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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorige maand begon ik mijn voorwoord met de zin  
“Op het moment dat ik dit schrijf wordt Nederland 
opnieuw aangevallen door een (her)gegroepeerde 
onzichtbare vijand: COVID-19.”
Maar hetgeen ook vandaag door mijn hoofd speelt, net 
als bij ongetwijfeld velen onder u is toch nog steeds 
COVID-19. 

Ook binnen Defensie is de invloed van COVID-19 
dagelijks merkbaar. Dat kan zijn doordat men anders 
moet/kan werken maar ook doordat dit juist niet kan. 
Defensie is immers een kritische sector binnen 
Nederland en ook, of misschien wel juist, in dit soort 
tijden is dat merkbaar. Merkbaar voor mensen binnen 
Defensie. Voor de rest van Nederland is Defensie nog 
steeds als water uit de kraan: Als je er behoefte aan 
hebt is het er, en het mag eigenlijk niets kosten.

Ook zijn diverse collegae direct ingezet om steun te 
geven in het openbaar belang. Terecht! Dat is immers 
één van de (hoofd)taken van de krijgsmacht. En daar 
komt een nieuwe inzet bij. Defensie heeft positief 
gereageerd op een bijstandsverzoek waardoor circa 
duizend militairen (initieel) een zevental ‘XL-sneltest-
straten’ gaan opstarten en bemensen. 

Gisteren heb ik ook kennis genomen van het (min of 
meer vrijblijvende) advies van de Advies- en Arbitrage-
commissie (AAC) inzake het geschil met betrekking tot 
het loongebouw. Deels wordt in het advies duidelijk 
gemaakt dat er zeker niet op alle punten open en reëel 
overleg is geweest en dat dit voor het grootste deel 
aan Defensie heeft gelegen. Maar er wordt ook 
onomwonden aangegeven dat, ondanks dat wij 
langdurig en veelvuldig hebben opgeroepen om de 
onderhandelingen te starten, de overige centrales en 
Defensie daarmee veel te lang gewacht hebben. En 
tja, zoals de AAC aangeeft hebben alleen wij deze 
verantwoordelijkheid serieus genomen. Maar helaas 
één partij aan tafel kan in deze het verschil niet maken.

Ook wordt (wederom) aangegeven dat partijen de 
aanbevelingen ter harte dienen te nemen van de 
opeenvolgende commissies die indertijd zijn ingesteld 
om het onderhandelingsklimaat te verbeteren. Daar 
zijn wij het uiteraard mee eens.
Waar wij minder enthousiast over zijn is het advies om 
als sociale partners samen een onafhankelijke 
procesregisseur te benoemen in verband met het 
voeren van het overleg. Verder zou onder leiding van 
deze procesregisseur de discussie over uitgangspun-
ten waaraan het nieuwe bezoldigingssysteem moet 
voldoen, zo spoedig mogelijk moeten aanvangen. 
Ook dat is immers al een aantal malen geprobeerd 
onder verschillende “onafhankelijke voorzitters” en 
ook dat heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.

Worden wij hier nu vrolijk of optimistisch van? Neen! 
Door een onafhankelijk voorzitter of een procesregis-
seur gaat het allemaal niet sneller of beter. Het heeft 
vooral te maken met financiële en beleidsmatige 
ruimte en vertrouwen. En, last but not least, met de 
wil om er - in het belang van het Defensiepersoneel 
- samen uit te komen op het juiste moment. Dat 
moeten de sociale partners gezamenlijk doen aan de 
onderhandelingstafel. Dus op tijd, anders wordt het 
weer too little, too late!

Dat was dan ook de voornaamste reden voor onze 
inzetbrief arbeidsvoorwaarden. Een verzoek aan 
Defensie om de urgentie te delen en te beginnen met 
de onderhandelingen voor het arbeidsvoorwaardenak-
koord vanaf 1 januari 2021. Eigenlijk is dat al weer erg 
laat maar wij zouden toch wel heel graag een 
onderhandelingsresultaat 
bekend willen maken voordat 
het huidige akkoord “afloopt”. 

Ook dat is respect en 
waardering, en daar heeft u 
naar mijn mening het volste 
recht op.

U W  V O O R Z I T T E R
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C e n t r a l i s e r i n g  D e f e n s i e  h u l p v e r l e n i n g  i n  U M C U

Inrichting en in gang zetten van  
7 landelijke corona sneltestlocaties  

Als de sneltestlocaties 
eenmaal op gang zijn 
gekomen neemt de 
GGD het werk van 
Defensie over. Over de 
mogelijke inzet van (niet 
medisch)  
militair personeel op 
andere testlocaties 
wordt nog overleg 
gevoerd tussen 
Defensie en het 

ministerie van Volksgezondheid (VWS). 

De operatie wordt aangestuurd vanuit het 
TOC (Territoriaal Operatie Centrum', dat 
onder leiding staat van kolonel Piet Hage-
naars. In deze periode zorgt kolonel Rejanne 
Eimers voor de coördinatie van de militaire 
medische ondersteuning aan de  civiele 
instanties. Normaliter is zij commandant 
Personeelslogistiek Commando bij de 
Koninklijke Landmacht. De kolonel heeft de 
dagelijkse leiding over “alle zes decentrale 
personeelsdiensten van de Landmacht in het 
land” en valt onder de directeur P&O, 
brigadegeneraal Kees de Rijke.

Centralisatie medische  
ondersteuning

Het TOC beschikt over 26 vaste functies 
gevuld door militairen die afkomstig zijn 
“vanuit alle wapens en dienstvakken.” Het 
centrum kan desgewenst “opschalen tot 65 
medewerkers als een 24/7 bezetting noodza-
kelijk is. “Op dit moment is er een bezetting 
van zo’n 45 mensen die deels een vaste 
aanstelling hebben. Daarnaast zijn er ook 
reservisten, externe krachten of ex-militairen 
die nadienen. Zo wordt er optimaal gebruik 
gemaakt van kennis, ervaring en netwerk”, 
licht kolonel Eimers toe. 
De primaire medische inzet geldt nu het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht 
(UMCU). “Daar hebben we in feite alle 
medische ondersteuning gecentraliseerd.” In 
tegenstelling tot de werkwijze tijdens de 
eerste COVID-19 golf die Nederland als het 
ware ‘off guard’ midscheeps trof en onder 
meer leidde tot een landelijk ‘versnipperde’ 
ondersteuning, kiest Defensie nu voor 
centralisatie. Deze nieuwe opzet heeft, 
volgens kolonel Rejanne Eimers, “logistieke 
en organisatorische voordelen en vergemak-
kelijkt ook de landelijke spreiding van 
coronapatiënten”. 

Lessen eerste coronagolf
De eerste COVID-19 golf was een heftige 
‘leerschool’, - een ‘snelkookpan’ die ruim de 
gelegenheid bood voor ‘lessons learned’. 
“We hebben veel geleerd in logistiek en 
organisatorisch opzicht”, stelt Eimers vast. 
Zozeer dat Defensie nu, ondanks het parool 
‘Alle hens aan dek’, toch kan doorgaan met 
de militaire trainingen en opleidingen. “We 
zijn ons er namelijk ook van bewust”, legt de 
kolonel uit, “dat naast de coronacrisis die 
heel Nederland treft, de andere dreigingen 
onverminderd aanwezig zijn en blijven. Om 
die het hoofd te kunnen bieden zal de 
krijgsmacht, hoe hard dat nu ook klinkt, 
moeten blijven trainen.” 

Eimers kan, met de beste wil van de wereld, 
niet taxeren hoelang de extra inzet van 
Defensie bij de bestrijding van COVID-19, zal 
duren. “Wisten we dat maar. Ondertussen 
zijn de RIVM maatregelen afgelopen dinsdag 
nogmaals verscherpt en wij maken ons in 
ieder geval op om ook in de komende 
maanden steun te kunnen verlenen waar dat 
nodig is. Een ding is zeker: dit is nog niet 
voorbij!”

En Defensie beschikt over voldoende 
(personele) capaciteit en middelen om haar 
steunverlening over langere tijd te kunnen 
volhouden?

“We zorgen er wel voor dat ons personeel 
zoveel mogelijk inzetbaar kan blijven. Daar-
voor is de veiligheid van onze mensen, 
hoeveel uur ze moeten werken enz. van 
belang om dit werk lang te kunnen volhouden 
onder goede arbeidsomstandigheden”, is 
kolonel Rejanne Eimers stellig.

Defensie is, bij het ter perse gaan van deze editie van ACOM Journaal, 
naast (medische) ondersteuning, druk doende met het opzetten en  

inrichten van 7 landelijke sneltestlocaties (‘XL-testlocaties’). Daarvoor 
staan een kleine duizend militairen paraat om de ‘straten’ te bemannen. 

Kolonel Eimers
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In ieder geval in deze editie van ACOM Journaal moet 
u het stellen zonder ‘Stoorzender’. In zijn plaats treedt 
‘Mexicaanse hond’ weer aan, - een soortgelijke fading 
en ruis van het hifi geluid dat men u traditioneel voor-
schotelt. Daar gaat-ie dan!

‘Europa’ moet zijn verantwoordelijkheid nemen en 
een vitale rol spelen in het belang van zijn veiligheid 
en defensie. “De verslechterde veiligheidssituatie, de 
geopolitieke omstandigheden in combinatie met de 
coronacrisis vragen daarom. De bouwstenen voor een 
meer ambitieuze Defensiesamenwerking binnen de 
Europese Unie (EU) liggen klaar.”

Dit maakt de Nederlandse regering ons wijs in de 
evaluatie van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en 
Defensiebeleid (GVDB) waarmee het, via de directie 
Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, onlangs op de prop-
pen kwam. 

Ik weet niet hoe het u vergaat maar hier krijg ik dus 
spontaan onbedaarlijke jeukaanvallen en andere fysieke 
ongemakken van. En dan minister Stef Blok (BuZa) die 
vervolgens in jaren ’80 jargon toetert: “We moeten het 
Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid van 
de Europese Unie de komende jaren meer handen en 
voeten gaan geven.”

‘Handen en voeten’? Zorg maar eerst voor een orden-
telijk torso dan kom je vanzelf wel bij die ‘handen en 
voeten’. Blok denkt dat we er wel komen met meer 
“defensiesamenwerking binnen de EU” en daarmee 
zouden we twee vliegen in één klap slaan omdat we 
dan ook “juist de NAVO” versterken. 

Juist ja, voelt u de achterliggende denktrant? We zijn, 
politiek, nog te beroerd om serieus werk te maken van 
wat we in 2014 in Wales met veel aplomb hebben be-
loofd: “2% van het BBP” extra te steken in defensie. 
Een plechtige ‘papierenbelofte’ waarvan de verzilvering 
niet haalbaar blijkt. Sterker nog, de minister van 
Defensie Ank Bijleveld moest in juni jl. (met het 
schaamrood op de kaken?) in de Kamer toegeven dat 
“we 2024 niet gaan halen. Wanneer dan wel? Dat kan 
ik niet zeggen.” 

Bijleveld wil nu gretig gebruikmaken van “het Euro-
pees Defensiefonds en de Permanente Gestructu-
reerde Samenwerking om de belangrijkste militaire 
capaciteitstekorten weg te werken. (-) Uiteindelijk gaat 
het om een fair share bijdrage aan zowel de EU als de 
NAVO.”. Precies, de spijker op zijn kop mevrouw. ‘Put 
your money where your mouth is’, luidt het plastisch 
in (de Amerikaanse variant van) het Engels. Of, dichter 
bij huis, in Rotterdam en ommeland: ‘Geen woorden 
maar daden’. 

Te vrezen valt met grote vreze dat het bij woorden die 
met groot gemak buitelen over ‘de wal der tanden’, 
zal blijven. De excellentie Blok toont zich daarin een 
grootmeester. “Om de veiligheid van Europa ook in de 
toekomst te garanderen, zijn grote investeringen nodig. 
Dat vraagt een langdurig politiek en budgettair com-
mitment. Daar wil ik mij samen met de Minister van 
Defensie voor blijven inspannen.” 

Helaas moeten we ook nu weer vaststellen dat ‘het 
West-Europa van voor de val van De Muur’ zijn defen-
sie niet op orde kan of wil brengen. 

Tijdens het vragenuur in de Kamer op 2 juni jl. sprak  
het SGP-Kamerlid Stoffer ferm: “Met vrede en veilig-
heid valt niet te marchanderen.”  
Maar de houding van parlement en 
regering, ‘de politiek’ (zeker na de 
val van De Muur) geeft telkens 
blijk van het tegendeel.

N I E U W SN I E U W S

Registratie uiterlijk 1 december 2020 in DIDO

Eén van deze uitbreidingen betrof de mogelijkheid om de vakbonds-
contributie voor het jaar 2020 toe te voegen als keuze in het 
Cafetariamodel. De keuzemogelijkheid voor uitruil van de vakbonds-
contributie is vooralsnog alleen geldig voor het jaar 2020.

Uitruil vakbondscontributie
Als u uw vakbondscontributie voor dit kalenderjaar nog wilt uitruilen 
moet u dit uiterlijk 1 december 2020 indienen in DIDO (Defensie 
Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten). Dat is mogelijk door in 
te loggen via de Selfservice in DIDO en daar via ‘Alle APPS > Salaris 
en vergoedingen > Declaraties’ te kiezen voor het toevoegen van 
een declaratie en vervolgens voor ‘Cafetariamodel Defensie’. Hier 
vindt u dan de mogelijkheid om onder andere uw vakbondscontribu-
tie toe te voegen.

Fiets, computer of tablet
Een andere mogelijkheid betreft de uitruil van de aanschaf (voor 
eigen gebruik) van een fiets en/of een computer/tablet met eventu-
ele accessoires. Deze eventuele keuze is alleen van toepassing als 
u minimaal 6 maanden in werkelijke dienst bent. Bovendien moet 
dit kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren, geen 
onbelast bedrag aan u zijn uitgekeerd in verband met de aanschaf 
van een fiets of computer/tablet. Zowel de koop als de uitruil van 
een fiets en/of een computer/tablet (met eventuele accessoires) 
moeten in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden. Aanvragen kunnen 
tot een maximumbedrag van € 750 worden ingediend. Ook hiervoor 
geldt de uiterste indiendatum in DIDO van 1 december 2020.

Overleggen bewijsstuk(ken)
De uitruilmogelijkheid is niet van 
toepassing op aankopen die u in de 
maand december 2020 doet. Bij een 
eventuele controle van de aanvraag 
dient u een op naam gesteld bewijs-
stuk te overleggen. Door middel 
daarvan moet u kunnen bewijzen dat 
de kosten voor deze bestedingen 
daadwerkelijk in 2020 zijn gemaakt bij 
een reguliere detailhandel.

