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• Gapende kloof tussen graatmager loonbod Defensie en eisen van de bonden 

• Commissie Borstlap: € 5.000 smartcompensatie voor Dutchbat III-veteranen 

• RKGV gaat zich ook herbezinnen op het werk van de geestelijke verzorging



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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ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
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Afgelopen jaar was voor 
‘buurtkok’ Albert 
Schenkel en zijn 
buurtgenoten in San 
Willibrordo, een “raar en 
bizar jaar”. In 2021 gaat 
hij door met koken. Wel 
gaat hij de zaken anders 
aanpakken.   
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Militair-Ambtenaar en 
Rechtspositie: De 
diverse aspecten 
uitgelegd van de 
individuele 
bindingspremie voor de 
categorie ‘schaars 
personeel’ bij Defensie. 

19
10Medezeggenschap: Een 

belangrijke activiteit op de 
medezeggenschapagenda 

in 2012 kan zijn het 
evalueren van werken in 

coronatijd op 
defensielocatie en thuis

23Pensioenen en al wat 
ermee samenhangt: De 
route naar het nieuwe 
pensioencontract. Er 

moeten nog wat heikele 
punten worden uitgewerkt 

voordat er voor iedereen 
een helder resultaat ligt. 

Jan Kropf

Voor u ligt alweer het eerste nummer van het ACOM 
Journaal van 2021. Naar ik oprecht hoop wordt 2021 voor 
eenieder een jaar vol voorspoed maar bovenal een jaar in 
goede gezondheid. Soms hebben mensen een idee over 
wat komen gaat en soms komen die verwachtingen ook 
wel uit. Soms gaat dat over kleine zaken, soms over 
grote zaken, en dat is bij mij uiteraard niet anders. 

Zo had ik het er maanden geleden nog over met een 
collega: ‘Mark my words, alle mooie woorden van 
Defensie ten spijt over de waardering voor het personeel 
komen ze uiteindelijk veel te laat en met veel te weinig’. 
Dat gold voor het loongebouw militairen, voor het 
nieuwe personeelssysteem en nu ook weer aangaande 
de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. 

Probleem in deze is dat er iedere keer verwachtingen 
niet worden waargemaakt. Verwachtingen van het 
personeel van Defensie dat alle respect en waardering 
verdient, maar van alleen respect en waardering kan men 
niet eten. Zo hebben andere beroepsgroepen, die ook 
ons aller respect en waardering verdienen, eerder al 
duidelijk gemaakt dat men ook met applaus geen 
boodschappen kan betalen. Dat zou toch ook bij de 
werkgever bekend moeten zijn, maar ergens is dat 
volgens mij toch fout gegaan. 

Dit zegt Defensie in de inzetbrief arbeidsvoorwaarden: 
“Defensie wil een loonbod doen dat waardering 
uitspreekt voor de inzet van zowel militairen als burgers, 
zonder deze werkelijkheid uit het oog te verliezen.” Ik 
dacht daaruit op te kunnen maken dat de stapjes in de 
goede richting uit de vorige Arbeidsvoorwaardenakkoor-
den zouden worden gevolgd door nieuwe stapjes in 
dezelfde richting. Ik kan nu alleen maar concluderen dat 
Defensie de KLM niet is. Voor het personeel van 
Defensie is 1,25% blijkbaar genoeg terwijl er wel 
miljarden naar bedrijven zoals de KLM kunnen. Dat geeft 
weer aan hoe het kabinet Defensie ziet: Als water uit de 
kraan, als men er behoefte aan heeft moet het er zijn, en 
uiteindelijk mag het dan ook nog niks kosten.

Wij zullen u de komende tijd graag nader informeren over 
de exacte redenen voor het opschorten van het overleg 
(daarover meer in deze editie van ACOM Journaal) en 
hoe we daar in de (nabije) toekomst mee denken om te 
gaan. Want niet alleen corona maakt het (ook in 
financieel opzicht) een rare periode, ook de verkiezingen 
op 17 maart a.s. geven een extra dimensie aan het hele 
gebeuren. Als het kabinet niet valt vóór die datum zal het 
in ieder geval op dat moment demissionair worden. 

Overigens liggen er nog meer moeilijke dossiers die de 
komende periode (en dan heb ik het over jaren) de 
“nodige tijd en aandacht” zullen vragen. Uiteraard de 
hiervoor genoemde dossiers als loongebouw en 
personeelssysteem voor militairen maar ook met 
bijvoorbeeld de pensioendiscussie zijn we voorlopig niet 
gereed. Aangaande de veranderingen in de pensioenen 
de komende jaren valt eenieder over ons heen als men 
iets al positief denkt te kunnen uitleggen en zwijgt men 
als het minder positief is. Zo gaf men al maanden aan dat 
er wellicht gekort zou moeten worden en zou daar pas 
over weken duidelijkheid over komen. 

De jaarwisseling was net geweest en daar kwam al een 
blog van de voorzitter ABP waarin zij aangaf “dat het 
ABP niet zou gaan korten”. Het werd bijna gebracht als 
een overwinning maar het blijft natuurlijk een gegeven 
dat de enige reden dat er niet gekort wordt gevonden is 
in het verlagen van de norm waar men aan zou moeten 
voldoen. Het heeft overigens veel weg van een tijdelijk 
uitstel van executie. Als we het heel positief zien is “de 
kans dat er de komende jaren 
(bij het ABP) gekort moet 
worden reëel”.

Waar dit ons allen zal brengen 
zal de tijd moeten leren, maar 
van één ding kunt u zeker zijn. 
Ik zal mij maximaal inzetten 
voor het behartigen van uw 
belangen!

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

De bonden van Defensiepersoneel zien geen heil meer in voortzetting van 
het overleg met de werkgever over een nieuw arbeidsvoorwaardenak-

koord. Defensie wil namelijk geen millimeter toegeven om de “immens 
grote kloof” die gaapt tussen “geboden en gevraagde ruimte”  

te verkleinen.

Dit bleek in het Sectoroverleg Defensie (SOD) 
van 23 december 2020. De bonden hadden om 
dit (extra) overleg gevraagd in een poging het 
vastgelopen overleg van 8 december in de 
Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WGAV), weer 
op gang te krijgen. 

Stop overleg met pijn in het hart
De bonden vroegen om “de minimaal beno-
digde arbeidsvoorwaardenruimte (van) 2.5%”. 
Defensie wilde (in het WGAV-overleg) niet 
meer bieden dan 1.25%. Het Defensiebod van 
1.25% omvatte “zowel loonsverbetering als 
andere afspraken bijv. rondom duurzame 
inzetbaarheid en plaats onafhankelijk werken”. 
Volgens de bonden een bod dat geen blijk gaf 
van waardering voor de inzet van militairen, 
noch voor die van het burgerpersoneel. Verder 
overleg over een arbeidsvoorwaardenakkoord 
had derhalve geen zin. 

Ook het SOD van 23 december jl. bracht dus 
niet waar de bonden op gehoopt hadden. 
Daarop werd “met pijn in het hart” besloten 
het formele overleg tussen de werkgever 
Defensie en de vakbonden van Defensieperso-
neel stil te leggen. Vooralsnog geldt dit niet 
voor de ioREO’s waar de bonden met Defen-
sieonderdelen reorganisaties bespreken. 

Beraden op vervolgstappen
De bonden zijn zich terdege bewust van het 
personeelsbelang bij de “vele grote onderwer-
pen” die wachten op bespreking door de 
sociale partners. “Wij vinden echter dat we 
alleen op deze manier de urgentie aan de 
werkgever duidelijk kunnen maken.” 

De vakorganisaties benadrukken dat de sleutel 
voor de oplossing van deze kwestie in handen 
is van Defensie. Zij melden zich stantepede 
weer voor het overleg als Defensie een 
realistisch bod op tafel legt. In de tussentijd 
gaan de bonden zich met hun leden beraden op 
vervolgstappen. Gedacht wordt onder meer 
aan gezamenlijke acties met andere (publieke) 
sectoren, “zoals de politie”

Met de werkgever is wel afgesproken dat het 
Sociaal Beleidskader Defensie per 1 januari 
2021 wordt verlengd om te voorkomen dat 
mensen hiervan nadeel ondervinden.

Zie verder onze site www.acom.nl voor onder 
meer het verslag van de WGAV vergadering van 
8 december 2020. Daar kunt u, zodra het 
gereed is, ook het verslag van het SOD vinden 
van 23 december 2020.

Een gedetaileerd achtergrondverslag  
op pagina 12.

Bonden: Verder overleg over nieuw 
arbeidsvoorwaardenakkoord zinloos

O v e r l e g  m e t  w e r k g e v e r  D e f e n s i e  s t i l g e l e g d

Eén organisatie voor alle Nederlandse veteranen 
Nederland heeft sinds 1 januari jl. één organisatie voor veteranen. Dit als 

gevolg van het gezamenlijk optrekken van de zes grootste 
‘veteranen(zorg)organisaties’ onder de banier van het nieuwe ‘Nederlands 
Veteraneninstituut’. “Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en 

onderzoek voor veteranen”. (In ACOM Journaal maakten wij hier eerder 
melding van. Zie AJ#02-19 en AJ#02-20)

Het Nederlands Veteraneninstituut, dat in 
Doorn is gevestigd, biedt veteranen één loket 
waar ze met al hun vragen terecht kunnen. 
Maar de organisatie is ook dienstverlenend 

aan “dienstslachtoffers en oorlogsgetroffe-
nen WO II”. Dit geldt overigens ook voor 
“andere geüniformeerde beroepen, zoals de 
politie”.  
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MexicaanseHond
Ja, het is 1 januari 2021 geweest. Een nieuw jaar, 
een nieuw begin, zou je denken. Maar nee, er is 
geen nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord (CAO) voor 
Defensie. En het overleg ligt stil zoals u elders in 
ACOM Journaal uitvoerig kunt lezen.

Op deze voet verder praten met de werkgever staat, 
volgens de bonden namelijk gelijk aan kloppen aan 
dovemans deur. En je moet natuurlijk als belangen-
behartiger van militairen en burgers bij Defensie 
goed in de smiezen hebben wanneer je de risee 
dreigt te worden.

Ocherm (roepen ze vaak grimlachend beneden de 
grote rivieren) Defensie! De politieke en militaire lei-
ding roeptoeteren strijk en zet dat ze “zo trots zijn op 
de militairen (en burgers) die 24/7 inzet gereed zijn ”.

Wanneer houdt dit cynische gehuichel eens op? Wél 
rondgaan langs defensielocaties met oliebollen be-
poederd met ‘sweet talk’ maar geen bereidheid to-
nen om een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord 
te sluiten waaruit waardering en respect spreekt 
voor die mensen op wie je "zo trots" bent.

Militairen zijn immer de schietschijf, letterlijk en 
figuurlijk. Of het nou gaat om vijandelijk vuur of om, 
wat met een sardonisch eufemisme in het Engels 
heet: ‘friendly fire’ (‘eigen vuur’). - Een kogel is een 
kogel, moet u maar denken! De 25 jaar geleden 
uitgezonden collega’s van Dutchbat III kunnen er in 
dieptrieste zin van meepraten.

Nu trekken weer de Uruzgan-veteranen dat lot uit 
die publicitaire tombola zonder nieten. Zo’n 13 jaar 
na dato herinnert een whistleblowende collega zich 
dat er moedwillig en gericht geschoten is op ‘on-
schuldige burgers’. En daarmee worden in één klap, 
zoals een Uruzgan-ganger die de klokkenluider 
‘via via kent’ het formuleert: “alle Uruzgan-
veteranen onterecht in een kwaad daglicht gezet”.

Gaat 13 jaar later het geweten dusdanig opspelen 
dat je schielijk naar de krant stapt in plaats van de 
militaire en/of politieke leiding van het ministerie (de 
Inspecteur der Veteranen of voor mijn part de Vete-
ranenombudsman) hiervan deelgenoot te maken? 
Maar nee, ben je gek, in gestrekte draf naar het 
Oostenburgereiland in 020 waar het journaille han-
denwrijvend wacht op ‘vette kluifjes’ van al of niet 
vermeende misdaden tegen de menselijkheid ge-
pleegd door niets en niemand ontziende militairen. 

En, verdomd als het niet waar is, we hebben weer 
een affaire naast het onderhand al een kwart eeuw 
etterende ‘Srebrenica’. Ja, u zegt het, “We are 
doomed” (in de woorden van private James Frazer 
uit de Engelse televisieserie Dad’s Army).

De collega’s, inderdaad 24/7 paraat en inzet gereed, 
gaan intussen ‘ijzerenheinig’ door met hun nood-
zakelijke en vitale werk. Schieten zorginstellingen 
die het over de schoenen loopt, te hulp. En ja, zoals 
schrijfster Saskia Noort quasi humoristisch opmerkte 
in haar column in AD: “De sergeant wast de billen 
van oma”. Maar natuurlijk, want ook die handeling 
geschiedt met militaire precisie en zorgvuldigheid.

Respect en waardering voor al deze en andere col-
lega’s. Ja, de krijgsmacht staat er 
als het nodig is maar ook als het 
niet op stel en sprong hoeft.

Ik wens u en de uwen: 
Gezond, veilig, vredig en 
voorspoedig 2021. Blijf alert 
en kritisch!

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

Januari 22 januari  21 januari 21 januari
Februari 24 februari   23 februari 23 februari

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

1 Team Australia: brigadegeneraal Phil Winter; Team Jordan: prins Mired Raad Zeid Al-Hussein; 

Team New-Zealand: commodore Mat Williams.

