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• CDS: ‘Renovatiewerk en ‘omdenken’ bij de krijgsmacht nog niet af’ 

• SOD: Overleg over uitspraken Advies- en Arbitragecommissie

• Veteranenombudsman: ‘Klachtafhandeling Defensie nog niet op orde’
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Gezegende Kerst. Vredig en vooral gezond 2021Gezegende Kerst. Vredig en vooral gezond 2021



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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Inleveren kopij ACOM Journaal
#01-21: 21 december
#02-21: 18 januari

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

Nationale 
Veteranenbegraafplaats 
Loenen door koning 
Willem-Alexander in 
gebruik gesteld.  
Laatste rustplaats voor 
Nederlandse veteranen 
die streden voor onze 
vrede en vrijheid. 
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Bondsraad  
ACOM geeft 
goedkeuring  
aan Begroting en 
Activiteitenplan 2021  
in conceptvorm. 
(Her)verkiezing 
Bestuursleden Bal, Van 
Santvoord en Vermeulen 
(eerste termijn).

09
06Krijgsmachtbisschop 

Everard de Jong: 'Corona-
Kerst' stelt ons voor de 
uitdaging om ondanks 

fysieke inperking in 
eenheid te zijn met 

familie’.

18Vervolg lotgevallen van 
een onfortuinlijke 

reservist die gewond 
raakte door ontploffing 

van een losse flodder bij 
herstelwerkzaamheden 

aan een Bushmaster.

Jan Kropf

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf wordt de 
begroting van Defensie voor 2021 behandeld in de 
Tweede Kamer. Bij de begrotingsbehandeling komen 
veel zaken aan de orde. Maar vrolijk worden we daar 
niet van. Het gaat van de naamgeving van nieuwe 
schepen (en boten) bij de marine naar de aanstel-
lingsleeftijd van militairen en alle varianten ertussen. 
Serieuze en inhoudelijke discussies over bijvoorbeeld 
opkrikken van de Defensiebegroting naar het niveau 
dat nodig is om de “Grondwettelijke taken van de 
Krijgsmacht” te kunnen garanderen, blijven uit. Dus 
blijft de “Defensievisie 2035” volgens mij gewoon 
een luchtig jongensboek en komen we er nooit! 

Sterker nog, ik heb deze week zelfs de woordvoerder 
van de VVD horen aangeven dat zijn partij wil 
“groeien naar het Europees gemiddelde” i.p.v. naar 
de 2% van het BBP zoals afgesproken met de 
partners in de NAVO. Ik vind dat iets om je kapot voor 
te schamen als (relatief) rijk land. Als de grootste 
partij van Nederland dit van plan is krijgen we de 
komende decennia weer te maken met een kaalslag 
bij Defensie met alle negatieve gevolgen van dien 
voor de Grondwettelijke taken van de Krijgsmacht.

Nee, we noemen het geen bezuinigingsmaatregel als 
de KM bekend maakt een schip uit de vaart te 
nemen, er een burgeraannamestop wordt afgekon-
digd of als er (op diverse plaatsen) oefendagen 
worden gereduceerd enzovoorts. We hebben alleen 
geen geld om te doen wat we wel zouden moeten 
doen. Of dit het personeel van Defensie motiveert is 
de vraag. Zonder geld voor essentiële zaken gaan we 
het “achterstallige onderhoud” niet inlopen. “Pappen 
en nathouden” wordt dan weer het parool de 
komende jaren dan wel decennia.  

Zo is er net een tweetal procedures afgerond bij de 
Arbitrage en Adviescommissie (AAC). Een daarvan 
ging over de inrichting van één uniforme employabi-
lity organisatie voor heel Defensie en de andere ging 
over de discussie omtrent de invulling van het 
nieuwe loongebouw per 1 juli jl. Over deze procedu-
res kunt u elders in dit ACOM Journaal meer lezen, 
maar de rode draad is wel helder. Afspraken die 
Defensie met de vakbonden (dus u) maakt worden 
“niet altijd nagekomen”. En als we het heel netjes 
zeggen is dat natuurlijk te schandalig voor woorden. 

Afspraak is afspraak, en of dat nu gaat om het 
invoeren van het nieuwe loongebouw voor militairen 
per 1 juli 2020, het nieuwe personeelssysteem voor 
militairen medio oktober 2020 of het zorgen voor een 
nieuw arbeidsvoorwaarden-akkoord per 1 januari a.s., 
het “schiet allemaal niet op”. Want laten we helder 
zijn, al die zaken kosten linksom of rechtsom geld. 
Dat wist Defensie ook toen ze de afspraken maakte, 
maar uiteindelijk blijkt er voor heel veel zaken geen 
geld te zijn. Ik ben dan ook benieuwd naar de reactie 
van Defensie op onze inzetbrief arbeidsvoorwaarden 
en die van de collegae. Maar één ding weet ik zeker: 
net als in het vorige traject is het wederom “(too 
little) and too late”. Wij zullen ons maximaal blijven 
inzetten voor het invullen van al de elementen, maar 
we kunnen dat uiteraard niet alleen, vooral Defensie 
moet met duidelijkheid komen. Duidelijkheid over 
wat ze wel en niet wil, maar bovenal hoeveel 
beleidsmatige en financiële 
ruimte daaraan gekoppeld is.

Ik wens u en de uwen een 
Zalig Kerstfeest en een 
voorspoedig maar bovenal 
gezond en veilig 2021 toe.

U W  VO O R Z I T T E R
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Betaaldata 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

December 22 december 23 december 23 december
Januari 2021 22 januari 21 januari 21 januari

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

Koning Willem-Alexander stelt Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen in gebruik

Laatste rustplaats voor Nederlandse veteranen 
die streden voor onze vrede en vrijheid

De Nationale Veteranenbegraafplaats bij het 
Ereveld Loenen is op donderdag  

26 november jl. geopend door koning  
Willem-Alexander. Dat gebeurde met een blik 

op het spiegelwandmonument ‘Zo zien 
mensen eruit die in vrede leven’.

Onderdeel van de nieuwe begraafplaats en 
strooiveld is een herdenkings- en educatie-
centrum. Bezoekers krijgen daar onder meer 
informatie over de inzet van Nederlandse 
militairen en burgers in de Tweede Wereldoor-
log en tijdens internationale (vredes)missies. 
Door middel van de levensverhalen van onder 
anderen in Srebrenica en Afghanistan 
omgekomen militairen wordt de link gelegd 
met de Tweede Wereldoorlog, de (vredes)
missies nu, in het verleden en in de toekomst. 

In verbondenheid en saamhorigheid
Militairen willen ook na hun dood door een 
gezamenlijke laatste rustplaats onderling in 
grote saamhorigheid verbonden blijven. “Er is 
een grote behoefte bij veteranen om na het 
leven tussen de kameraden en collega’s te 
rusten”, luidt de toelichting van de voorzitter 
van de Nationale Veteranenbegraafplaats  
S.E. baron van Voorst tot Voorst. 

De veteranendodenakker heeft een capaciteit 
van 900 graven en biedt ook de partners van 
veteranen de mogelijkheid om er desgewenst 
te worden begraven. Die moeten de begrafe-
nis zelf betalen. De organisatie stelt wel de 
grafsteen in ‘bruikleen’ beschikbaar. Grafsteen 
en grafbedekking van alle graven zijn uniform. 

In de graven kunnen urnen worden bijgezet 
maar de as van de overleden veteraan kan 
ook worden uitgestrooid op het speciale 
strooiveld. 

Met opening van de Nationale Veteranenbe-
graafplaats Loenen wordt een langgekoes-
terde wens van veel veteranen werkelijkheid. 
“Een plek die recht doet aan hun inzet voor 
vrede en veiligheid. Een plek voor nabestaan-
den en bezoekers met een herdenkings- en 
educatiecentrum. Dit alles uit eerbied voor 
onze veteranen.”

Eerste bijzetting
Initiatiefnemer en geestelijke vader van de 
veteranenbegraafplaats is mr. Robert Croll 
oud-bestuursvoorzitter van het Nationaal 
fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg 
(vfonds). Met een “royale” initiële bijdrage 
van het fonds werd de aftrap gegeven voor de 
aanleg van de begraafplaats en de bouw van 
het herdenkings- en educatiecentrum. 

De eerste veteraan die op de nieuwe begraaf-
plaats wordt bijgezet is luitenant-kolonel b.d. 
T. Spier. Verzetsman in de Tweede Wereldoor-
log en commandant in toenmalig Nederlands-
Indië die in 1955 door prins Bernhard werd 
geslagen tot ridder 4e klasse in de Militaire 
Willems-Orde. Overste Spier stierf in juni 
2010. Hij was toen 93 jaar oud. Hij werd op  
1 december jl. met ‘beperkt militair ceremoni-
eel’ samen met zijn vrouw herbegraven.
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MexicaanseHond
Sinds de sluipmoordenaar met de fraai klinkende 
naam ‘corona’, ook wel COVID-19, vanuit het Oosten 
definitief bij ons is ingetrokken, is, onder veel meer, 
‘normaal’ fysiek vergaderen er niet meer bij. ‘Video-
conferencing’ is de afgelopen maanden een ‘huis-
houd’ begrip geworden en voor velen intussen gesne-
den koek. Maar kennelijk niet op ‘ons’ ministerie van 
Defensie, wat ik u brom! 

Hoe kan het anders gebeuren dat door onversneden 
klunzig ‘gebruik’ van social media (door ambtenaren 
ten departemente) het wachtwoord dat toegang gaf 
tot een vertrouwelijke ministeriële EU videoconferen-
tie, hapklaar in handen valt van een schrandere tech-
journalist? Foei, hoe dommig en suffig stond gij daar 
minister Bijleveld, - wellicht door uw ambtenaren wat 
al te nadrukkelijk in uw carnavalsboezeroen gezet? 

Het Duitse blad Bild haalde genadeloos uit met een 
uppercut op de ministeriële kin: ‘Das ist Europas 
leichtsinnigste Ministerin’ (‘De meest roekeloze mi-
nister van Europa’) chocoladeletterde ‘de grootste 
krant van Duitsland en van Europa’. Inmiddels moest 
mevrouw Bijleveld in de Tweede Kamer spitsroeden 
lopen en, kruipend door het enkeldiep hoge stof, belo-
ven zo’n blunder nooit weer te zullen begaan. 

ICT en de Nederlandse overheid: niet bepaald een 
match made in heaven. Maar je zou toch denken dat 
als er een ministerie is waar ze qua de ins & outs van 
het internet van wanten moeten weten (zie ‘Defen-
sievisie 2035’) het Defensie wel is. Lou loene dus. 
En bovendien is men kennelijk op het ministerie het 
journaille zeer ter wille door ruimhartig te lekken. 

Nu weer de nota vanuit CLAS die afrekent met het 
zwalkende coronabeleid van het kabinet;  en infor-
matie over de als “illegaal” aangemerkte 
activiteiten van het dit voorjaar opgerichte Land 
Information Manoeuvre Centre (LIMC) van de 
Landmacht. Men maakte gebruik van publieke bron-
nen bij de studie en analyse van onder meer clubjes 
complotdenkers en andere aluhoedjes-ontkenners 
van ‘waarheden als een koe’. Allemaal om in het al-
gemeen belang te kunnen voorsorteren op eventueel 
nieuwe virusuitbraken en flankerende maatschappe-
lijke onrust. 

Maar het journaille, ter linkerzijde, bralde ‘moord en 
brand’ en de usual suspects in de Tweede Kamer 
schaarden zich gretig in dat dissonantenkoor. Inmid-
dels heeft de minister van Defensie (kordaat, daad-
krachtig en doortastend als altijd niet waar?) kennelijk 
bevreesd voor weer een strafexpeditie vanuit de 
Kamer, de activiteiten van het LIMC acuut stilgelegd. 
Tja, wij willen wel elke avond gerust gaan slapen in de 
wetenschap dat over onze veiligheid en vrijheid wordt 
gewaakt. Maar het mag niets kosten en we willen 
zeker niet weten hoe die ‘verworvenheden’ die we 
for granted nemen elke dag weer ‘bevochten’ worden 
door mannen en vrouwen die hun leven voor ons op 
het spel zetten. 

De fictieve kolonel Nathan R. Jessup (uit de film A 
Few Good Men) zou (geparafraseerd) zeggen: ‘Als de 
manier waarop ik je vrijheden en veiligheid bescherm 
je niet zint dan stel ik voor dat je een wapen oppakt 
en dat zelf gaat doen, in plaats van hier mooie moreel 
verheven maar gratuite praatjes op 
te hangen!’

Wij wensen u gezegend, 
coronaveilig ‘meer-zaam’ 
Kerstfeest en vredig, veilig, 
coronavrij, Nieuwjaar. 

N I E U W SN I E U W S

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.

NB.: Bij de betaaldata in AJ#11-20 stond abusievelijk vermeld in de kolom 
‘Pensioen ABP’: ‘incl. vakantiegeld’ onder ’20 mei’.  
Dit klopt niet: Het vakantiegeld is bij ABP verwerkt in de pensioenen en  
uitkeringen die het fonds maandelijks uitbetaalt. 

Regie en doorzettingskracht ontbreken om  
Klachtenregeling 2016 te implementeren

Ombudsman: 'Nog altijd bezorgd 
over klachtenbehandeling  
ministerie Defensie'

Klachten van veteranen worden door Defensie nog 
altijd eenzijdig vanuit de organisatie bekeken. Er is 
weinig tot geen oog voor de veteraan. Bovendien is 

er te weinig centraal zicht op de ontvangen klachten 
en meldingen. Veteranenombudsman Reinier van 

Zutphen constateert dit in een brief aan de minister 
van Defensie.