In het ‘Cafetariamodel Defensie’ kunnen mede-
werkers eigen keuzes maken ten aanzien van een 
aantal arbeidsvoorwaardelijke elementen. In het 

laatste arbeidsvoorwaardenakkoord is met  
Defensie overeengekomen om voor alle Defensie-
medewerkers het cafetariamodel uit te bereiden. 

Uitruil in ‘Cafetariamodel’ 
van vakbondscontributie, 
fiets, computer en tablet
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Voor aanvang van het bezoek aan de IGK 
wordt een inventarisatie gemaakt van de 
punten die leven bij de verschillende werk-
groepsleden en hun achterban. De meest 
urgente worden besproken bij de IGK. 
Verwonderlijk nog steeds dat er zoveel 
bespreek- c.q. actiepunten zijn. Zeker in het 
kader van de adaptieve krijgsmacht waarin 
zoveel belang wordt gehecht aan de reservist 
zelf. 
De ontvangst was weer prima. Uiteraard 
werden de nodige voorzorgsmaatregelen 
genomen in verband met het coronavirus. 

Speerpunt IGK
Het speerpunt van de IGK, fysieke en sociale 
veiligheid, werd uiteraard ook benadrukt door 
de werkgroep. Zeker het in gedrang komen 
van de sociale veiligheid is iets wat helaas 
vaker wordt geconstateerd. Het gebeurt op 
alle niveaus waarop commandanten functio-
neren en in alle rangen. 

Sociale veiligheid is ook zeker van toepassing 
als je van de medezeggenschap bent en 
lastige vragen stelt (dit laatste: het stellen van 
lastige vragen, hoort gewoon bij de medezeg-
genschap en is hartstikke noodzakelijk). 
Hierna werden de overige agendapunten, per 
OPCO ingedeeld, vanuit de medezeggen-
schapsleden behandeld:

Groep Luchtmacht Reserve:
•  Financiering (jaarlijks) budget reservisten 

met speciale aandacht voor individuele 
opdrachten, de WW en bovenwettelijke 
WW uitkeringen. Als eigen risicodrager 
betaalt Defensie zelf de uitkeringen voor 
WW en Bovenwettelijke WW. 

•  Informatievoorziening aan reservisten 
(brochures Groep Luchtmacht Reserve op 
uitzending, Reservist Algemene Rechtspo-
sitie en Reservist Sociale Zekerheid).

  Deze brochures blijken nu al qua informa-
tievoorziening in een grote behoefte te 
voorzien. 

Reservisten Koninklijke Marine:
•  Onregelmatige hoogte maandelijkse 

uitbetaling salaris fulltime reservist. De 
vraag is hoe het kan dat een reservist die 
fulltime werkt voor Defensie elke maand 
een ander salaris ontvangt. Dit in tegenstel-
ling tot zijn beroepscollega die wel elke 
maand hetzelfde salaris ontvangt. 

•  Vangnetconstructie bij afgelasten oefenin-
gen. De vraag hierbij is: Wat is de financiële 
vergoeding voor de reservist als een 
oefening wordt afgelast waar de reservist 
zich al ruimschoots op tijd voor heeft 
aangemeld. Dit als hij geen salaris ontvangt 
van zijn burgerwerkgever voor die periode 
of als zelfstandige (ZZP’er) geen opdrach-
ten en/of werkzaamheden kan uitvoeren 
voor zijn eigen bedrijf. 

Reservisten Koninklijke Marechaussee:
•  Opleidingsbudget reservisten. Hoe kan het 

dat conform de regelgeving er wel een 
opleidingsbudget is voor elke militair dus 
ook de reservist, maar dat de reservist er 
geen gebruik van kan maken.

•  Dedicated P&O’er voor reservisten. Er is 
nog steeds een gebrek aan een P&O 
medewerker die inzicht heeft in de 
regelgeving omtrent reservistenaangele-
genheden. 

Koninklijke Landmacht Reservisten:
•  Opleidingsbehoefte versus aanwezige 

capaciteit. Hieruit blijkt dat de opleidingsbe-
hoefte niet is afgestemd en in overeen-
stemming is met de beschikbare capaciteit. 

1  Zie de maart 2020-edtie van ACOM journaal voor het eerste bezoek aan de nieuwe IGK.

Hernieuwd bezoek aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)

Recentelijk heeft de CMC Werkgroep Reservisten een 
hernieuwd bezoek gebracht aan de Inspecteur-Generaal 

der Krijgsmacht.1 Vooraf en tussentijds is er altijd  
overleg tussen de stafmedewerker IGK en de plaatsver-
vangend voorzitter van de werkgroep over alles wat er 

speelt op het gebied van reservisten. 
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•  6 NTM (6 hours notice to move. 
Binnen 6 uur is een X-aantal 
reservisten van de Landmacht 
alsdan beschikbaar voor inzet). 
Het is absoluut bevreemdend 
dat dit soort pilots gewoon 
doorgaat terwijl de medezeg-
genschap hier niet haar 
volledige zeggenschap heeft 
zoals bij alle bedrijfsinterne 
aangelegenheden. 

Zorg- en knelpunten  
reservisten

Uiteraard hebben de leden van de 
werkgroep (1 lid per OPCO) zelf 
hun agendapunt behandeld bij de 
IGK. Informatie uit de eerste hand 
tezamen met de betrokkenheid 
van het werkgroep-lid en de 
emotie die er bij hoort, is prima. 
De bijeenkomst was ingedeeld 
voor in totaal 1,5 uur. Het werden 
uiteindelijk 2 uur en nog was er 
spreekstof te over. De IGK en zijn 
stafmedewerker waren zeer 

belangstellend in alles wat er 
speelde.

De IGK gaat binnenkort een lijst 
met zorg- en knelpunten van de 
reservisten bespreken met de 
HDP en de P-CDS, eventueel 
gevolgd door een latere bespre-
king met de staatssecretaris van 
Defensie. Wij zijn benieuwd wat 
dit op gaat leveren! 

Evaluatiegesprek
Na de bijeenkomst bij de IGK 
volgde bij de lunch in een 
nabijgelegen etablissement nog 
even een evaluatiegesprek. Ook 
dit is een belangrijk moment om 
direct na de bijeenkomst even 
rustig alles te bespreken. Hierbij 
komen zaken aan de orde als: 
•  hoe heb jij de bijeenkomst 

ervaren, 
•  wat viel je op tijdens de 

bijeenkomst, 
 

•  hebben wij onze punten goed 
kunnen verwoorden, 

•  wat verwacht je hierna van de 
besproken agendapunten, 

•  etc.
De dag erna, nadat de belevenis-
sen bij de IGK verder zijn bezon-
ken, wederom even contact met 
elkaar zoeken is altijd goed. Na 
een nacht slapen alle belevenis-
sen bij de IGK even opnieuw 
bezien. Vanuit een rustig moment 
komen soms de briljante plannen 
voort.

Opnieuw blijkt dat medezeggen-
schap een groot goed is om op 
alle niveaus de problematiek van 
reservisten helder te bespreken. 
Hoe kun je anders op bezoek 
worden gevraagd bij de IGK? De 
medezeggenschap wacht 
trouwens niet af en gaat binnen-
kort bij de IGK eens navragen wat 
de stand van zaken is ten aanzien 
van de besproken punten. 

Hernieuwd bezoek aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK)
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Ve t e r a n e n o m b u d s m a n  b e g i n t  o n d e r z o e k

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen gaat 
onderzoeken of de (na)zorg voor veteranen in detentie 

goed is geborgd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI). Aanleiding zijn de zorgwekkende signalen die de 

ombudsman sinds midden 2019 bereiken over de 
situatie van gedetineerde veteranen.

Krijgen gedetineerde veteranen de 
(na)zorg waar ze recht op hebben?

Het onderzoek moet, volgens de Veteranen-
ombudsman, duidelijk maken of “gedetineer-
de veteranen de zorg krijgen die ze nodig 
hebben en waar ze recht op hebben. Op 
grond van de Veteranenwet uit 2014 heeft de 
overheid voor hen een bijzondere zorgplicht.” 
Helaas blijkt in de praktijk dat het vizier van de 
betrokken overheidsinstanties daar niet altijd 
op gericht is.   

(Na)zorg
In het kader van het onderzoek wil de 
ombudsman van o.a. de minister voor 
Rechtsbescherming Sander Dekker weten 
hoe de toegang tot (na)zorg geregeld is voor 
de ingesloten veteraan. Van Zutphen steekt  

ook zijn licht op bij (voormalig) gedetineerde 
veteranen zelf. Over dit onderwerp gaat de 
Veteranenombudsman ook in gesprek met 
het Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsys-
teem voor Veteranen (LVZ). Maar ook diverse 
secties van de DJI mogen een bezoek dan 
wel een vragenlijst van de ombudsman 
verwachten. 

Oproep 
De Veteranenombudsman roept veteranen  
en hun familie op hun ervaringen met 
soortgelijke situaties met hem te delen. Dat 
kan schriftelijk of telefonisch:  
veteranen@nationaleombudsman.nl  
of 0800 - 33 55 555. 

D e f e n s i e v i s i e  2 0 3 5  Ve c h t e n  v o o r  e e n  v e i l i g e  t o e k o m s t

Structureel 17 miljard extra nodig voor  
“hoogtechnologische, informatiegestuurde krijgsmacht”

In krap 15 jaar, in 2035, moet de 
Nederlandse krijgsmacht een 
“hoogtechnologische”, door  

informatie gestuurde, adaptieve, 
wendbare organisatie zijn die in 

staat is snel te schakelen. Kortom, 
informatie wordt meer dan ooit 

“het wapen” van Defensie. Dit is 
de kern van de boodschap die het 

ministerie van Defensie uitdraagt in 
de ‘Defensievisie 2035-Vechten 

voor een veilige toekomst’ die op  
15 oktober jl. werd gepresenteerd. 

Het document is in feite de routekaart naar 
het voorlopige einddoel: hoe de krijgsmacht 
er in 2035 voor moet staan. De krijgsmacht 
moet hoe dan ook, volgens minister van 
Defensie Ank Bijleveld, anders ingericht 
worden, anders, slimmer, gaan werken. 
Hoogtechnologisch, informatiegestuurd 
“ongeacht het budget” dat voorhanden is. 

Om die noodzakelijke modernisering van de 
krijgsmacht te bereiken is structureel een 
budget van € 13 tot 17 miljard extra nodig. 
Bijleveld voorziet dan ook “keuzes en 
fasering” onderweg naar de informatie- 
technologisch heringerichte krijgsmacht. 

Gematigd positief
De ACOM reageert in eerste aanleg gematigd 
positief op de Defensievisie 2035. Dat er 
extra budget nodig is voor de ‘nieuwe’ 
krijgsmacht ligt voor de hand. De hamvraag 
hierbij is altijd: hoeveel heeft Nederland over 
voor zijn veiligheid? Met de beraamde 
structurele extra fondsen kruipt ons land ook 
weer een beetje meer op richting de gewens-
te verhoging van de defensie-uitgaven tot 2% 
van het bbp in 2024.

De publicatie van de Defensievisie voor de 
komende 15 jaar is onder meer van belang 
om politieke partijen bij de aanstaande 
verkiezingen te bepalen bij de noodzaak van 
een technologisch hoogwaardige krijgsmacht. 
Een krijgsmacht die in staat is om ook de 
toenemende cyberwarfare dreigingen het 
hoofd te bieden zonder de conventionele 
dreigingen te veronachtzamen. 

De noodzakelijke veranderingen vereisen 
‘langjarige politieke commitment’. “Veiligheid 
is immers geen luxe. Het is een harde 
voorwaarde voor vrijheid, welvaart en 
democratie. Het is een kerntaak van onze 
overheid die meer prioriteit verdient”, aldus 
de Defensieminister. 

A L G E M E E N
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Schuilkerkimpuls
‘Tofelemonen’. Mijn vriend was zichtbaar in verlegen-

heid gebracht. Hij had juist een nieuw familielid aan mij 
voorgesteld en die beet hem toe dat hij moest oppassen 
met zijn omgang met tofelemonen omdat misschien zijn 

doen en laten erdoor beïnvloed zou worden. 

Mijn vriend komt uit Huizen en we 
hebben elkaar decennia geleden 
leren kennen. We werkten beiden 
in de zeilende chartervaart en 
konden het goed vinden met 
elkaar. We vonden elkaar in de 
verhalen van de voormalige 
Zuiderzee aan wiens boorden wij 
beiden waren opgegroeid. Van 
hem leerde ik dat in het protes-
tantse Huizen het de gewoonte is 
om op vrijdag vis te eten. We 
waren wederzijds nieuwsgierig 
naar elkaars religieuze achtergrond 
en werden vrienden.

Hij was zichtbaar in verlegenheid 
gebracht. Ik keek hem vragend 
aan. Het woord, tofelemonen, had 
ik in een eeuwigheid niet gehoord, 
maar kende het als geuzennaam. 
Hij verontschuldigde zich, zoals hij 
onbeholpen kan zijn wanneer de 
dingen niet lopen zoals verwacht. 
Hij verontschuldigde zich voor elke 
protestant die zich minachtend 
uitlaat over katholieken, over 
roomsen.

Het heeft een bijzondere geschie-
denis, dat tofelemonen. Het woord 
laat zien dat de reformatie niet 
voorbij was gegaan aan de joodse 
bewoners van de Lage Landen. Zij 
maakten onderscheid tussen de 
aanhangers van het oude geloof, 
tofel emoene, de Rooms-Katholie-
ken en noemden die van het 
allernieuwste geloof chadesjemo-
nen. Deze laatste aanduiding heeft 
geen ingang gevonden in de 
Nederlandse taal.

Het is opmerkelijk dat zo’n 
objectieve benaming voor een 
religieuze bevolkingsgroep vanuit 
het hebreeuws in het protestants 
idioom een beschimping kon 
worden, waarin het hebreeuwse 
tofel liefst verklaard wordt als 
‘flauw’, ‘aftands’, ‘over de datum’ 
in de duiding van tweederangs.

Katholieke Nederlanders werden 
tot begin 20ste eeuw door de elite 
geclassificeerd als ‘bijwoners’, las 
ik in een recensie van Katholiek in 
de Republiek. De belevingswereld 

van een religieuze minderheid 
1570-1750, een proefschrift uit 
2019 aan de Universiteit van 
Leiden van Carolina Lenarduzzi 
over de katholieke subcultuur in de 
Republiek. In de Republiek kampte 
de grote groep (rooms-)katholieke 
Nederlanders met het verbod op 
de openbare uitoefening van hun 
godsdienst. Ze waren achterge-
steld en werden met wantrouwen 
bejegend. 