Landenteams Australië,  
Jordanië en Nieuw-Zeeland 
blijven door corona thuis

Organisatie denkt aan ‘hybride’  opzet 
Invictus Games Den Haag

De Invictus Games in Den Haag moeten het in ieder 
geval stellen zonder deelnemers uit Australië (Team 

Australia), Jordanië (Team Jordan) en Nieuw-Zeeland 
(Team New-Zealand). Die landen hebben het 

organisatiecomité inmiddels laten weten te verkiezen 
thuis te blijven in plaats van af te reizen naar  

Den Haag. Spelbreker is corona.

De organisatoren breken zich nu 
het hoofd over een eventueel 
hybride vorm van de spelen 
waardoor de thuisblijvers toch 
zouden kunnen participeren. Men 
denkt aan virtuele wedstrijden in 
combinatie met fysieke evenemen-
ten in het Zuiderpark in de hofstad.

De chefs de mission1 van de 
landenteams die verstek moeten laten gaan hebben inmiddels de 
gevoelens van “grote teleurstelling en spijt” van hun respectievelijke 
teams overgebracht. Teleurstelling, spijt en chagrijn dat ze zich, ook dit 
jaar, niet kunnen meten met hun ‘fysiek en/of mentaal’ gewonde (oud-)
beroepscollega’s. 

Maar men richt zich, en dat is ingebakken in de ‘vechtmentaliteit’ van 
alle Invictushelden, op de stip aan de horizon: de Invictus Games na de 
Haagse versie van het sportevenement. “Iedereen is nu alweer hard 
aan het trainen voor de volgende internationale krachtmeting.”

Veerkracht en stamina
Geheel in die geest is ook de reactie van Conny Wenting, ceo van de 
Haagse Invictus Games op de site van de Invictus Games Foundation. 
“Zoals de deelnemers voortdurend hun veerkracht tonen bij het nemen 
van obstakels die het leven hen heeft opgelegd, zo zal mijn team ook 
zijn stamina laten zien door de Invictus Games in de best mogelijke 
opzet door te laten gaan in mei 2021.”

De Haagse Invictus Games die vorig jaar door de pandemie moesten 
worden afgelast, staan voor 29 mei tot 5 juni 2021 op de agenda. Het 
organisatiecomité heeft, er rekening mee houdend dat corona, ondanks 
de vaccinaties, dan nog een onberekenbare factor kan zijn, naast de 
hybride opzet van de spelen ook de sluitingsceremonie op vrijdagavond 
4 juni aangepast. “In deze versie is het intiemer en compacter voor de 
deelnemers, hun vrienden en familie”, meldt het comité. 
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I N T E R V I E W
‘ B u u r t ko k ’  A l b e r t  Sch e n ke l  g a a t  d e  m a a l t i j d h u l p  ove r  e e n  a n d e r e  b o e g  g o o i e n

‘Ook in 2021 koken voor door corona stille armoede lijdende 
buurt San Willibrordo

1  Adjudant b.d., tot 2017 als chef logistieke dienst werkzaam op Marinebasis Parera (Curaçao). Bleef na zijn FLO op het eiland wonen. Zie ook ACOM Journaal #09-20.
2   Een bottelier aan boord van een schip is verantwoordelijk voor de inkoop van proviand en de rantsoenering daarvan.

“Het was een jaar dat voor en door niemand te 
overzien was. Maar we hebben het afgelopen 
jaar ook mogen zien dat met name onder dit 
soort moeilijke en ongewone omstandigheden, 
het goede in de mens naar bovenkomt. 
Iedereen wil helpen en iets, wat dan ook, 
doen.”

Schenkel is krap een jaar, twee keer in de 
week, actief met het bereiden van maaltijden 
voor de achterstandsbuurt die economisch hard 
getroffen is door ‘corona’. Het toerisme, de 
grote eilandelijke ‘banenverschaffer’, met name 
ook voor San Willibrordo, is, “mede door 
toedoen van Nederland”, volgens de adjudant 
b.d., weggevallen. 

Familievangnet en buurthulp  
groot goed

Vóór de coronacrisis werden de buurtbewoners 
die het structureel financieel moeilijk hebben, 
gesteund door buren en familie die het soms 
wat beter hadden. “Buurthulp is hier een groot 
goed.” Dat geldt ook voor het vangnet, hoe 
gebrekkig en grofmazig ook, dat de familie 
biedt. Maar corona heeft ook dat laatste 
redmiddel aangevreten. “Die mensen zijn door 
corona hard getroffen in de toch al dunne 
portemonnee.”

In de praktijk betekent dit dat de “voedzame, 
gezonde maaltijden” van Schenkel door steeds 
meer mensen gedeeld worden. De kordate 
remedie van de culinair geschoolde buurtkok: 
“Ruimere porties zodat meer mensen bedeeld 
kunnen worden”. En zo werd wat indertijd 
begon als “een kleinschalig maaltijdenproject”, 
en in eerste instantie met louter eigen middelen 
in gang gezet en gehouden, een onderneming 
van serieuze proporties. Het eigen spaarpotje 
wordt weliswaar als gevolg van welkome 
donaties nu minder fanatiek aangesproken 
maar elke cent die wordt uitgegeven telt. 

‘Chef’ Albert Schenkel is bij de fysieke berei-
ding van de maaltijden, ondanks het toegeno-
men volume van de porties, nog altijd een 
‘eenmansorkest’. In voorkomende gevallen, 
zoals laatst bij de bereiding van het kerstdiner, 
schiet een “heel lieve buurvrouw” te hulp. 
“Maar in principe doe ik het alleen. Met een 
goede planning en voorbereiding lukt het tot nu 
toe best.”

Overigens is het geplande kerstdiner ‘op’ 
Landhuis Ascencion als gevolg van de (ver-
scherpte) coronamaatregelen niet doorgegaan. 

Het plan is nu om later in de maand januari een 
(verlaat) nieuwjaarsdiner te organiseren. 
Defensie heeft toegezegd daaraan mee te 
werken door onder meer het vervoer van de 
gasten naar Ascencion voor haar rekening te 
nemen. 

Redelijke financiële basis
De voormalige bottelier2 bij de Koninklijke 
Marine (KM) op Marinebasis Parera, kijkt bij het 
inkopen van maaltijdingrediënten altijd met een 
kien oog naar koopjes. Maar hoofdzaak is dat de 
maaltijden “vers, warm en goed gekookt” 
aangeleverd en uitgeserveerd worden. “Het 
vraagt dus wel wat maar het is leuk werk om te 
doen en de waardering van de mensen, 
waarvan ik via, via hoor, maakt alles goed”, stelt 
Schenkel tevreden vast. 

De financiële basis onder het intussen uitge-
dijde maaltijdenproject is redelijk te noemen 
door donaties. Met name zijn vele tweets met 
foto’s op Twitter blijken een aanjager van 
reacties en donaties. “De mensen die mij 
steunen zijn vrijwel allemaal militairen, zowel 
postactief als actief. Ik heb, zoals bekend,  
36 jaar bij de KM gewerkt en heb in die tijd toch 
een netwerk opgebouwd. De donateurs maken 
veel mond-tot-mondreclame en dat heeft een 
ware olievlekwerking. De hulp van al die (oud-)
collega’s vind ik fantastisch. Zeker als je 
bedenkt dat het ook voor hen onzekere tijden 
zijn zonder zicht op een nieuwe cao en in de 
steek gelaten door de politiek.”

Zaken anders aanpakken
Heeft het nieuwe jaar 2021, een nieuw begin in 
petto voor San Willibrordo? “De mensen 
vragen zich af hoelang nog, hoelang blijven we 
in deze situatie. Zonder werk, zonder inkomen. 
Nog altijd is voor de meeste mensen hier 
weinig kans op werk. Het lijkt erop dat hoe 
nijpender de omstandigheden worden hoe 
meer de mensen in hun schulp kruipen. Je 
hoort de mensen, om het zo te zeggen, niet 
harder klagen dan anders terwijl ze het toch 
heel zwaar hebben. Waar we nu voor bevreesd 
zijn is dat hier ook de Engelse variant van het 
virus gaat toeslaan. Door de regentijd die 
ongekend heftig was waren de mensen 
gedwongen thuis te blijven en in die kleine 
ruimten is de kans op onderlinge besmetting 
buitengewoon groot. Normaal wonen de 
mensen hier op Bandabou3 veelal buiten 
waardoor er niet zoveel besmettingen zijn”,  
is de ervaring van Schenkel.  

Albert Schenkel, door de (gemeenschappelijke) nood gedwongen ‘kok’ in de 
Curaçaose buurt(gemeenschap) Sint Willibrordus/San Willibrordo1, beleefde, 

evenals zijn buurtgenoten, 2020, als een “raar en bizar jaar”. 
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‘ B u u r t ko k ’  A l b e r t  Sch e n ke l  g a a t  d e  m a a l t i j d h u l p  ove r  e e n  a n d e r e  b o e g  g o o i e n

‘Ook in 2021 koken voor door corona stille armoede lijdende 
buurt San Willibrordo

1  Adjudant b.d., tot 2017 als chef logistieke dienst werkzaam op Marinebasis Parera (Curaçao). Bleef na zijn FLO op het eiland wonen. Zie ook ACOM Journaal #09-20.
2   Een bottelier aan boord van een schip is verantwoordelijk voor de inkoop van proviand en de rantsoenering daarvan.

I N T E R V I E W

Hoewel de voormalige KM-adjudant-onderoffi-
cier ook in 2021 onversaagd doorgaat met zijn 
kookactiviteiten voor zijn nooddruftige San 
Willibrordo buurtgenoten, is hij voornemens de 
zaken anders aan te gaan pakken. “Ja, ik denk 
namelijk niet dat ik op de oude voet moet 
verder gaan en gewenning in de hand moet 
werken. Ik ga nu inzetten op het aanschaffen 
van kook- en ander gerei voor de mensen. Zo 

kunnen ze dan voor wat betreft het koken van 
maaltijden hun eigen boontjes doppen. Ze 
krijgen voedselpakketten en daarmee kunnen 
ze zelf aan de slag. Daar wil ik ze graag bij 
blijven helpen. Voor mensen die bedlegerig zijn 
of op een andere manier fysiek niet in staat zijn 
voor zichzelf te zorgen, blijft ik natuurlijk wel 
maaltijden verzorgen. Kijk, die mensen hebben, 
vind ik, recht op wat in Nederland heet en daar 
wel goed verzorgd is: ‘bed, bad en brood’.  

Wilt u het maaltijdenproject van KM adjudant-onderofficier 
b.d. en ‘buurtkok’ Albert Schenkel financieel steunen en 
hem zodoende een hart onder de riem steken?
Dat is mogelijk door een donatie over te maken op  
bankrekeningnummer:  
NL92ABNA0409734276 t.n.v. A. Schenkel.

Namens de buurtbewoners van Sint Willibrordus hartelijk 
dank voor uw gulle giften.

3  Bandabou of Band'abou, (vertaald: de benedenkant) is in de volksmond de aanduiding voor het westelijk deel van het eiland Curaçao, de regio van Grote Berg tot Westpunt. 
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Defensie ondertekent contract ‘GrIT’ 
zonder afspraken zittend personeel

A L G E M E E N

In lijn met deze afspraken werd, na 
de nodige discussie, uiteindelijk in 
mei 2019 door Defensie een 
concept Personeelsparagraaf GrIT 
voorgelegd. Alvorens contracten 
betreffende GrIT te ondertekenen, 
moet overeenstemming zijn bereikt 
met de bonden over de algemene 
rechtspositionele aspecten voor 
het zittend personeel dat hierdoor 
geraakt wordt.

Toentertijd was al duidelijk dat de 
invoering van het programma GrIT 
consequenties zou hebben voor 
het zittend personeel. Zo stond 
onder andere in het concept 
P-paragraaf vermeld dat diverse 
afdelingen binnen het Joint 
Informatievoorziening Commando 
(JIVC) direct dan wel indirect 
geraakt zou worden. De paragraaf 
voorzag ook in een tijdlijn voor de 
komende jaren. In deze tijdlijn werd 
verder ingegaan op de samenwer-
king met een marktpartij die samen 
met Defensie de nieuwe infrastruc-
tuur zou uitrollen en beheren. 
Vooral in beginfase, zo werd 
aangegeven, zal er naar verwach-
ting sprake zijn van een dubbele 
beheerslast. Nadat de nieuwe 
infrastructuur operationeel is, 
wordt de huidige gedeeltelijk 
afgebouwd, waarbij de nieuwe IT 
nog verder kan worden uitgebreid. 
Hoewel het, volgens Defensie 
toen, nog de nodige jaren zou 
duren, zou de invoering naar werd 
verwacht uiteindelijk toch bovental-
ligheid als gevolg hebben. Vooral 
dit laatste was (en is voor ons nog 
steeds) een groot punt van zorg. 
Wij vinden dan ook dat er duidelijke 
afspraken gemaakt moeten 
worden hoe om te gaan met het 
zittende personeel als werkzaam-
heden over gaan naar de markt, 
door de marktpartij zullen worden 
uitgevoerd of zelfs komen te 
vervallen. Het heeft er immers alle 
schijn van dat er in de toekomst 
door de invoering van het program-
ma GrIT binnen de organisatie voor 
minder Defensiepersoneel werk zal 
zijn. Ook zal de aard van het werk 

aanzienlijk anders zijn. 
De betreffende P-paragraaf werd 
echter door Defensie ingetrokken 
op het moment dat onder meer het 
toenmalige Bureau ICT-toetsing 
(BIT), inmiddels overgegaan in het 
Adviescollege ICT-toetsing (AcICT), 
een kritisch advies had afgegeven 
over de contractonderhandelingen 
die op dat moment gaande waren 
met een consortium onder leiding 
van IBM. BIT toetst op de risico’s 
en slaagkans van projecten die 
door de rijksoverheid en zelfstan-
dige bestuursorganen worden 
opgezet en waarbij ICT een 
belangrijke rol heeft. Het BIT geeft 
een openbaar advies. Toetsen van 
het BIT worden uitgevoerd in 
opdracht van een minister of 
staatssecretaris, de Tweede Kamer 
of uit eigen beweging.