Van Zutphen komt tot zijn conclusies op basis van bevindingen in de 
Klachtenmonitor. Binnen Defensie zijn diverse “organisatieonderdelen 
actief op het gebied van klachten en meldingen (die) formeel geen rol 
hebben in de Klachtenregeling Defensie. Mede hierdoor is een 
overzicht van klachten en meldingen onvolledig”, stelt de Veteranenom-
budsman vast. Hoewel Defensie strijk en zet beterschap belooft blijkt 
daar in de praktijk weinig van terecht te komen. 
De ombudsman wijst er verder op dat zijn conclusies overeenstemmen 
met de constateringen die hij eerder deed. Ze zijn bovendien in lijn met 
het rapport uit 2018 van de Commissie Giebels ‘Onderzoek naar een 
sociaal veilige werkomgeving bij Defensie’. “Het lijkt te ontbreken aan 
regie en doorzettingskracht om de Klachtenregeling uit 2016 daadwer-
kelijk gestalte te laten krijgen binnen de organisatie. (-) Het is noodza-
kelijk dat de leiding van het ministerie van Defensie onvoorwaardelijk 
kiest voor professionele klachtbehandeling om de burger op weg te 
helpen en als continue impuls tot leren”, aldus Veteranenombudsman 
Reinier van Zutphen.

Herbenoeming Van Zutphen
De Tweede Kamer heeft op 24 november ll. mr. Reinier van Zutphen 
voor een tweede termijn benoemd tot Nationale ombudsman/Vetera-
nenombudsman. Zijn eerste ambtsperiode begon in 2015. De herbe-
noeming houdt in dat de ombudsman op 1 april 2021 begint aan zijn 
nieuwe ambtstermijn van zes jaar. 
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A L G E M E E N

Kerst in tijden van corona zou een feest moeten zijn van quality time doorbrengen met 
(eenzame) familieleden, vrienden en kennissen met wie geen fysiek contact mogelijk 

is. Gelukkig maken de moderne communicatiemiddelen in alle soorten, maten en 
gebruiksvriendelijkheid dit mogelijk. Maar het zou, volgens Krijgsmachtbisschop 

Everard de Jong, juist ook een Kerstfeest van solidariteit moeten zijn met de echt 
eenzamen, mensen die thuisloos door het leven gaan, - kip noch kraai hebben. 

Deze door corona beheerste Kerst is een 
unieke gelegenheid om in de geest van de 
‘oer’ Kerst van ruim 2000 jaar terug, “op 
afstand” samen te zijn. In de geboortestal 
waren Maria, Jozef en het Kind en buiten 
stonden de bezoekers, de ter aanbidding van 
de Heer toegestroomde herders, op gepaste 
‘corona-afstand’ van de Heilige Familie. Zo 
kunnen we, ook als we er niet lijfelijk bij 
aanwezig kunnen zijn, via de media vieringen 
in kerken en kapellen bijwonen.

Solidariteit tonen met 
eenzamen

“Juist met deze Kerst kunnen en moeten we 
ons bezinnen op waar het in het leven om 
gaat en met name ook op de geboorte van 
het Kerstkind”, is de herderlijke boodschap van 
bisschop De Jong. “Samen in kleine, corona-
veilige kring, het Kerstverhaal lezen en 
misschien wellicht met elkaar opvoeren. Ik 
denk dat daardoor een sfeer ontstaat die 
misschien dieper gaat dan louter en alleen 
maar de familiebanden.” 
“Deze ‘corona Kerst’ biedt ons ook meer dan 
anders de gelegenheid om daadwerkelijk 
solidariteit te tonen met die mensen die 
sowieso Kerst niet met elkaar kunnen vieren 
omdat ze eenzaam zijn, dakloos zijn, onder 
wie ook steeds meer jongeren.”

Nederland telt een miljoen eenzame mensen, 
echt eenzamen die elke dag weer het in hun 
‘een-zijn’ moeten zien te rooien zonder te 
kunnen terugvallen op (naaste) familie, buren, 
vrienden, kennissen. “In deze coronatijd voelt 
iedereen wel op de een of andere manier hoe 
het is om alleen een eenzaam te zijn. Mensen 
zouden niet alleen op virtuele wijze de hand 
moeten uitsteken naar die eenzamen maar in 

de geest van Franciscus, dienstbaarheid en 
barmhartigheid jegens de eenzame mede-
mens betrachten die het misschien daarnaast 
ook niet breed heeft. Probeer je in deze dagen 
een beetje in te leven hoe het ruim 2000 jaar 
geleden geweest moet zijn in die stal, vies, 
stinkend, geen enkele voorziening, met Maria, 
Jozef en het pasgeboren Kindje Jezus. Zo zou 
men zijn eigen eenzaamheid zonder familie, 
maar toch met en in het eigen gezin onder de 
comfortabele omstandigheden van deze 
moderne tijd, een beetje kunnen relativeren. 
Maak van de nood een deugd en probeer daar 
verdieping in te brengen. Maak gebruik van 
de technologische middelen die deze tijd ons 
biedt om met elkaar in contact te treden, - de 
hand uit te steken naar de ander”, adviseert 
De Jong. 

Zinvol offer uitgezonden militairen
Wij denken in deze uitzonderlijke Kerstperiode 
in het bijzonder ook aan de collega’s in de 
missiegebieden die het tijdens hun uitzending 
sowieso zonder hun thuisfront, familie, 
vrienden en kennissen moeten stellen onder 
soms levensgevaarlijke oorlogsomstandighe-
den. “Zij hebben het met Kerst extra moeilijk”, 
beseft de Krijgsmachtbisschop als geen 
ander. Maar hij wil, zonder het ongetwijfeld 
navrante gemis te bagatelliseren, toch de 
nadruk leggen op “de positieve aspecten van 
hun aanwezigheid daar. Dat is om de veilig-
heid en vrijheid van andere mensen te 
beschermen en hen zo in de gelegenheid 
stellen om ook Kerst te vieren bijvoorbeeld. 
Als onze militairen en hun buitenlandse 
collega’s niet aanwezig waren op plekken 
waar mensen elkaar naar het leven staan dan 
zouden de mensen daar überhaupt dat 
Kerstgevoel niet kunnen hebben althans veel 
minder dan onder normale omstandigheden. 
Laten we goed in gedachten houden dat het 
offer dat onze militairen brengen enorm zinvol 
is. Hoe erg en ingrijpend het ook is dat ze niet 
bij hun gezinnen, hun familie kunnen zijn in 
deze dagen.”

Uitdaging voor het  
thuisfront

Ook het thuisfront heeft een uitdaging, denkt 
monseigneur De Jong, om het gemis van hun 
geliefde(n) te verzachten door ook daar een 
positieve draai aan te geven. “Een goed idee 
is, zoals de Joden altijd deden, om een stoel, 
een plek aan de Kersttafel vrij te houden voor 

K r i j g s m a ch t b i s s ch o p  D e  J o n g :  ‘ Ke r s t  i n  c o r o n a t i j d  h o e f t  n i e t  e e n z a a m  e n  a l l e e n  t e  z i j n ’

‘Corona-Kerst’ uitdaging om ondanks fysieke inperking in eenheid te zijn met familie
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degene die er niet is, er niet kan zijn. Een 
portret van hem of haar op een versierde 
stoel waardoor onze gedachten meer en 
intenser bij de afwezige zijn. In combinatie 
met, indien mogelijk, een online video- en 
chatcontact. En natuurlijk mag niet worden 
weggepoetst het mooie en zinvolle offer dat 
het thuisfront brengt door hun geliefde(n), 
hopelijk voor even af te staan, om het zo te 
zeggen, waardoor de mensen daar wel 
relatief veilig het Kerstfeest kunnen vieren.” 
 
“De militairen in de missiegebieden dragen 
bovendien de extra last die corona ook daar 
veroorzaakt. Maar ik denk dat juist in dit soort 
moeilijke en zware situaties militairen er staan 
en de uitdaging aanvaarden om er ook onder 
die omstandigheden wat van te maken. En 
misschien is er ook daar wel ruimte voor 
Kerstspelen waarbij men bijvoorbeeld het 
Kerstevangelie met elkaar leest en ondergaat. 
Nogmaals het wordt, meer dan het eigenlijk 
altijd wel is, een bijzondere Kerst dit corona-

jaar, een Kerst die ons uitdaagt om toch in 
eenheid met onze familie te zijn, - ook al zijn 
we niet fysiek bij elkaar. Iemand vertelde me 
laatst dat het jammer is dat er door corona bij 
begrafenissen maar 30 mensen aanwezig 
mogen zijn maar dat de beleving van het 
geheel intenser en diepgaander is.”
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A L G E M E E N

In act ie  tegen stroper i j  en dumpen afval  in  buitengebied provincie

Militairen 13 Lichte Brigade worden 
deeltijd-boa in Groene Brigade Limburg

Militairen van de 13 Lichte Brigade in Oirschot gaan in de provincie  
Limburg aan de slag als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in de 

‘Groene Brigade’. Ze worden met name ingezet in het buitengebied van de 
provincie. Het betreft hier een proefproject waarbij in eerste instantie tien 

militairen buiten diensttijd, in boa-uniform gestoken, toezicht gaan  
houden in de Limburgse landelijke regio. 

De militaire aspirant boa’s worden in hun vrije 
tijd opgeleid en vervolgens flexibel ingezet. “Dit 
is met name voor mensen met een aflopend 
contract bij Defensie interessant”, wist een 
woordvoerder van de provincie te melden. De 
‘brigadisten’ zouden namelijk beschikken over 
vaardigheden die geknipt zijn voor werken in het 
buitengebied.

Defensie en provincie als werkgever
Overeengekomen is dat de ‘boa-militairen’ in 
dienst blijven van Defensie maar als buitenge-
woon opsporingsambtenaar de provincie 
Limburg als werkgever krijgen. De provincie is 
van opvatting dat het werk als boa profijtelijk is 
voor de betrokken militairen. “Voordeel is dat dit 
ontwikkelingskansen biedt voor militairen en zij 
hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.” 
Maar ook de provincie spint er garen bij onder 

meer doordat ze de beschikking krijgt over 
“extra opsporingsambtenaren die bovendien 
hun ervaring en inzichten meenemen vanuit 
Defensie.”

Boa op reservistenbasis 
Momenteel telt de Limburgse Groene Brigade 
zes boa’s die ingezet worden tegen stropers en 
afvaldumpers. Zij houden ook toezicht op 
recreanten waarbij ze nu flexibele versterking 
krijgen van de aspirant militaire boa's. Die 
worden op ‘reservistenbasis’ opgeroepen “als 
we extra mensen nodig hebben, bijvoorbeeld in 
het weekend, bij illegale feesten in groeves etc.”, 
licht de provinciewoordvoerder toe. De verwach-
ting is dat de ‘reservisten-boa’s’ midden volgend 
jaar in actie komen in Limburgs ‘bronsgroen’ 
buitengebied. 

Bondsraad ACOM akkoord met (concepten) 
Begroting en Activiteitenplan 2021

Vanwege de ‘coronabeperkingen’ zag men 
zich genoodzaakt de bijeenkomst extern te 
beleggen. Daarvoor was gekozen voor het Van 
der Valk etablissement in Amersfoort. 

Nieuwe huisvesting
Conform de anti-virusbesmettingsrichtlijn 
waren dertig Bondsraadsleden aanwezig 
afgevaardigd door de respectievelijke ACOM-
regio’s waarvan alle present waren. 

De Raad boog zich ook over de nieuwe 
huisvesting van de bond, althans over de 
keuze van het Bondsbestuur voor wat betreft 
de locatie en het te betrekken pand. Ook in 
dit geval zette de Bondsraad alle seinen op 
groen en gaf volmondig fiat voor de gemaakte 
keuzes. 

(Her)benoeming Bondsbestuursleden
De Bondsraad ging, na een verkiezing, tevens 
akkoord met de herbenoeming van de heren  
M. Bal en R.A.M.M. van Santvoord als lid van 
het Bondsbestuur en de benoeming van de 
heer F.J.O. Vermeulen voor een eerste termijn 
als Bondsbestuurslid. 

De Bondsraad van de ACOM gaat ak-
koord met zowel de (concept) Begroting 
voor 2021 als het Activiteitenplan 2021  
(in concept). Groen licht werd gegeven 

na uitvoerige discussie tijdens de raads-
vergadering op 27 november jl. 

Coronaproof felicitaties voor 

bestuursleden (van links naar 

rechts): Bal, Van Santvoord en 

Vermeulen.
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D o o r  g e m e e n s ch a p p e l i j k  e v a l u e r e n  i n  2 0 2 1 :

Gezamenlijk BMD 2008 en medezeggenschap verbeteren
Al 12 jaar wordt met het Besluit Medezeggenschap Defensie 2008 (BMD) 
gewerkt. In die jaren hebben alle betrokkenen (medezeggenschapsleden, 

hoofden diensteenheid, medewerkers bij defensie, defensieleiding en centra-
les van overheidspersoneel) hun eigen ervaringen opgedaan met (de werking 

van) het BMD  en de medezeggenschap bij Defensie. 