Veel Nederlandse katholieken 
moesten het in die jaren stellen 
zonder pastorale zorg of zich 
behelpen met slecht (of niet) 
opgeleide zielzorgers. Hierdoor 
werd het nakomen van kerkelijke 
verplichtingen en het opdoen van 
geloofskennis ernstig bemoeilijkt. 
Het calvinisme was niet per sé een 
aantrekkelijk alternatief. Grote 
groepen katholieke gelovigen 
vervreemden op die manier van de 
kerk. De roomsen telden nauwe-
lijks mee, niet in het bestuur van 
het land, ook niet aan universiteiten 
en bedrijfsleven en de cultuur. Er 
bestond een rijk vocabulaire aan 
scheldwoorden voor deze bevol-
kingsgroep.

Ik las het boek. De belangrijkste 
bevinding van Lenarduzzi is dat de 
katholieken, die getalsmatig de 
grootste bevolkingsgroep vormden 
in de 17e eeuw, zich niet lieten 
onderschoffelen. Tegen de 
verdrukking in waren zij ongemeen 
zelfbewust en vindingrijk. Zij 
berustten in de nieuwe situatie en 
bleken goede, loyale vaderlanders. 
Velen werden zelfs staats- en 
Oranjegezind om vooruit te kunnen 
komen in de maatschappij. 
Lenarduzzi toont aan dat tegen alle 
verboden van uiterlijk vertoon in, 
tegelijkertijd een proces van 
verinnerlijking van het katholieke 
leven voltrok. De huiskamer werd 
het voorportaal van de van 
overheidswege niet toegestane, 
slechts gedoogde godsdienstoefe-
ning. Het leven van een traditionele 
minderheid die buiten de maat-
schappij is geplaatst, laat zich niet 
dwingen. Nee, het wordt ontzet-

tend creatief. Dat is les van 
Lenarduzzi’s proefschrift.

In het Nederland van begin 17e 
eeuw werd van iedereen een 
bewuste godsdienstkeuze 
gevraagd. Echter, een keuze voor 
het katholicisme, de remonstrant-
se, doopsgezinde dan wel de 
lutherse leer betekende ook een 
keuze voor de illegaliteit en allicht 
maatschappelijke consequenties, 
zoals het accepteren van een 
tweederangs burgerschap en het 
betalen van smeergeld aan 
corrupte overheidsdienaren. Net 
als in onze tijd raakten mensen 
vervreemd van de kerk(en) en op 
drift. Zo bestond er een grote 
groep buitenkerkelijken die 
onverschillig stond tegenover het 
instituut kerk. Ook toen al.

Ik kan het niet mooier maken. 
Katholieke emancipatie ten spijt, 
dit aspect van het katholiek leven 
in de Noordelijke Nederlanden 
poets je niet even weg. Binnen de 
katholieke bubbel, achter de 
voordeur, gedijt katholiek leven nog 
wel. Gebruiken zijn hardnekkig en 
omdat een betere wereld komt 
door het voorbeeld dat je geeft en 
niet door de mening die je uit, 
geloof ik dat het wel goed komt. In 
gesprekken met pastoranten merk 
ik echter huiver om zich in de 
maatschappij, in de werkkring van 
Defensie, als katholiek te uiten. 
Mensen worden aangesproken 
over uitglijers van de kerkelijke 
overheid, over rigoristische 
opvattingen van kerkleiders en de 
starheid van hun uitspraken. 
Daarenboven heeft het aangetoon-
de misbruik door rooms-katholieke 
geestelijken de tofelemoonse zaak 
geen goed gedaan. In deze 
antigodsdienstige tijd, houdt men 
het liever voor zich, spreekt men 
zich niet uit en leidt men achter de 
voordeur een katholiek leven. In 
het postmoderne, Randstad 
gecentreerde, Nederland is immer 
plek voor schuilkerken.

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier
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Reorganisaties en het belang van de IST

Vraag je de medewerker en de 
medezeggenschapper wat hen opvalt 
aan het traject dan zullen ze in ieder 
geval (bijna) allemaal zeggen dat het 
traject lang duurt.
De vraag die volgt is, waardoor het 
traject lang duurt. Een vraag die 
daarmee samenhangt is: wat moet er 
allemaal gebeuren voordat een 
nieuwe organisatie gevormd is of een 
oude gewijzigd is? Laten we kijken 
naar het huidige traject.

Het reorganisatietraject:
Noodzaak voor zorgvuldigheid
Uitgangspunt bij een reorganisatietra-
ject is dat dat zorgvuldig moet 
gebeuren. Bij een reorganisatie gaat 
het om functies die door medewer-
kers worden vervuld en waarvan er 
consequenties kunnen zijn voor die 
medewerkers in positieve en/of in 
negatieve zin. Bij een inkrimping zijn 
de consequenties duidelijk, bij een 
uitbreiding van de organisatie zijn ze 
misschien minder duidelijk. Maar ook 
bij een uitbreiding kan er sprake zijn 
van wijzigingen van functies die 
medewerkers meer of minder 
waarderen. Zorgvuldigheid blijft 
belangrijk.

Vijf fases
Het reorganisatietraject is in 5 fases 
verdeeld. De studiefase en voorberei-
dingsfase zijn informeel. De besluit-
vormingsfase en implementatiefase 
formeel. De evaluatiefase komt 
standaard een jaar na de reorganisatie 
(of na een andere periode indien dat 
is afgesproken) en heeft geen invloed 
op de duur van het traject.

Het reorganisatietraject be-
staat uit:

1. studiefase,  
2. Voorbereidingsfase,  
3. Besluitvormingsfase,  
4. Implementatiefase,  
5. evaluatiefase

Studiefase
In de studiefase wordt geconstateerd 
dat er misschien een aanpassing van 
de eenheid (eenheden) moet 
plaatsvinden. Die aanleidingen 
kunnen zijn: bedrijfsvoering (ook 
bijvoorbeeld bij een evaluatie van een 
eerdere reorganisatie), materieelpro-

jecten, samenwerking met andere 
eenheden of organisaties, de 
begroting en andere. Wordt een 
reorganisatie nodig geacht dan moet 
rekening worden gehouden met de 
formatiesterkte, financiële ruimte, de 
hoofdstructuur van het onderdeel en 
de operationele capaciteiten. 
Is de wens/noodzaak om de eenheid/
eenheden aan te passen duidelijk dan 
wordt de opdracht tot een reorganisa-
tie gegeven. De opdracht komt van 
één van de volgende functionarissen 
(de opdrachtgever): de secretaris-
generaal (SG), de commandant der 
strijdkrachten, de plaatsvervangend 
SG, de commandant OPCO, directeur 
DMO of commandant DOSCO. De 
ontvanger van de opdracht (de 
opdrachtnemer) is het hoofd van de 
diensteenheid, tenzij de reorganisatie 
meerdere eenheden treft. De 
opdrachtnemer kan een projectleider 
aanwijzen en projectwerkgroepen 
instellen.

De opdrachtnemer/projectleider gaat 
met het opstellen van het beleids-
voornemen tot reorganisatie aan de 
slag. Daarbij wordt ook de medezeg-
genschapscommissie betrokken, 
informeel. 

In het beleidsvoornemen 
staan:

het doel van de reorganisatie; de 
motieven (redenen voor) de reorgani-
satie; de randvoorwaarden voor de 
reorganisatie (de kaders); het plan van 
aanpak met tijdsplanning; de bij de 
reorganisatie betrokken eenheden en 
medezeggenschapscommissies; en 
als meer eenheden met de reorgani-
satie te maken hebben: het instel-
lingsbesluit voor een tijdelijke 
reorganisatie MC (TRMC).

Voor en bij het opstellen van het 
beleidsvoornemen heeft informeel 
overleg plaatsgevonden tussen de 
opdrachtnemer/projectleider, de 
projectteams en de medezeggen-
schap.

Het officiële vaststellen van het 
beleidsvoornemen wordt gedaan 
door de opdrachtgever. Na vaststel-
ling wordt het officieel doorgestuurd 
naar de medezeggenschap-

scommissie(s) die betrokken is (zijn) 
bij de reorganisatie en ook naar de 
centrales van overheidspersoneel (bij 
een verwachte wijziging van 5 of 
meer functies). De studiefase is 
hiermee afgerond en de voorberei-
dingsfase kan beginnen.

Voorbereidingsfase  
(IST en SOLL)
In de voorbereidingsfase wordt door 
de opdrachtnemer (en projectleider 
met projectwerkgroepen) het 
voorlopig reorganisatie plan (VRP) 
opgesteld. De belangrijkste onderde-
len van dat plan zijn:  de oude 
uitgangssituatie van de eenheid (de 
IST = welke functies zijn er officieel) 
en de nieuwe situatie (de SOLL = 
welke functies komen er officieel). 
Op de IST en de SOLL wordt de 
functievergelijkingstabel gebaseerd. 
Is het VRP gereed en wijzigen 5 
functies of meer, dan wordt het 
concept VRP aan het georganiseerd 
overleg aangeboden. Dat overleg 
vindt plaats in het informeel overleg 
reorganisaties (IO REO). In het IO 
REO geven de centrales van 
overheidspersoneel aan of zij het VRP 
in de besluitvormingsfase ter 
informatie of ter behandeling 
voorgelegd willen krijgen. Het c-VRP 
gaat dan ook naar de opdrachtgever. 
Is de opdrachtgever akkoord dan is 
het VRP geen concept meer en kan 
de besluitvormingsfase van start 
gaan.

In deze fase wordt informeel met 
medezeggenschap en met centrales 
overlegd over het VRP.

Besluitvormingsfase
In de besluitvormingsfase vindt het 
formele overleg met de MC plaats en 
bij een wijziging van 5 of meer 
functies ook met de centrales van 
overheidspersoneel. De MC geeft in 
deze fase officieel advies over het 
VRP. Bereiken de opdrachtnemer (het 
HDE) en de MC geen overeenstem-
ming dan is er sprake van een geschil 
en wordt de geschillenprocedure 
opgestart. 
Als het VRP gevolgen heeft voor het 
algemeen personeelsbeleid, moet 
over het gehanteerde bijzondere 
arbeidsvoorwaardelijke instrumenta-

Iedere medezeggenschapper die al even meedraait heeft het 
wel meegemaakt: een reorganisatietraject. En ook iedere 
medewerker die al wel even bij Defensie werkt heeft het  

meegemaakt: een reorganisatie.
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Reorganisaties en het belang van de IST
rium en over de personele aspecten 
van de reorganisatie overeenstem-
ming worden bereikt met de centrales 
van overheidspersoneel.

Bereiken MC en opdrachtnemer wel 
overeenstemming en zijn ook de 
centrales van overheidspersoneel 
akkoord dan gaat het VRP naar de 
opdrachtgever. De opdrachtgever stelt 
het reorganisatieplan definitief vast. 
Het plan heet nu Definitief Reorgani-
satieplan.

In deze fase wordt met medezeggen-
schap en met centrales overlegd over 
het VRP dat in de voorbereidingsfase 
tot stand is gekomen.

Implementatiefase
In deze fase  worden de medewer-
kers geïnformeerd over hun uitgangs-
punt in het plaatsingsproces op grond 
van de transitiecodes in de functiever-
gelijkingstabel in het DRP. (brief 1)  De 
transitiecodes zijn 1, 2 en 4.   
1 betekent: de persoon gaat 1 op 1 
over. 2 betekent: er zijn minder of 
meer van deze functie. 4 betekent: 
uw functie vervalt. Code 3 betekent: 
dit is een nieuwe functie. 

Op basis van de transitiecodes uit de 
functievergelijkingstabel in het DRP 
wordt een  voorlopige personeelsvul-
lingsplan (PVP) opgesteld. Dit 
voorlopige PVP wordt in de begelei-
dingscommissie personele implemen-
tatie (BCO PI) getoetst op zorgvuldig-
heid en rechtmatigheid. In de BCO PI 
zitten defensie en de centrales van 
overheidspersoneel. 
Is de BCO PI akkoord met het PVP 
dan wordt het officieel vastgesteld.

Daarna ontvangen de medewerkers 
waarvan de functie code 1 en code 2 
(meer functies) heeft gekregen een 
brief (brief 2) met daarin het voorne-
men tot plaatsing. Bij de code 2 
(minder functies) wordt eerst bekeken 
wie kan blijven. Daar zijn afspraken 
over gemaakt tussen defensie en de 
centrales. Degenen die op functie 
kunnen blijven ontvangen een brief 
met daarin het voornemen tot 
plaatsing. De medewerkers waarvoor 
geen functie meer is, ontvangen het 
voornemen tot NIET plaatsing net als 
de medewerkers waarvan de functie 
code 4 heeft gekregen (brief 2). Zowel 
tegen het voornemen tot plaatsing als 
tegen het voornemen tot NIET 
plaatsing kunnen de ontvangers 
binnen 14 dagen een verzoek tot 

heroverweging indienen.

Zijn er heroverwegingen? Dan worden 
deze door defensie met de centrales 
van overheidspersoneel in nog een 
vergadering van de BCO PI bespro-
ken..

Na het positief advies van de BCO PI 
is het PVP definitief. De medewerkers 
krijgen dan een brief met het besluit 
tot plaatsing of het besluit tot NIET 
plaatsing. Ook worden de vacante 
functies 1 en 2 (minder functies), de 
functies met code 2 (meer) en code 3 
op de vacaturebank gepubliceerd.

De uiteindelijke vulling van de nieuwe 
organisatie wordt door de leden van 
de BCO PI getoetst op zorgvuldigheid 
en juiste toepassing van het perso-
neelsbeleid. 

In deze fase vindt toetsing van het 
traject plaats door de centrales van 
overheidspersoneel. Vanaf het 
moment van daadwerkelijke uitvoe-
ring van de reorganisatie bewaakt/
controleert de medezeggenschap of 
deze uitvoering klopt met de afspra-
ken die zijn gemaakt.

Belangrijke producten van het 
reorganisatietraject voor het georgani-
seerd overleg
Voor het overleg met de centrales van 
overheidspersoneel zijn vooral de IST, 
de SOLL, de functievergelijkingstabel 
en het personeelsvullingsplan het 
belangrijkst. Daaruit komen de 
algemene personele aspecten naar 

voren die door de reorganisatie 
geraakt worden. 
Als de IST niet klopt, dan werkt dat 
vertragend, want de IST moet wel 
uitgezocht worden. En dat de IST niet 
klopt komt vaker voor.
Dat de IST niet klopt kan alleen als in 
de periode tussen de vaststelling van 
een eenheid en  een reorganisatie 
wijzigingen in functies hebben 
plaatsgevonden die niet zijn vastge-
legd. 
Om de IST up to date te houden, 
adviseren wij de MC om 2x per jaar 
de IST bij de eenheid te met het 
hoofddiensteenheid (HDE) te 
bespreken en controleren. Het HDE 
mag een wijziging in de IST alleen 
doorvoeren als er overeenstemming 
is met de MC. Is de wijziging zonder 
overeenstemming doorgevoerd dan 
komt dit in het halfjaarlijkse IST 
overleg tussen HDE en MC naar 
boven. De wijziging moeten ofwel 
worden teruggedraaid of er moet 
alsnog een reorganisatietraject 
worden gestart.
Is de IST nog goed en wil het HDE 
iets aanpassen maar weet niet zeker 
hoe, dan kan na overeenstemming 
met de medezeggenschap een 
wijziging van de organisatie voor  
maximaal een half jaar worden 
uitgeprobeerd (een werkorganisatie). 
In dat half jaar kan ervaren worden of 
de wijziging het gewenste resultaat 
heeft of teruggedraaid moet worden.
ls het HDE tevreden is met de 
wijziging, moet er een reorganisatie-
traject worden opgestart om de 
wijziging(en) definitief vast te stellen. 