Bij de intrekking van de concept-
personeelsparagraaf werd door 
Defensie aangegeven dat naar 
aanleiding van het BIT-advies nader 
gekeken zou worden naar diverse 
scenario’s in het vervolgtraject van 
GrIT. Daarbij gaf Defensie aan dat 
hiermee GrIT werd heroverwogen 
waarbij tevens de impact op de 
P-Paragraaf beschouwd zou 
moeten worden. Het was daarom, 
volgens Defensie, op dat moment 
niet opportuun om de P-Paragraaf 
zoals deze aan de vakbonden was 
aangeboden te bespreken. 
Expliciet werd nog wel aangege-
ven dat het voor Defensie vanzelf-
sprekend was dat de vakbonden 
van de ontwikkelingen op de 
hoogte gehouden zouden worden.

Uit berichten in diverse media 
konden wij al opmaken dat het 
Athena-consortium waarmee 
Defensie sinds 2018 onderhan-
delde niet bepaald gelukkig was 
met de heroverweging van het 
programma GrIT door Defensie. Er 
was, zo bleek uit de berichten, in 
de voorgaande jaren door een 
behoorlijk aantal medewerkers 
(100 tot 150) van het consortium 
aan de aanbesteding gewerkt. Het 

totale plan zou meer dan 1 miljard 
euro bedragen en om in zo een laat 
stadium van het proces nog 
partijen uit te gaan sluiten zou 
volgens het consortium dan ook 
onredelijk en zelfs onrechtmatig 
zijn. Athena zou gedreigd hebben 
met een financiële claim mocht het 
project niet doorgaan.

Een dreigement dat kennelijk 
effect sorteerde want Defensie 
heeft nu een contract getekend 
zonder afspraken met de centrales 
over de rechtspositionele en 
andere gevolgen voor het perso-
neel. Hiermee schendt de werkge-
ver met de bonden gemaakte 
afspraken. Oproepen van onze kant 
in vergaderingen en brieven over 
waarborging van de rechtspositie 
van het huidige personeel, vonden 
geen gehoor. Wij gaven namelijk 
onder meer aan dat zonder consent 
van sociale partners over de 
P-paragraaf GrIT, ondertekening 
van contracten met marktpartijen 
ongeoorloofd is. 
Het is niet ondenkbaar dat er 
uiteindelijk enorme extra kosten 
hiermee gepaard gaan. Er is 
immers niet op voorhand meege-
wogen welke algemene personele 
afspraken gemaakt moeten 
worden. De gemaakte kostenra-
ming is dus onvolledig. 

Enkele jaren terug werd door 
Defensie ook voortvarend doorge-
pakt inzake een publiek-private 
samenwerking dan wel uitbeste-
ding. Dat ging toen over de 
uitbesteding van Paresto. Vlak voor 
de finish werd dit project alsnog 
geannuleerd omdat voor Defensie 
toen pas duidelijk werd wat de 
effecten zouden zijn voor het 
personeel dat vele jaren voor 
Defensie (Paresto) had gewerkt.

Dit zijn dan wederom van die 
dagen dat men zich afvraagt wat 
voor werkgever Defensie wil zijn. 
Op onze website www.acom.nl 
kunt u de diverse brieven nalezen.

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser tekende op 30 december jl. een contract 
aangaande het programma ‘Grensverleggende IT (GrIT) met het marktconsortium Athe-

na (IBM/ATOS/Unica). Dit programma is al enkele jaren onderwerp van gesprek tussen 
de vakbonden en Defensie. Het betreft hier namelijk een samenwerkingsverband met 

een marktpartij c.q. het in- en/of outsourcen van werkzaamheden. Tussen de werkgever 
en de bonden zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan met name 
voor wat betreft de algemene rechtspositionele aspecten van het zittend personeel
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Beentjes
Wat deden we ook alweer voordat corona kwam?  

Ja, het is even geleden, maar ik weet nog dat we naar 
de bioscoop gingen. Ik had er al veel eerder over willen 

schrijven, maar toen ging ons land op slot.

Het was vlak voor de eerste lockdown dat 
mijn vrouw en ik “De beentjes van Sint 
Hildegard” zagen. Herman Finkers als acteur 
op het witte doek. In een rol die hem op het 
lijf geschreven is, met Johanna ter Steege als 
briljante tegenspeelster. De film heeft 
ontzaglijk veel te bieden: de voor een 
Randstedeling als ik zo zacht en muzikaal 
klinkende Twentse taal, prachtige landschaps-
beelden van het grensgebied tussen Neder-
land en Duitsland en van het Rijndal waar 
ruim acht eeuwen geleden de abdis van de 
Benedictijnse kloostergemeenschap  
Hildegard van Bingen, briljant op meerdere 
terreinen van wetenschap, muziek, biologie 
en literatuur, als feministe avant la lettre de 
gevestigde kerkelijke en maatschappelijke 
orde van haar dagen behoorlijk deed  
schudden. 

Een schrijn met relieken (“de beentjes”)  
van Sint Hildegard in het plaatsje Eibingen bij 
Rüdesheim am Rhein, in de Sint Hildegardka-
thedraal, is het einddoel van een wel heel 
bijzondere pelgrimage die de hoofdpersoon 
onderneemt om klaarheid in zijn hoofd te 
krijgen over de staat van zijn huwelijk en de 
relatie met zijn kinderen. Dat alles gegoten in 
een knap bedacht verhaal waarin aansteke-
lijke dialogen en prachtige omgevingsbeelden 
elkaar afwisselen. Met regelmatig de 
vertrouwde absurdistische humor die we van 
Finkers als van geen ander kennen. 

Maar wie denkt dat het alleen maar lachen is, 
vergist zich. Want hoewel er gelukkig heel 
veel te lachen valt, snijdt de film op niet mis 
te verstane - maar altijd milde en nergens ver-
oordelende - wijze een aantal relationele 
valkuilen aan die voor elke kijker wel herken-

baar zullen zijn. Hetzij in de eigen relatie, 
hetzij in de intergenerationele dynamiek in 
gezinnen en families. 
Ik zeg niet dat elk gesprek dat ik als geestelijk 
verzorger bij de KL gevoerd heb, over 
relationele problemen ging, maar ik durf te 
stellen dat 3 van de 4 gesprekken wel 
degelijk dit als hoofdonderwerp hadden. De 
langdurige afwezigheid van huis door missies 
en de communicatie met het thuisfront in die 
periode, was dikwijls aanleiding voor reflectie 
op de kwaliteit van de relatie. Dat viel lang 
niet altijd verkeerd uit overigens, want de 
afstand en de lange periode van gescheiden-
heid werkten vaak juist positief: je miste 
elkaar en realiseerde je eens te meer hoeveel 
je voor elkaar betekende. Het hielp om de 
scherpe randjes, kleine ergernisjes en 
irritaties, die in elke relatie voorkomen, te 
relativeren en tot een hogere waardering te 
komen van alles wat je bij elkaar aan trouw, 
zorg, levensvreugde, stabiliteit en passie 
mocht vinden in je relatie tot nog toe. 
Maar eerlijk is eerlijk: soms hielp de afstand 
ook om er eens zeer kritisch naar te kijken. 
Hoeveel ruimte kreeg je eigenlijk van elkaar, 
had je een thuisfront dat met jou en voor jou 
de eigen missie dapper vervulde, of moest je, 
zoals ik menigmaal heb waargenomen, laat in 
de nacht nog zitten skypen omdat de partner 
thuis het niet trok en zich geen moment 
afvroeg hoe dat voor jou in de zandbak van 
Afghanistan was om naar middernachtelijk 
geklaag over hoelang het nog duurde te 
moeten luisteren. Of je ontdekte tijdens de 
missie hoe vrij in beweging je je ineens 
voelde, ondanks het feit dat je de compound 
amper af kwam. Dat soort ontdekkingen kon 
grote gevolgen hebben…

Terug naar de Beentjes van Sint Hildegard.  
De film is nog in omloop en in filmhuizen en 
filmtheaters te zien, als er even geen lock-
down is. 
Ik tip hem voor een avondje uit, met je 
partner, als het eindelijk weer kan en mag. 
Eerst lekker samen uit eten gaan, als de 
horeca weer open is. Samen terugblikken op 
dat rare jaar. En hoe je het met elkaar gerooid 
hebt, ook als je vaker dan je lief was samen 
thuis moest blijven. En dan naar de film. Het 
levert je minstens een mooi vervolggesprek 
op, naast heel veel bevrijdende vrolijkheid, 
ontroering en plezier in dat mooie Tukkerse 
dialect! 

Henk Fonteijn
Henk Fonteijn 
was geestelijk verzorger bij de KL.
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E v a l u a t i e s  i n  h e t  n i e u w e  j a a r  2 0 2 1 :

Werken in coronatijd op de werklocatie en thuis
Een belangrijke activiteit voor op de agenda van de medezeggenschap in 
2021 kan zijn het (tussentijds) evalueren van het in coronatijd werken op 
defensielocatie en het thuiswerken. Buiten dat evalueren goed is voor de 

werkzaamheden, taken en eenheid is de evaluatie ook een moment van 
contact met elkaar. 

De genoemde evaluaties horen thuis in het 
overleg tussen het hoofd diensteenheid 
(HDE) en de medezeggenschapscommissie 
(MC). De vragen die het HDE en de MC in 
het overleg kunnen stellen zijn:
•  Hoe gaan we de evaluatie aanpakken? 
•  Bezoeken we als MC en HDE elke sub 

eenheid/afdeling om de evaluatievragen 
uit te zetten en toe te lichten met de 
vraag om de antwoorden naar de HDE en/
of MC terug te koppelen? 

•  Of bespreken we de evaluatie bij elke sub 
eenheid/afdeling en kunnen de medewer-
kers dan gelijk reageren? 

•  Zorgen we ook voor een (eventueel 
anonieme) enquête voor elke individuele 
medewerker bijvoorbeeld over werklast, 
(on)gewenst gedrag enz.? 

Belangrijk is tevens te vragen naar tips van 
de medewerkers voor het werk, de inrich-
ting van het werk, de onderlinge contacten 
enz. zonder dat deze specifiek te maken 
hebben met het werk tijdens coronamaatre-
gelen.

Voor de evaluatie is het belangrijk dat de 
MC en HDE samen overeenkomen welke 
vragen zij beantwoord willen hebben over 
thuiswerken en werken op de defensieloca-
tie tijdens coronamaatregelen. 

 

Mogelijke vragen

De vragen van MC en HDE kunnen zijn:

Over de individuele  
ervaring met thuiswerken

1. Bereikbaarheid
Zijn er afspraken gemaakt tussen defensie 
en de medewerker over de bereikbaarheid 
tijdens de afgesproken werkuren? Hoe was 
de bereikbaarheid? Zijn zowel medewerker 
als leidinggevende tevreden? Zijn er 
verbeterpunten voor de bereikbaarheid en/
of de afspraken daarover? 

2. Vertrouwelijke en persoonlijke gege-
vens thuis
Tijdens het thuiswerken zal regelmatig 
vertrouwelijke en misschien ook wel 
persoonlijke informatie verwerkt worden. Is 
duidelijk in de richting van de medewerker 
aangegeven hoe deze moet omgegaan met 
die gegevens?
Is duidelijk aangegeven wat vertrouwelijke 
en persoonlijke

Veiligheid en welzijn op de thuis-
werkplek

3. Fysiek
Voldoet de thuiswerkplek van de medewer-
ker aan arbeidsomstandighedennormen? 
Heeft de medewerker een goede stoel, 
muis, toetsenbord, evt. standaard voor een 
laptop en evt. een voetensteun? Heeft de 
medewerker advies gekregen (kan ook 
digitaal) over beeldschermwerk? Heeft de 
medewerker een checklist gekregen voor 
de risico inventarisatie en evaluatie voor 
thuiswerken? Is de checklist ingevuld en 
besproken met de leidinggevende en is er 
bij eventuele knelpunten voor een verbete-
ring of oplossing gezorgd?