Er zijn ervaringen ten tijde van 
krimp van Defensie onder (hoge) 
tijdsdruk. Ook zijn er nu enkele 
jaren ervaringen ten tijde van 
uitbreiding van Defensie waarbij 
het grote aantal vacatures dat 
(vooralsnog) moeilijk te vullen is, 
een knelpunt is.
Met zoveel jaren ervaring in 
verschillende situaties is er 
voldoende inbreng voor een 
evaluatie van het BMD en de 
medezeggenschap. Deze 
evaluatie zal op korte termijn 
beginnen.

Op weg naar de evaluatie
Bij het in werking treden van het 
BMD in 2008 was de bedoeling 
na een aantal jaren te evalueren. 
Dit is niet gebeurd. In 2015 werd 
eindelijk begonnen met evalue-
ren, maar de evaluatie werd niet 
afgerond. Vandaar dat deze nog 
moet en gaat plaatsvinden. 

Een deel van de evaluatie vindt 
plaats binnen Defensie en een 
deel in het overleg tussen 
Defensie en de Centrales van 
Overheidspersoneel (CvO). Het 
overleg van Defensie met de 
CvO wordt voorbereid in een 
technische werkgroep. De 
eerste vergadering van de 
technische werkgroep is nog dit 
jaar gepland.

Onze eigen vragen bij de 
evaluatie

Het uitgangspunt bij de evaluatie 
is dat er gekeken wordt naar het 
functioneren van het BMD en 
ook de medezeggenschap. Voor 
wat betreft het BMD is de vraag: 

Zijn de artikelen in het BMD 
bruikbaar geweest, zijn er 
wensen tot aanpassing of niet?

Voor wat betreft de medezeg-
genschap in zijn geheel zijn er de 
volgende vragen: 

Zijn er aspecten waardoor de 
medezeggenschap goed gefunc-
tioneerd heeft? Kunnen die 
aspecten versterkt worden? 
Kunnen verbeteringen aange-
bracht worden zodat de mede-
zeggenschap nog beter en 
makkelijker werkt met nog meer 
opbrengst? Zijn er knelpunten 
en kunnen die worden weggeno-
men en hoe? Moeten daarvoor 
artikelen in het BMD worden 
aangepast of moeten maatrege-
len worden genomen buiten het 
BMD om?

Knelpunten en verbetersug-
gesties ACOM leden voor 
BMD en medezeggenschap

Om de evaluatie voor te berei-
den heeft de ACOM in januari 
2020 een bijeenkomst georgani-
seerd voor al de leden die MC-lid 
zijn en kaderleden. Tijdens de 
bijeenkomst konden zij sterke 
punten (om te behouden) en 
knelpunten in het BMD en bij de 
medezeggenschap aangeven, 
wensen aangeven en suggesties 
ter verbetering en versterking 
van de medezeggenschap doen. 

In de bijeenkomst zijn de 
volgende knelpunten/verbeter-
punten aangegeven:

•  Vervanging voor MC-uren: Er 
moet een oplossing gevonden 
worden voor de afwezigheid 

van MC-leden op de werk-
vloer. De eenheid moet voor 
die tijd gecompenseerd 
worden. Dat kan misschien 
door een budget voor externe 
inhuur of door het extra 
inplannen van manuren in de 
standaardorganisatie. 

•  Een (gedeeltelijke) vrijstelling 
van de eigen werkzaamheden 
voor MC-leden moet makkelij-
ker mogelijk zijn. Ook moet 
een MC een ambtelijk secreta-
ris beschikbaar krijgen voor 
een aantal uren en werkzaam-
heden. Deze ambtelijk secre-
taris moet het vertrouwen van 
de MC genieten.

•  MC is bedrijfsvoering, verbe-
ter animo voor de MC: 
Medezeggenschap moet op 
alle niveaus als gewoon 
onderdeel van de bedrijfsvoe-
ring gezien worden en daarop 
gewaardeerd worden. Als het 
belang van de medezeggen-
schap voor de organisatie op 
alle niveaus wordt uitgedra-
gen, is de verwachting dat de 
animo voor deelname aan de 
medezeggenschap zal toene-
men. Op dit moment is de 
animo om MC-lid te worden 
laag. 

•  MC’s mogen zelf weten bij 
wie ze een medezeggenschap 
gerelateerde cursus volgen. Er 
moet geen verplichting meer 
zijn de cursus te volgen bij de 
organisatie waarmee Defensie 
een contract heeft afgesloten.

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

10



Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

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) 7-13 december Gesloten

 Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG

CZSK KMTO 15 december Gesloten

CZSK Staf GC OEM 16 december Gesloten

DOSCO MGLC 12 januari Gesloten

CLSK AOCS NM 14 januari  Gesloten

CZSK Afdeling Marine Training Command  18 januari  Gesloten

CZSK 1 MCG 1 februari 14 december

CZSK Afdeling BVIV 8 februari 18 december

CZSK Zr. Ms. Van Amstel 12 februari 1 januari

CZSK Staf GC MD 22 februari 4 januari

D o o r  g e m e e n s ch a p p e l i j k  e v a l u e r e n  i n  2 0 2 1 :

Gezamenlijk BMD 2008 en medezeggenschap verbeteren

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

•  Alle hoofden diensteenheid 
(HDE) moeten een basiscur-
sus medezeggenschap hebben 
gevolgd voordat zij HDE 
worden. Leidinggevenden 
moeten meer onderwijs 
krijgen in de medezeggen-
schap. En de defensietop 
moet frequent laten weten 
hoe belangrijk de medezeg-
genschap is, dat daarvoor tijd 
nodig is die de medezeggen-
schap ook moet krijgen. De 
defensietop moet dat dan ook 
belijden door in de praktijk bij 
hun besluiten de medezeggen-
schap te betrekken en tijd in te 
plannen voor overleg met de 
medezeggenschap. Op deze 
manier zal het belang van de 
medezeggenschap en tijdsbe-
steding voor de medezeggen-
schap als noodzakelijk worden 
beschouwd en behandeld.

•  Het moet toegestaan zijn dat 
een MC een werkgroep instelt 
waar geen MC-lid in zit. Dit 
ontlast de MC qua tijd. 
Besluiten over de onderwer-
pen die door een werkgroep 
zijn voorbereid, vinden alleen 
in de MC plaats. De werk-
groep kan dus geen besluiten 
nemen.

•  Er moet een medezeggen-
schapsbureau (MZ) bij de 
Secretaris Generaal komen dat 
de medezeggenschap in zijn 
geheel ondersteunt. Dat 
bureau moet op de hoogte zijn 
van  de medezeggenschap bij 
Defensie, in Nederland en bij 
internationale samenwerking. 
Met die kennis kan het bureau 
alle medezeggenschapsspe-
lers bij Defensie informeren en 
adviseren. Adviezen aan een 
HDE gaan CC naar de com-
mandant van het hoofd 
defensieonderdeel. 

•  De MC verkiezingen moeten 
digitaal plaatsvinden. Alleen bij 
uitzondering nog op papier. Dit 
om het werk van de verkie-
zingscommissie te verlichten. 
Ook zouden alle kandidaten op 
1 lijst moeten staan, niet meer 
per vakbond en een lijst van 
ongeorganiseerden.

•  Er moet een onderzoek komen 
naar het functioneren van 
Locatie MC’s. Als er verbete-
ringen nodig zijn, moet de 
LMC ondersteund worden 
vanuit het MZ-bureau dat 
ingesteld zou moeten worden 
bij de SG. (zie hierboven).

•  De uitzonderingen op de 
verplichting van medezeggen-
schap zijn in het BMD nu wat 
vaag, deze zouden meer 
moeten worden toegelicht in 
de nota van toelichting bij het 
BMD of in het BMD zelf. Zo 
worden nu aangelegenheden 
die te maken hebben met 
oefening en varen uitgezon-
derd, maar wat valt daar 
allemaal onder? Dat moet dus 
duidelijker worden beschreven 
en begrensd.

•  Een constatering is nu dat 
MC’s en HDE-en meer 
mondeling en minder schrifte-
lijk motiveren. Het belang van 
schriftelijk motiveren moet 
benadrukt worden. Met 
schriftelijke motivering is iets 
vastgelegd en kan door 
nieuwe MC-leden en HDE-en 
worden nagelezen. Monde-
linge afspraken zijn moeilijk 
terug te halen en moeten vaak 
‘opnieuw’ worden gemoti-
veerd.

Dit is een greep uit de opmerkin-
gen en wensen die wij tijdens 
de MC-dag van de ACOM te 
horen kregen. 
Wij onderschrijven ze niet per 
definitie allemaal, wel vinden wij 
het belangrijk dat iedereen zijn/
haar ervaringen met de mede-
zeggenschap bij Defensie en 
met het BMD en de wensen 
voor de toekomst op deze 
vlakken kan weergeven. Wij 
kunnen ze meenemen in het 
overleg tussen Defensie en de 
Centrales van Overheidsperso-
neel over de evaluatie van het 
BMD en de medezeggenschap.

Nog knelpunten en verbetersug-
gesties/wensen opgeven kan
Wilt u nog knelpunten met 
betrekking tot de medezeggen-
schap bij ons melden of uw 
suggesties en wensen voor de 
medezeggenschap, dan kunt u 
deze sturen aan: mc@acom.nl
Of bellen met Netty van Ginkel: 
033-4962712 11



Het verzoek om arbitrage over de invoering 
van één employabilityorganisatie betrof de 
vraag:

1.  Is de werkgever gehouden al dan niet één 
employabilityorganisatie op te richten 
gegeven de afspraken die tussen partijen 
hierover zijn gemaakt?

2.  Het onderliggende geschil betreft zowel 
een inhoudelijke als een procedurele 
kwestie. Inhoudelijk verschillen de werkge-
ver en de centrales van mening over de 
mate van uniformiteit en de wijze van 
aansturing van de op te richten employabili-
tyorganisatie. Procedureel verschillen zij van 
inzicht over de mate waarin de inrichting 
van de op te richten employabilityorganisa-
tie op de zojuist genoemde punten kan 
worden bepaald in het overleg tussen de 
projectleider en de medezeggenschap.

Bindende uitspraak AAC
De uitspraak van de AAC in dit geschil is 
bindend en laat zowel voor Defensie als de 
Samenwerkende Centrales van Overheidsper-
soneel (SCO) niets aan duidelijkheid te 
wensen over.

De Commissie beantwoordt, in haar uit-
spraak, de gestelde vraag bevestigend: De 
werkgever, gelet op de hierover in het 
AV-akkoord 2017-2018 gemaakte afspraak, (is) 
gehouden een nieuwe uniforme employabili-
tyorganisatie op te richten, waarvan de 
medewerkers rechtspositioneel bindende 
afspraken kunnen maken met ambtenaren 
van het ministerie van Defensie en hiërar-
chisch niet onder een defensieonderdeel 
ressorteren. De Commissie beslist dat de 
werkgever een begeleidingscommissie 
instelt, met inachtneming van hetgeen 
hiervoor is overwogen.

Aan de hand van deze uitspraak is tijdens het 
SOD besloten dat gelet op het feit dat het de 
oprichting van een nieuwe organisatie betreft 
die hiërarchisch niet onder een defensieonder-
deel ressorteert en waarbij, zo bleek tijdens 

de vergadering van het SOD, ook geen sprake 
kan zijn van een vorm van Single Service 
Management door een defensieonderdeel, de 
oprichting van deze organisatie niet kan 
plaatsvinden binnen één van de huidige io 
REO’s van de Defensieonderdelen. Voor dit 
soort defensieonderdeel overstijgende 
reorganisatie bestaat er nog specifiek overleg 
reorganisatie Defensie (io REO DEF). Dit 
forum is de afgelopen jaren niet bij elkaar 
gekomen en tijdens het SOD is dan ook 
besloten om voor het aankomende jaar de io 
REO DEF op te nemen in de overlegagenda 
teneinde de oprichting van één uniforme 
employabilityorganisatie mogelijk te maken. 

Na een korte discussie over de vraag wie, en 
dan niet de persoon maar welke functionali-
teit deze vergadering gaat voorzitten gaf 
Defensie aan hier nog even goed en in 
overleg naar te willen kijken alvorens een 
beslissing te nemen. 

De SCO meldde signalen te krijgen over 
aanwijzingen dat men bij P&O-afdelingen van 
diverse defensieonderdelen plannen maakt 
c.q. deels al in uitvoering heeft, betreffende 
aanpassing van de huidige P&O-structuren/
organisatie. Dit vooruitlopend op de invoering 
van de nieuwe employabilityorganisatie. Naar 
onze mening een ongewenste ontwikkeling 
die verstorende effecten kan sorteren voor 
wat betreft de oprichting van de nieuwe 
employabilityorganisatie. Defensie onderken-
de deze uitdaging en gaf de verzekering dat 
de huidige P&O-structuren/organisatie niet 
tussentijds zullen worden aangepast.

S O D

Tijdens het laatste Sectoroverleg 
Defensie (SOD) op dinsdag 1 

december jl. zijn de uitspraken 
besproken van de Advies- en 

Arbitragecommissie Defensieamb-
tenaren (AAC) over de inrichting 

van één employabilityorganisatie 
en het gerezen geschil over de 

invoering van een nieuw bezoldi-
gingssysteem.