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

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 Gesloten

CLSK KMSL 26 november Gesloten

CLSK Groep Luchtmacht Reserve (GLR) 1 december Gesloten

CZSK Marinebasis Parera 3 december Gesloten 

CZSK Afdeling Maritieme Logistiek (AML) 7 december  Gesloten

CZSK Afdeling Maritieme Techniek (AMT) 7 december Gesloten

CZSK Sea Training Command (STC) 7 december Gesloten

DOSCO Coördinatiecentrum Expertise Arbeids- 7-13 december Gesloten

 omstandigheden en Gezondheid (CEAG) 

CZSK KMTO 15 december 9 november

CZSK Staf GC OEM 16 december Gesloten

CLSK AOCS NM 14 januari  2 december

CZSK Marine Training Command (MTC) 18 januari 30 november
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Vo o r  D e f e n s i e m e d e w e r k e r s  d i e  l a n g e r e  t i j d  t h u i s w e r k e n

Akkoord bereikt over  
interim-vergoeding Arbo-middelen

De looptijd van de coronamaatregelen gaat, zoals onlangs is bekendgemaakt, langer 
duren. Dat zal dus ook op langere tijd onze manier van werken beïnvloeden.  

In samenspraak met de bonden gaat Defensie nieuw integraal beleid opstellen  
voor het duurzaam tijd- en plaats onafhankelijk werken.

De bonden en Defensie willen 
ook voor de periode na corona de 
medewerkers de mogelijkheid 
bieden om blijvend “wendbaar” 
te kunnen werken. Op die manier 
willen de partners het welzijn van 
het personeel verhogen. 

Eind oktober is er tussen Defen-
sie en de bonden, vooruitlopend 
op het nieuwe integrale beleid, 
een akkoord bereikt over een 
interim-regeling betreffende een 
vergoeding van Arbo-middelen 
voor de medewerkers. De 
regeling betreft mensen die 
gedurende langere tijd minimaal  
1 dag per week thuiswerken en 
daarbij minimaal 2 uur beeld-
schermwerk per dag verrichten.
Bij de inrichting van de werkplek-

ken op kantoorlocaties wordt 
rekening gehouden met de 
voorschriften uit de Arbo wet- en 
regelgeving. Hierin zijn regels 
opgenomen over de fysieke 
belasting en beeldschermarbeid, 
zoals vereisten voor het meubilair 
en de apparatuur. Op een 
thuiswerkplek wordt logischerwijs 
niet altijd aan deze vereisten 
voldaan. Nu veel medewerkers 
door omstandigheden langdurig 
en veelvuldig thuis (beeldscherm)
werken hebben de werkgever en 
de bonden door middel van deze 
interim-regeling een snel uitvoer-
bare oplossing bedacht voor de 
korte termijn.

Defensie en de bonden vinden 
dat ‘voor de medewerkers die 
voor langere tijd minimaal één dag 
per week structureel thuiswerken 
en minimaal twee uur beeld-
schermwerk per werkdag 
verrichten’ de volgende voorzie-
ningen ergonomisch noodzakelijk 
zijn:

• ergonomische bureaustoel
• (los) standaard toetsenbord
• (losse) standaard muis
• beeldscherm
• voetensteun
• laptophouder

Maatwerk voor specifieke 
voorzieningen

Een laptop voor thuisgebruik valt 
buiten deze interim-regeling. Dat 
laat onverlet dat Defensiemede-
werkers die bij thuiswerken een 
computer nodig hebben en die 
nog niet verstrekt hebben 
gekregen van de werkgever deze 
kunnen aanvragen via de gebrui-
kelijk kanalen. Het in gebruik 
hebben van een laptop van 
Defensie is geenszins een 
voorwaarde om van de mogelijk-
heden van deze interim regeling 
gebruik te kunnen maken. De 
ergonomische voorzieningen 
dienen wel aan bepaalde kenmer-
ken en/of normen te voldoen en 
voor elk middel geldt een maxi-
maal te declareren bedrag. Voor 
specifieke voorzieningen buiten 
de noodzakelijke ARBO-voorzie-
ningen, geldt maatwerk. Dit kan 
aan de orde zijn bij specifieke 
functies, specifieke omstandighe-
den of als er specifieke aanpassin-
gen nodig zijn. Er bestaat bij 
Defensie in de huidige situatie al 
de mogelijkheid om op basis van 
medische indicatie en werkplek-
onderzoek, werkplekvoorzienin-
gen aan te vragen. In overleg 
tussen de medewerker en zijn 
leidinggevende en daarbij een 
mogelijk advies van Bedrijfszorg, 
kunnen maatregelen op maat 
worden getroffen. 

De nota met de specifieke 
kenmerken, normen en maximaal 
te declareren bedragen kunt u 
opvragen bij het Secretariaat van 
de ACOM of raadplegen op onze 
website www.acom.nl.

Aanpassingen eigenbijdrage 
tegemoetkoming woning-
huur Buitenland

In de vergadering van de werk-
groep Algemene Financiële 
Rechtspositie van 26 september jl. 
is een aanpassing besproken van 
artikel 13 van het Voorzieningen-
stelsel Buitenland (VBD). Artikel 
13 van het VBD handelt over de 
tegemoetkoming woninghuur en 
de eigenbijdrage die de Defensie-
ambtenaar verschuldigd is. Indien 
de Defensieambtenaar in een 
passende woning is gehuisvest, 
waarvan de huur niet lager is dan, 
of gelijk is aan de eigen bijdrage, 
bestaat de eigenbijdrage normaal 
gesproken uit 17% van de som 
van de wedde of salaris van de 
Defensieambtenaar. In artikel  
13 lid 7 van het VBD is opgeno-
men dat de eigenbijdrage 10% 
bedraagt indien de Defensieamb-
tenaar vanuit een eigendomswo-
ning met een tegemoetkoming in 
de verplaatsingskosten is verhuisd 
naar het buitenland en hij gedu-
rende zijn plaatsing of een deel 
van die plaatsing deze eigendoms-
woning aanhoudt en die woning 
niet verhuurt of ter beschikking 
stelt aan een ander dan één van 
de eigen- stief- of pleegkinderen. 

In de praktijk komt het echter 
steeds vaker voor dat een 
Defensieambtenaar na afloop van 
zijn plaatsing in het buitenland 
nogmaals een buitenlandse 
functie gaat bekleden. In dat geval 
zou de eigenbijdrage van zijn 
nieuwe huurwoning niet meer 
10% bedragen omdat de Defen-
sieambtenaar in dit specifieke 
geval niet is verhuisd vanuit zijn 
eigendomswoning maar vanuit zijn 
huurwoning in het buitenland. 

Zo stel je je (ergonomische)  
bureaustoel goed in:

Afb.: Defensie
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Deze situatie werd door de 
bonden alsmede door Defensie 
als ongewenst beschouwd. Om 
deze situatie op te lossen is door 
Defensie een wijziging voorge-
steld om bij een verhuizing 
buitenland-buitenland de eigenbij-
drage (indien nog steeds aan alle 
voorwaarden wordt voldaan) voor 
deze groep ambtenaren voor de 
nieuwe huurwoning op 10% te 
laten staan. 

Een andere groep waarvoor de 
ACOM in het overleg geprobeerd 
heeft om de eigenbijdrage op 
10% te stellen is de groep 
Defensieambtenaren die in 
Nederland geen eigendomswo-
ning heeft aangehouden maar 
voor terugkeer naar Nederland 
een eigendomswoning koopt. Wij 
vinden dat deze Defensieambte-
naren voor de periode dat zij de 
nieuwe woning in Nederland in 
hun bezit hebben ook aanspraak 
zouden moeten maken op de 
eigenbijdrage van 10%.  

Dit voorstel werd vooralsnog niet 
ondersteund door de overige 
partners aan tafel. Wel is afge-
sproken dat bij de aangekondigde 
herziening van het VBD de 
systematiek van de eigenbijdrage 
in zijn geheel goed en in de 
huidige tijdsgeest beschouwd 
gaat worden. 

Alle verslagen van de diverse 
werkgroepen zijn te raadplegen 
via de website van de ACOM, 
www.acom.nl.

A a n g e b o d e n  a a n  h e t  S e c t o r o v e r l e g  D e f e n s i e  ( S O D )

Inzetbrief Arbeidsvoorwaarden  
2021 ACOM (CCOOP)  

De ACOM maakte er ook geen 
geheim van eraan te hechten om 
nu eens tijdig, voor het aflopen 
van de huidige arbeidsvoorwaar-
den, te komen met een nieuw 
onderhandelaarsresultaat. Op die 
manier weet het Defensieperso-
neel in het algemeen en onze 
leden in het bijzonder, tijdig en 
onderbouwd waar men voor kiest. 
Belangrijker nog de mensen 
weten dan ook op welk moment 
nieuwe afspraken gaan gelden. 

Bij het tot stand komen van de 
voorgaande arbeidsvoorwaarden 
was immers telkens weer sprake 
van aanspraken met een terugwer-
kende kracht en dat willen we 
deze keer voorkomen. Daarnaast 
hebben we moeten constateren 
dat een aantal concrete toezeggin-
gen over de invoering van een 
nieuw bij de tijd passend loonge-
bouw, FPS en de introductie van 
een vereenvoudigd model van 
toelagen, niet zijn waargemaakt op 
de overeengekomen momenten.

In de huidige tijd zou het van 
respect en waardering richting het 
personeel van Defensie en onze 
achterban getuigen om nu eens 
tijdig een nieuw onderhandelaars-
resultaat voor te leggen. De 
huidige arbeidsvoorwaarden 

hebben een looptijd tot 1 januari 
2021 en deze datum nadert met 
rasse schreden.

Dit was de reden dat de ACOM 
op 29 oktober jl. heeft besloten 
om richting de werkgever 
Defensie in een inzetbrief kenbaar 
te maken over welke onderwer-
pen wij in ieder geval op zeer 
korte termijn willen overleggen. 
Wat ons betreft moet, naast 
uiteraard een loonontwikkeling 
ook op andere essentiële zaken 
(het Levensfasebewust perso-
neelsbeleid, het Bezoldigingssys-
teem voor militairen en het 
nieuwe Personeelssysteem voor 
militairen) een (vervolg)stap 
worden gezet. Mede daarom zijn 
wij dan ook van mening dat er 
snel begonnen moet worden met 
de onderhandelingen voor nieuwe 
arbeidsvoorwaarden. In onze 
inzetbrief roepen wij Defensie dan 
ook op om, mede op basis van 
deze brief, een begin te maken 
met de onderhandelingen.

Inzetbrief 
In onze inzetbrief beginnen wij 
met de constatering dat de 
wereld om ons heen in rep en 
roer is en dat de grote aantallen 
vacatures binnen de krijgsmacht 
ons enorm frustreren. Daarnaast 

staat Defensie onder enorme druk 
doordat, naast de toch al moeilijk 
uit te voeren primaire taken van 
Defensie in het algemeen en de 
krijgsmacht in het bijzonder, er 
momenteel veelvuldig een beroep 
wordt gedaan op het Defensieper-
soneel als kritische sector in het 
corona-tijdperk. Het reguliere 
werk gaat door en daarnaast 
wordt personeel van Defensie 
regelmatig ingezet in het alge-
meen belang. Wij geven in onze 
inzetbrief duidelijk aan dat de 
datum van 1 januari 2021 met 
rasse schreden nadert en wij 
eraan hechten dat het personeel 
van Defensie, en daarmee onze 
leden, een tijdig arbeidsvoorwaar-
denresultaat verdienen.

Bij het tot stand komen van de laatste arbeidsvoorwaarden, die 
na een moeizaam en langdurig proces tot stand waren gekomen, 

sprak de ACOM-voorzitter in het SOD al uit dat het tijd was om 
nu de hand aan de ploeg te slaan en door te pakken met het 

uitwerken en realiseren van de gemaakte afspraken. 
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Looptijd
Voor wat betreft de looptijd geven 
wij de voorkeur aan een nieuw 
arbeidsvoorwaardencontract met 
een relatief korte looptijd. Wij 
denken daarbij aan een looptijd 
van maximaal twee jaar. Naar 
onze overtuiging zit het Defensie-
personeel te wachten op een 
duidelijk arbeidsvoorwaardelijk 
signaal en het waarmaken van 
gedane toezeggingen en nako-
men van gemaakte afspraken. 

Loonontwikkeling
Aangaande ‘Loonontwikkeling’ 
stellen wij dat in de laatste twee 
arbeidsvoorwaardenakkoorden 
sprake is geweest van loonont-
wikkeling voor het Defensieperso-
neel. Dat was ook hoog tijd en 
werd door het Defensiepersoneel 
gezien als “eerste stapjes in de 
goede richting”. Het spreekt voor 
zich dat wij van mening zijn dat er, 
als vervolg op de eerder gezette 
“stapjes in de goede richting”, 
sprake dient te zijn van een 
dusdanige loonontwikkeling dat 
de koopkracht van het Defensie-
personeel op het einde van de 
looptijd van het te sluiten akkoord, 
aanmerkelijk verbeterd is. 

Op het gebied van ‘Levensfasebe-
wust personeelsbeleid’ doen wij 
onder andere een concreet 
voorstel voor uitbreiding van de 
uitkering bij aanvullend geboorte-
verlof.