4. Mentaal
Heeft de medewerker zelf een dagindeling 
kunnen maken? Is onderlinge communicatie 
op het werkvlak mogelijk geweest en hoe is 
die bevallen? Hoe is het digitale collegiale 
contact bevallen? Hoe is het gegaan met de 
balans tussen werk-privé? 
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M E D E Z E G G E N S C H A P

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

DOSCO MGLC Heerenveen 12 januari Gesloten

CLSK AOCS NM 14 januari  Gesloten

DMO IT Continuity Center (ITCC) 14 januari Gesloten

CZSK Afdeling Marine Training Command  18 januari  Gesloten

CZSK Nederlands Belgische Operationele School 18 januari 11 januari

CZSK 1 Marine Combat Group (1 MCG) 1 februari Gesloten

CZSK Afdeling BVIV tussentijdse verkiezing 8 februari Gesloten

CZSK Zr. Ms. Van Amstel 12 februari Gesloten

DOSCO Staf DOSCO tussentijdse verkiezing 15 februari Gesloten

CZSK Staf Groepscommandant Mijnendienst 22 februari Gesloten

CLAS 400 GNKBAT  23 februari 24 november  

   t/m 8 januari

CZSK Zr.Ms. Johan de Witt (JWIT) 24 februari Gesloten

DOSCO Vraag en aanbodmanagement (VAM)

 tussentijdse verkiezing 1 maart 1 februari

E v a l u a t i e s  i n  h e t  n i e u w e  j a a r  2 0 2 1 :

Werken in coronatijd op de werklocatie en thuis

Over de collectieve ervaring met  
thuiswerken

5. Taken van de eenheid
Zijn de taken van de eenheid die digitaal 
uitgevoerd konden worden naar tevreden-
heid uitgevoerd/afgerond? Als thuiswerken 
de uitvoeringsvorm blijft, zijn er verbeter-
punten?

6. De eenheid als groep
Is aandacht besteed aan de groep/eenheid 
als geheel en hoe is dat gedaan? Was dit 
voor de situatie (het niet bij elkaar mogen 
komen) voldoende of zijn hier verbeteringen 
mogelijk?

7. Rechtspositie
Is duidelijk met de medewerkers gecommu-
niceerd wat hun rechtspositie was/is bij 
thuiswerken?

8. Ja/nee structureel meer thuiswerk
Ter afsluiting van de evaluatie van thuiswer-
ken kan de centrale vraag of er structureel 
meer thuis gewerkt kan en mag worden bij 
de eenheid worden gesteld. Als het 
antwoord ja is dan volgen de antwoorden 
op welke knel/verbeterpunten 
moeten worden aangepakt om 
dat mogelijk te maken.

Evaluatie werkplek 2020 
tijdens coronamaatregelen

In 2020 waren er ook veel 
medewerkers die niet thuis 
konden werken omdat hun 
werkzaamheden niet thuis kun-
nen worden gedaan. Aan hen 
worden vragen gesteld hoe zij 
hun werk in coronatijd hebben 
ervaren.

Hebben zij zich veilig gevoeld 
op hun werkplek? Konden hun 
werkzaamheden nog goed 
gedaan worden met het volgen 
van de aanwijzingen zoals 1,5 
meter afstand tot elkaar 
bewaren en goed ventileren op 
de werkplek? Waren de 

faciliteiten op de werkplek afgestemd op 
hun werkzaamheden? Denk aan zaken als 
ondersteuning door het facilitair bedrijf of 
de (on-)mogelijkheden aangaande het 
nuttigen van de maaltijden. 

Hoe hebben zij ziekteverzuim en quaran-
tainedagen van collega’s opgevangen? 
Was er tijdelijke vulling mogelijk vanuit een 
andere eenheid bij Defensie of als inhuur? 
Hebben zij verlofdagen op kunnen nemen? 

Wat waren de grote verschillen tussen de 
werkuitvoering vóór de coronamaatregelen 
en tijdens de coronamaatregelen?

Afsluitend is de vraag of de eenheid de 
werkzaamheden onder alle omstandigheden 
met het aantal medewerkers dat er is, kan 
uitvoeren of moeten er medewerkers bij?

Serieus genomen en gewaardeerd
Met de evaluaties over thuiswerken en op 
defensielocatie werken tijdens coronatijd 
wordt waardering geuit voor de medewer-
kers die Defensie draaiende hebben 
gehouden tijdens deze aparte tijd. Ook 
wordt er serieus gekeken naar de vorm en 
situatie van hun werkzaamheden en wat 
daarvoor goed zal zijn na corona.

Militaire steunverlening in het open-
baar belang en militaire bijstand

Ook de medewerkers van Defensie die 
gerelateerd aan corona ondersteuning 
leveren en hebben geleverd buiten Defensie 
zullen betrokken moeten worden bij een 
evaluatie over hun ervaring met en tijdens 
deze steunverlening en bijstand. 
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Maar een prompte reactie van 
Defensie bleef uit, zoals gezegd. 
Daardoor kon men niet beginnen 
met het overleg om, nog vóór 
afloop van het huidige Arbeids-
voorwaardenakkoord (AV-akkoord) 
op 1 januari 2021, een nieuw 
akkoord te bereiken. 

Oppervlakkige inzetbrief 
Defensie

Van dit opzichtige gebrek aan 
urgentie bij de werkgever is 
overigens ook sprake bij andere 
belangrijke onderwerpen als het 
loongebouw, nieuw personeels-
systeem en employabilityorgani-
satie. Ondanks de oproepen van 
de bonden aan Defensie liet de 
inzetbrief van de werkgever op 
zich wachten. Tot 4 december, 
toen werd, net voor Sinterklaas 
(gezochte symboliek?), eindelijk 
het langverwachte document 
eindelijk bezorgd. Het bleek, na 
grondige bestudering, helaas een 
oppervlakkig, nietszeggend stuk. 
Veel woorden maar weinig inhoud 
en heel veel verwijzingen naar 
afspraken die al waren gemaakt. 

Zo gaf de werkgever onder 
andere aan in 2021 voorrang te 
willen geven aan het samen 
uitwerken van de afspraken over 
het nieuwe personeelssysteem 
en het nieuwe bezoldigingsstel-
sel. Maar juist hierover waren 
tussen de sociale partners al 
afspraken gemaakt. In voorgaande 
Arbeidsvoorwaardenakkoorden 
was namelijk al onder meer 
vastgelegd om per 1 juli 2020 een 
nieuw bezoldigingssysteem en 
uiterlijk per 1 oktober 2020 een 
nieuw personeelssysteem in te 
voeren. Helaas moeten we 
constateren dat ook bij het 
uitwerken van deze afspraken van 
de kant van Defensie niet bepaald 
sprake was van een voortvarende 
houding. Integendeel! De 
werkgever bleef deze onderwer-

pen voor zich uitschuiven in 
weerwil van herhaaldelijke 
oproepen onzerzijds om de 
formele gesprekken hierover aan 
te vangen. Uiteindelijk bleef te 
weinig tijd over om zowel het 
nieuwe bezoldigingsstelsel als het 
personeelssysteem tijdig in te 
voeren. 

Moeizame uitwerking  
afspraken 

Ook in het proces en het traject 
naar een Arbeidsvoorwaardenak-
koord hebben wij ‘onder’ de 
huidige minister en staatssecreta-
ris de nodige ervaring opgedaan. 
Zo kwam het Arbeidsvoorwaar-
denakkoord 2018-2020 pas na 
lange en moeizame onderhande-
lingen tot stand. De centrales 
werden in dat stroperige proces 
langdurig aan de onderhandelings-
tafel gehouden met de toezeg-
ging dat Defensie zou komen met 
een loonbod waar zij zich niet 
voor hoefde te schamen. Sinds-
dien weten we dat Defensie zich 
helemaal nergens en voor niets 
schaamt! Pas na escalatie kwam 
er toen overeenstemming over 
een totaalpakket aan arbeidsvoor-
waarden. Maar inmiddels is wel 
duidelijk dat van de uitwerking 
van de diverse afspraken weinig 
is terechtgekomen. Vooral 
afspraken waar een financieel 
beslag mee is gemoeid blijken, 
met een Defensie die vertraagt en 
traineert, moeizaam uitgewerkt te 
kunnen worden. Dit geldt zowel 
voor het loongebouw, het 
levensfasebewust personeelsbe-
leid als voor wat betreft het 
nieuwe personeelssysteem. 
Telkens blijkt dat er geen financi-
ele middelen zijn om de afspraken 
te kunnen invullen. 

Openbaar verslag WGAV-
vergadering

In de inzetbrief van Defensie van 
4 december jl. werd inzake de 

loonontwikkeling gerept over ‘een 
loonbod waar waardering uit-
spreek voor de inzet van zowel 
het militair als van het burgerper-
soneel’. 
Op 8 december is in de Werk-
groep arbeidsvoorwaarden 
(WGAV) de inzetbrief van Defen-
sie besproken. Tijdens deze verga-
dering, normaal gesproken 
vertrouwelijk, is tussen de sociale 
partners afgesproken dat het 
verslag van deze WGAV niet als 
vertrouwelijk zou worden aange-
merkt en dus openbaar gemaakt 
mocht worden. U kunt dan ook dit 
verslag alsmede de diverse 
inzetbrieven nalezen op onze 
website www.acom.nl. 

De vakbonden hebben er bij de 
werkgever op aangedrongen snel 
haar loonbod bekend te maken 
zodat duidelijk werd waaruit ‘de 
waardering van/voor het perso-
neel’ daadwerkelijk bestond. Dit 
gezien de ervaringen die men had 
opgedaan met voorgaande 
onderhandelingen over arbeids-
voorwaarden, loongebouw en de 
uitwerking van het levensfasebe-
wust personeelsbeleid. Aan de 
hand van het bod zou geconclu-
deerd kunnen worden of verder 
overleg in de WGAV zinvol zou zijn 
of dat er een extra SOD-vergade-
ring nodig zou zijn. 

‘Financiële en economische 
onzekerheden’

Defensie gaf hierop aan met de 
centrales te willen komen tot een 
AV-afspraak die ‘waardering naar 
het personeel uitstraalt’. Die 
waardering zal, zo gaf Defensie 
aan, altijd passen bij de tijd waarin 
men leeft. Op dit ogenblik is dat 
een periode van financiële en 
economische onzekerheden. 
Daarbij verwees Defensie naar 
wat er momenteel allemaal 
gebeurt: inflatiecijfers en koop-
krachtcijfers vertonen op maand-

G r a a t m a g e r  l o o n b o d  D e f e n s i e  w a a r u i t  ‘ w a a r d e r i n g  v o o r  p e r s o n e e l ’  s p r e e k t ?

Geen uitzicht op AV-akkoord: Grote kloof tussen bod en gewenste ruimte
Waar is de urgentie bij Defensie als het gaat om het arbeids-

voorwaardenoverleg? Dat is de hamvraag die  
al enige tijd op (de overleg)tafel ligt. Zo bleef het  

opvallend en lang stil voor wat betreft de inzetbrief van 
Defensie. Dit terwijl de centrales van overheidspersoneel (de 
bonden) al in oktober en november met hun respectievelijke 

inzetbrieven naar buiten waren gekomen en Defensie hadden 
opgeroepen hun voorbeeld te volgen.
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basis grote fluctuaties. Het is 
echter wel een realiteit die 
Defensie als werkgever dwingt 
om keuzes te maken. Keuzes die 
de werkgever eendrachtig met de 
centrales hoopt te kunnen maken. 
Maar die keuzes moeten wel 
gemaakt worden, aldus de 
werkgever verder, binnen de 
beschikbare ruimte en uit de 
onderwerpen die de centrales in 
hun inzetbrieven hebben opge-
voerd. Als deze onderwerpen bij 
elkaar worden opgeteld komt er 
een aantal daarvan overeen en 
een aantal niet. Defensie noemt 
in dit verband:

•  de contractvormen voor 
burgerpersoneel, 

• de positie van de reservisten, 
• het opleidingsbudget, 
• de vakbondscontributie, 
• het cafetariamodel 
• en de fiets van de zaak. 

Het is een hele lijst maar niet elk 
onderwerp kost geld, voor de 
zaken die dat wel doen zullen 
partijen tot keuzes moeten 
komen. Het is, aldus Defensie 
verder, geen optie om alles bij 
elkaar op te tellen en vervolgens 
uit te delen. Dit past immers niet 
binnen de ruimte die de onder-
handelaar van de werkgever heeft 
meegekregen voor deze AV-
onderhandelingen. Defensie gaf 
aan te denken aan een Arbeids-
voorwaardenakkoord voor de duur 
van één jaar. Daarbij somde de 
werkgever diverse varianten op 
met betrekking tot de loonruimte. 
Deze werden als volgt omschre-
ven: 

•  er wordt aan het personeel iets 
geboden op inhoudelijk- of op 
loongebied, 

•  alleen een bod op loongebied 
en niets op inhoud, 

•  geen bod op het gebied van 

loon en percentages, 
•  differentiatie op loongebied,
•  er wordt iets met de nominale 

bedragen gedaan 

Kloof tussen loonbod en 
gevraagde ruimte 

Defensie zou hierover het 
gesprek willen aangaan en gaf 
meer specifiek aan een inzet voor 
het loonbod te doen van om en 
nabij de 0,9%. Daarbij zouden dan 
mogelijk nog nadere afspraken 
gemaakt kunnen worden over 
voorstellen die in de inzetbrieven 
van de centrales zijn gedaan.
Een andere mogelijkheid zou 
volgens Defensie kunnen zijn dat 
partijen alle inhoudelijke onder-
werpen laten liggen hetgeen een 
effect op het loonbod zou 
hebben. Indien ervoor zou 
worden gekozen om een Arbeids-
voorwaardenakkoord te maken 
dat uitsluitend op financiële 
gronden berust, een ‘poencon-
tract’ waarbij er voor alle mede-
werkers een gelijke loonsverho-
ging zou zijn, dan zou Defensie 
een loonbod annex inzet kunnen 
doen van 1,25%. Er wordt dan, zo 
gaf Defensie expliciet aan, in dat 
geval dus niets met de inhoud 
gedaan, en al zeker niet met 
onderwerpen die een financieel 
beslag of extra kosten met zich 
mee zouden brengen. 