Overleg SOD over uitspraken Advies- en Arbitragecommissie 
Defensieambtenaren 

Ondertekening AV-akkoord (looptijd: 1 oktober 2018 tot  

en met 31 december 2020) door centrales en werkgever 

Defensie (Archieffoto).
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S O D

De tweede uitspraak betrof de adviesaan-
vraag van drie van de vier centrales van de 
SCO aan de AAC aangaande de invoering van 
het nieuwe loongebouw. Ten aanzien van het 
proces constateert de commissie dat het 
gevoerde overleg gebrekkig is geweest wat 
betreft:
• samenwerking bij de pakketvergelijking, 
• afspraken over fasering, 
• afspraken over uitgangspunten, 
• de informatie-uitwisseling
•  e   n late aanvang van het formele overleg. 

Deze omissies kunnen worden gekwalificeerd 
als het ontbreken van open en reëel overleg. 
Maar ze zijn niet uitsluitend te wijten aan het 
gedrag van de werkgever, de centrales 
hebben hieraan eveneens bijgedragen. De 
commissie adviseert partijen een onafhanke-
lijke procesregisseur te benoemen in verband 
met het voeren van het overleg. De brede 
discussie over uitgangspunten waaraan het 
nieuwe bezoldigingssysteem moet voldoen 
moet zo spoedig mogelijk aanvangen onder 
leiding van zo'n procesregisseur.
De commissie adviseert partijen afspraken te 
maken over de gefaseerde invoering van het 
nieuwe bezoldigingsstelsel. 

Tijdens het SOD is door alle partijen aangege-
ven het proces zo spoedig mogelijk te 
hervatten en hierbij de nieuwe afspraken 
aangaande het overleg in acht te nemen. Het 
advies om een onafhankelijk procesregisseur 
te benoemen werd door ons en de overige 
partijen niet gedeeld. Deze weg is in het 
verleden vaker, in diverse varianten, bewan-
deld. En of het nu gaat om een technisch 

voorzitter, procesvoorzitter of onafhankelijk 
procesregisseur, de bottleneck is en blijft het 
gegeven dat Defensie de partij is die afspra-
ken niet nakomt, informatie te laat of niet 
aanlevert. Daarnaast gebruikt de werkgever 
kennelijk een agenda en klok die meer tijd 
verschaffen dan in werkelijkheid het geval is. 
In deze context heeft de AAC in haar uitspraak 
over het loongebouw vermeld dat de seri-
euze, inhoudelijke besprekingen te laat (pas in 
mei 2020) zijn gevoerd. De Commissie merkt 
deze gang van zaken eveneens aan als een 
gebrek in het voeren van open en reëel 
overleg. Dat niet eerder is aangevangen met 
formeel overleg is, volgens de AAC, niet 
alleen te wijten aan de werkgever, daarin 
dragen alle partijen verantwoordelijkheid. De 
Commissie geeft daarbij expliciet aan dat 
deze verantwoordelijkheid uitsluitend door de 
CCOOP (ACOM) serieus is genomen. Eén 
partij kan, zo concludeerde de AAC, helaas 
het verschil niet maken.

Het is stil aan de overkant
Ook met betrekking tot het aflopen van het 
huidige pakket aan arbeidsvoorwaarden per 1 
januari aanstaande heeft de CCOOP het 
voortouw genomen. Net als bij de besprekin-
gen aangaande het loongebouw constateer-
den wij dat de tijd begon te dringen. We 
hebben daarom op 29 oktober jl. onze 
inzetbrief voor 2021 e.v. kenbaar gemaakt aan 
Defensie en de overige centrales. Wij gaven 
in onze inzetbrief onder andere aan dat wij de 
onderhandelingen over een nieuw arbeids-
voorwaardenakkoord zo spoedig als redelijker-
wijs mogelijk is willen beginnen. Op 13 
november jl. volgden de overige centrales 
met een gezamenlijke inzetbrief. Maar tot op 
heden (begin december) nog geen reactie van 
de werkgever Defensie. Net als bij de 
voorgaande processen blijven wij Defensie 
erop wijzen dat de klok doortikt. Het is heel 
snel 1 januari 2021 en wij hebben nog steeds 
de intentie om voor die tijd afspraken te 
maken over een nieuw pakket aan arbeids-
voorwaarden.

Overleg SOD over uitspraken Advies- en Arbitragecommissie 
Defensieambtenaren 
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Zicht door vijftig vensters op de  
Nederlandse maritieme geschiedenis

De feestelijk opgetuigde presenta-
tie van ‘De Canon van de Konink-
lijke Marine – Geschiedenis van 
de Zeemacht’ in het Scheepvaart-
museum, viel in het water door 
corona. Dat werd recent door de 
uitgever Walburg Pers ‘rechtge-
trokken’ met een podcast waarin 
Borsboom onder meer de 
totstandkoming van de canon 
belicht. 

Leerzame tocht
De canon geeft een helder zicht 
op de Nederlandse maritieme 
geschiedenis van 1488, de 
‘Ordonnantie op de Admiraliteit’, 
tot heden. De auteurs besteden 
niet alleen maar aandacht aan 
zeehelden en zeeslagen maar de 
maritieme kroniek van Doedens 

en Borsboom neemt de lezer op 
een leerzame tocht langs “geu-
zen, kapers, slavernij en wapens”. 
De eerste mariniers, de rol van 
vrouwen bij het oudste krijgs-
machtdeel van de 17e eeuw tot 
nu, kortom het wereldwijd 
omspannende verhaal van de 
marine is in de canon opgetekend.  

Het eerste exemplaar van de 
Canon van de Koninklijke Marine 
– Geschiedenis van de zeemacht’ 
werd op 15 oktober jl. door de 
samenstellers overhandigd aan de 
Commandant Zeestrijdkrachten, 
viceadmiraal Rob Kramer. Dit 
gebeurde in het Commande-
mentsgebouw (‘Het Paleis’) van 
de Koninklijke Marine in 
Den Helder.

Verloting
‘De Canon van de Koninklijke 
Marine-Geschiedenis van de 
zeemacht’, 224 pagina’s, prijs: 
€ 29,99, is uitgegeven door 
Uitgeversmaatschappij  
Walburg Pers.

De ACOM mag van de uitgever 
drie exemplaren verloten onder 
haar leden. 

Stuur ons een briefkaart of mail 
naar info@acom.nl. Vermeld 
daarbij uw naam, registratienum-
mer en de titel van het boek. 
Reageren kan tot en met 
28 december 2020.

De historie van de Koninklijke Marine verteld in  
’50 vensters’ door historicus dr. Anne Doedens met 

‘guidance’ van viceadmiraal b.d. Matthieu Borsboom. 
Aanstichter is de vlagofficier b.d. Een jaar of drie  

geleden, toen hij nog Commandant der Zeestrijdkrachten 
(C-ZSK) was, vatte hij het plan op om de rijke geschiedenis 

van de Nederlandse marine vast te (laten) leggen  
in een canon. 

Herdenking honderd jaar overlijden Abraham Kuyper 
Abraham Kuyper, ‘Klokkenist der kleine luyden’, stierf, 

honderd jaar geleden, op 8 november 1920. Hij werd, op 
12 november 1920, begraven op begraafplaats Oud Eik 

en Duinen in Den Haag. 

Ter herdenking verscheen de 
bundel ‘Abraham Kuyper en de 
dood: Herdenken bij het graf van 
een theoloog, journalist, universi-
teitsstichter en staatsman’, onder 
redactie van Ab Flipse (universi-
teitshistoricus VU) en Bert Lever 
(voorzitter Terebinth, stichting voor 
funerair erfgoed).

Sobere herdenking 
door corona

In het boekje wordt in het 
bijzonder stilgestaan bij het 
overlijden en de teraardebestelling 
van ‘Abraham de Geweldige’. 
Centraal staat het einde van 
Kuypers “veelbewogen leven”: 
zijn begrafenis en graf en de 
manier waarop hij werd en wordt 
herdacht. Ook wordt gekeken 
naar de manier waarop Kuyper 

gedurende zijn leven werd 
geconfronteerd met de dood.
De aangescherpte coronamaatre-
gelen maakten een officiële 
boekpresentatie en herdenkings-
bijeenkomst niet mogelijk. Bij het 
graf van de staatsman-theoloog 
werd op 12 november jl. een 
sobere herdenkingsbijeenkomst 
gehouden. De auteurs Flipse en 
Lever legden de bundel en een 
palmtak op de grafzerk. 

Verloting
Het boekje ‘Abraham Kuyper en 
de dood’, 48 pagina’s, is uitgege-
ven door Eon Pers 2020 - een 
initiatief van de VU Amsterdam en 
Terebinth. De ACOM mag van de 
uitgever drie exemplaren verloten 
onder haar leden. Stuur ons een
briefkaart of mail naar info@acom.
nl. Vermeld daarbij uw naam, 
registratienummer en de titel van 
het boek. Reageren kan tot en 
met 28 december 2020.

A L G E M E E N

Zie ook  
onderaan pagina 17
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K E R S T  M E R K S T E N E N

Percy Jones schreef in zijn dagboek dat het de Britten 
achterdochtig maakte: ze dachten dat de Duitse vijand 
een aanval voorbereidde. "Dus brachten we onze 
geweren en munitie in gereedheid. We stonden op het 
punt om te vuren, toen we een Duitser iets hoorden 
roepen. "Englishmen. Englishmen. Don't shoot. You 
don't shoot, we don't shoot."”1 

Op vele plaatsten gebeurde iets dergelijks.  
De medemens in de soldaat kwam boven. Dat waar 
Paus Franciscus in zijn laatste encycliek Fratelli tutti,2  
“We zijn allen broeders”, gewag van maakt, werd 
werkelijkheid. In plaats van elkaar te doden of te 
verminken werd er op muziekinstrumenten gespeeld, 
gevoetbald, gegeten en gedronken. Kurt Zehmisch, 
een Duitse officier, schreef in zijn dagboek: "Uiteinde-
lijk kwamen de Engelsen met een voetbal tevoorschijn 
uit de loopgraven, en al snel ontspon zich een leven-
dige wedstrijd. Hoe ongelooflijk prachtig, en vreemd 
tegelijk."

De hogere officieren vonden dit maar niets, en de 
volgende jaren ging de zinloze oorlog, ook tijdens die 
bijzondere nachten, gewoon door. 

Wat gebeurde er op die kerstavond? De vijand kreeg 
een gezicht. Van achter de wapens en helmen kwam 
de kwetsbare mens uit zijn schulp. Emmanuel Levinas, 
een Frans-Joodse filosoof (1906-1996) beschreef later 
dat het gelaat van de ander de openbaring is van zijn 
en haar persoonlijkheid. Van dit kwetsbare gezicht gaat 
een ethisch appel uit, dat de waardigheid van die ander 
beschermt. Is niet elk gelaat het waard om op het 
wereldwijde Facebook gezien en bemind te zijn?

Waarom gebeurde dit nu net met de Kerst? Het is het 
feest van een andere kwetsbare ontmoeting. Tijdens 
een bezetting. In die eerste Kerstnacht kreeg God een 
gezicht: zijn Zoon Jezus werd geboren, en openbaarde 
wie en hoe God werkelijk is. Degene die woont in een 
ontoegankelijk Licht kwam heel dichtbij in deze wereld, 
als een baby’tje, waar je niet bang voor hoeft te zijn; 
integendeel, dit Kindje in de kribbe vertederde de ruwe 
harten van de herders. Later zou Jezus zeggen: “Wie 
Mij ziet, ziet de Vader” (Joh. 14,9), waarmee ook God 
heel kwetsbaar en beminnelijk bleek te zijn. Edward 
Schillebeeckx (1914-2009), de grote theoloog, be-
schreef eens hoe hij als kind bij het kribje stond, en 
zich realiseerde: “Dit kindje is God.”3 God werd klein, 
opdat wij weer groot zouden kunnen zijn.

Wat betekent dat concreet? Recentelijk nog werden 
enige van de SAS-commando’s van Australië van 
oorlogsmisdaden beschuldigd… Bij het zoeken naar de 
oorzaken, vond de commissie dat het de extreem 

geïsoleerde 
cultuur was, die 
tot deze daden 
kon leiden. Ook 
Corona kan het 
gevaar in zich 
dragen dat we 
ons emotioneel verwijderen van onze 
naasten. Elkaars gezicht niet meer in het 
echt zien. Maar ook andere eilandjes 
bestaan: in de beste families komen ze 
voor; buren die elkaar niet kennen, of 
zelfs niet kunnen luchten of zien; 
vriendschappen die kapot gaan aan jaloersheid en 
competitie, die leiden tot de angst voor, ja de verach-
ting van de ander; stammen en volken, ideologisch 
gemotiveerde groepen, ja landen die elkaar de tent 
uitvechten.

Jezus wil ons uit onze loopgravenoorlogen bevrijden. 
Hij laat ons niet alleen achter in onze persoonlijke 
ellende en gezamenlijke eenzaamheid. Hoe? Hij wil 
ons liefdevol laten kijken naar mensen die we (liever) 
niet zien staan. Hij daagt ons zelfs uit Hemzelf in 
elkaar te herkennen, zoals de evangelist Mattheus ons 
vertelt (hoofdstuk 25 van zijn boek). Dat is heel 
moeilijk. Maar we staan er sinds de Kerst niet meer 
alleen voor. God geeft ons de sleutel om de communi-
catie weer tot stand te brengen. Jezus. Hem kunnen 
we constant aanroepen voor hemel-steun. Het gebed 
tot Hem, en zijn H. Moeder, verricht wonderen. 
“A family that prays together, stays together”  
heb ik Moeder Theresa vaker horen zeggen. 