Bezoldigingssysteem voor 
militairen 

Zoals al aangegeven zijn de 
afspraken aangaande het ontwik-
kelen van een bij de tijd passend 
bezoldigingssysteem voor 
militairen en de introductie van 
een vereenvoudigd model van 
toelagen niet tijdig ingevoerd. Dat 
betreuren wij ten zeerste en in die 
zin zouden wij dan ook een aantal 
stappen willen zetten om duidelijk 
te maken dat wij die eerdere 
afspraak niet vrijblijvend hebben 
gemaakt. Wij stellen in onze 

inzetbrief dan ook voor om de 
huidige tijdelijke salaristabel die is 
ingevoerd per 1 januari 2019, 
gelet op eerdere afspraken, per  
1 januari 2021 structureel op te 
nemen in de salaristabel. Daar-
naast vinden wij nog steeds dat 
het beroep van militair het meest 
serieuze beroep ter wereld is en 
daar past naar onze mening geen 
(militair specifiek) minimum jeugd-
loon bij. Een volwassen beroep 
verdient een volwassen salaris. 
Wij stellen dan ook voor om het 
militair specifiek minimumloon 
per 1 januari 2021 op te nemen 
als laagste salaris in de salarista-
bellen voor militairen. Bijkomend 
voordeel is dat daarmee zowel de 
toelage militair specifiek mini-
mumloon als militair specifiek 
minimumjeugdloon kunnen 
vervallen waardoor ook direct een 
stap wordt gezet in het vereen-
voudigen van (het model van) 
toelagen. Daarnaast zijn wij ervan 
overtuigd dat deze stappen ook 
zullen bijdragen aan de populari-
teit van Defensie als werkgever. 
Vele bedrijven betalen bij aanvang 
indiensttreding immers ook al 
meer dan het minimum jeugdloon 
aan potentiële werknemers.

FPS
Naar aanleiding van de laatste 
CAO is overeengekomen dat alle 
onderofficieren en officieren met 
een FPS2-aanstelling, bij voldoen-
de functioneren, een vaste 
aanstelling zouden krijgen. 
Afgaande op de signalen uit de 
achterban heeft dit element 
aanzienlijk bijgedragen aan het 
behoud van militairen. Zoals 
veelvuldig aangegeven zou er, 
wat de ACOM/CCOOP betreft, 
echter een personeelssysteem 
moeten ontstaan dat in de kern 
gebaseerd is op een vast bestand 
van beroepsmilitairen aangevuld 
met een flexibele schil. Wij zijn 
dan ook gaarne bereid afspraken 
te maken over het, per 1 januari 

2021, daadwerkelijk schrappen 
van FPS2 voor onderofficieren en 
officieren. Men zou dan direct na 
de dienverplichting (FPS1) een 
FPS3 aanstelling kunnen krijgen.

Opleidingsbudget burgers 
en militairen

Bij het maken van afspraken over 
het opleidingsbudget voor 
burgerpersoneel is uitvoerig 
gesproken over de relatie met het 
opleidingsbudget van militairen. 
Dat ging echter met name over 
de verschillen in hoogte en 
opbouwsnelheid. Wat ons betreft 
is er onvoldoende stil gestaan bij 
de effecten op deze budgetten op 
het momenten dat medewerkers 
overgaan van een burgeraanstel-
ling naar een militaire aanstelling 
en vice versa. Zeker in een tijd 
waarin mensen die stap vaker 
willen/zullen zetten, maar de 
werkgever dit ook zeker propa-
geert, zouden wij hier nieuwe 
afspraken over willen maken.

Thuiswerkvergoeding
Recentelijk zijn wij als sociale 
partners een interim-regeling 
overeengekomen voor het 
vergoeden van ARBO-middelen 
bij thuiswerken wegens  
COVID-19. Daarbij is ook afge-
sproken dat er nog overlegd zou 
gaan/kunnen worden over een 
thuiswerkvergoeding. Wij stellen 
nu voor om, met terugwerkende 
kracht tot maart 2020, een 
(onbelaste) thuiswerkvergoeding 
van € 2,-- per thuiswerkdag voor 
de looptijd van deze CAO, toe te 
kennen aan werknemers die ten 
gevolge van COVID-19 hebben 
thuisgewerkt. 

Indien u onze volledige inzetbrief 
wilt lezen kunt u deze zoals 
gebruikelijk aanvragen bij ons 
Secretariaat of raadplegen op 
www.acom.nl.

S O D
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1  Afdeling Internationaal Europees Recht, sectie Arbeidsrecht en Sociaal Beleid.

De algemene conclusie van de 
(toenmalige) promovenda luidt 
bevestigend: De rechtspositie van 
de militair kan worden genormali-
seerd. Maar de vervolgvraag is 
‘moeten we dat ook willen?’ 
Volgens Hummel is normalisering 
wenselijk voor zowel de uniformi-
teit van het arbeidsrecht als voor 
de (toekomstige) rechtspositie van 
de militair ambtenaar. Ze draagt in 
haar proefschrift zowel de 
argumenten ‘vóór’ als ‘tegen’ aan. 

Uitzonderingsbepalingen
Instandhouding van die bijzondere 
rechtspositie van de militair 
vereist verankering door middel 
van uitzonderingsbepalingen. De 
gepromoveerd arbeidsrechtjurist 
pleit dan ook voor een eigen 
speciaal daarop toegesneden wet, 
die zij het liefst weer ‘Militaire 
Ambtenarenwet’ wil noemen. 
Deze specifieke wet moet 
voorzien in de connectie tussen 
de bijzondere ambtenaar die de 
militair is en de ontwikkelingen die 
het arbeidsrecht doormaakt. 

De rechtspositie van de militair 
wijkt nu sterk af als gevolg van de 
aan de krijgsmacht opgedragen 
taken die hoge eisen stellen als 
het gaat om betrouwbaarheid, 
paraatheid, inzetbaarheid en 
flexibiliteit. Waar ‘gewone’ 
ambtenaren inmiddels een 
arbeidsovereenkomst hebben, 
geldt voor de militair ambtenaar 
een ander arbeidsrechtelijk 
regiem. 

Wet normalisering  
rechtspositie ambtenaren

Mr.dr. Nataschja Hummel  
(Alkmaar 1979) is nu universitair 
docent aan de Universiteit  
Utrecht1, maar ze begon haar 
arbeidzaam leven als marineoffi-
cier. Haar vader, die zijn dienst-

plicht bij de marine uitdiende, 
droeg het oudste defensieonder-
deel een warm hart toe en 
stimuleerde haar post-vwo keuze 
voor een officiersopleiding aan het 

Koninklijk Instituut voor de Marine 
(KIM). In 2002 werd de opleiding 
tot officier van de elektrotechni-
sche dienst succesvol afgerond. 
Maar in 2007 maakte Hummel de 
switch van ‘elektronica’ naar een 
rechtenstudie in deeltijd. “De 
techniek was toch niet waar mijn 
hart lag”, verklaart de ex-marineof-
ficier die in 2012 de Koninklijke 
Marine (KM) verliet, haar ‘civiele’ 
overstap. Maar de voornaamste 
reden voor de switch lag meer in 
de sfeer van ‘juridisch-weten-
schappelijke doorontwikkeling’. 

Met haar masterscriptie rechten 
over de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren die 
indruk maakte op de scriptiebege-
leider, sleepte de nieuwbakken 
arbeidsrechtjuriste namelijk een 
baan in de wacht als docent-
onderzoeker aan de Amsterdamse 
Vrije Universiteit. “Mijn interesse 
lag op het gebied van arbeids-
recht, - het ambtenarenrecht. De 
kans om mij daar volledig op toe 
te leggen zou ik bij Defensie niet 
krijgen, vandaar mijn besluit om 
de organisatie te verlaten.” 

  

Normalisering rechtspositie 
militair ambtenaar

Al in een vroege fase van haar 
rechtenstudie bloeide als het ware 
bij Nataschja Hummel de inte-
resse (verder) op voor de bijzon-
dere rechtspositie van de militair 
ambtenaar. Met als (voorlopig) 
eindresultaat het kloeke proef-
schrift (765 pagina’s inclusief 
bijlagen) ‘De bijzondere rechtspo-
sitie van de militair’. 
De Wet normalisering rechtsposi-
tie ambtenaren (in 2010 aanhangig 
gemaakt) was een interessant 
studieobject voor intensief 
wetenschappelijk graafwerk 
“omdat in die wet het arbeids-
recht en ambtenarenrecht bij 
elkaar komen. Wat me opviel was 
dat een aantal groepen, waaron-
der militairen, zijn uitgezonderd, 
- die zijn niet ‘genormaliseerd’ - en 
ik vroeg mij af waarom dat 
eigenlijk zo is. Is dat terecht? Daar 
ben ik al in mijn masterscriptie 
verder mee gegaan. Al snel bleek 
dat het onderzoeksonderwerp 
dwingt tot het maken van keuzes. 
Daarom heb ik destijds alleen 
gekeken naar het Flexibel Perso-
neelssysteem (FPS) en de 
dienverplichting. ‘Is het nou echt 

Is ‘normalisatie’ van de rechtspositie van de militair mogelijk en gewenst?

Kan de bijzondere rechtspositie van de militair worden 
‘genormaliseerd’, - dat wil zeggen ‘gelijkgetrokken’ met 

die van civiele ambtenaren? Zo ja, onder welke voor-
waarden? Die vragen liggen aan de basis van het proef-
schrift ‘De bijzondere rechtspositie van de militair’, dat 

de arbeidsrechtjurist Nataschja Hummel op 8 oktober jl. 
met succes verdedigde.. 

Gepromoveerde arbeidsjurist Hummel pleit 
voor arbeidsovereenkomst voor militair

I N T E R V I E W
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bijzonder vergeleken met hoe het 
in het arbeidsrecht is geregeld?’. 
En: “Ook al is het bijzonder, zou je 
dan toch niet in het arbeidsrecht 
ook die elementen die de positie 
bijzonder maken kunnen regelen. 
In mijn proefschrift heb ik dat dus 
verder uitgewerkt”. 

Wat u bepleit is dat de rechtsposi-
tie van de militair ‘genormaliseerd’ 
wordt d.w.z. ‘gelijkgetrokken’ met 
die van de civiel ambtenaar maar 
dan met behoud van die militair-
specifiek uitzonderingen. Is dat 
een goede omschrijving van wat u 
voorstelt in uw proefschrift?

“Ik heb in eerste instantie 
onderzocht wat er nou echt 
bijzonder is aan de rechtspositie 
van de militair ten opzichte van 
gewone ambtenaren en werkne-
mers in de marktsector. Vervol-
gens heb ik gekeken of dat nog te 
rechtvaardigen valt vanuit de 
taken van de krijgsmacht, Voor 
sommige bepalingen uit de Wet 
ambtenaren defensie (WAD) is dat 
niet het geval. Die zouden 
sowieso geschrapt kunnen 
worden. De rest is bijzonder, maar 
ik ben nagegaan of ze toch wel in 
het arbeidsrecht kunnen worden 
opgenomen als aparte bepalingen 
voor militairen. Bijvoorbeeld de 
dienverplichting. Dat zou dan een 
bijzonder opzegverbod gericht op 
de militair kunnen zijn dat je kunt 
behouden in het arbeidsrecht.” 
‘Normalisering’, onder voorwaar-
den, is, in de optiek van dr. 
Hummel, wenselijk “voor de 
militair en Defensie in verband 
met aansluiting bij de ontwikkelin-
gen in het arbeidsrecht. Die 
noodzakelijke aansluiting wordt 

geoptimaliseerd door het gelijk-
trekken van de huidige vorm van 
de rechtspositie van militairen.”
Want het militaire ambtenaren-
recht is sinds de invoering op  
1 januari 2020 van de Wet 
normalisering rechtspositie ambte-
naren, nog meer een niche 

geworden schrijft u. Bijna nie-
mand houdt zich er in de juridi-
sche wetenschap nog mee bezig?
“Er zijn niet veel rechtsweten-
schappers meer die over het 
ambtenarenrecht schrijven. Ook 
wordt het vak ambtenarenrecht 
op steeds minder universiteiten 
gegeven. Aan de UvA wordt nog 
wel ‘Militair ambtenarenrecht’ 
gedoceerd.”

Naast de mogelijke verweving in 
het (civiele) arbeidsrecht van de 
militaire rechtspositie, keek 
Nataschja Hummel mede in dat 
verband ook naar de positie van 
reservisten en burgerambtenaren. 
Dit “vanwege de bestaande wens 
om per overheidswerkgever een 
arbeidsregiem te voeren. Ik 
constateer dat de rechtspositie 
van de reservist toch wel ram-
melt. Er is aansluiting gezocht bij 
die van de beroepsmilitair maar 
dat is op bepaalde punten 
ongelukkig. Neem bijvoorbeeld 
bevordering en het FPS, dat zich 
niet zo goed leent voor mensen 
die niet continu in werkelijke 
dienst zijn. Daar ligt zeer zeker 
een taak om meer onderzoek naar 
te doen, met name nu in het kader 
van de adaptieve krijgsmacht 
wordt ingezet op meer reservisten 
binnen de organisatie. Het is 
noodzakelijk de rechtspositie van 
de reservisten glad te strijken, om 
het zo te zeggen. Als je het 
vergelijkt met de oproepkracht in 
het arbeidsrecht dan geniet de 
oproepkracht meer bescherming 
dan de reservist. Dat vind ik een 
heel wrange conclusie.”

Geen (politiek) draagvlak 
Aanpassing van de ‘Wet ambtena-
ren defensie’ aan de hand van de 
bevindingen en aanbevelingen in 
de dissertatie is een herculische 
opgave. “Ja, het begin is er, maar 
ik heb geen ontwerp-Militaire 
Ambtenarenwet opgenomen in 
mijn proefschrift. Ik ben weliswaar 
geen wetgevingsjurist maar als ik 
de vraag voorgelegd krijg om daar 
nader onderzoek naar te doen, 
wellicht ja!’ 

Maar de 
kersverse 
doctor in de 
Rechtsgeleerd-
heid maakt 
zich geen 
illusies dat 
haar thesis de 
normalisering van de 
rechtspositie van de militair 
daadwerkelijk in gang zal zetten, 
althans niet op korte termijn. Daar 
is op dit moment geen (politiek) 
draagvlak voor. Maar Hummel 
voorziet dat Defensie er vroeg of 
laat “tegen aan loopt dat het 
moeilijk is om die bijzondere 
positie echt te onderhouden. Dan 
kan mijn proefschrift misschien 
als leidraad dienen.” 

Het zou toch doodzonde zijn als 
het wellicht na vluchtige lezing in 
de een of andere diepe lade 
verdwijnt?

“Ja, maar het is nu aan de bonden 
en Defensie. Ik heb begrepen dat 
er veel interesse is en dat er veel 
behoefte is aan een beschrijving 
van de bijzondere positie van 
militairen. Ik denk dat mijn 
proefschrift zeker in die discussie 
kan bijdragen. Over een half jaar is 
het embargo eraf en is het te 
downloaden van het internet. De 
samenvatting en conclusies zijn 
overigens nu al beschikbaar..” 
Is dit nou het slotakkoord voor u 
voor wat betreft de rechtspositie 
van de militairambtenaar of blijft u 
ermee bezig?

“Ik blijf natuurlijk de ontwikkelin-
gen daarin wel volgen. Nee, 
helemaal loslaten doe ik niet, - dat 
zou ook een beetje raar zijn. Ik 
ben er tenslotte 8 jaar mee bezig 
geweest dus het helemaal uit 
handen laten vallen zal ik zeker 
niet doen.” 