Defensie gaf tevens aan dat er 
wat haar betreft ook nog een 
derde variant mogelijk zou kunnen 
zijn. Deze variant behelst een 
gedifferentieerd loonbod. Dit zou 
inhouden dat er voor de lagere 
rangen een hoger loonbod wordt 
gedaan dan voor de hogere 
rangen. Dit zou voor wat betreft 
de werkgever alleen opgaan voor 
militairen. Bij burgers zou het 
loonbod in dat geval gelijk blijven 
namelijk de eerder geboden 
1,25%.  Relaterend aan het 
eerder genoemde loonbod van 
0,9% zou dit, volgens Defensie, 
leiden tot een gedifferentieerd 
loonbod waarbij voor de hogere 
rangen (vanaf de rang van LTZ 1/
MAJ) het loonbod 0,05% zou 
bedragen (in het SOD van 23 
december werd door Defensie 
aangegeven dat dit percentage 
verkeerd is benoemd en 1,05% 

zou moeten zijn) en voor de 
‘lagere’ rangen 1,45%. 
Bij de burgerambtenaren is het 
volgens de werkgever Defensie 
lastiger om te differentiëren maar 
ook daarover zou, als het aan de 
werkgever lag, het gesprek 
kunnen worden gevoerd. 

Formeel opschorten overleg
Door de centrales werd als 
reactie op de inzet van Defensie 
gesteld dat in hun visie minimaal 
2,5% aan arbeidsvoorwaarden-
ruimte benodigd is om verder te 
kunnen praten. Van werkgevers-
zijde werd vastgesteld dat er een 
groot verschil zat tussen het 
werkgeversbod en de wens van 
de centrales voor een minimale 
arbeidsvoorwaardenruimte van 
2,5%. Daar waren de bonden het 
roerend mee eens. 
De kloof tussen het bod van 
Defensie en door de bonden 
gevraagde ruimte is dusdanig 
groot dat verder overleg zinloos 
was. Er diende dus op een ander 
niveau namelijk het SOD verder 
worden gesproken met de 
mandaatgever van de onderhan-
delaar van Defensie, dat wil 
zeggen de staatsecretaris van 
Defensie. Bezien zou dan kunnen 
worden of er meer financiële 
ruimte beschikbaar zou kunnen 
komen om alsnog te kunnen 
komen tot zinvolle onderhandelin-
gen. 
Elders in dit nummer van ACOM 
Journaal heeft u kunnen lezen dat 
in het SOD van 23 december jl. 
de conclusie is getrokken dat er 
onvoldoende financiële ruimte is 
om verder te onderhandelen. 
Dientengevolge hebben de 
centrales het formele overleg met 
Defensie opgeschort. Ze beraden 
zich nu op mogelijke vervolgstap-
pen. 

We zullen u de komende periode 
via ACOM Journaal, de website 
www.acom.nl en/of nieuwbrieven 
op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen. Op de website 
zijn alle inzetbrieven en de 
verslagen van het SOD en de 
WGAV te lezen.

G r a a t m a g e r  l o o n b o d  D e f e n s i e  w a a r u i t  ‘ w a a r d e r i n g  v o o r  p e r s o n e e l ’  s p r e e k t ?

Geen uitzicht op AV-akkoord: Grote kloof tussen bod en gewenste ruimte
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Geef alle Dutchbat III-veteranen een “symbolisch bedrag van € 5.000 belas-
tingvrij” als compensatie voor alle doorstane miserie en ellende tijdens en 
na de Srebrenica-missie en de (traumatische) gevolgen daarvan. Mocht de 
veteraan onverhoopt niet meer in leven zijn dan wordt de eenmalige com-

pensatie uitgekeerd aan de nabestaanden. Dit is een van de aanbevelingen 
van de ‘Commissie Borstlap’ aan de minister van Defensie.

De hoogte van het ‘compensatiebedrag’ is 
“passend naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid”. Men benadrukt wel dat deze 
compensatieregeling losstaat van al bestaan-
de “afspraken en regelingen zoals de 
Regeling ereschuld veteranen, de Veteranen-
wet, het Veteranenbesluit en andere onder-
steunende maatregelen”.

Van “Defensie als werkgever en de Neder-
landse regering als opdrachtgever” wordt ook 
een heldere eenduidige verklaring verwacht 
waarmee de veteranen alsnog de erkenning 
en waardering krijgen die hen, naar hun 
gevoel, al die jaren is onthouden. 

Behoefte aan zorg en ondersteuning
De “onafhankelijke commissie”, onder leiding 
van drs. H. Borstlap1, begeleidde en hield 
toezicht op het onderzoek ‘Focus op Dutchbat 
III’. Het onderzoek werd uitgevoerd door ARQ 
Nationaal Psychotrauma Centrum. Op  
14 december jl. werden de resultaten daarvan 
aangeboden aan minister Ank Bijleveld.  
Aan de enquête hebben uiteindelijk 430 van 
de 763 aangeschreven veteranen evenals  
252 thuisfront-leden meegedaan. 
Uit het ARQ-onderzoek bleek onder meer dat 

25 jaar na de uitzending naar Srebrenica, een 
derde van de veteranen behoefte heeft aan 
zorg en ondersteuning als gevolg van de daar 
opgedane (traumatische) ervaringen. Een 
behoefte die volgens “de overgrote meerder-
heid van de veteranen (-) geheel of gedeelte-
lijk samenhangt met de Dutchbat III-uitzen-
ding. Eén op de vijf veteranen ervaart 
dusdanig veel problemen op diverse levens-
gebieden dat hun algehele kwaliteit van leven 
onvoldoende is.”

Bij twee derde van de Dutchbat III-veteranen 
leeft de behoefte aan meer erkenning en 
waardering van Defensie, de overheid en de 
samenleving. Hen steekt met name het 
negatieve imago dat de missie, maar meer 
nog de (oud-)militairen zelf, aankleeft. Een 
imago dat volgens hen door de meestal 
negatieve berichtgeving in de media is 
ontstaan en wordt gevoed. Sommige 
veteranen hebben daar nog altijd veel  
last van. 

Blijvende impact traumatische 
wonden

In het ARQ-onderzoek is ook het thuisfront 
van de veteranen betrokken. Uit het onder-
zoek komt “een veelomvattend beeld van 
Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront” 
naar voren. Het is “het eerste onderzoek dat 

 Focus op Dutchbat III
Onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen  

en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering 

Onderzoeksrapport

‘Claim-veteranen’ Dutchbat III wijzen ‘symbolisch bedrag’ als ‘niet genoeg’ van de hand 

Commissie Borstlap: ‘Geef Dutchtbat III-veteranen € 5.000 als smartcompensatie’

Hoofdonderzoeker Miranda Olff van ARQ biedt het rapport 'Focus op Dutchbat III' aan 
minister Ank Bijleveld aan.

1 CDA-partijideoloog, (oud-)topambtenaar en veertien jaar lid van de Raad van State. (Bron: Parlement.com)
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op deze wijze en op deze schaal” inzichten 
en informatie verschaft aan Defensie omtrent 
deze categorie veteranen en hun achterban. 
Het onderzoek bracht ook aan het licht dat de 
traumatische wonden “niet meer (volledig) 
zullen helen bij alle betrokken veteranen en 
hun thuisfront”. Volledige ‘afsluiting’ van 
‘Srebrenica’ zal altijd buiten bereik blijven. 
Gelukkig zijn veel veteranen wel in staat 
gebleken de gebeurtenissen in en rond de 
omineuze Bosnische enclave, dusdanig te 
verwerken dat verder functioneren mogelijk 
is. Maar de ‘gebeurtenissen uit 1995’ zijn en 
blijven in het geheugen gegrift. 

Proactieve houding  
Defensie gewenst

In haar aanbevelingen drukt de commissie 
“regering en parlement” op het hart nooit en 
te nimmer “een te rooskleurige voorstelling 
van zaken” voor te spiegelen over missies en 
hun uitvoering. “Wees realistisch over de 
omstandigheden, de risico’s en gevaren. (-) 
Onderken tijdig wanneer het draagvlak en 
aanvankelijke verwachtingen tijdens missies 
anders uitpakken en neem in voorkomende 
gevallen adequate maatregelen zowel naar de 
samenleving als naar militairen en hun 
thuisfront.”
Defensie moet, adviseert de commissie, er 
altijd staan: voor en achter het personeel met 
name als er in de media onjuistheden worden 
gedebiteerd over zijn functioneren. De 
organisatie moet zich proactief opstellen bij 
het informeren van het publiek en andere 
belangrijke groepen. Ze moet zich bovendien 
ook actief mengen in (publieke) discussies in 
het bijzonder “bij missies met een bijzonder 
karakter die tot beroering in de samenleving 
en de wereld hebben geleid”. 
Defensie moet ervoor zorgen gezwind af te 

komen van het imago dat de organisatie (de) 
veteranen ziet als lastige tegenstanders c.q. 
vijanden die ook als zodanig tegemoet 
getreden moeten worden. Het ministerie 
moet vanuit het Nederlands Veteraneninsti-
tuut meer doen aan ondersteuning van de 
postactieve veteraan en zijn/haar netwerk. 

‘Symbolisch bedrag niet genoeg’
Het ministerie zou ook Dutchbat III-veteranen 
(en hun thuisfront) die daar behoefte aan 
hebben in de gelegenheid moeten stellen 
terug te gaan naar Srebrenica. De commissie 
gaat ervan uit dat de kosten van de organisa-
tie en begeleiding “voor, tijdens en na afloop 
van de terugkeerreis” worden gedragen door 
Defensie. Bovendien moet de organisatie 
gerichte acties ondernemen om ervoor te 
zorgen dat veteranen, en met name ook de 
‘zorg- en hulpvermijders’, de zorg en steun 
krijgen die ze nodig hebben. 

Via hun advocaat mr. M. Ruperti heeft een 
aantal veteranen “het symbolische bedrag” al 
van de hand gewezen als “zeker niet ge-
noeg”. Ruperti is de raadsman en pleitbezor-
ger van 200 Dutchbat III-veteranen die eerder 
een schadeclaim bij Defensie hebben 
ingediend. Hun eis: € 1000 voor elke na de 
missie verstreken jaar. De teller staat nu dus 
op € 25.000. 

Minister Bijleveld beloofde bij het in ont-
vangst nemen van het ARQ onderzoeksrap-
port ‘Focus op Dutchbat III’, “begin 2021” 
met een reactie te zullen komen. Dan zou ze 
ook melden “wat het vervolg zal zijn op de 
aanbevelingen”.

‘Claim-veteranen’ Dutchbat III wijzen ‘symbolisch bedrag’ als ‘niet genoeg’ van de hand 

Commissie Borstlap: ‘Geef Dutchtbat III-veteranen € 5.000 als smartcompensatie’

A L G E M E E N
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‘Op Beukbergen’, het vormingscentrum van 
de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV), 
bijvoorbeeld, gaan de conferenties, trainingen 
en andere instructiebijeenkomsten, zo veel 
mogelijk door. Corona-proof, wat betekent, 
kleine(re) groepen en meer bijeenkomsten 
voor de geestelijk verzorgers. 
“Voor de gv’ers op Beukbergen is het dus 
behoorlijk aanpoten”, verneemt ACOM 
Journaal van hoofdkrijgsmachtaalmoezenier 
(HKA) Jean Paul Thöni1. “Maar dat vinden ze 
wel weer fijn omdat ze met kleinere groepen 
meer de diepte van een goed gesprek in 
kunnen gaan.” 

Mede door ‘corona’ wordt men, meer dan 
anders, ‘teruggeworpen’ op zichzelf. Onder 
die, vaak ‘eenzame’, omstandigheden komen 
onder meer ‘existentiële’ vragen bovendrijven. 
De hoofdkrijgsmachtaalmoezenier merkt, in dit 
verband, dat “er veel behoefte is aan, wat wij 
noemen, spiritualiteit, - hoe sta je in het 
leven?” Vanuit de geestelijke verzorging wordt 
geprobeerd dit proces te stimuleren door 
gerichter en op gerede momenten te sonde-
ren wat er bij de mensen leeft aan dit soort 
vragen en waar ze mee worstelen. “Hoe 
kunnen wij als aalmoezeniers, als geestelijk 
verzorgers daarop aansluiten? Dat is de vraag 
die wij ons steeds moeten stellen”, is de 
stellige opvatting van de HKA.

Nieuwe leiding Militair Ordinariaat
Jean Paul Thöni (53) trad in mei vorig jaar aan 
als HKA. “Een drukke tijd waarin heel veel is 
veranderd, - nog afgezien van alles wat met 
corona te maken heeft.”
Die veranderingen betroffen de leiding van de 
Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging. 

Behalve een kersverse HKA diende zich ook 
een nieuwe Apostolisch Administrator van het 
Militair Ordinariaat (Krijgsmachtbisschop) aan, 
in de persoon van Mgr. Everardus Johannes 
(Everard) de Jong, - de energieke hulpbisschop 
van Roermond. De Krijgsmachtbisschop 
benoemde op zijn beurt Hans Bouman, deken 
van Heerlen, tot kanselier (secretaris)/eco-
noom van het Militair Ordinariaat (MO)2. 
Voor Thöni is de ‘marsorder’ vooralsnog, voor 
zover ‘corona’ het toelaat: “inwerken en overal 
naar toe rijden. (-) het is veel kilometers 
maken, laat ik het daarop houden.” 