Geachte militairen, het is de “esprit du corps” die u 
sterk maakt. De kameraadschap en opofferingsgezind-
heid in een onvoorwaardelijke trouw aan elkaar en de 
leiding is de basis van alle gevechtseenheden. Onze 
paus spreekt in zijn Fratelli tutti de hoop uit, dat we 
niet alleen met de Kerst, maar gedurende het hele jaar 
door deze geest van broeder- en zusterschap bezield 
zouden zijn. Dan zullen we als wereldwijde mensenge-
meenschap de uitdagingen aan kunnen gaan die ons 
wachten! En dat zijn er vele! Aarzelen we niet 
constant die hemelse “lucht-
steun” te vragen. Laten we 
Hem toe onze commandant te 
zijn, dan zal vrede ons deel 
zijn!

Een heel Zalig Kerstfeest en 
een gezegend 2021!

Everard de Jong, 
Krijgsmachtbisschop

Besten, 
U zult allen de verhalen van de geïmproviseerde  

wapenstilstanden aan het front van de Eerste Wereld-
oorlog kennen, tijdens de Kerst van 1914. Zo waren er 
de Britten van de Queen's Westminster Rifles-eenheid,  

in een knollenveld bij La Chapelle-d'Armentières, 
die lichtjes aan de overkant zagen,  

en rare deuntjes hoorden. 

1 https://www.nu.nl/wetenschap/5645159/woi-soldaten-vierden-in-1914-tussen-loopgraven-kerst-met-vijand.html 
2 https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800 
3 https://schillebeeckx.nl/hilkert-over-schillebeeckx

15



K E R S T  M E R K S T E N E N

Naar zo’n plek moet je tegenwoor-
dig goed zoeken. Je kunt hem ook 
anders lezen. Hoe donker het ook 
is, toch zie je wel ergens lichtjes. 
Sterretjes, lichtpuntjes, die gloeien 
in het donker. Er is geen duisternis 
zo diep of er gloort wel ergens 
licht. 

Het jaar 2020 is een donker jaar 
geworden. De COVID-19-pande-
mie heeft diep ingegrepen in ons 
leven, en dat doet het nog steeds. 
We zijn gedwongen om gewend te 
raken aan ‘social distancing’, 
afstand van elkaar houden; we 
weten wat huidhonger is, een 
woord dat we aan het begin van 
het jaar nog helemaal niet kenden. 
Ons dagelijks leven ziet er in veel 
opzichten anders uit. Er is veel 
eenzaamheid ontstaan, niet alleen 
onder ouderen, die minder bezoek 
mogen krijgen, maar ook onder 
jongere generaties, onder studen-
ten. Leven en werken achter het 
beeldscherm kent veel beperkin-
gen en het einde daarvan komt 
nog maar heel voorzichtig in zicht. 
Iedereen kent mensen die ernstig 
ziek zijn geworden, op de IC 
gelegen hebben en veel revalida-
tietijd nodig hebben. Ook haast 
iedereen heeft mensen gekend die 
ons zijn ontvallen, die zijn overle-
den aan corona. 

Tegelijk denk ik aan de bijzondere 
inzet die het Defensiepersoneel 
heeft getoond en nog toont. In de 
eerste golf bleven veel militairen 
en burgers bij Defensie zo veel 
mogelijk thuis – behalve waar de 
opleidingen en de parate inzet 
anders verlangden. Maar velen 
hebben in die tijd juist ook extra 
werk verricht, uithelpend in 
ziekenhuizen en in de zorg. Ze 
maakten het werk voor het 
overbelaste personeel ‘lichter’. 
Hoe zwaar het in de zorg was, 
zagen we dagelijks in de ‘frontbe-
richten’ – niet voor niets een 
militaire term. 
Nu in de tweede golf lijkt het werk 
van militairen veel sterker ‘ge-
woon’ door te gaan. Dat geeft 
voldoening, maar is ook verbonden 
met risico’s en vraagt veel 

alertheid. Veel militairen blijken een 
partner in de zorg te hebben – en 
dat levert beide kanten op extra 
risico’s op. Ik heb diep respect 
voor iedereen die binnen en buiten 
Defensie dóórgaat, terwijl we 
allemaal corona-moe worden en 
de mogelijkheden tot ontspanning, 
tot vakanties, tot genieten van 
cultuur zoals films en concerten, 
zo ingeperkt worden. We blijken 
als mensen toch over heel wat 
doorzettingsvermogen te beschik-
ken en dat is op zichzelf een 
lichtpuntje in de duisternis. 

Nu leven we toe naar Kerst. Een 
tijd waarin gemis van mensen altijd 
heel scherp voelbaar is. Vaak 
proberen we met veel gezelligheid 
en licht, met heerlijk samen eten 
en drinken en met sterke betrok-
kenheid op elkaar de Kerstdagen 
tot iets te maken wat ons boven 
het duister uittilt. Ook dat is nu 
maar beperkt mogelijk. Terwijl ik 
dit schrijf, lees ik dat we maximaal 
zes mensen mogen uitnodigen.  
Misschien moeten we het dan in 
de kwaliteit zoeken in plaats van in 
de kwantiteit. Ik denk terug aan die 
‘stille nacht’, ruim 2000 jaar 
geleden, waarin dat kind vol 
belofte geboren werd, en bij 
gebrek aan ruimte in een voeder-
bak werd gelegd. Het kleine gezin 
kreeg ook maar beperkt bezoek, 
drie koningen en laten we zeggen 
drie herders. Precies zes! Maar in 
die zes mensen kwam de hele 
wereld mee: de machtigen der 
aarde die voelden dat er een 
andere macht aanstaande was dan 
de hunne, en herders, mensen die 
symbool staan voor allen die zorg 
verlenen. Als ik mijn ogen sluit zie 
ik dan opeens iedereen bij de 
kribbe staan: onze regeringen, die 
het soms ook allemaal niet weten, 
met al hun deskundigen achter 
zich, en al die hardwerkende 
mensen ín de zorg. Maar ook de 
mensen die aandacht blijven 
hebben voor hun eenzame naaste 
in hun omgeving, in de straat, 
dichtbij of ook veraf. Die in die zin 
als een herder zorgen voor andere 
mensen, die zorgen voor elkaar. Ze 
staan bij de kribbe, aanbidden het 

kind dat de grootste macht van de 
wereld, de liefde, toont, en ze 
worden er door geïnspireerd en 
eraan gelaafd. 
Ik bedoel maar: zelfs met zes 
mensen valt er Kerst te vieren, 
aankomst van licht en hoop in deze 
wereld. Precies dat wat we in deze 
tijd zo nodig hebben. En laten we 
eerlijk zijn: gesprekken aan tafel 
met zes gasten kunnen aan 
kwaliteit winnen ten opzichte van 
een groter gezelschap. Het is mooi 
als je dit jaar in oprechte aandacht 
voor elkaar samen kunt delen 
welke lichtpuntjes je dit jaar 
ondanks alles toch hebt gezien en 
welke je elkaar toewenst voor 
2021. 
Overigens: bij de geboorte van 
Jezus Christus, ruim 2000 jaar 
geleden, waren er welzeker meer 
betrokken dan zes. Ik vergat nog 
de engelen mee te tellen, die God 
de eer toezongen en die vrede 
toezongen aan mensen van goede 
wil. Het is mooi om te bedenken 
dat engelen naar hun aard immuun 
zijn voor COVID-19. Ook dat vind ik 
een lichtpuntje. De wereld wordt 
er niet helemáál door beheerst. 
Het is omgekeerd: in het verbor-
gene heerst de macht van de 
liefde en de troost in deze wereld, 
en soms wordt het even zichtbaar, 
ongrijpbaar, maar des te krachtiger. 
Als je daardoor gegrepen kunt 
worden, en er instrument van kunt 
worden, dan ben je een engel voor 
een ander. Een sterretje van licht, 
hoe duister het ook is. Ik wens u 
lichte, gezegende Kerstdagen en 
een hoopvol 2021!

Ds. Ids Smedema
Predikant-secretaris Protestantse 
Geestelijke Verzorging

Licht in de nacht
“Het was zo donker dat ik overal sterretjes zag”. Het is een van de befaamde uitspraken 

van ‘Loesje’, grappig, vaak paradoxaal en altijd to the point. Je kunt hem letterlijk 
nemen: pas als je je ergens op een afgelegen plek bevindt, ver weg van de bewoonde 

wereld, waar je geen last meer hebt van lichtverstrooiing, dan kun je de sterrenhemel in 
zijn ware pracht aanschouwen. 

Foto: Image Workplace Rob Nelisse
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A L G E M E E N

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

een aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen.

De Premie en Indexatie Nota (P&I)
Het einde van het jaar 2020 nadert weer. Tijd om de uitgangspunten voor 

aankomend jaar van een advies te voorzien. Het vaststellen van de hoogte 
van de premie die betaald moet worden voor het in de toekomst genieten 

van een onbezorgde oude dag.

Pensioenen en al wat ermee samenhangt

Afgelopen jaar 
heeft het Verant-
woordingsorgaan 

(VO) een negatief advies uitge-
bracht over de ‘Premie en indexa-
tie Nota ABP’, omdat er toen 
(wederom) geen kostendekkende 
premie werd berekend. Daarnaast 
was er het argument dat de 
dekkingsgraad hierdoor zeker niet 
aan de noodzakelijke eisen zou 
gaan voldoen en een korting 
sneller in zicht zou komen. 

Zoals meerdere keren aangegeven 
komt een korting direct tot uiting 
bij alle deelnemers. De gepensio-
neerden merken het direct en de 
nu nog actieve deelnemers 
merken het te zijner tijd. Beide 
groepen worden dus geraakt. De 
derde belanghebbende, de 
werkgever, raakt het niet. Eigenlijk 
is die de lachende derde.

Werkgever vaart wel bij 
niet-kostendekkende premie

Het voordeel van de niet-kosten-
dekkende premie zit dus vooral bij 
de werkgevers, omdat deze 2/3 
van de premie betaalt. Om het 
plaatje compleet te maken moet er 
wel bij vermeld worden dat 
verhogen van de premie ten laste 
kan gaan van de financiële ruimte 
die de sociale partners bij de 
Cao-onderhandelingen kunnen 
verdelen voor bijvoorbeeld 
salarisverhogingen.

Uit de beantwoording op  
16 november jl. van vragen vanuit 
het Verantwoordingsorgaan, 
welke zijn gesteld in een ander 
kader, vallen toch een aantal 
belangwekkende feiten op:

•  het ABP heeft de laatste jaren 
ongeveer 1,5 miljard meer 
uitgekeerd aan pensioenen dan 
dat het aan premies binnen 
kreeg. Dat lijkt een probleem, 
maar het vermogen van het 
ABP bracht gemiddeld tussen 
de 6 en 7 procent rendement 
op. Dat zorgt er voor dat er 
ongeveer 30 miljard per jaar 
wordt toegevoegd aan het 
vermogen. De verdrievoudiging 
van het vermogen in de laatste 
15 jaar is met name daardoor 
veroorzaakt.

FTK kern van het probleem
Meerdere malen heb ik (en zeker 
ik niet alleen) aangegeven dat de 
normen van het Financieel 
Toetsing Kader (FTK), waarbij 
gerekend moet worden met een 
zeer lage rekenrente en geen 
rekening mag worden gehouden 
met de werkelijke rendementen, 
de kern van het probleem 
vormen.

Wat zijn nu de financiële piketpa-
len van het ABP? Uit de beant-
woording van genoemde vragen 
blijkt dat:

 “Op dit moment (heeft) ABP een 
beleggingsrendement van ca. 1% 
nodig om de reeds opgebouwde 
nominale pensioenen in de 
toekomst uit te kunnen keren. Bij 
een rendement van 2,3% kan 
daarnaast naar verwachting 
geïndexeerd worden en bij een 
rendement van 3,2% is na-indexa-
tie mogelijk.”

Uit het pensioenakkoord blijkt dat 
er te zijner tijd gerekend gaat 
worden met een projectierende-
ment. Voilà.

Snel dus het FTK aanpassen en 
tenminste tijdens de transitie-
periode een aanpassing die het 
onnodig korten voorkomt. In dat 
geval kan er nog hoop zijn dat een 
gedeelte van het door de huidige 
gepensioneerden opgebouwde 
vermogen ook weer bij hen in de 
portemonnee kan komen.

Daarmee wordt ook de tot nu toe 
loze toezegging van minister 
Koolmees nagekomen. Het 
spreekt mij altijd wel aan als 
politici doen wat ze zeggen.

Ben Groen
NB: Waar ging die crisis in de 
pensioenen ook al weer over?

A L G E M E E N

Winnaars verloting ’De Geest Overwint: 75 jaar 15 augustus’
Bij de verloting van het boek ‘De Geest Overwint: 75 jaar 15 augustus’, een uitgave van de Stichting Nationale 
Herdenking 15 augustus 1945’, kwamen de volgende winnaars uit de bus:

• Mevrouw B.M. Klomp-Wilten
• Mevrouw T.Y. Abels
• Mevrouw W.A. Kokkeler-Kwak

Proficiat! Veel leesplezier!
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Lotgevallen van reservist die gewond raakte door losse flodder (vervolg)

Betrokkene heeft nog steeds last van pijn en 
bovendien is hij ook geestelijk nog steeds niet 
hersteld. Het is dan ook niet niks als je denkt 
aan het werk te zijn in een veilige omgeving 
en je wordt van het ene op het andere 
moment afgevoerd naar het ziekenhuis omdat 
je het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval.