Kanttekening ACOM
De opvattingen en uitspraken in 
dit interview geven niet (zonder 
meer) de opvattingen, overtuiging 
en houding van de ACOM de 
Bond van Defensiepersoneel weer 
over de onderwerpen en thema’s 
die besproken worden.
Wij vinden het echter van belang 
dat ‘de werkvloer’ (het Defensie-
personeel, ACOM-leden in het 
bijzonder), kennis neemt van de 
opvattingen, bevindingen en 
aanbevelingen in het proefschrift 
van dr. Nataschja Hummel.
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Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van 
pensioenfonds ABP, bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal telkens 

een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen.

Is er nog nieuws van het ABP? - 
Korte update Pensioenakkoord

Het lijkt stil in Den Haag. De knopen die moeten worden doorgehakt zijn 
blijkbaar nog niet allemaal gevonden. Na het gejuich van een jaar geleden 

over het historische akkoord, blijken er toch wat haken en ogen te zijn. 
De moed om door te pakken is nog niet gevonden. Toch dringt de tijd. 

Pensioenen en al wat ermee samenhangt

De cijfers van de pensioenfond-
sen dwingen binnen het huidige 
Financieel Toetsingskader (FTK) 
tot korten. De minister heeft, in 
de opmaat naar het Akkoord vele 
dingen gezegd en een aantal 
leken op toezeggingen. 

‘Groningse’ toestanden
Na het akkoord volgden er wel 
weer ‘nuanceringen‘. Maar er zijn 
toch veel belanghebbenden die 
vol vertrouwen waren en mis-
schien zelfs nog wel zijn, in een 
maatwerk oplossing voor de tijd 

tussen het akkoord en de 
invoering van dat akkoord. De 
zogenaamde transitie-periode.
Het lijken wel ‘Groningse’ 
toestanden: het invullen van de 
daadwerkelijke oplossing strom-
pelt, af en toe, een beetje 
voorwaarts. Overleg vindt vooral 
plaats in beslotenheid. Niet goed, 
maar wel heel ‘polder’ .
Binnen het huidige FTK zijn er 
geen mogelijkheden. De proble-
men die er zijn met de pensioe-
nen zijn er alleen vanwege de 
verplichte zeer lage rekenrente.  

Er wordt dus geen rekening 
gehouden met de daadwerkelijk 
behaalde rendementen. Deze 
liggen gemiddeld rond de  
7 procent. 

Projectierendement
In het akkoord zou gegaan 
worden naar een projectierende-
ment. Dit moet zo snel mogelijk al 
vooruitlopend worden ingevoerd. 
Dat geeft ook perspectief aan de 
invulling van de overige aspecten 
die nog gaan bovenkomen bij de 
overgang van oud naar nieuw. 
Hierbij kan dan afscheid worden 
genomen van de niet realistisch 
lage discontovoet waarmee de 
dekkingsgraad wordt berekend.
Voor het Verantwoordingsorgaan 
(VO) staat in de november de 
Premie- en Indexatienota 2021 op 
de rol. Door het VO is over 
Premie- en Indexatienota 2020 
destijds geen positief advies 
uitgebracht. 

Afwachten
Dat advies werd na ampele 
overweging door het bestuur ter 
zijde gelegd, maar toch……
Dit jaar kan er, ook gezien de 
opvattingen binnen het VO, alleen 
maar een positief advies volgen 
als er ook gerekend wordt met 
een realistisch projectie-
rendement. Dat zou laten zien 
hoe de toekomst er uit kan zien.

Kijken wat er gebeurt.

Ben Groen
Betaaldata  2020
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

November 24 november  23 november 23 november
 (incl. eindejaarsuitkering)
December 22 december 23 december 23 december

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

Betaaldata  2021
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

Januari 22 januari 21 januari 21 januari
Februari 24 februari  23 februari 23 februari
Maart 24 maart 23 maart 23 maart
April 23 april 22 april 22 april 
Mei 21 mei 20 mei 20 mei
 (incl. vakantiegeld) (incl. vakantiegeld)
Juni 24 juni 23 juni  23 juni
Juli 23 juli 22 juli 22 juli
Augustus 24 augustus 23 augustus 23 augustus
September 24 september 23 september 23 september
Oktober 22 oktober 21 oktober 21 oktober
November 24 november 23 november 23 november
 (incl. eindejaarsuitkering)
December 22 december 21 december 21 december

*  Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de 
rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

Bĳ  DFD bent u verzekerd van maatwerk.
T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

DFD is ruim 25 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek-
advies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. 
U wilt verhuizen of droomt van een eigen huis. 
Of u nu voor het eerst een woning huurt, koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek 
die bij u past. 

DFD biedt u zorgeloos woongenot 
en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor militairen 

met een FPS fase-1 en -2 contract;
✔  Echt onafhankelijk en persoonlijk advies 

door de DFD-regioadviseur;
✔  Duidelijkheid en transparantie, 

u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
✔  Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
✔  De optimale hypotheek met de scherpste 

tarieven.
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Dit artikel gaat over de beoorde-
lingssystematiek en hoe de 
bestuursrechter omgaat met 
vastgestelde beoordelingen.

Wettelijke regeling
De wettelijke regels over de 
beoordeling zijn neergelegd in arti-
kel 28b van het Algemeen militair 
ambtenarenreglement (AMAR). 
Nadere regels zijn te vinden in de 
Voorlopige Voorziening Uitvoe-
ringsregeling AMAR (VV 
URAMAR). De huidige regelge-
ving is voortgekomen uit de 
Beleidsregel functioneringsge-
sprekken en beoordelingen 
defensie (BFBD) die niet meer 
van kracht is. 

Definitie beoordeling
De huidige regelgeving bevat 
geen definitie van het begrip 
‘beoordeling’. De BFBD gaf als 
definitie: ‘Een schriftelijk  
vastgelegde waardering van de 
functievervulling van de militair of 
ambtenaar in het beoordelingstijd-
vak, alsmede van zijn gedrag in 
relatie tot die functie.’ Functione-
ringsbeoordeling houdt in het 
beantwoorden van de vraag of het 
functioneren van de militair 
voldoet aan de functie-eisen.

Een beoordeling kan worden 
opgemaakt als de commandant of 
de militair dit wenselijk vindt. De 
militair kan daartoe een aanvraag 
bij de commandant indienen, die 
kan worden afgewezen als 

minder dan één jaar geleden 
reeds een beoordeling is vastge-
steld. De beoordeling vindt niet 
periodiek plaats, bijvoorbeeld aan 
het einde van het kalenderjaar, 
maar vindt plaats naar gelang daar 
behoefte aan is.  

Wat wordt beoordeeld?
In de beoordeling wordt door het 
bevoegd gezag een oordeel 
gegeven over de wijze waarop de 
militair zijn functie, inclusief 
eventueel andere opgedragen 
werkzaamheden, gedurende het 
beoordelingstijdvak heeft vervuld. 
De functievervulling wordt kritisch 
tegen het licht gehouden, waarbij 
elke rubriek - met de daarin 
benoemde ‘gezichtspunten’ 
(onderdelen) - worden gewaar-
deerd met een score. 
Naast de feitelijke taken worden 
ook de persoonlijke competen-
ties, zoals kennis, vaardigheden, 
gedrag en persoonlijke kwaliteiten 
waarmee in de toegewezen 
functie bepaalde doelen worden 
bereikt, gewogen. Privéomstan-
digheden die buiten de dienst 
liggen, kunnen worden meege-
wogen, hoewel in de praktijk daar 
terughoudend mee wordt 
omgegaan.

Hoe komt een beoordeling 
tot stand?

Een eerste beoordelaar (functio-
nele chef van de militair) stelt de 
ontwerp-beoordeling op, waarna 
de militair wordt uitgenodigd voor 
het beoordelingsgesprek. In dit 
gesprek wordt de ontwerp- 
beoordeling aan de militair 
voorgelegd en besproken. 

Bedenkingen
Na het gesprek wordt de militair 
in de gelegenheid gesteld binnen 
twee weken zijn of haar bedenkin-
gen aan de eerste beoordelaar 
kenbaar te maken, indien de 
militair zich niet kan vinden in de 

(negatieve) beoordeling. Vervol-
gens stelt de tweede beoordelaar 
(een hogere officier met mandaat 
van de commandant) de beoorde-
ling definitief vast al dan niet met 
inachtneming van de bedenkin-
gen. Overigens, indien geen 
gelegenheid voor het indienen 
van bedenkingen is geboden,  
dan kan de bestuursrechter 
wegens het bestaan van een 
zogenoemd ‘vormverzuim’ de 
beoordeling nietig (niet rechtsgel-
dig) verklaren. 

Beoordelingstijdvak
Onlosmakelijk verbonden met de 
beoordeling is het beoordelings-
tijdvak. De commandant is niet 
bevoegd om op willekeurige wijze 
de militair te beoordelen, maar 
moet zich houden aan de wette-
lijke systematiek. Het beoorde-
lingstijdvak bedraagt tenminste 
zes maanden en maximaal twee 
jaren. In het beoordelingstijdvak 
moet tenminste één functione-
ringsgesprek hebben plaatsgevon-
den. Per kalenderjaar kan slechts 
één beoordeling worden opge-
maakt. Een andere restrictie is dat 
het beoordelingstijdvak geen 
betrekking mag hebben op een 
periode, of deel ervan, waarover 
al een beoordeling is opgemaakt. 

Verder geldt dat de op het 
beoordelingsformulier vermelde 
waarderingen (scores) en opmer-
kingen uitsluitend gebaseerd 
dienen te zijn op hetgeen gedu-
rende het betreffende beoorde-
lingstijdvak heeft plaatsgevonden. 
Met andere woorden, incidenten 
en nare gebeurtenissen die 
chronologisch gezien vóór het 
beoordelingstijdvak liggen, mogen 
niet mee doen in de beoordeling.    

M i l i t a i r - A m b t e n a a r  e n  R e c h t s p o s i t i e  ( M A R )

Iedere militair of burgerambtenaar, werkzaam binnen 
Defensie kan te maken krijgen met een beoordeling van 

zijn functioneren. Met inachtneming van de wettelijke 
regels, kan het functioneren van de defensiemedewerker 

over een bepaalde periode door Defensie formeel wor-
den gewaardeerd en vastgelegd. 

Functioneringsbeoordeling militair 
en burgerambtenaar bij Defensie

M A R
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Het aanvechten van de 
beoordeling

Een vastgestelde beoordeling is 
- in bestuursrechtelijke zin - een 
formeel besluit, die later in de tijd 
van invloed kan zijn op andere 
rechtspositionele besluiten, zoals 
een bevordering. Dit geeft 
meteen het belang van de 
formeel vastgestelde beoordeling 
aan. Een negatieve beoordeling is 
een voor bezwaar en beroep 
vatbaar besluit. Eerst moet de 
bezwaarschriftprocedure worden 
gevolgd en daarna kan beroep bij 
de rechtbank worden ingesteld. 

Terughoudende toetsing en 
bewijslast

De bestuursrechter stelt zich bij 
de toetsing van een beoordeling 
terughoudend op. De toetsing van 
de inhoud van de beoordeling 
beperkt zich tot de vraag of de 
beoordeling op voldoende 
gronden berust. De bestuursrech-
ter richt zich op ‘het totale beeld’ 
van de beoordeling en of dit beeld 
in voldoende mate door de 
commandant is onderbouwd. 
Dit neemt niet weg dat de 
bestuursrechter de belangrijkste 
rubrieken - en de daarin beschre-
ven gezichtspunten, zoals 
kwaliteit van het geleverde werk, 
inzet, gedrag, initiatief, samen-
werken en verantwoordelijkheids-
besef - kritisch bespreekt en 
nagaat of de militair de door de 
commandant gegeven onderbou-
wing heeft kunnen weerleggen, 
waardoor een hogere waardering 
op zijn plaats is. 

Het debat bij de bestuursrechter 
richt zich dus vooral op de vraag 
op welke feiten de beoordeling is 
gebaseerd. Het komt er kort 
gezegd op neer dat het op de 
weg van de commandant ligt om 
aannemelijk te maken dat de 
gegeven waarderingen niet op 
onvoldoende gronden berusten. 

Bij betwisting van de beoordeling 
door de militair, moet de com-
mandant een nadere onderbou-
wing geven van de feiten die 
hebben geleid tot de waardering 
in een bepaalde rubriek van de 
beoordeling. Een draagkrachtige 
motivering is dus vereist. 

Vervolgens mag de militair 
aannemelijk maken dat de feiten 
tóch anders liggen en hij of zij een 
hogere waardering verdient. 
Indien de militair daar niet in 
slaagt, dan zal de bestuursrechter 
een streep zetten door de 
beoordeling wegens strijd met 
het motiveringsbeginsel en 
zorgvuldigheidsbeginsel.  
De uitspraak van de rechtbank 
van 24 maart 2017 
(ECLI:NL:RBDHA:2017:3002) 
biedt een goede illustratie van dit 
bewijslastmechanisme.  

Beoordeling dient objectief 
te zijn

De beoordeling moet zoveel 
mogelijk een objectief beeld 
schetsen van het functioneren 
van de militair in het beoordelings-
tijdvak. De beoordelaar mag niet 
vooringenomen zijn. De beoorde-
ling mag niet teveel worden 
‘ingekleurd’ door de persoonlijke, 
negatieve opvatting van de 
beoordelaar(s), bijvoorbeeld 
wegens het bestaan van een 
ernstig verstoorde arbeidsrelatie. 
De bestuursrechter kan dan 
oordelen dat sprake was van een 
‘bijzondere situatie’ die maakt dat 
de beoordeling niet meer op 
voldoende objectieve wijze kon 
worden vastgesteld. Wegens 
strijd met het verbod op willekeur 
gaat er dan een streep door de 
beoordeling. 

Bijzondere omstandigheden
Ondanks het bestaan van 
bijzondere omstandigheden - bij-
voorbeeld een tijdelijke minder 

goede gezondheid of persoonlijke 
factoren als een echtscheiding - 
kan een beoordeling tot stand 
komen. Als u van mening bent dat 
deze omstandigheden van invloed 
zijn geweest op uw functievervul-
ling in het beoordelingstijdvak, 
adviseren wij u dat daarover een 
aanvullende opmerking in de 
beoordeling wordt opgenomen. 

In het geval deze bijzondere 
omstandigheden een behoorlijke 
gewicht hadden, kan aan de 
commandant worden verzocht af 
te zien van de beoordeling dan 
wel deze in te trekken. Indien 
bijvoorbeeld kort na terugkeer van 
een militaire missie - waarbij 
onredelijk zware opdrachten door 
de militair dienden te worden 
uitgevoerd bij uitzonderlijk slecht 
weer - een negatieve beoordeling 
door de commandant wordt 
opgemaakt, kan de bestuursrech-
ter van oordeel zijn dat deze 
beoordeling niet op verantwoor-
de, faire wijze tot stand is 
gekomen.    