Als begeleider van bisschop De Jong op diens 
kennismakingstoer, neemt de HKA in een 
vloeiende beweging als het ware, ook zijn 
eigen introductie bij de aalmoezeniers en 
militairen (commandanten e.a.) in den lande 
mee. 

Voor de Krijgsmachtbisschop is een trektocht 
langs landelijke defensielocaties opgetuigd 
met de bedoeling de bisschop een adequaat 
beeld te verschaffen van het aalmoezeniers-
werk te velde. Het voornemen is de prelaat 
dan gelijk ook kennis te laten maken met 
lokale commandanten waardoor Mgr. De Jong, 
die van huis uit weinig tot geen militaire 
ervaring heeft, “een beeld krijgt van het militair 
leven”. 
Met de kanselier kijkt de bisschop waar in dat 
verband “kansen en uitdagingen” liggen hoe 
het best als ‘onderdeel van het geheel’ 
aanwezig te zijn bij activiteiten en evenemen-
ten met aalmoezeniers en militairen. 
“Hij is er natuurlijk in de eerste plaats voor de 

I N T E R V I E W

RKGV gaat zich ook herbezinnen op het werk van de geestelijke verzorging
De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV) bij Defensie gaat zich 

in 2021 herbezinnen op haar werk. In het afgelopen ‘coronajaar’ hebben 
geestelijk verzorgers (gv’ers) bij de krijgsmacht het nogal voor de kiezen 

gehad. Meer werk door de coronamaatregelen en de gevolgen daarvan 
voor bijvoorbeeld het ‘welbevinden’ van de mensen.

1 Diaken (gewijd in 2002) en voormalig pastor van het Parochieverband Tubbergen.
2 Omdat het M.O. een officieel bisdom is, zijn ook een kanselier (secretaris) en een econoom vereist.
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I N T E R V I E W

RKGV gaat zich ook herbezinnen op het werk van de geestelijke verzorging
aalmoezeniers”, benadrukt de 
HKA, “en daar is hij mee bezig.”

Coronajaar een ‘zwaar jaar’
De HKA die nu een dag in de 
week actief is vanaf de RKGV-
thuisbasis op de Frederikkazerne 
in Den Haag, werkt nu voorname-
lijk thuis in de regio Twente. 
Samen met rechterhand, steun en 
toeverlaat, stafaalmoezenier Paul 
Vlaar, houdt Thöni de RKGV-teu-
gels ferm in handen. “Ik ben 
weliswaar de HKA maar we doen 
het, als dagelijkse staf, samen. (-) 
We hebben, in het kader van het 
Bestuurscollege van het Militair 
Ordinariaat (BCMO), elke twee 
maanden overleg met de Krijgs-
machtbisschop. En eveneens een 
keer per twee maanden stafbe-
raad: bisschop De Jong, de 
stafaalmoezenier en ik.”   

Het afgelopen jaar, “coronajaar” is 
in menig opzicht te typeren als een 
‘zwaar jaar’. De hoofdkrijgsmacht-
aalmoezenier merkt in zijn 
woonomgeving dat “corona heel 
erg dichtbij komt. Ik woon in 
Twente, een van de coronabrand-
haarden en dan is het wel even 
lastig, zeker ook voor wat het werk 
betreft. Want, ‘wat doe je, wat 
doe je niet?’ Ook thuis, mijn vrouw 
en sommige van onze kinderen 
zijn al getest, - maar het blijft toch 
elke keer weer spannend. Welke 
afspraken kunnen wel of niet 
doorgaan? Korpsdagen die digitaal 
moeten plaatsvinden. De Lourdes-
bedevaart voor militairen en de 
Requiemviering voor overleden 
militairen en burgerpersoneel die 
niet zijn doorgegaan. Dat zijn toch 
de mooie momenten waarop wij 
als militairen en aalmoezeniers 
samen kunnen optrekken. Ik vind 
het bijzonder jammer dat wij met 
name deze twee evenementen 
hebben moeten afgelasten.”

‘Waar de militair is,  
zijn wij ook’

Hoewel thuiswerken nog altijd de 
formele (overheids)boodschap is 
geldt dat veelal niet voor militairen 
die een vitaal en essentieel beroep 
beoefenen. En waar de militair 
gaat of staat daar gaat of staat ook 
de geestelijk verzorger, - in dit 

geval de aalmoezenier. De HKA 
heeft de keuze ‘al of niet door-
gaan’ bij zijn mensen gelegd. 
“Zonder uitzondering is de reactie: 
‘Wij zijn er gewoon voor de 
militairen. Waar de militair is daar 
zijn wij ook!’ Wel zijn er onderling 
afspraken gemaakt over de 
aanwezigheid op kantoor. In 
Oirschot zijn er bijvoorbeeld vijf 
gv’ers. Die zijn nu alleen of met 
zijn tweeën op kantoor, - de 
anderen werken dan vanuit huis 
want er is meer dan genoeg werk 
te doen. En dat gebeurt dan ook: 
zoveel mogelijk thuis of vanuit huis 
werken. Geen grote groepen 
opzoeken hoewel op de oplei-
dingslocaties de lessen gewoon 
doorgaan. En daar zitten veel van 
onze geestelijk verzorgers. Ook 
gaat een klein aantal oefeningen 
door en daar zijn ze ook bij.”

Ligt er voor dit jaar een ‘verander-
plan’ voor de RKGV of blijft alles bij 
het oude?

“Veranderen niet in de zin dat wij 
als aalmoezeniers anders gaan 
werken maar meer het versterken 
van het bewustzijn van waar we 
staan als RKGV. Er komt een 
pastoraal beleidsplan waarbij we 
kijken hoe we als RKGV de geeste-
lijke verzorging die we bieden aan 
militairen kunnen verbeteren. Wat 
doen we en vanuit welke oriënta-
tie doen we dat? In die zin gaan 
we ons ook herbezinnen op ons 
gv-werk als RKGV’ers. Hoe 
kunnen we de rijke traditie van de 
Rooms-katholieke Kerk benutten 
om militairen meer bewust te 
laten zijn van ethische vragen, hun 
eigen welzijn, hun eigen spirituali-
teit. En dat doen we uiteraard 
samen met de bisschop. 
We beginnen in de eerste helft 
van dit jaar met werken aan het 
beleidsplan. Eerst brainstormen in 
de staf en vervolgens gaan we 
met het korps aalmoezeniers het 
plan en de activiteiten die daarmee 
samenhangen bespreken.”

Alternatieve  
Lourdesbedevaart

Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier 
Jean Paul Thöni verwacht dat de 
militaire Lourdesbedevaart dit jaar 

wel doorgang vindt maar op een 
heel andere manier vormgegeven. 
De plannen hiervoor staan, om het 
zo te zeggen, al op het RKGV-pitje 
te sudderen. Het voornemen is 
om in mei voor 200, 300 of, als 
een en ander mogelijk is, mis-
schien wel voor meer militairen 
een ‘coronaveilige’ viering te 
organiseren met de Krijgsmacht-
bisschop “rond de mooie gedach-
te van Lourdes”. Daarbij zal de 
focus ook gericht zijn op jongeren. 

Thöni vreest evenwel met groten 
vreze dat “deze pandemie ons in 
ieder geval tot aan de grote 
vakantie nog in haar greep zal 
houden”. Hij hoopt wel dat in het 
najaar de Requiemviering voor alle 
overleden militairen en het 
burgerpersoneel van Defensie, 
doorgang kan vinden. “Dat is in 
november en ik denk, zo optimis-
tisch ben ik wel, dat we dan weer 
bijeen kunnen komen.” 

In gesprek gaan waardevol
“Ik hoop ook dat wij de zorg 
kunnen blijven verlenen aan de 
mensen. Ik hoor bij mijn bezoeken 
aan zieken, mensen die met 
corona zijn besmet, hoe zeer het 
helpt om met iemand anders, ook 
al is het voor even, te kunnen 
praten. Geen diepzinnige gesprek-
ken maar de aandacht en zorg voor 
elkaar die we in 2020 toch wel 
geleerd hebben. Die moeten we 
vasthouden in dit nieuwe jaar 
2021. We hebben, mede door 
corona, ontdekt hoe zeer we 
mensen nodig hebben en hoe 
waardevol het is om met mensen 
in gesprek te gaan.” 
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

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

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

DFD biedt u zorgeloos woongenot 
en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor militairen 

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

door de DFD-regioadviseur;
✔  Duidelijkheid en transparantie, 

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

tarieven.
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Diverse Defensieonderdelen hebben voor 
bepaalde groepen medewerkers bindingspre-
mies ingesteld met als doel hen voor de 
Defensieorganisatie te behouden. Dit artikel 
bespreekt de diverse aspecten van de 
individuele bindingspremie.

Wat is een bindingspremie?
Defensie kampt in verschillende krijgsmacht-
delen met tekorten aan gekwalificeerd 
personeel. Bepaalde eenheden kunnen niet 
volledig worden gevuld. De bindingspremie 
is een eenmalige uitkering aan medewerkers 
die gedurende tenminste één kalenderjaar 
en maximaal vijf jaar onverkort bij Defensie 
werkzaam zijn: de zogeheten ‘bindingsperi-
ode’. 

De bindingspremie is een zogenoemd 
‘beleidsinstrument’ van Defensie om een 
categorie schaars personeel aan de organisa-
tie te binden. Een beleidsinstrument is een 
specifiek sturingsmiddel waarmee de 
overheid poogt om het gedrag van de 
doelgroep te beïnvloeden via juridische, 
economische of communicatieve prikkels. 
Het doel van Defensie is schaars personeel 
voor de organisatie te behouden. Anders 
gezegd, ongewenst vertrek van specifiek 
aangewezen Defensiepersoneel, dient te 
worden voorkomen. 

Wettelijke regeling
De bindingspremie kan aan de individuele 
Defensiemedewerker worden toegekend op 
grond van artikel 12 Inkomstenbesluit 
militairen (IBM) en artikel 4 Inkomstenrege-
ling militairen (IRM). De militair dient dan wel 
aangesteld te zijn in FPS fase 2 of 3 (vast 
dienstverband). Artikel 47 Inkomstenbesluit 
burgerlijke ambtenaren (IBBAD) – in samen-
hang met artikel 5a Inkomstenregeling 
burgerlijke ambtenaren Defensie – regelen 

de bindingspremie voor het burgerpersoneel 
in vaste dienst. 

De bindingspremie is weliswaar een catego-
rale premie of uitkering, maar geen recht. Dit 
zorgt meteen voor verwarring bij de Defen-
siemedewerker. Indien een bepaalde 
categorie personeel, ingedeeld bij de 
Koninklijke Landmacht (KL) – bijvoorbeeld 
een militair bij het Korps Commando Troepen 
(KCT) – is aangewezen als behorend bij een 
categorie schaars personeel, dan betekent 
dat niet dat alle medewerkers van de 
betreffende categorie automatisch kunnen 
rekenen op de uitbetaling van een bindings-
premie. Het betreft slechts een ‘benoeming’ 
van een specifiek, schaarse categorie 
personeel die mogelijk voor de bindingspre-
mie in aanmerking komt en dus geen recht. 

Criteria
Toekenning van de bindingspremie door het 
bevoegd gezag aan de individuele Defensie-

Defensie hanteert – als beleidsinstrument – de individuele  
bindingspremie. Dit is een extra beloning voor medewerkers die 

voor een bepaalde tijd zich aan Defensie verbinden en behoren 
tot een categorie van schaars personeel. 

Militair-Ambtenaar en Rechtspositie (MAR): Extra beloning voor Defensiepersoneel

De individuele bindingspremie voor  
de categorie ‘schaars personeel’
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medewerker, wegens het voldoen aan 
bepaalde criteria, is de volgende stap. Elke 
jaar wordt door Defensie een overzicht van 
de categorieën schaars personeel en de 
bijbehorende criteria om voor de bindings-
premie in aanmerking te komen, bij nota of 
beleidsregel vastgesteld. De nota wordt 
jaarlijks geactualiseerd. Elk defensieonder-
deel heeft zijn eigen nota met concrete 
benoeming van de diverse categorieën 
schaars personeel. 

Wie is bevoegd tot toekenning van 
de bindingspremie?

De commandant van een bepaalde eenheid 
of defensieonderdeel neemt het initiatief tot 
inzet van de bindingspremie als beleidsin-
strument. De commandant doet een verzoek 
en advies aan de P&O-adviseur van het 
defensieonderdeel, waarna de commandant 
namens het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de 
commandant Landstrijdkrachten) de bin-
dingspremie, per individuele medewerker, bij 
besluit toekent. Bij burgerpersoneel is dit de 
Directeur P & O. 

De commandant en voornoemde directeur 
hebben een grote mate van beleidsvrijheid 
om de bindingspremie wel of niet toe te 
kennen. Immers, naast het behoren tot een 
schaarse categorie defensiepersoneel gelden 
nog een aantal andere (hoofd)criteria: 
voldoen aan de militaire eisen, de functie-
eisen, de wijze van functioneren en de kans 
op uitstroom van de militair of burgerambte-
naar, beschikbare alternatieven om uitstroom 
te voorkomen en de schaarste aan kennis en 
kunde.

Algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur

De bovengenoemde criteria kunnen leiden 
tot het besluit dat een individuele Defensie-
medewerker – ondanks het behoren tot de 
schaarse categorie personeel – toch niet in 
aanmerking komt voor een bindingspremie. 
Gelet op de beoordelingsvrijheid of discretio-

naire bevoegdheid van de commandant en 
directeur P & O (hierna: bevoegd gezag), 
behoren in bestuursrechtelijke zin hoge eisen 
te worden gesteld aan de motivering van het 
besluit. 