Contact met de ACOM
De reservist en de ACOM onderhouden nog 
steeds contact met elkaar. Uit dat regelma-
tige contact blijkt opnieuw dat over begelei-
ding van zieke/arbeidsongeschikte reservisten 
nog veel terrein te winnen is door CLAS. 

De bijzondere feiten in deze case zijn:
•  Het is een reservist met alle gebreken die 

nog steeds kleven aan zijn rechtspositie
•  De reservist is later met leeftijdsontslag 

gegaan.
Het slachtoffer van het bedrijfsongeluk heeft 
al problemen genoeg als je in en door de 
dienst een ongeval ondergaat. Dit alles puur 
vanwege het feit dat zijn rechtspositie nog 
steeds niet in overeenstemming is met de 
rechtspositie van het beroepspersoneel. 
Wordt er niet steeds luidkeels uitgesproken 
door Den Haag dat de reservist de flexibele 
schil is en zeer belangrijk werk doet voor 
Defensie en dat personeelszorg hoog staat in 
het vaandel van Defensie?

De reservist is al met leeftijdsontslag 
gegaan na het ongeluk:
Deze reservist heeft helemaal een uitdaging. 
De Defensieorganisatie weet dan helemaal 
niet meer hoe ze moet handelen en houdt 
vast aan starre regels, besluiteloosheid met 
alle gevolgen van dien en bekommert zich 

bijna niet meer om de reservist. In de 
regelgeving staat toch heel duidelijk dat er 
een zorgplicht is zowel voor het beroepsper-
soneel als voor reservisten. 

In dit geval werd de reservist door tussen-
komst van de ACOM in werkelijke dienst 
gehouden. In werkelijke dienst betekent voor 
de ACOM: met doorbetaling van salaris. De 
betrokkene werkte in de rang van sergeant 
4x8 uur voor zijn behoeftesteller en ongeveer 
8 uur per week voor zijn Natreseenheid. Totaal 
dus 40 uur. Met andere woorden zolang de 
reservist in dienst wordt gehouden dient zijn 
salaris gewoon worden doorbetaald.

Wat schetst onze verbazing:
De reservist wordt in dienst gehouden zonder 
betaling van salaris. Uiteraard heeft dit 
gevolgen voor de leefwijze van hem en zijn 
gezin. De bestaansmogelijkheden zijn 
minimaal en geldproblematiek krijgt en heeft 
de overhand. 

Opeenvolgende casecoördinatoren
De reservist wordt door tussenkomst van de 
ACOM gekoppeld aan een (paarse) casecoör-
dinator. Deze casecoördinator weet echter 
bijna niets van sociale zekerheid, oftewel: 
'waar haal ik welke hulp vandaan en wie 
betaald dat'? De ACOM beklaagt zich over 
deze casecoördinator en daarop wordt de 
reservist overgedragen aan de volgende 
casecoördinator. Deze casecoördinator is van 
het Veteraneninstituut. Intussen komt de 
betrokkene erachter dat deze casecoördinator 
zijn zaak niet mag behandelen omdat hij geen 
veteraan is en het belangrijkste argument: de 
betrokkene is wederom in dienst bij Defensie. 
Maar het slachtoffer is wel een veteraan op 
het gebied van meegemaakte ellende binnen 
Defensie. Ook hier maakt de ACOM werk van 
en er komt een volgende casecoördinator op 
de proppen. Dit keer gelukkig wel een goede 
casecoördinator vanuit CLAS. 

De casecoördinator CLAS neemt contact op 
met de reservist en met de beleidsmedewer-
ker Reservistenaangelegenheden van de 
ACOM. De casecoördinator CLAS en de 
beleidsmedewerker spreken elkaar over alle 
ins en outs van deze zaak. Dit is een prima 

Wij berichtten in ACOM Journaal #06 uit 2019 uitvoerig over een reservist 
die gewond is geraakt door het ontploffen van een losse flodder  

bij herstelwerkzaamheden aan een Bushmaster. De reservist zelf ervaart 
nog elke dag de gevolgen van zijn ongeluk. 
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Lotgevallen van reservist die gewond raakte door losse flodder (vervolg)

oplossing en beide partijen leren van elkaar 
op deze wijze. Uiteraard wordt ook aan-
geboden om elkaar te blijven informeren over 
het verloop van deze zaak. Lijkt ons zeer 
verstandig. 

De casecoördinator CLAS gaat alvast bezien 
of medisch vervoer mogelijk is voor deze 
reservist. Ook is aan hem alvast een financi-
eel voorschot verstrekt zodat hij even vooruit 
kan. Verder wordt het medische circuit verder 
uitgewerkt voor de reservist zodat ook dat 
uiteindelijk te zijner tijd kan worden afgerond.

Uiteraard moet ook bezien worden hoe de 
gedupeerde (financieel) ondersteund wordt 
tot aan zijn pensionering. Op de korte termijn 
lijkt alles geregeld te zijn nu nog de lange 
termijn veiligstellen. En nu toewerken naar 
het moment waarop alle problematiek zowel 
financieel als medisch voor deze reservist is 
opgelost. 

Geen bondgenootschappelijk overleg over eenzijdige troepenvermindering

Nederland verrast door Amerikaanse 
stap in Afghanistan en Irak

Nederland is “onaangenaam getroffen” door de versnelde eenzijdige reductie van de 
Amerikaanse troepen in Afghanistan en Irak. Het aantal troepen in Afghanistan wordt 

teruggebracht van 4500 naar 2500 en in Irak van 3000 naar 2500. De Amerikanen willen 
de troepenvermindering op 15 januari 2021 afgerond hebben. Dit schrijven de ministers 

Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer. 

Nederland is teleurgesteld dat Washington 
het kennelijk onnodig vond om eerst met de 
bondgenoten te overleggen over dit ingrijpen-
de besluit. Vooralsnog is onduidelijk wat de 
eventuele gevolgen van de versnelde troepen-
vermindering zijn voor de aanwezige Neder-
landse militairen in beide Aziatische landen.   

Gevolgen voor NAVO-missie
De Verenigde Staten en de Taliban sloten in 
februari jl. een akkoord over “de voorwaarde-
lijke terugtrekking van alle buitenlandse 
troepen uit Afghanistan per 1 mei 2021.”  
De gemaakte afspraken hebben ook  
consequenties voor Resolute Support, de mis-
sie van de NAVO in Afghanistan (RSM). In het 
eerste kwartaal van 2021 wordt in bondge-
nootschappelijk verband “een definitief 
besluit” genomen over de terugtrekking van 
de RSM-troepen. 

De ministers Blok en Bijleveld schrijven aan 
de Kamer dat de Nederlandse deelname aan 
Resolute Support afhankelijk is van de 
deelname van bondgenoten. “Het kabinet is 
van mening dat voortgang van het vredespro-
ces en behaalde resultaten belangrijke 
afwegingen zijn bij het besluit over troepente-
rugtrekking. Nederland blijft hameren op het 
uitgangspunt ‘in together, adjust together, out 
together’. Eventuele wijzigingen in het aantal 
troepen dienen in gezamenlijk overleg 
gecoördineerd te worden.
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De collectieve 
SPD-VGZ zorgverzekering 

SPD-VGZ zorgverzekering 2021:

 Maatwerk door nog meer keuze 
 Zorgverzekeringen:

 keuze uit 3, vanaf € 116,06 p/m
 Aanvullende verzekeringen:

 keuze uit 4, vanaf € 4,46 p/m
 Tandverzekeringen, 

 keuze uit 3, vanaf € 13,23 p/m
 Ruime vergoedingen 

Voorbeeld: Vader en moeder met twee opgroeiende kinderen. Ze willen een beperkt budget fysiotherapie (9 behandelingen) 
en een orthodontiedekking van € 2.000 per kind. Bij bijvoorbeeld Univé betalen zij voor een vergelijkbare collectieve 
zorgverzekering ruim € 166 per maand. De premie van de SPD-VGZ zorgverzekering Ruime Keuze met aanvulling Goed 
en Tand Beter bedraagt € 146,05. De SPD biedt de gewenste dekking en op jaarbasis bespaart dit gezin meer dan € 480!

Jong en oud verzekerd van de beste zorg. Zorg die bij je past met een scherpe premie. 
Kies daarom de collectieve SPD-VGZ-zorgverzekering.
Speciaal voor (ex-) medewerkers van het Ministerie van Defensie.

CHECK-VERGELIJK-SLUIT OP WWW.SPDINFO.NL
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1   Degene die wint heeft 16 stemmen, de helft plus 1, want sinds 30 maart is Noord-Macedonië als extra lid toegetreden, en dan stopt de telling.  

Op dat moment was de stand 16-8. Het had uiteindelijk 22-8 of 16-14 kunnen zijn. (Bauer: “Maar dat zullen we nooit weten.”)

De hoogste militair, technisch gezien, binnen de Noord-Atlantische  
Verdragsorganisatie (NAVO) is vanaf de zomer van 2021 de  

Nederlandse luitenant-admiraal Rob Bauer, - nu nog  
Commandant der Strijdkrachten (CDS). 

Bauer werd door zijn peers in ‘Het Militair 
Comité’ van de NAVO verkozen boven de 
Poolse kandidaat en ambtsgenoot generaal 
Rajmund Adrzejczak. Zestien stemmen (de 
helft plus 1) voor de CDS en acht voor de chef 
van de Poolse Generale Staf (Szef Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego)1. 

De CDS, in gesprek met ACOM Journaal, 
weet het uiteraard niet zeker, de stemming is 
immers geheim, maar heeft wel een vermoe-
den waarom “de collega’s voor mij gekozen 
hebben”. Hij is inmiddels 3 jaar Commandant 
der Strijdkrachten en als zodanig goed bekend 
en aangeschreven op en in de wandelgangen 
van het bondgenootschappelijke hoofdkwar-
tier in Brussel. Bauer staat bekend “als een 
bruggenbouwer, - als iemand die probeert de 
tegenstellingen te overbruggen. Niet blijven 
hangen in die loopgraven maar steeds blijven 
zoeken naar een gezamenlijke oplossing. (-) 
Het slaan van bruggen kan ik goed maar ik ga 
ruzies niet uit de weg als het moet. Mijn 
‘standaardhouding’ is dat evenwel niet, zal ik 
maar zeggen.”

Het zijn mede die eigenschappen maar ook 
zijn presentie en acteren in de afgelopen jaren 
in internationale verbanden, die de collega’s 
het vertrouwen gaven dat Bauer hen goed kan 
vertegenwoordigen.  
Maar hoewel het ‘polderen’ ingebakken lijkt in 
“ons DNA als Nederlanders”, een echte 
‘polderaar’ mag men de halverwege 2021 
naar Brussel verkassende admiraal niet 
noemen. De “extremen opzoeken” is niet zijn 
aard maar dat wil zeker niet zeggen dat hij 
daarom bereid zou zijn principes opzij te 
zetten om het gewenste compromis te 
bereiken. 

Core business Militair Comité NAVO
Het Militair Comité (MC) van de NAVO, 
opgericht in 1949, is even oud als het militair 
bondgenootschap zelf. Zijn core business is 
het (gevraagd c.q. ongevraagd) geven van 
militair advies voordat de besluiten genomen 
worden op het politieke niveau van de 
Noord-Atlantische Raad (NAR). Dit is het 
werkterrein van de ambassadeurs van de 
lidstaten. Daarnaast zijn er een paar keer per 
jaar de bijeenkomsten van de ministers van 
Buitenlandse Zaken respectievelijk van 

Defensie of de conferenties op het niveau van 
regeringsleiders. Bij al die bijeenkomsten zit 
de voorzitter van ‘Het Militair Comité’ aan als 
de militair adviseur van de secretaris-generaal.

Het MC vergadert wekelijks. Bij die vergade-
ringen worden de hoogste krijgsmacht-com-
mandanten van de lidstaten vertegenwoor-
digd door hun military representative (mil-rep), 
voor Nederland de ‘hoogste permanente 
militaire vertegenwoordiger’ (HPMV). De 
CDS-vertegenwoordigers vergaderen weke-
lijks voorgezeten door de MC-voorzitter over 
de te geven militaire adviezen. Hun chefs 
vergaderen drie keer per jaar in het verband 
van het MC.

De voorzitter van het Militair Comité beschikt, 
als aandrager van de ‘militaire bodem en 
stutten’ onder politieke besluiten, uiteraard 
over militaire kennis en kunde maar is ook 
thuis in de complexe wereld van de (mondi-
ale) politiek. In feite dus business as usual, 
immers ook in de positie van CDS moet de 
huidige ‘stadhouder’ zich vertrouwd weten 
met ‘de politiek’. 
“Als CDS sta ik in die beide werelden”, legt de 
admiraal ACOM Journaal uit. “Mijn kennis en 
kunde komen natuurlijk voort uit de militaire 
wereld. Daarmee is als het ware geborgd dat 
je een geloofwaardig militair adviseur kunt 
zijn. Daarnaast is het natuurlijk zaak, en in 
Brussel nog meer dan hier, om dat op een 
dusdanige manier te doen dat er ook nog naar 
je wordt geluisterd. Hier heb ik als CDS nog 
formele bevoegdheden en autoriteit maar in 
Brussel ben ik de baas van niemand. Nee, ik 
ben níet de baas van de CDS-en. Ik leid de 
vergadering maar als er gestemd moet 
worden zijn het de CDS-en die stemmen en 
niet de voorzitter. 
Het is dus een beetje een gekke functie die in 
feite aankomt op beïnvloeden en niet op 
macht.” 