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

M A R
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Op 3 oktober 2020 tekende Paus Franciscus 
in Assisi zijn nieuwe sociale encycliek, Fratelli 
Tutti geheten. In het Italiaans kunnen hier 
overigens ook de ‘Sorelli’ (zusters) onder 
worden begrepen. En in de tekst zelf wordt 
overigens expliciet voor implementatie van 
vrouwenrechten gepleit. Hoe dat ook zij, deze 
tekst is in alle opzichten een voortzetting van 
het sociaal onderricht van paus Franciscus. 

Structuur 
Na een toonzettende herinnering aan de 
boodschap van universele liefde van Christus 
en van Franciscus van Assisi, vertrekt de paus 
in hoofdstuk 1 vanuit een duiding van de teke-
nen des tijds. De titel van dit hoofdstuk 
‘Donkere wolken boven een gesloten wereld’ 
wordt volledig waargemaakt in een sombere 
en cultuurkritische duiding van de kernvragen 
van onze tijd. Het trefwoord is dat de wereld 
in regressie is naar een toestand waarin het 
belang van vrede onderschat wordt, waarin 
economische en financiële machten een op 
eigenbelang gebaseerd universalisme 
proberen vorm te geven in een’ wegwerpwe-
reld’; een wereld ook, waarin de mensenrech-
ten onvoldoende universeel worden gezien 
en geïmplementeerd. In plaats daarvan 
herleven oorlogen en andere conflicten, en 
een heerschappij van de angst. Wat er in 
plaats daarvan nodig is, is een gedeelde 
routekaart naar een meer sociale globalise-
ring, gericht op het algemeen welzijn. Bij het 
formuleren daarvan sluit de paus aan bij een 
eerdere visie die hij vertolkte samen met 
groot imam Ahmad Al-Tayyeb. Met andere 
woorden: hier wordt gezocht naar een 
interreligieuze basis voor het perspectief dat 
paus Franciscus wil bieden: volgens beiden 

mist de globalisering een sociale dimensie, 
een cultuur van spirituele waarden en 
verantwoordelijkheid. Ook voor de omgang 
met calamiteiten zoals de COVID-19 crisis en 
onze omgang met migratie en het vluchtelin-
genvraagstuk is een geheel nieuwe kijk 
nodig. Hetzelfde geldt voor onze communi-
catie, onder andere op social media. Deze 
houdt de blik onvoldoende open voor de 
ander; ook christenen lijden hieraan, zegt 
paus Franciscus. Agressie viert hier hoogtij. 
Ware wijsheid daarentegen vereist confronta-
tie met de sociale werkelijkheid en ook met 
waarheid. 

In hoofdstuk 2 biedt de paus zijn sleutel aan 
voor de normatieve benadering van deze 
vraagstukken: de parabel van de barmhartige 
Samaritaan. Hieraan wijdt hij een uitgebreide 
en cultuurkritische uitleg. In het geding is de 
universele liefde, ook voor de vreemdeling. 

Hoofdstuk 3 verkent hoe we ons voor de 
ander kunnen openen. Hier schetst de paus 
de routekaart waar hij voor pleit. We worden 
uitgedaagd om boven onszelf uit te stijgen 
naar een universele, inclusieve liefde. Deze 
kan, en moet, ook de basis zijn voor meer 
open en inclusieve samenlevingen. Dit mondt 
uit in een bespreking van - in mijn woorden 
- de verwaarloosde derde waarde van de 
Franse Revolutie: de broederschap (naast 
vrijheid en gelijkheid). Echte universele liefde 
bevordert de menselijke persoon en diens 
bindingen in broederschap en zusterschap. In 
de bevordering van het moreel goede moet 
de nadruk liggen op het ontwerpen en vorm 
geven van nieuwe vormen van de waarde 
solidariteit. Een van de uitwerkingen hiervan 
is een nieuwe kijk op eigendom, die de 
patstelling tussen ongebreideld kapitalisme 
enerzijds en communisme anderzijds kan 
overwinnen. De paus wijst er hierbij op dat 
het gebruik van eigendom aan allen ten 
goede moet komen. Dat doet hij aan de hand 
van het beginsel uit de sociale leer dat 
goederen een universele bestemming 
hebben, met de positie van de minst bedeel-
den als referentiegroep. Daarbij moeten we 
ook bedenken dat het toekennen van rechten 
niet ophoudt bij de grenzen van ons land of 
ons continent. 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan onze houding ten 
opzichte van migratie. Uitgangspunt is het 
wederzijdse geschenk dat mensen en 
culturen elkaar kunnen geven. Zowel loca-
lisme als een vals universalisme moet 
worden vermeden. 

Encycliek Fratelli Tutti
Paus Franciscus wijst een weg van inclusieve vrede 

voorbij aan populisme en liberalisme - zijn nieuwe 
encyciek Fratelli Tutti pleit voor inclusief universalisme. 

Groot imam Ahmad Al-Tayyeb en paus Franciscus. 
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Hoofdstuk 5 is expliciet voer voor politiek 
debat. Paus Franciscus bespreekt hier 
uitgebreid zijn afwijzing van populisme - dat 
onder meer het begrip volk verkeerd interpre-
teert - , en ook bespreekt de paus de voors 
en tegens van het liberalisme, dat hij ook niet 
klakkeloos omhelst, omdat het te individualis-
tisch is. De markt kan bovendien niet alle 
sociale vraagstukken oplossen. Daarbij komt 
nog dat het internationale economisch en 
financieel systeem onvoldoende hervormd is 
sinds de financiële crisis van 2007, omdat ze 
de mens en kwetsbare natiestaten in nood in 
hun basisbehoeften onvoldoende bestaansze-
kerheid bieden. In dit verband pleit paus 
Franciscus voor een hervorming van de VN en 
internationale economische en financiële 
instellingen. Hiervoor zijn moed en generosi-
teit vereist. Om hiertoe te komen is een 
creatieve politiek vereist die niet aan de 
leiband van de financiële en economische 
stelsels loopt, maar deze bijstuurt op basis 
van ´politieke liefde´. Dat is politiek die inzet 
op inclusie, integratie en eenheid, en tevens 
meer op sociaal-culturele vruchtbaarheid inzet 
en minder op effectiviteit en winst.

Hoofdstuk 6 pleit voor een nieuwe sociale 
dialoog met het oog op een nieuwe cultuur, 
van onder meer betrokkenheid, vriendelijk-
heid.

Hoofdstuk 7 gaat in op vrede. Hier vervolgt 
paus Franciscus eerdere beschouwingen in 
de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium 
(2013) en de Encycliek LaudatoSi´ (2015). Hij 
pleit voor meer aandacht voor de mogelijkhe-
den van onderhandelingen ter beslechting van 
conflicten, voor aandacht voor de minstbe-
deelden hierbij, en ook voor meer aandacht 
voor vergeving en verzoening. Wel kunnen er 
legitieme conflicten zijn waarin mensen en 
groepen hun menselijke waardigheid verdedi-
gen. Oorlog moet vermeden worden. In een 
voetnoot (242) sneuvelt de ‘rechtvaardige 
oorlog’ onder verwijzing naar andere gedach-
ten van de kerkvader Augustinus die deze 
benadering juist in zijn denken integreerde. 

De paus wijst er met nadruk op dat vrede niet 
vereist dat we vergeten; ook vergeving 
vereist niet dat we vergeten. Met name de 
Shoah mag nooit vergeten worden. Het is wel 
belangrijk hoe we met herinneringen omgaan. 
In een passage die meer detailanalyse vereist 
bespreekt de paus vervolgens zowel de 
ongerechtigheid van de oorlog als de dood-
straf. Het pauselijk standpunt over kernwa-
pens wordt herhaald en van een wenkend 
perspectief voorzien, waarbij tevens wordt 
gesteld dat regels alleen (lees: het buiten de 
wet verklaren van kernwapens) het onderlig-
gend probleem niet zal oplossen. 

In hoofdstuk 8 bespreekt de paus religies (in 
meervoud) als bron van wijsheid, waarbij hij 
behalve aan het bevorderen van het vreed-
zaam functioneren van religie ook aandacht 
besteedt aan de interreligieuze oecumenische 

inzet voor de inbreng van wijsheid in het 
werken aan vrede, en contouren aangeeft 
hoe de christelijke identiteit in deze context 
kan functioneren. 

Een eerste reflectie:  
welk beeld komt naar voren? 

Bij wijze van eerste duiding van deze ency-
cliek zou ik naar voren willen brengen dat het 
een mooie tekst is, in zekere zin een tekst die 
het spreken over liefde bevrijdt uit de 
versmallende beperking tot de privésfeer. 
Christenen die zich verzetten tegen popu-
lisme en het gebruik dat dit maakt van het 
christendom, vinden paus Franciscus aan hun 
zijde. Zo ook vinden mensen die inzetten op 
meer solidariteit met migranten en vluchtelin-
gen, in de paus een bondgenoot. De inzet 
voor vrede wordt aangemoedigd. En de tekst 
is uniek door haar expliciete waardering voor 
de interreligieuze dialoog met groot imam 
Ahmad Al-Tayyeb, die meermalen in positieve 
zin wordt aangehaald. 

Cultuurkritiek of pessimisme? 
Een punt dat bij mij vragen oproept is dat in 
de eerste helft van de encycliek de grens 
tussen cultuurkritiek en cultuurpessimisme 
soms dun is. Dat wordt in elk geval deels 
veroorzaakt door een schaarste aan verwijzin-
gen naar geestverwante cultuurcritici van 
buiten het katholicisme en van buiten het 
christendom. Daardoor wordt af en toe 
onbedoeld de schijn gewekt dat hier een 
exclusief katholieke kritiek wordt geboden. Zo 
blijven bijvoorbeeld bestaande positieve 
initiatieven ter verbetering van de bekritiseer-
de cultuur, net als in LaudatoSi’, buiten beeld. 
Positief geformuleerd: de paus heeft veel 
meer bondgenoten dan hij denkt. 

Toch is deze encycliek zeer lezenswaard. 
Theologisch gezien staat hier iets wezenlijks 
centraal: een expliciet Bijbels geïnspireerde 
en georiënteerde theologie van de liefde en 
van haar politieke gestalten. Dat is een 
verademing vergeleken met theologieën die 
uitsluitend spreken over de waarheid van 
geloofsuitspraken. Door deze invalshoek van 
de liefde staat het betrekkingsniveau van het 
geloof - en overigens ook van de hoop - cen-
traal in deze encycliek. 

Theologische invalshoeken
Moraaltheologisch gezien gaat het om een 
ethiek van verantwoordelijkheid, verbinding 
en solidariteit, die wortelt in een spiritualiteit. 
Overigens wordt dit pleidooi voor verantwoor-
delijkheid en verbinding paradoxaal meer op 
een gezindheidsethische wijze uitgewerkt 
dan op een wijze die aansluit bij courante 
seculiere vormen van verantwoordelijkheids-
ethiek. Misschien hangt dit samen met het 
feit dat in deze encycliek, anders dan in 
LaudatoSi’, weinig expliciete aandacht is voor 
de zonde - slechts in vier losse passages. De 
thematisering van met name de macht van de 
zonde, waarvoor jezuïeten als Karl Rahner en 
Piet Schoonenberg in de twintigste eeuw 
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Dé zorgverzekering  
voor het hele gezin 

Als jij altijd voor anderen klaar staat of hebt gestaan, wil jij ook dat het voor jou en jouw gezinsleden goed geregeld 
is. Dit geldt eveneens voor de zorgverzekering. Daarom biedt Zorgzaam een kwalitatief goede zorgverzekering aan 
met veel voordeel en maximale keuzevrijheid. 

Voor wie? 
Zorgzaam is opgericht door de vakbonden voor Defensiepersoneel en is een collectief voor iedereen die een relatie 
heeft of heeft gehad met Defensie, zoals burgermedewerkers, gezinsleden tot en met  de 3e graad, dienstplichtigen, 
reservisten, veteranen en postactieve militairen.

De aanvullende verzekeringen van Zorgzaam
Zorgzaam biedt vijf uitgebreide aanvullende verzekeringen (ster 1 t/m 5). Denk hierbij aan fysiotherapie, extra 
mondzorg, brillen of contactlenzen. Je kunt de aanvullende verzekering kiezen die bij jouw situatie past.  
 

De belangrijkste voordelen van verzekeren bij Zorgzaam zijn:
•  In alle aanvullende verzekeringen 200%+ dekking van het Nederlands tarief bij plaatsing met uw partner in het 

buitenland met instemming van de Defensie
• Voorkeursbeleid geneesmiddelen komen niet ten laste van uw wettelijk verplicht eigen risico
• Geen medische selectie bij dienstverlating voor de aanvullende verzekeringen
• Snelle afwikkeling van facturen met de Zorgzaam Zorg app
• Tot 90% vergoeding voor niet gecontracteerde zorg 
• Vergoeding LZV instellingen
• Automatische premiebetaling via het NSK 
• Ledenvoordeel op andere verzekeringen als auto-; motor-; fiets-; inboedel-en doorlopende reisverzekering 

Dankzij de combinatie van de Zorgzaam basisverzekering en de uitgebreide aanvullende verzekeringen, is er altijd 
een verzekeringspakket dat op uw specifieke zorgbehoeften aansluit. Kijk op https://www.zorgzaamverzekerd.nl/
zorgverzekering en kies het pakket dat het beste bij u past.

(Advertorial
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veel oog hadden, zou ten goede 
zijn gekomen aan aandacht voor 
de verlossing van het kwade, 
voorbij de rol van de eigen 
bekering en praxis daarin. 

Bronnen 
Paus Franciscus vult met deze 
encycliek zijn ecologische 
invalshoek uit LaudatoSi’ aan tot 
een sociaalecologische visie, met 
in deze encycliek de aandacht 
voor de sociale aspecten voorop. 
Er worden duidelijke agendapun-
ten aangereikt voor een brede 
politiek-maatschappelijke dialoog 
over een door hoop gedragen 
toekomst.

Evenals in LaudatoSi’ verwijst 
paus Franciscus frequent naar 
collega bisschoppen en bisschop-
penconferenties; een duidelijk 
spoor van zijn collegiale stijl van 
gezagsuitoefening. 

Qua intellectuele bronnen maakt 
hij ook gebruik van een belang-
rijke oecumenische denker: de 
protestants christelijke filosoof 
Paul Ricoeur; dat is hoopgevend 
voor een oecumenisch gesprek 
over deze tekst. 