Het bevoegd gezag mag niet met een 
vooringenomen houding het (afwijzende) 
besluit nemen. Dit houdt in dat het bevoegd 
gezag zich niet door persoonlijke belangen of 
voorkeuren mag laten leiden. De besluitvor-
ming mag enkel langs de vooraf gestelde 
criteria lopen. Verder moet het besluit 
deugdelijk (draagkrachtig) zijn gemotiveerd, 
nadat de feiten op zorgvuldige wijze zijn 
vastgesteld. Ook dienen gelijke gevallen, 
gelijk te worden behandeld. Het besluit mag 
dus niet in strijd zijn met het gelijkheidsbe-
ginsel of gelijke behandelingswetgeving. 

Daarnaast geldt het verbod van willekeur: 
het bevoegd gezag mag pas na een redelijke 
belangenafweging een besluit nemen. Indien 
u van mening bent dat het afwijzende 
bindingsbesluit om een bepaalde reden niet 
in de haak is – of hoe dan ook niet rechtvaar-
dig aanvoelt – dan is waarschijnlijk sprake 
van schending door het bevoegd gezag van 
een algemeen beginsel van behoorlijk 
bestuur en is het zaak tijdig een concreet 
onderbouwd bezwaarschrift bij het bevoegd 
gezag in te dienen. 

Enkele aspecten uit de rechtspraak
Om voor de bindingspremie in aanmerking te 
komen, is formele plaatsing op een bepaalde 
functie niet voldoende. Van doorslaggevende 
betekenis is dat de Defensiemedewerker 
feitelijk in zijn of haar functie werkzaam is. 
Het doel van de bindingspremie is immers, 
de organisatie te verzekeren van de voortdu-
rende feitelijke werkzaamheid van de 
betreffende medewerker in de gehele 
bindingsperiode.

Het betreft geen zogenoemde ‘categorale 
toekenning’, dus voor alle medewerkers 
behorend bij de genoemde categorie. Dit 
houdt in dat het slechts behoren tot de 
aangewezen categorie personeel, niet 
automatisch betekent dat er een recht op 
uitbetaling van de bindingspremie bestaat. 
De toekenning van een bindingspremie is 

M A R
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een besluit waaraan een ‘individuele be-
schouwing’ ten grondslag ligt. Het is een 
beleidsinstrument dat wordt ingezet om een 
medewerker, die werkzaam is binnen een 
vastgestelde schaarse categorie, te stimule-
ren een aaneengesloten periode van zijn 
aanstelling daarvan deel uit te laten maken, 
omdat behoud van deze individuele mede-
werker voor Defensie van groot belang wordt 
geacht. Elke afzonderlijke medewerker van 
de schaarse categorie wordt dus tegen het 
licht gehouden en gemeten langs de toewij-
zingscriteria.
Bij de beslissing tot toekenning van de 
bindingspremie is bepalend in hoeverre de 
individuele militair voldoet aan de gestelde 
criteria uit de nota. Zelfs al zou het defensie-
onderdeel tot een schaarse categorie 
personeel behoren, dan volgt hieruit niet 
automatisch dat de betreffende, individuele 
Defensiemedewerker voor een bindingspre-
mie in aanmerking komt.

Kans op uitstroom
De kans op uitstroom wordt door het 
bevoegd gezag laag ingeschat als de mede-
werker wist dat hij of zij in het volgende jaar 
zal worden geplaats in een naast hogere 
functie en zou worden bevorderd naar een 
hogere rang binnen het defensieonderdeel. 
Het dient hierbij te gaan om een concrete, 

schriftelijke toezegging of formeel besluit van 
het bevoegd gezag en niet slechts te gaan 
om een vrijblijvend advies van de loopbaan-
adviseur. De inschatting van de kans op 
uitstroom is een beoordeling van de com-
mandant, waarbij een enigszins terughou-
dende toetsing door de bestuursrechter 
hoort.

Slot
De individuele bindingspremie is een 
beleidsinstrument van Defensie met als doel 
schaars personeel aan haar organisatie te 
binden. Bij bestuursrechtelijk besluit wordt 
elke medewerker van de aangewezen 
categorie schaars personeel formeel op de 
hoogte gesteld of de bindingspremie door 
het bevoegd gezag wordt toegekend of niet. 
Het besluit dient te voldoen aan de algeme-
ne beginselen van behoorlijk bestuur. Een 
afwijzend besluit kunt u ter beslechting aan 
de bestuursrechter voorleggen, die het 
besluit terughoudend zal toetsen. 

Indien u vragen hebt over dit onderwerp 
of een andere juridische kwestie, dan kunt 
u per e-mail of telefonisch contact opne-
men met de juridische dienst van de 
ACOM.

Te koop 
3 Doerakken 780AK

Specificaties: 
De Doerakken hebben als 
bouwjaar 1977/1978 en 
beschikken over:
•  een 4 cilinder 33 PK VETUS 

Dieselmotor, 
• 2/3 pits gaskomfoor, 
• koelkast, 
• verwarming, 
• (CO-alarm), 
• (elektrisch) pomptoilet, 
•  vuilwater-/brandstoftank van elk 

150 liter en vuilwatertank van 
100/60 liter,

•  plus twee gasflessen. 

Ook zijn de boten uitgerust met 
volledige vaaruitrusting en 
inventaris voor 6 personen. 
En 6 slaapplaatsen.

Prijzen:
Nader overeen te komen.

Te bezichtigen:
Jachthaven Zeilfort Kudelstaart in 
Kudelstaart en Sluis 1 in  
Oosterhout.

Informatie:
N. Rost – tel: 070-3474916

M A R

Advertentie

Door het Bestuur van de Stichting Luchtmacht Recreatie en Promotie is 
besloten om vanwege het gebrek aan vrijwilligers de verhuuractiviteiten 

met haar drie Doerakken te beëindigen. Dit houdt in dat de drie Doerakken 
780AK overcompleet zijn en per januari 2021 te koop zijn. 
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Zorgzaam, dé zorgverzekering 
voor het hele gezin 

Ziektekostenverzekeraar Zorgzaam is op 6 oktober 2005 opgericht door 
de Centrales van overheidspersoneel en de vakbonden voor Defensieper-
soneel. Zorgzaams doelstelling is het regelen van een goede, uitgebreide 
collectieve zorgverzekering met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

De Gezichten van Margraten
Zij bleven voor altijd jong de gesneuvelde militairen 
die liggen in de overbekende graven van Margraten. 

Rijen witte marmeren kruizen en davidsterren als 
markering van de laatste rustplaats van “8.301 Ameri-

kaanse soldaten die omkwamen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog”. Wie vanuit Maastricht in oostelijke 

richting reist, ziet ze op een gegeven ogenblik staan 
op wat genoemd wordt het Plateau van Margraten.

Op de ‘Muren der 
Vermisten’ staan de 
namen vermeld van 
nog eens 1.722 
vermiste militairen. 

De gedenktekens ‘op ‘Margraten’, de enige 
Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Neder-
land, vermelden wel de namen van de 
gesneuvelde militairen maar veel meer 
komen we niet te weten over deze medebe-
vrijders van Nederland. Wie waren zij? Hoe 
oud, of beter, hoe jong waren deze mannen in 
de bloei van hun leven? 

Eerbetoon aan gesneuvelde soldaten
Daar brengt het langverbeide boek ‘De 
Gezichten van Margraten’ definitief verande-
ring in. “Speciaal voor de herdenking van  
75 jaar vrijheid, geeft dit boek de dappere 
strijders voor onze onafhankelijkheid weer 
een gezicht.” Het boek brengt de jong 
gesneuvelde militairen a.h.w. weer tot leven. 
Aan de hand van honderden persoonlijke 

foto’s en verhalen wordt door de ogen van de 
betrokkenen een beeld opgeroepen van de 
werkelijkheid toen. Over “het hoe en waarom 
de Nederlandse bevolking de herinnering aan 
(de gesneuvelden) nog steeds levend houdt. 
Elke foto en elk verhaal is bovenal een 
eerbetoon aan de soldaten die in Margraten 
zijn begraven en worden herdacht.” 

Het boek kan worden gezien als een “blijvend 
monument op papier.” Een monument dat 
een plek verdient in huis “als een subtiele 
dagelijkse herinnering aan wie het leven 
lieten voor de vrijheid”. 

Verloting
Uitgeverij Walburg Pers stelt 3 exemplaren 
van ‘De Gezichten van Margraten’ beschik-
baar ter verloting onder de leden van de 
ACOM. Stuur een briefkaart of mail naar 
info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, 
registratienummer en de titel van het boek. 
Reageren kan tot en met 22 januari 2021. 

De ziektekostenverzekeraar namens de 
bonden, heeft onder meer ook goodiebags 
voorradig. De inhoud is met  
name toegesneden op (sportieve) outdoor-
activiteiten. 

Verloting
De ACOM mag drie goodiebags verloten 
onder haar leden. Stuur ons een
briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld 
daarbij uw naam, registratienummer
en ‘goodiebag’. Reageren kan tot en met  
22 januari 2021.

A L G E M E E N
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Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van 
pensioenfonds ABP, bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal telkens een 

aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen.

De route naar het nieuwe  
pensioencontract

Hij is er! De brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, Wouter Koolmees, over de overgangsregeling naar het nieuwe 
pensioenstelsel. Een licht gevoel van teleurstelling kwam toch wel 

over mij heen. Er moeten nog heel wat heikele punten worden  
uitgewerkt voor dat er voor iedereen een helder resultaat ligt.

Pensioenen en al wat ermee samenhangt

Het nieuwe stelsel moet flexibeler geworden. 
De pensioenen gaan meebewegen met de 
rendementen. Er kan sneller worden ingegre-
pen als de resultaten niet voldoen aan de 
standaard. Interessant daarbij is vooral de 
termijn die daarbij in acht genomen wordt. In 
het huidige systeem wordt er veel gerea-
geerd op dagkoersen en dan nog specifiek de 
dagkoers van 31 december om een oordeel 
te vellen over de waarde van de verschillende 
meetpunten in de ‘pensioenfabriek’. Ik ben 
bang dat dat niet echt verandert.

Rekenrente blijft
Nog steeds - dat is de menig van veel 
deskundigen - wordt er onvoldoende rekening 
houden met het behaalde rendement om de 
waarde van de verplichtingen te berekenen. 
De kern van de opvatting dat er een probleem 
is bij de pensioenfondsen wordt veroorzaakt 
door de verplicht gestelde rekenrente.
En wat blijkt: die rekenrente blijft. De uit-
gangspunten geformuleerd door de ‘Commis-
sie Dijsselbloem’1 staan nog steeds overeind. 

Ook is er sprake van een projectrendement 
van 1,5 %. Waarom dat rendement dan ook 
niet als norm kan gelden voor het bepalen van 
de verplichtingen is totaal onduidelijk.

Ook het gedoe met het aanpassen van de 
dekkingsgraad lijkt goed te klinken maar de 
problemen met de berekening van de 
dekkingsgraad blijven bestaan door, u raadt 
het al ..: ”de verplichte rekenrente”. 2

Zorgen
In het nieuwe stelsel moet hetzelfde pensi-
oenniveau te halen zijn maar dan wel met 40 
jaar werken en een premie van 30%! En dan 
is 75 procent van het gemiddelde loon 
misschien haalbaar.

Ik kan hier absoluut niet blij mee zijn.
Na de verschrikkelijk beelden van de toeslag-
affaire, ook ontstaan omdat de basis van het 
systeem niet kon leiden tot succesvolle 
realisatie van de beoogde politieke doelstel-
lingen, maak ik me echt zorgen. Dezelfde 
reden, namelijk een verkeerde analyse van 
het probleem, kan ook bij de pensioenen de 
beoogde doelstellingen onhaalbaar maken. 
Alleen dan kan er niet worden gezegd dat de 
signalen niet hebben doorgeklonken. Als je 
niet herdefinieert kan het niet goed gaan.

Kunstmatige tegenstelling  
‘jong’ vs ‘oud’

Irritant vind ik dan dat de vakcentrale CNV, 
waar wij aan gelieerd zijn, het toch nodig 
vindt om te laten weten: ‘Door de minimale 
dekkingsgraad van 90% te blijven hanteren, 
beschermt de minister terecht de jongere 
generaties.’

Aangetoond is al een aantal keren dat het 
hele generatie verhaal alleen is ingebracht om 
een probleem en een tegenstelling te 
creëren. Blijkbaar beseft het CNV niet dat het 
verlagen van de dekkingsgraden voor 
indexatie en kortingen hetzelfde effect heeft 
als het verhogen van de rekenrente. En dat 
het tegenstelling verhaal tussen oud en jong 
niet bijdraagt aan een breed draagvlak.

Heel jammer vind ik het dat de mening van 
het CNV niet door een duidelijk gevoerde 
discussie over uitgangspunten tot stand is 
gekomen.

Toch ga ook ik het volgend jaar met goede 
moed in.

Een goed maar bovenal gezond 2021.
Ik blijf proberen het uit te leggen.

Ben Groen

A L G E M E E N

1  Voormalig minister van Financiën ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem (PvdA) leidde de commissie (Commissie-Parameters) die advies uitbracht (06 juni 2019) over de 

rekenrente en rekenrendementen voor pensioenfondsen. 
2 De marktrente was een goed instrument toen overheden de geldpers nog niet gebruikten op een manier zoals die nu wordt gebruikt en tot de nieuwe standaard is 

verheven
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.

