DP Heerenveen. 

Barneveld
Leendert Cornelis (Leen) van Almkerk, 
88 jaar, op 27 augustus.
Correspondentieadres:  
De Heus Plein 37, 3772 DB Barneveld. 

Regiovoorzitters
Noord

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

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

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

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

Zuid
Vacant
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoofdredacteur:
J.Kropf

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

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

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

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

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

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

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

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

M
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

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

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