Veel duw- en trekwerk door staven
En toch, op de keper beschouwd, is de 
MC-voorzitter de hoogste militair van de 
NAVO. Vanuit het Militair Comité lopen 
immers de instructie- en commandolijnen 
richting de Supreme Allied Commander 
Europe (SACEUR in Mons/Bergen, België) en 
de Supreme Allied Commander Transforma-

I N T E R V I E W

Bruggenbouwer admiraal Rob Bauer treedt aan als hoogste militair binnen NAVO

‘Het ‘renovatiewerk’ en het ‘omdenken’ 
bij de krijgsmacht zijn nog niet af’
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tion (SACT, in Norfolk, Virginia, USA). Dat zijn 
de hoogste operationele commandanten die 
het militaire bondgenootschap kent. “Ik ben, 
althans ik word, dus niet hun baas maar ben 
wel degene die ze instrueert hoe hun werk te 
doen”, stelt Bauer vast. 

Nou moet u proberen om de militaire leiders 
van de lidstaten op een lijn te krijgen om 
vervolgens de politiek van advies te kunnen 
dienen. Dat lijkt mij een herculische opgave.

“Kijk, hoe gaan die dingen? Er zijn natuurlijk 
grote staven op het NAVO-hoofdkwartier in 
Brussel. Je hebt de International Staff en de 
International Military Staff. Die staven 
produceren veel van het papierwerk dat 
iedereen moet lezen en daarop reageren. Al 
die directeuren in die staven zijn bezig om in 
hun eigen land op een lager niveau dan de 
CDS-en instemming te krijgen voor hun 
ideeën, - er is dus al heel veel geduwd en 
getrokken voordat zo’n papier tot stand komt. 
Het is dan ook niet elke dag herculisch maar 
er zijn wel spannende momenten. Ik herinner 
mij toen we over de NATO Military Strategy 
spraken in 2019 dat het in de allerlaatste 
vergadering nog best ingewikkeld was omdat 
kennelijk een aantal CDS-en vanuit hun 
hoofdstad instructies kregen om het docu-
ment dat ter goedkeuring voorlag, niet goed 
te keuren. Voor mij is heel belangrijk dat het 
militair advies dat we geven ‘unfettered’ is, 
hetgeen betekent dat je zonder last en 
ruggenspraak militair advies kunt geven, niet 
geleid door de politieke wenselijkheid. Wat wij 
doen, en dat doe ik ook in Nederland tegen-
over de minister van Defensie als we advies 
geven over een missie, dan zeg ik tegen de 
minister: ‘U gaat over de wenselijkheid, ik ga 
over de haalbaarheid. En als ik zeg dat iets 
militair niet haalbaar is dan is dat mijn advies 
aan u.’ Dat mag niet onderhevig zijn aan de 
politieke druk in een land om het politiek 
wenselijke militair haalbaar te verklaren terwijl 
het dat niet is. Die druk zie je wel eens naar 
boven komen en dan is het aan de voorzitter 
om te zeggen: ‘Deze nieuwe informatie uit de 
hoofdsteden verandert in de kern niets aan 
ons advies, dus gaan we door op de ingesla-

gen weg.’ Ja, en wat u zegt is juist, dan moet 
je op een gegeven moment als ‘oliemannetje’ 
optreden. Steeds weer mensen ervan 
overtuigen dat wat je zegt beter is dan wat zij 
zeggen.” 

‘Hollandse zefier’ na ‘Britse bries’
Na de ‘Britse bries’ waait er vanaf komende 
zomer een ‘Hollandse zefier’ op de burelen 
van het Militair Comité van de NAVO, Leopold 
III-laan te Haren (Brussel). Luitenant-admiraal 
Robert Peter Bauer is nu eenmaal een ander 
mens dan zijn voorganger Air Chief Marshal 
Sir Stuart William Peach. “Mensen zullen een 
verschil merken aan hoe ik opereer”, verwacht 
de CDS. “Voor sommigen zal dat fijn zijn en 
voor anderen niet. Niet iedereen heeft op mij 
gestemd en die mensen vinden mij misschien 
minder capabel dan de generaal Adrzejczak.” 
Maar eventuele reserves bij sommige 
oppercommandanten moeten geen noemens-
waardig probleem vormen voor Bauer die 
geroemd wordt om zijn “communicatieve 
vaardigheden, transparantie en functionele 
humor”. Gevoegd bij zijn bruggenbouwers-
mentaliteit kan de ‘functionele humor’ als 
ijsbreker worden ingezet. Met een kwinkslag, 
een bon mot, een stokkend, vastgelopen 
overleg weer op gang brengen.

“Ja, ik heb geleerd in mijn leven dat zo’n 
vaardigheid een behulpzame competentie is. 
Ik maak heel veel gebruik van humor in mijn 
werk. Men kan in een gespannen situatie 
door een goed geplaatste kwinkslag lachend 
wat ontspannen en uit die loopgraaf komen. 
Weer meer naar de inhoud kijken en proberen 
eruit te komen door niet in boosheid te blijven 
hangen.”

Rob Bauer ontdekte al op zeer jeugdige 
leeftijd dat humor, mits op het juiste moment 
ín stelling gebracht, een formidabele asset 
kan zijn in discussies, overleggen e.d. 
“Ik heb heel jong geleerd dat het functioneel 
kan zijn als je mensen aan het lachen brengt 
en daar maak ik tot op de dag van vandaag 
gebruik van. Soms sla je de plank wel eens 
mis en valt een grapje minder goed, - maar 
ook dat leer je. Maar ik wil wel benadrukken 
dat ik niet de hele dag loop te grappen en 
grollen. Timing is cruciaal!”

Toename tegenstellingen als  
‘duwfactor’

Als de CDS afreist naar het NAVO-hoofdkwar-
tier heeft hij welbeschouwd ‘contractueel’ nog 
een klein half jaar te gaan. Het besluit die 
overstap te wagen moet niet licht zijn 
gevallen. Een bestuurlijke/beleids-/adviesfunc-
tie met een relatief hoge vergaderintensiteit 
inruilen voor een soortgelijke functie met een 
nog hogere vergaderfactor valt slecht te 
rijmen met een gezonde afkeer voor vergade-
ren. “Eigenlijk gek hè, je zou verwachten dat 
ik vergaderen ontzettend leuk vind. Maar ik 
vind vergaderen helemaal niet leuk en ik heb 
een hekel aan bureaucratie. En daar ga ik in 
de komende jaren allemaal veel mee te 

I N T E R V I E W

CDS luitenant-admiraal Rob Bauer
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maken krijgen.”
Rijst de vraag waarom dan die stap gemaakt 
en niet ‘lekker’ in de hofstad blijven zitten? De 
nieuwe voorzitter van het Militair Comité van 
de NAVO legt uit dat de ‘duwfactor’ het besef 
was dat de animositeit, de politieke tegenstel-
lingen, binnen het Noord-Atlantische militaire 
bondgenootschap zijn toegenomen. Er zijn 
spanningen en diepgaande opvattingsverschil-
len tussen regeringsleiders. De toekomst van 
de NAVO is onzekerder geworden, er is 
gesteggel over de hoogte van de bijdrages, 
de appreciatie van de mondiale dreigingen en 
het niveau daarvan etc. Het is daarom, is de 
stellige overtuiging van admiraal Bauer, 
“ongelooflijk belangrijk dat de professionals, 
de CDS-en, op een goede manier met elkaar 
blijven praten, overleggen over alle onderwer-
pen waar dat nodig is ondanks de toenemen-
de politieke tegenstellingen. Dat is mijn 
drijfveer en in die zin was het geen moeilijke 
beslissing. Wat ik wel meer en meer ga 
beseffen is dat ik van een functie met heel 
grote verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den ga naar een functie met grote verant-
woordelijkheden zonder al te veel bevoegdhe-
den in feite. Daar mijn weg in te vinden zal 
best wennen zijn.” 

En kappen in en door de jungle van de red 
tape?

“De NAVO is een heel grote politieke en 
militaire organisatie. Iedereen moet, voor we 
wat kunnen doen, groen licht geven om tot 
een unaniem besluit te kunnen komen. Dat 
vraagt natuurlijk om veel duw- en trekwerk, 
veel overleggen voordat een document wordt 
goedgekeurd waar iedereen mee kan leven. 
Dat is een nadeel maar tegelijkertijd is het ook 
een kracht want het betekent dat wat we 
uiteindelijk besluiten door alle partijen wordt 
gedragen.”

U verlaat Defensie, de krijgsmacht, in een 
cruciale renovatiefase?

“Ja, het is nog niet klaar, - ík ben niet klaar 
maar dat zou ik ook niet geweest zijn in 
oktober 2021. Overigens geldt dat ook voor de 
volgende CDS, - die zal ook niet klaar zijn als 
hij stopt, dat hoort een beetje bij ons sys-
teem. Maar ik denk wel dat we een aantal 
belangrijke stappen hebben gezet. Om te 
beginnen hebben we geleerd, zijn dat althans 
aan het doen, weer te groeien. Al die lange 
jaren van bezuinigen hebben ook geleid tot 

een bepaalde mentaliteit in onze organisatie. 
Risicomijdend gedrag met heel erg veel 
nadruk op regels, doelmatigheid en rechtma-
tigheid. En te weinig aandacht en oog voor 
doeltreffendheid en kansen die zich voordoen. 
De bereidheid om een bepaald risico te 
nemen nadat je het goed gewogen hebt. Met 
elkaar moeten we ons die ‘oude’ mentaliteit 
weer eigen maken. De manier waarop wij als 
militairen in een operatie te werk gaan ook 
toepassen op de bedrijfsvoering. Ik denk dat 
ik daar wel aan heb bijgedragen de afgelopen 
jaren. Ook op het gebied van investeringen 
hebben wij weer stappen gezet. Dat hebben 
wij zeker ook gedaan voor wat betreft het 
brengen van spullen op de vierkante meter 
voor onze medewerkers zaken die ze voor 
hun dagelijks werk nodig hebben. En je ziet 
dat de mensen daar blij mee zijn. Natuurlijk 
heb ik dat niet in mijn eentje gedaan maar ik 
heb er wel aan bijgedragen. 

Het vizier is bijgesteld of beter gezegd dat 
proces is gaande? 

“Ja, die koersverandering hebben we met 
elkaar ingezet. We kijken weer op een andere 
manier naar problemen en naar de oplossin-
gen daarvoor. We zien en denken weer in 
termen van te pakken kansen in plaats van 
alleen maar risico’s op ons pad te zien. We 
zijn weer trots op onze organisatie en zien 
onszelf niet langer meer als slachtoffer. En die 
optelsom zie ik zich manifesteren in heel onze 
organisatie.” 

Nalatenschap en testament
Die koersverandering beschouwt de schei-
dende CDS als zijn ‘nalatenschap’, - zijn 
bijdrage aan het weer in het goede spoor 
leiden van de krijgsmacht. “De meeste zaken 
lopen weer beter waar het gaat om veiligheid, 
materieel, arbeidsvoorwaarden, opleidingen en 
training, werving en selectie”, stelt de hoogste 
actief dienende vlagofficier in den lande fier 
vast. “Je ziet dat op heel veel terreinen, soms 
heel voorzichtig, soms wat meer, maar dat we, 
om het zo te zeggen, door het kuiltje heen zijn 
en de weg naar boven weer hebben gevon-
den.”

De ‘Defensievisie 2035’ is mede het testa-
ment van CDS Bauer. Daarin is immers, licht 
de admiraal toe, “de allerbelangrijkste verande-
ring voor onze organisatie, voor onze mensen” 
neergelegd. “De data die wij nu verzamelen 
via de sensoren van de F-35 en andere 
sensoren, de UAV’s, de radars etc. moeten we 
snel kunnen verwerken zodat we weten wat 
wel of niet bruikbare informatie is. Vervolgens 
moeten wij die kunnen delen met de comman-
danten op zee, de lucht, op land en aan de 
grens. Die informatie moeten we elke 30 
minuten kunnen verversen en in de vorm van 
een A-4tje aanbieden waarop staat wat ze het 
komende half uur kunnen verwachten. Het is 
ongelooflijk belangrijk dat we niet alleen maar 
de goede spullen kopen maar dat we ook in 
staat zijn om wat die apparaten opleveren echt 
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te gebruiken. Dat is een slag die we moeten 
gaan slaan in de komende 15 jaar.”

Complexe dreigingen het  
hoofd bieden

(Politieke) commentatoren menen te weten 
dat ‘de politiek’ er niet over peinst om 13 tot 17 
miljard extra structureel aan de Defensiebegro-
ting toe te voegen. Dit ‘(over)vragen’ zou niet 
getuigen van realiteitszin bij de opstellers van 
de Defensievisie 2035. Daar denkt Bauer 
diametraal anders over. Hij wijst er onder meer 
op dat ook in andere (Europese) landen de 
Defensiebegrotingen wel (fors) hoger worden. 
“Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben 
bijvoorbeeld de begroting met 40% opge-
schroefd. Australië gaat de komende 10 jaar 
meer dan 166 miljard extra in de strijdkrachten 
steken. Dat komt natuurlijk ook door de hi-tech 
en andere dreigingen door en vanuit o.a. China. 
Ik vind het bovendien maar ingewikkeld om te 
beweren dat de zesde economie van de  
EU en de 18e economie wereldwijd, die  
13 tot 17 miljard extra niet zou kunnen betalen. 
Zoals altijd is het een kwestie van prioriteiten. 
De toename van de begroting van Volksge-
zondheid alleen al is vaak groter dan de hele 
Defensiebegroting! Kennelijk vinden we dat 
belangrijker dan Defensie. Maar men moet wel 
beseffen dat de dreiging in de wereld complex 
is. Als men vindt dat we daar iets aan moeten 

doen is wat wij in de Defensievisie hebben 
aangegeven simpelweg de rekening. Willen 
we daar echt het hoofd aan bieden en onze 
bijdrage leveren aan de vereniging NAVO zoals 
we dat al sinds 2014 beloven maar nog steeds 
niet waarmaken.  
En uitgaande van ‘afspraak is afspraak’ moet er 
van die 17 miljard sowieso al 6 of 7 miljard bij 
om gewoon aan die 2% BBP belofte te 
voldoen.”