A L G E M E E N

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

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

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

Datum Tijd Activiteit Locatie

januari   
9   Thuisfrontcontactdag RS 18 (1e) GEANNULEERD I.V.M. CORONAMAATREGELEN CLAS
27 19.00 Thuisfrontinformatiedag RS 19 Livestream CLAS
29  9.00  Thuisfrontinformatiedag RS GEANNULEERD I.V.M. CORONAMAATREGELEN CLAS
30 Volgt Thuisfrontcontactdag RS 18 en overige missies Volgt CLAS

februari   
3 10.00 Thuisfrontinformatiedag RS CONTCO/NSE-19 ? CLAS
  en overige missies
27  9.30 Thuisfrontcontactdag RS 18 (2e) GEANNULEERD I.V.M. CORONAMAATREGELEN CLAS

maart   
6 Volgt Thuisfrontcontactdag CBMI en overige missies Volgt CLAS
10 9.00 Thuisfrontinformatiedag Ciestaf RS Echos Home Het Baken, Havelte CLAS
13 9.00 Thuisfrontcontactdag Volgt KMar/Pol
24 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-20 Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
  en Overige missies 
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DFD is klaar voor uw toekomst!
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Doorloper

Oplossingen kunt u inzenden tot 25 januari.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #12-20 luidt: ‘Mooi Nieuwjaar’. 
De winnaars: L.G.M.J. Seuren en B. Muylaert. 

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

HORIZONTAAL: 1 opdat - verkoop - drift, 2 deel van het oor - gezichtsorgaan - zonder gezelschap,  
3 buitensporig - kunstmens - toeval, 4 complementair DNA (afk.) - object - vrucht, 5 zwaardwalvis - 
schande - werklust, 6 kompasrichting - list - pus, 7 poot - angst - bevlieging, 8 pauper - sprookjesfiguur 
- keus - slim, 9 band - gelofte - prachtig, 10 schakering - drukprocédé - kleurschakering.

VERTICAAL: kielwater - verbinding, 2 landstreek - eiergerecht, 3 teug - onenigheid, 4 offertafel - plaats in 
Vlaanderen, 5 dicht - overledene - fulltime eenheid (afk.), 6 likeur - genoegen, 7 voorzeil - zenuwachtig, 8 
verontrusting - aanzien - vreemde munt, 9 het ‘ik’ - punt in het voordeel - plaats in Limburg,  
10 rookartikel - aaneenschakeling, 11 doffe slag - zetsel, 12 extreem - deelteken, 13 overtreding - strijd, 
14 buts - tuinafzetting - Internationaal Olympisch Comité (afk.), 15 akkergronden bij een dorp - afsluiting 
van een lichaamsopening.
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Winnaars verlotingen
Boek: ‘De Canon van de 
Koninklijke Marine -  
Geschiedenis van de  
zeemacht’ (Uitgeverij Wal-
burg Pers) 

Winnaars:
• J.M. Waare
• L. Broersma
• A. Schut

Boek: ‘Abraham Kuyper en 
de dood’  
(Uitgeverij: Eon Pers 2020)

Winnaars:
• R.E. Jongejeugd
• R.A.L. Bruggeman 

Marinierskalender (Korps 
Mariniers)

Winnaars:
• M.M. Lipman-Popelier
• H.C. Christ
• J.F. Beumers
• K. Los
• P.J.T. Cnossen
• J.A. de Vries
• J.M. Proosten
• L. Leijsen-van der Meer
• N. van Duijvenvoorde

A L G E M E E N

De ACOM verleent aan haar leden als 
service, onder meer, hulp bij het doen van 
belastingaangifte. De activiteiten hiervoor 
worden hoofdzakelijk verricht door een 
tweetal ervaren vrijwilligers. Wij zoeken nu 
een derde vrijwilliger (m/v) om het team te 
versterken.

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

gepensioneerd) met oog voor serviceverle-
ning, voor 2 à 3 dagen per week in 
Leusden,

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

 -  voor wie het werken op een computer 
gesneden koek is

 -  en die wil leren werken met het 
aangifteprogramma BasWin van Reed 
Business. 

Wij bieden je:
•  reis- en onkostenvergoedingen voor de 

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

belastingen.

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

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

ACOM zoekt een vrijwilliger 
voor de belastingservice

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL
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S E N I O R E NS E N I O R E N

Seniorenbijeenkomsten vanaf september 2021

Geachte seniorenleden,

Voor dit jaar (2021) gaan wij onze seniorenbijeenkomsten plannen na de 
zomer. Dit in de hoop dat we dan weer bij elkaar mogen komen. De data 
van de bijeenkomsten zullen niet in het februarinummer van ACOM 
Journaal worden vermeld maar in het meinummer. 

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

U ontvangt een uitnodiging per mail (of per 
post indien wij geen e-mailadres van u 
hebben) voor de bijeenkomst in de regio 
waarin u bent ingedeeld. Indien u vermoed 
dat wij uw e-mailadres niet hebben (of als 
uw e-mailadres gewijzigd is) verzoeken wij 
u het juiste e-mailadres door te geven via 
info@acom.nl.

Wij houden er rekening mee dat voor 
bijeenkomsten in het land een aanmeldplicht 
geldt, ongeacht of dit op een defensielocatie 
is of niet. Dat betekent dat u bij de 
uitnodiging een opgaveformulier meekrijgt 
met de vraag dit in te vullen en aan ons te 
retourneren.

Mocht u tezijnertijd geen uitnodiging hebben 
ontvangen, of u wilt naar een andere 

bijeenkomst dan die waarvoor u de 
uitnodiging heeft ontvangen, dan kunt u zich 
altijd nog via onze website aanmelden. U 
zoekt op de website de seniorenbijeenkomst 
van uw keuze en vindt daar ook een 
opgaveformulier. Dit kan zowel digitaal 
ingevuld worden als worden uitgeprint.

Hoe lang van te voren de aanmeldingen bij 
ons binnen moeten zijn hangt af van de 
ontwikkelingen. Tegen de zomer weten we 
meer.

We zullen u op deze pagina in de edities van 
ACOM Journaal vóór september op de 
hoogte houden.

Wij wensen u een gezond en gezegend 2021.
 Tot ziens in het najaar.
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De leden die in 2020 via de ACOM aangifte 
hebben gedaan over het belastingjaar 2019 
ontvangen automatisch een bericht voor de 
aangifte over 2020. Hebt u geen bericht 
gekregen? 
•  Download nu al onze checklist ‘Bent u klaar 

voor uw belastingaangifte 2020?’ op de 
ACOM website (www.acom.nl/belastingser-
vice/) 

•  of bel/mail ons vanaf 4 januari 2021  
(tel 033-4962722/info@acom.nl) en  
vraag om onze checklist. 

Verzamel alle relevante zaken van deze 
checklist. 
•  Scan/fotografeer of kopieer alle relevante 

stukken, 
•  voorzie deze van uw personalia en stuur ze, 

bij voorkeur per e-mail naar: info@acom.nl. 
•  Eventueel kunt u uw documenten per post 

sturen naar Postbus 290, 3830 AG Leusden.
Na ontvangst verzorgen wij uw aangifte. Wij 
zenden de aangifte digitaal naar de Belasting-
dienst en u ontvangt per e-mail (of indien 
nadrukkelijk aangegeven per post) een kopie 
van deze aangifte.

Administratiekosten
Voor leden van de ACOM is e.e.a. gratis. Indien 
wij ook de aangifte voor uw echtgenote/ 
partner mogen verzorgen, dan wordt daar  
€ 10,-- administratiekosten voor gevraagd (zie 
verder het invulformulier). Als u nog geen lid 
bent, kunt u zich alsnog aanmelden d.m.v. het 
aanmeldformulier. U hebt dan ook meteen 
profijt van alle andere voordelen van het 
lidmaatschap. 

Uw documenten tijdig inzenden
Om uw aangifte tijdig, vóór 1 mei 2021, te 
kunnen inzenden verzoeken wij u de stukken 
vóór 1 APRIL 2021 aan ons te zenden of te 
mailen. 

Als u daar geen kans toe ziet raden wij u aan, 
tijdig, vóór 30 APRIL 2021 uitstel te vragen bij 
de Belastingdienst (gratis tel. 0800 0543/keuze 
uitstel/BSN gereed houden). 

Brief Belastingdienst:  
‘U hoeft geen aangifte te doen’

Sommigen van u ontvangen dit bericht. Doch 
door veranderde persoonlijke omstandigheden 
en/of inkomsten, eigen bijdragen etc. kan het 
toch zijn dat na berekening blijkt dat er sprake 
is van een teruggave. Wij raden u dus aan de 
aangifte(‘s) altijd door ons te laten berekenen 
en eventueel toch aangifte te doen.

Jonge leden of leden die recent in 
dienst traden van Defensie

Jonge leden of leden die recent medewerker 
van Defensie zijn geworden ontvangen veelal 
niet automatisch een uitnodiging van de 
Belastingdienst. Wij raden u toch aan om aan 
de hand van onze checklist ‘Bent u klaar voor 
uw belastingaangifte 2020?’ de voor u rele-
vante documenten te verzamelen, te kopiëren 
en deze tezamen met uw personalia aan ons 
toe te zenden, zodat wij e.e.a. kunnen bereke-
nen en bij een positieve uitkomst aangifte voor 
u te doen. Aangifte doen kan alsnog over 5 
voorgaande jaren.

Als u vragen hebt kunt u ons mailen/schrijven 
o.v.v. uw lidmaatschapsnummer/registratie-
nummer of bellen. Telefonisch zijn wij het 
gehele jaar door bereikbaar op de dinsdagen en 
donderdagen van 09.00-12.00 uur.

Naschrift: 
1.  Indien u door persoonlijke omstandigheden 

niet in de gelegenheid bent ons uw docu-
menten en personalia te zenden, dan 
vernemen wij dat graag zodat wij hiervoor 
een oplossing kunnen zoeken.

2.  Ontvangt u in de loop van 2021 correspon-
dentie van de Belastingdienst t.a.v. uw 
ingediende aangifte Inkomstenbelasting; laat 
het ons weten, zodat wij u eventueel 
behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoor-
den ervan!

ACOM Belastingservice ACOM Belastingservice 
2020-’21 2020-’21   

Ook dit jaar kunt u gebruik maken van de ‘Belastingservice’ van de ACOM. 
Wij verzorgen uw aangifte(s), verzenden ze naar de Belastingdienst en u 

ontvangt een kopie van de aangifte 2020, een berekening aanslag 2020 en 
(indien van toepassing) een overzicht Zorgtoeslag 2020. 

A L G E M E E N

Belastingservice 2020 - 2021
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 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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25 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 25-jarig 
lidmaatschap is recent uitgereikt aan de 
volgende leden: Mw. W. van Bemmel-van 
Daatselaar, R. Colier (MAJ),
Dhr. M.R. Krul (MAJ).

40 jaar lid 
Bij de onderstaande leden is kortgeleden 
het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap opgespeld:
B.C.M. Agterberg (AOObd),  
M.J. van Rouwendal (LKOLbd).

50 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 50-jarig 
lidmaatschap is ontvangen door de leden: 
H.W.C. Aarts (AOObd),  
J.H.M. Castelijns (AOObd),  
G. Doornhein (ELTbd),  
W.J.S.G. Eikelboom (AOObd),  
A.G. de Haas (KAPbd),  
J.M. Hameleers (AOObd),  
A.J. Kion (AOObd),  
R.T.O. van de Loo (AOObd),  
G.J.R. Nijmeijer (AOObd),  
J.F. Oudshoorn (SMbd),  
F. Postma (SGT-1bd),  
D.B. Sluiter (AOObd),  
R.W. Tweedy (Sgtbd).

60 jaar lid 
Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
A.J.F. Numan (AOObd),  
H.J.P. Seegers (ELTbd),  
J.D. Smit (AOObd),  
M. Tijssen (ELTbd),  
J. Voges (AOObd),  
W. de Vries (AOObd).

LidmaatschapOverledenen
Zwolle

Hendrikus Antonius (Henk) Hengeveld, 
79 jaar, op 22 november 2020.
Correspondentieadres: H. Hengeveld-
Wijtsma, Elftkolk 2, 1817 NW Zwolle.

Zoetermeer
Wouter (Wout) Houweling, 86 jaar,  
op 27 november 2020 
Correspondentieadres: Asterstraat 31, 
4613 AE Bergen op Zoom. 

Enschede
Alfred Landman, 60 jaar,  
op 22 november.
Correspondentieadres: Schuttersweg 4, 
9771 BG Sauwerd.  
dorinelandman@gmail.com.

Nijmegen
Helga Elisabeth Frieda (Helga)  
Frijlink-Cordes,  
83 jaar op 13 december 2020.
Correspondentieadres:  
Regenboog 55, 6661 PL Elst.

Deventer
Herman Straalman,  
87 jaar op 15 december 2020.
Correspondentieadres: Koppelweg 82, 
3704 GJ Zeist.

Huizen
Piet Weder, 83 jaar,  
op 17 december 2020.
Correspondentieadres:  
Yvonne Haitsma, Goudenregenstraat 
39, 1441 HG Purmerend 

Regiosecretarissen
Noord

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

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

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

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

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

Suriname
P.H. Woerdings (correspondent)
Sakasiristraat 40, Paramaribo - Suriname
Privé: 00-597-431-637
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoofdredacteur:
J.Kropf

Redactie:
H. Biervliet,  
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 

30



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.
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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.