   Vrede 
De paragrafen over vrede - die 
mijn specifiek professionele 
aandacht trekken - zijn hier en 
daar wat erg compact en vragen 
om nadere duiding. Zo had de 
tekst hier aan helderheid gewon-
nen als er niet alleen glasheldere 
en houdbare kritiek op oorlog en 
kernwapens was geformuleerd, 
maar ook een positief concept 
van’ recht vaardige vrede’ naar 
voren was gebracht. Dit zou dit 
tekst gedeelte veel meer samen-
hang hebben gegeven, meer 
aandacht voor de proceskant van 
de vrede hebben kunnen inpas-
sen, en ook de mogelijkheid 
hebben geboden om het - in de 
encycliek overigens wel onder-
schreven-  belang van het 
Handvest van de VN in dezen, 
meer organiek te integreren in het 
betoog. Dan was ook St. Augusti-
nus met zijn uitge balanceerde en 
gedifferentieerde visie op vrede 
(en oorlog) er iets minder bekaaid 
van af gekomen. 

Een ‘Must read’
Alles bij elkaar is deze encycliek 
een ‘must read’, niet alleen voor 
katholieken, maar ook voor alle 
andere mensen die zich afvragen 

hoe het met de 
wereld samenleving 
verder kan als we het 
populisme succesvol 
willen bestrijden en als 
we bereid zijn de 
grenzen van het 
liberalisme en zijn 
markt economische 
benaderingswijze van 
mensen opnieuw te 
doordenken. Deze 
routekaart naar het 
verbinden van mensen in een 
solidariteit die zich niet aan 
landsgrenzen houdt zal veel 
mensen een hart onder de riem 
kunnen steken. 

Prof. Dr. Fred van Iersel (Tilburg 
University) vervult nevenfuncties 
als professor voor sociale 
encyclieken aan het International 
Institute Canon Triest te Gent (B.), 
voorzitter van de Beraadgroep 
Samenlevingsvragen van de Raad 
van Kerken in Nederland, be-
stuurslid van het Centrum voor de 
Sociale Leer van de Kerk van het 
bisdom Haarlem-Amsterdam en 
Adviseur Ethische Aange-
legenheden van de ACOM,. 

Filosoof Paul Ricoeur
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

Als militaire professional wilt u zekerheid en 
duidelijkheid over al uw militaire- en privé- 
risico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair 
wereldwijd onze veiligheid garandeert, zo biedt 
het DFD-abonnement in combinatie met het 
DFD MaatwerkPakket de zekerheid dat uw 
verzekeringen en overige financiële zaken altijd 
en overal in orde zijn. Alles onder één dak!

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

✔	 Advies bij u thuis, ook ‘s avonds 
en in het weekend;

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

✔	 Maatwerk oplossingen voor 
uw beroeps- en privérisico’s;

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

✔	 Geen verrassingen. U weet 
precies hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔	 Een vlotte schadeafwikkeling;
✔	 Gemak. U en uw thuisfront 

hebben er geen omkijken naar.

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 
versterken.

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

gepensioneerd) met oog voor serviceverle-
ning, 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 
gesneden koek is

 -  en die wil leren werken met het 
aangifteprogramma 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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WOORDSUDOKU

Sudoku
Op elke regel, in elke kolom en in elk van de negen segmenten komen 
de getallen van 1 tot en met 9 maar één keer voor. Vervang de gevon-
den getallen in de gekleurde vakjes door de gegeven letters in het ver-
zameldiagram. Als u dat goed doet, wordt een woor leesbaar. Welk?

© Persbelangen

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1=P 2=M 3=N 4=O 5=S 6=C 7=T 8=I 9=O

12

5 4 3 1 2
9 8 2 18 13

1 2 16 9
6 3

10 3 8 17 4
4

2 7 8 14 11 3 6
15 2 7
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de getallen van 1 tot en met 9 maar één keer voor. Vervang de gevon-
den getallen in de gekleurde vakjes door de gegeven letters in het ver-
zameldiagram. Als u dat goed doet, wordt een woor leesbaar. Welk?
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5 4 3 1 2
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1 2 16 9
6 3

10 3 8 17 4
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2 7 8 14 11 3 6
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WOORD SUDOKU

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

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #10-20 luidt: ‘Waterweegbree’. 
De winnaars: J. Gubbels en R.Klaasen.

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

Proficiat!

Sudoku
Op elke regel, in elke kolom en in elk van de negen segmenten komen
de getallen van 1 tot en met 9 maar één keer voor. Vervang de gevonden
getallen in de gekleurde vakjes door de gegeven letters in het verzameldiagram.
Als u dat goed doet, wordt een woord leesbaar. Welk?
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De heer W.L.T. Denessen maakte onlangs de halve eeuw vol als lid van de 
ACOM. Een delegatie van de bond, gevormd door de regioseniorenverte-
genwoordigers G. van Engelenburg en B. Pattynama van Regio Midden, 
bezocht de gouden jubilaris thuis in Ede. 
Op de foto jubilaris Denessen, mevrouw Denessen en regioseniorenverte-
genwoordiger Van Engelenburg.  
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40 jaar ACOM-lid
ACOM-lid S.T. (Ko) van Weerden, jarenlang voorzitter van Regio Midden, 
vierde begin september jl. zijn 40-jarig lidmaatschap van de bond.
Thuis, in Nieuwegein, kreeg de jubilaris het bijbehorende ACOM-insigne,  
in aanwezigheid van de huidige regiovoorzitter J.B. Kemper, opgespeld door 
mevrouw Van Weerden, - dit in verband met de geldende coronamaatrege-
len.

Op de foto mevrouw Van Weerden en de ‘robijnen/smaragden’ jubilaris.

De heer B.G.A Driessen uit Dronten maakte onlangs 40 jaar vol als trouw 
ACOM-lid. Seniorenvertegenwoordiger G.M.M. de Kok reisde af naar 
Flevoland met onder meer het insigne en oorkonde voor 40-jarig bonds-
lidmaatschap bij zich. 

Mevrouw Driessen speldde het insigne op bij de ‘smaragden’ jubilaris. 
Op de foto het ‘opspeldmoment’. 

Oud-luchtmachter L. Westerdijk vierde op 16 oktober jl. zijn 50-jarig 
lidmaatschap van de ACOM. De jubilaris diende bij de Groep Geleide 
Wapens (GGW) in Stolzenau in Nedersaksen (West-)Duitsland en later 
in Nederland.

Helaas laat de gezondheid van de heer Westerdijk nu wat te wensen 
over. En dan te bedenken dat hij als actief dienende geen verzuim-
dagen wegens ziekte kende. 
Senioverenvertegenwoordiger W. B. M. Sanders (Regio Midden) 
reisde met onder meer het gouden ACOM-insigne voor 50-jarig 
lidmaatschap bij zich naar Zetten (gemeente Overbetuwe), de woon-
plaats van de jubilaris. 
Op de foto de jubilaris en mevrouw Westerdijk. 

Op woensdag 7 oktober jl. vierde de heer C.H. van Gelden zijn 50-jarig 
jubileum als lid van de ACOM.

De gouden jubilaris koos het Airborne monument in Ede als ‘aan-
sprekende’ plek voor de uitreiking van het gouden ACOM-insigne,  
de oorkonde en het gebruikelijke boeket bloemen. 
Om de ‘versierselen’ en bijbehorende uit te reiken waren aanwezig de 
seniorenvertegenwoordigers G. van Engelenburg en B. Pattynama van 
Regio Midden. Op de foto de jubilaris (rechts) en seniorenvertegen-
woordiger Pattynama. 

50 jaar ACOM-lid

S E N I O R E N
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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

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

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

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

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

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

Uw regio wil ú als rsv’er



Ve r h a l e n b o e k  ‘ D e  G e e s t  O v e r w i n t :  7 5  j a a r  1 5  a u g u s t u s ’

Verhalen van en over overlevenden van de  
Japanse bezetting die doorverteld moeten worden

De Tweede Wereldoorlog eindigde in het Koninkrijk der Nederlanden pas 
op 15 augustus 1945 met de capitulatie van Japan. De overgave  

betekende namelijk het einde van de bezetting van Nederlands-Indië door 
het land van de Rijzende Zon. 

Bij de Tweede Wereldoorlog wordt gemeen-
lijk gedacht aan de rampspoed en ellende in 
Europa, - in het Europese deel van het 
Koninkrijk. En vaak vergeet men Nederlands-
Indië, - het drama dat zich voltrok onder de 
Japanse bezetting: de gevangenen- en 
strafkampen op Java of Sumatra, dwangar-
beid in Thailand of Japan. “Vogelvrij als 
Buitenkamper of misbruikt als Troostmeisje”, 

Bundel met bijzondere verhalen
Op 15 augustus worden alle slachtoffers 
herdacht van de oorlog tegen Japan en de 
Japanse bezetting van Nederlands-Indië. 
Sinds 1988 vindt die herdenkingsceremonie 
jaarlijks plaats bij het Indisch Monument in 
Den Haag. 

Een selectie (bijzondere) verhalen van 
kampoverlevenden, nabestaanden (in veel 
gevallen van de jonge(re) generatie) en 
anderen, is nu gebundeld onder de titel  
‘De Geest Overwint: 75 jaar 15 augustus’. 
Met dit ‘verhalenboek’ van 224 pagina’s 
hoopt de Stichting Nationale Herdenking  
15 Augustus 1945 een bijdrage te leveren 
“aan een vrijheidsbewuste samenleving en 
aan het besef dat de Tweede Wereldoorlog in 
Azië ons allen aangaat”.

Verleden opgeborgen in hutkoffers 
op zolder

De verhalen van de jonge, nieuwe generaties 
gaan onveranderlijk met name ook over het 
stilzwijgen van hun (groot)ouders over hun 
wedervaren in Nederlands-Indië onder de 
Japanse knoet. De verschrikkingen in de 
kampen, van de ontheemding maar ook de 
pijn van de soms ronduit vijandige ontvangst 
in Nederland werd het liefst verzwegen en 
verdrongen. “Onze ouders zwegen en legden 
hun verleden in hutkoffers op zolder”, zei de 

schrijfster-filmer Marion Bloem bij een 
eerdere 15 augustus herdenking. Maar de 
generaties van nu willen die verhalen juist 
horen, delen en zo (meer) begrip kweken 
voor de bezettingstrauma’s van de oudere 
generaties Indische Nederlanders.  
“Mijn generatie wil weten hoe het was. (-) 
Doe je verhaal, nu het nog kan! Vertrouw  
ons met uw verhaal. Wij dragen het verder”, 
deed de 16-jarige lyceïst Maddy Batelaan, 
een dringend beroep op de ouderen tijdens 
de herdenking dit jaar. 
“Het boek wordt ingeleid met een  
foto-geschiedenis van de oorlog in Zuidoost-
Azië en het herdenken daarvan in Nederland. 
Een kaart biedt een overzicht van alle 
oorlogsgraven in Azië en Australië.”

Verloting
De Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945 stelt drie exemplaren van  
‘De Geest Overwint’ ter beschikking voor verloting onder de leden van de ACOM. Stuur 
ons een briefkaart of mail naar info@acom.nl.
Vermeld daarbij uw naam, registratienummer en de titel van het boek.  
Reageren kan tot en met 20 november. 

Winnaars verloting 'Opstand van de Georgiërs op Texel
Bij de verloting van het boek ‘Opstand van de Georgiërs op Texel’ van Eric Lee  
(Karakter Uitgevers), kwamen de volgende winnaars uit de bus:  
B. Rossenaar, A.W. Tromp, J.S. Smallegange

Proficiat! Veel leesplezier!
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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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-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

25 jaar lid
Voor het 25-jarig lidmaatschap hebben 
onderstaande leden recent het 
bijbehorende ACOM-insigne ontvangen:
A.A. Brands (SGT-1), D.J.A. Gruben (SM),
M. de Jong (SGT-1), H.A. Polhout AOO), 
R.G. Scholten (AOO), P.R. Seidel (SM), 
Mw. K. Weert (ELT).

40 jaar lid 
Aan de volgende leden is het ACOM-
insigne voor 40-jarig lidmaatschap 
uitgereikt:
L. Broersma (AOObd),  
G.H. Dijsselbloem (AOObd),  
G. Gabriëlse (SMbd), R.N. Houter (AOO), 
F.F. Jansen (AOO),  
H.H.M. van der Kerkhove (AOO),  
T.E. Noorloos (MAJ), 
R.P. van Santvoort (AOObd), 

50 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 50-jarig 
lidmaatschap is onlangs opgespeld bij: 
W.L.T. Denessen (KAPbd),  
G. van Elburg (SMbd),  
C.H. van Gelden (AOObd),  
J. Ham (AOObd), A. Kisteman (ELTbd),
F.R.C. Lantrok (ELTbd),  

J.H.M. Mullers (AOObd),  
H.G. Roerink (MAJbd),  
B.A. Schifferling (SMbd),  
J.P.P. Schrader (AOObd),  
B. Schut (AOObd), L. Westerdijk (AOObd). 

60 jaar lid 
Onderstaande leden hebben onlangs het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
J.P. Bosch (KAPbd), C. Meijer (ELT-bd), 
S.J. v.d. Ploeg (AOObd).

70 jaar lid
Laatstelijk kregen de volgende leden het
ACOM-insigne voor 70-jarig lidmaatschap
uitgereikt: 
H.G. Hofstede (AOObd),  
Mw. M.A. Hoogendoorn-van Leeuwen, 
J.H. de Munnik (KPL-1bd).

Huwelijk
Op 9 november 2020 vierden de heer en 
mevrouw W. Zwiers hun 65-jarig 
huwelijksfeest.
Adres: Lindenpad 2,  
2871 RT  Schoonhoven.

LidmaatschapOverledenen

Regiosecretarissen

Bakel
Cor van Dinter, 71 jaar, op 18 augustus.
Correspondentieadres: Burg. 
Diepstratenlaan 23, 5761 EV Bakel. 

Amersfoort
Jasper Leendert van der Linden, 70 jaar, 
op 29 augustus. Correspondentieadres: 
Moreestraat 12, 3813 MR Amersfoort.

Weidum
Wijbe de Schiffart, 88 jaar, op  
30 augustus. Correspondentieadres:  
Nij Dekama, Skildyk 10-App. 109,  
9024 EN Weidum.

Tilburg
Lieneke Robbesom-de Pijper, 81 jaar,  
op 2 september. Correspondentieadres: 
Slenkenweg 8, 5977 NE Evertsoord.

Harderwijk
Jan Willem (Jan) Gründlehner, 88 jaar, 
op 27 september. Correspondentieadres: 
Suze Groeneweg-erf,  
3315 XH Dordrecht.

Enschede
Tjipke Smedinga, 78 jaar, op 5 oktober.
Correspondentieadres: Johan 
Buziaustraat 177, 7558 LL Enschede. 

Velp
Theo (Titus) van den Biggelaar, 80 jaar, 
op 12 oktober. Correspondentieadres: 
Sint Nicasiusstraat 14, 5591 EX Heeze. 

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

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

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

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

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

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

soons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw uitzen-
ding. 

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 verantwoor-
delijkheid 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 PA G 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.