“Onze vrijheid nu wordt for granted genomen 
omdat we in een deel van de wereld wonen, 
en daar mogen we heel blij om zijn, waar we 
die dreigingen niet direct zo voelen, - maar ze 
zijn er wel!”

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 Defensiepersoneel,  
ACOM-leden in het bijzonder), kennis neemt 
van de opvattingen en meningen van de 
Commandant der Strijdkrachten,  
luitenant-admiraal Rob Bauer.
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THUISWERKEN IS NU VOOR VELEN 

HET NIEUWE NORMAAL. EEN GOEDE, 

VITALE WERKHOUDING VOORKOMT 

VEEL (LICHAMELIJK) ONGEMAK. 

GOEDE SPULLEN ZIJN EEN MUST. 

DAARBIJ HOORT EEN GOEDE 

BUREAUSTOEL OF KRUK.

IN DECEMBER 10% KORTING OP ALLE
BUREAUSTOELEN EN KRUKKEN!

GA NAAR WWW.OFFICE1.NL EN BESTEL VANDAAG NOG!
OFFICE1, SPECIALIST IN KANTOORARTIKELEN. DAT ZIT GEHEID GOED!
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KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL: 1 oorlogsschip; 6 laadbord; 12 onbevoegde; 14 vrouwelijk dier; 16 ondernemingsraad;  
18 persoonlijk vnw.; 19 Europese trein; 21 selderij; 22 lidwoord; 23 mannelijk dier; 25 drang; 28 mager;  
29 kwaad; 31 oefenproeftijd; 32 oeververbinding; 33 boom; 34 ver; 36 derhalve; 38 zangnoot; 39 Afrikaans 
land; 40 stuurse; 42 steenmassa; 43 voorteken; 45 pas gekocht; 48 locaties; 51 idem; 53 slot; 54 plaats in 
Noord-Brabant; 55 lager onderwijs; 56 vrouwenmuts; 58 plaats in Drenthe; 60 gebak; 62 vogel; 63 kenner;  
65 muurholte; 66 parkeerverbod; 67 platina; 68 suikerbiet; 69 in orde; 71 selenium; 72 soort palm;  
74 dierenbeen; 76 dampen; 77 spijtig. 

VERTICAAL: 2 oosterlengte; 3 belemmering; 4 grondsoort; 5 maanstand; 7 zilver; 8 hol; 9 monddeel;  
10 Frans voegwoord; 11 piekeren; 13 zeer groot; 15 visgerei; 17 bloem; 19 opschrift; 20 persoonlijk;  
22 kostbaar; 24 uitgeteld; 26 rivier in Spanje; 27 wreed heerser; 28 titel; 30 driepoot; 32 orang-oetan;  
35 graveren; 37 uitgebreide; 39 kloosterlinge; 41 plaats in Drenthe; 44 sterk gekruid; 46 plaats in Noord-
Brabant; 47 plaats in Noord-Holland; 48 moeras; 49 denkbeeld; 50 schelpdier; 52 plaatsje; 55 beurtzang;  
57 onder andere; 59 kaapstander; 61 niet even; 63 issue; 64 zuivelproduct; 67 voor; 70 schaal;  
72 legerafdeling; 73 neon; 74 familielid; 75 voorzetsel.
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Oplossingen kunt u inzenden tot 24 december.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #11-20 luidt: ‘Componist’. 
De winnaars: J. Ceulemans en D. Poddewijn. 

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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De heer T. (Teun) Muit maakte op 1 oktober jl. 70 jaar vol als 
lid van de ACOM. De heer Muit wilde zijn platinajubileum 
graag tuis met zijn echtgenote vieren. Op zijn verzoek zijn 
oud- collega van de Belastingservice van de ACOM, de heer 
J.H. de Vreede, en seniorenvoorlichter mevrouw N. van Ginkel 
op 27 oktober bij de jubilaris en zijn echtgenote op bezoek 
geweest.  

Een gezellig en roerend weerzien aangezien de heren Muit en 
De Vreede jarenlang getweeën ten kantore van de ACOM de 
Belastingservice hebben gerund.  Bovendien was de jubilaris 
op verzoek ook actief als belastingvoorlichter op seniorenbij-
eenkomsten in het land. Hij verdiende daarnaast ook ruim-
schoots zijn sporen in (regio)besturen en als algemeen 
penningmeester van de bond. 

Als het even kon maakte de heer Muit ook wekelijks wel een keer of twee keer stevige natuurwandelingen en 
trok daarnaast geregeld zijn baantjes in het zwembad.
Teun van harte gefeliciteerd met je briljanten jubileum. Dank voor jouw jarenlange steun en inzet voor de ACOM. 
Op de foto de heer en mevrouw Muit.
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De gehele opbrengst van de kalender 
gaat naar diverse goede doelen: Stichting 
PTSS, Help ze thuiskomen, Bartiméus, 
Mytylschool Rotterdam, Sophia Kinderzie-
kenhuis, Fundacion Pa Nos Comunidad 
(FPNC) Aruba, Sathya Sai Curaçao en 
Stichting Hulphond. 

Verloting
De ACOM heeft tien exemplaren van deze 
instant hit op de kop getikt ter verloting 
onder de bondsleden als kerstcadeau. 
Stuur ons een briefkaart of mail naar 
info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, 
registratienummer en ‘Marinierskalender’. 
Reageren kan tot en met  
28 december 2020.

O p b r e n g s t  n a a r  g o e d e  d o e l e n  h i e r  e n  i n  C a r i b e n

Verloting Marinierskalender 2021
Ook dit jaar is hij er! De kalender van het Korps Mariniers.  

De ‘stoere jongens van Michiel de Ruyter’ ontblootten andermaal de 
afgetrainde torso’s voor de aandachtstrekker die de  

‘Marinierskalender’ geworden is.
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De heer H. Hofstede vierde op zijn verjaardag, 24 februari jl.,  
ook zijn 70-jarig lidmaatschap van de ACOM. Vanwege de  
‘corona-afgelasting’ van de seniorenbijeenkomst in Schaarsbergen kon 
de uitreiking van het bijbehorende ACOM-insigne aan de jubilaris geen 
doorgang vinden. Een teleurstelling voor de heer Hofstede die zich erop 
had verheugd met zijn dan aanwezige oud-collega’s van de KLu herinne-
ringen op te halen. 

Regioraadslid de heer A.W. van de Kamp, een oud-KLu bekende van de 
jubilaris, en seniorenvoorlichter mevrouw N. van Ginkel, reisden daarom 
naar Arnhem, de woonplaats van de heer Hofstede voor de uitreiking.  

Zijn diensttijd bij de KLu heeft de briljantenjubilaris, als KI’er, voorname-
lijk op de vliegbasis Deelen doorgebracht. Oud-collega’s en anderen 
zullen zich hem dan ook wel herinneren als onder meer messpresident. 
Als je iets nodig had kwam je vaak uit bij Hofstede, - dat wist ook de 
commandant van de basis die mensen al gauw ‘doorverwees’  
naar de jubilaris. 
Op de foto de jubilaris en mevrouw Hofstede.
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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



Uw hypotheek, onze zorg!

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. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge-
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

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

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

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

Activiteit  Datum Tijd Locatie  

december 
Thuisfrontinformatiedag eFP 9 9.30 Livestream CLAS
Thuisfrontcontactdag 12               GEANNULEERD I.V.M. CORONAMAATREGELEN KMar/Pol
Thuisfrontcontactdag eFP 2020-2 (2e) 12               GEANNULEERD I.V.M. CORONAMAATREGELEN CLAS
Thuisfrontinformatiedag ATFME FP BEL F-16 - 02 18 10.00 Livestream 

januari 
Thuisfrontcontactdag RS 18 (1e) 9               GEANNULEERD I.V.M. CORONAMAATREGELEN  CLAS
Thuisfrontinformatiedag RS 29 9.00 Echos Home Het Baken, Havelte CLAS
Thuisfrontcontactdag RS 18 en overige missies 30 Volgt Volgt CLAS

februari   
Thuisfrontinformatiedag RS CONTCO/NSE-19 3 10.00 Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
en overige missies
Thuisfrontcontactdag RS 18 (2e) 27 9.30 Echos Home Het Baken, Havelte CLAS
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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

 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

 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

25 jaar lid
Onlangs hebben onderstaande leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
Mw. M. Barto (SM), A.J. Delmaar (KAPbd),
J.H. Dingemanse (AOO), M. Heidstra (SM),
M. Huizenga (MAJ), M.P. van Putten (KAP),
R. Touw (KAPbd), R.J. Vossestein (SM), 
M.F. de Vries (AOO).

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap is uitgereikt aan:
G.J.H.M. Burghart (SMbd),  
J.C.A.A. Cuijten (MAJbd),
B.G.A. Driessen (AOObd),  
J.F. Lossie (AOObd), 
S.K.A. Maas (AOObd),  
M. Mulder (LKOLbd),P.E. Pelt (AOObd), 
W.G.J. van der Slik (SMbd),
M.W.G. Talens (AOObd),  
R.S.O. Visser (AOObd),
S.T. van Weerden (SMbd)

50 jaar lid
De hieronder vermelde leden hebben 
kortgeleden het ACOM-insigne voor 
50-jarig lidmaatschap opgespeld gekregen: 
A.P.M. de Bruin (AOObd), 

J. Eefting (AOObd), B. Muylaert (AOObd), 
W.J.M. Nijenhuis (AOObd),  
J.G. Pierik (KAPbd).

60 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 60-jarig 
lidmaatschap is ontvangen door: 
F.W.A.K. van Knobelsdorff (KAPbd),
C. Otten (AOObd), Mw. C.M.C. de 
Ridder-Galjard, J.J.M. Veen (AOObd),  
J.N. Wijss (SMbd).

70 jaar lid
Onlangs is aan de volgende leden het
ACOM-insigne voor 70-jarig lidmaatschap
uitgereikt: W.A. van den Bos (AOObd),  
Mw. J.A. Flipsen-Fuglistahler,
T. Muit (KAPbd).

Huwelijk
Op 30 december 2020 hopen de heer  
K. Los en mevrouw E.C. Los-Tilborgh te 
vieren dat zij 55 jaar getrouwd zijn.
Adres: De Meenthehof 68,  
8332 AZ  Steenwijk

LidmaatschapOverledenen
Harderwijk (Herplaatsing)

Jan Willem (Jan) Gründlehner, 88 jaar, 
27 september. Correspondentieadres: 
Suze Groeneweg-erf 303,  
3315 XH Dordrecht.

Kampen
Willebrordus Johannes Patricius (Wil) 
Jorna, 83 jaar, op 19 september.
Correspondentieadres:  
Jo Jorna-Tolkamp, Laanzicht 63,  
8271 JZ IJsselmuiden. 

Uden
Bert (Engel Pieter) Witte, 87 jaar, op  
19 september. Correspondentieadres: 
Fam. Witte p/a Linie 9, 5405 AR Uden.

Dongen
Adriana (Adrie) Breems-Busé, 88 jaar op 
7 oktober. Correspondentieadres: 
Vondellaan 18, 4904 BC Oosterhout.

‘s-Hertogenbosch
Piet van Haaren, 87 jaar op 25 oktober.
Correspondentieadres: Coöperatie 
DELA, t.a.v. familie van Haaren, 
Rompertsebaan 48, 5281 GT 
‘s-Hertogenbosch.

Breda
Engelbertus Adrianus Charles (Bert) 
Buuron, 83 jaar, op 26 oktober.
Correspondentieadres: A.M. Buuron-
Maas, Vreeburg 37, 4901 XD 
Oosterhout. 

Amersfoort
Louis Braam, 82 jaar, op 2 november.
Correspondentieadres: J.L.H.M. Braam, 
Eekhoornstraat 14, 4105 VE Culemborg.

Tilburg
Alexander (Leo) Leijs, 83 jaar,  
op 4 november. Correspondentieadres: 
Monique van Houtum 
Uitvaartbegeleiding, t.a.v. familie Leijs, 
Oude Lind 35, 5046 AL Tilburg.

Amersfoort
Cornelia (Corrie) van Dorst-van Mourik, 
90 jaar, op 6 november.
Correspondentieadres: 
Rustenburgerweg 54,  
3815 NE Amersfoort.

Ermelo
Johan Antonie (Jan) Huijzer, 94 jaar, op 
22 november. Correspondentieadres: 
Veldweg 42, 3852 XL Ermelo.

 

Uw hypotheek, onze zorg!

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. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge-
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

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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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,  
S. Hop

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

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

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

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

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

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

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

M
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

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

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


