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MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

• Gevolgen stopzetten overleg bonden en Defensie worden merkbaar 

• Invictus Games Den Haag 2020 nu verschoven naar voorjaar 2022

• Bezorgde burgers beginnen petitiecampagne voor steun Defensie 



DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opzeggen lidmaatschap ACOM
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Dit lidmaatschaps-
jaar hoeft dus niet samen te vallen met het begin en einde van een kalenderjaar.  
Het lidmaatschap wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (dus niet per e-mail) plaats te 
vinden. Deze opzegging dient uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van het 
lidmaatschapsjaar door de ACOM te zijn ontvangen.
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Inleveren kopij ACOM Journaal
#03-21: 15 februari
#04-21: 22 maart

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

De rechtbank stelt een 
revervist in het gelijk 
die, met ruggensteun 
van de ACOM, de 
Bovenwettelijke 
Werkloosheidsuitkering 
(BWW) betwist. 

06

Arbo:  
Wat mag en wat mag 
niet bij (bio)monitoring. 
Voorwaarden voor 
gebruik van sensoren 
op de werkvloer. 

10
08Agenda 2021 

Veteranenombudsman 
waarin onder meer: 

Onderzoek naar acute 
noodopvang veteranen en 

terugblik op 
re-integratieonderzoek. 

22Boek ‘Franse para’s in 
Drenthe’ werpt licht op de 
vitale bijdrage die Franse 

paratroepen leverden  
aan de bevrijding van 

Noord-Nederland. 

Jan Kropf

Het zijn roerige tijden voor heel Nederland en veel zaken 
veranderen. Pre-corona hadden we 17 miljoen bondscoaches en 
in het corona-tijdperk blijken die bondscoaches veelal bijgeschoold 
te zijn tot virologen, immunologen en militair specialisten. Ik heb 
helaas geen tijd gehad om mij bij te laten scholen dus ik blijf graag 
bij mijn leest, hoewel ik ook al geen schoenmaker ben. Maar het 
valt wel op, - daar kan geen misverstand over bestaan. 

Als ik naar de vele “militair specialisten” luister of stukken van 
hen lees is het opvallend dat velen aangeven dat Defensie (en 
dan doelt men doorgaans op het militaire deel ervan) toch vooral 
te weinig doet. Of men is van mening dat er meer zou kunnen 
c.q. moeten worden gedaan.

Laat ik beginnen met wat er al gedaan wordt. Defensie draagt op 
vele vlakken bij. Medisch personeel, logistiek personeel maar ook 
de marechaussee, - en dan heb ik zeker nog niet alle groepen aan 
specialisten genoemd. En het belangrijkste is dan ook dat we dat 
vooral niet moeten vergeten. Deze collega’s (en iedereen die ze 
daarbij ondersteunt) verdienen ons aller respect en waardering. 
Net als alle anderen in de cruciale beroepen die zich iedere dag 
weer inzetten om deze onzichtbare vijand (COVID-19) te 
onderdrukken en uiteindelijk te verslaan.

Als we nu kijken wat we meer zouden kunnen doen ben ik het 
met velen eens. Defensie zou echt meer kunnen doen. Maar het 
is niet aan Defensie om dat te bepalen. Laat daar geen 
misverstand over bestaan. Ook moet men zich afvragen of wat 
we zouden kúnnen ook is wat we zouden móeten doen. 

Zo zou de krijgsmacht best, naast de collega’s van de marechaus-
see die de politie al ondersteunen, militairen kunnen inzetten bij 
het handhaven van bijvoorbeeld de avondklok. Maar enerzijds 
doen de politie, marechaussee en overige handhavers dat al naar 
behoren en anderzijds zou in deze “groen op straat” ook 
bepaalde emoties kunnen versterken en daar is niemand bij 
gebaat. 

Ik heb daar recentelijk vele “militair specialisten” over gehoord en 
ook met velen over dat thema gesproken. Ik wil in die zin twee 
zaken noemen. Onze minister heeft al meerdere malen 
aangegeven dat Defensie al veel doet maar ook méér zou kunnen 
doen. Ook is door haar  meermaals gemeld dat daarvoor grote 
aantallen militairen beschikbaar of oproepbaar zijn. 

Maar daar wil ik wel aan toevoegen dat velen Defensie zien als 
water uit de kraan: het moet er zijn als men erom vraagt en mag 
bij voorkeur niets kosten. Op dit moment is Defensie dan wel een 
soort water in hoogzomer. Het is er nog wel maar als we niet 
voorzichtig zijn met het gebruik (de inzet) zou het wel eens 
kunnen zijn dat er in de nabije toekomst onvoldoende over is als 
het weer nodig is. Elk gebruik (of inzet) dient dan ook goed te 
worden afgewogen.

De Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) heeft in een video uit 
de doeken gedaan wat hij vindt van de inzet van de krijgsmacht in 
het algemeen en de Landmacht in het bijzonder. Ik kan mij 
helemaal vinden in zijn betoog. Hij maakte onder andere duidelijk 
dat Defensie wel het gevraagde vakmanschap en de kwaliteit in 
huis heeft, - dat weten we zelf maar ook de mensen die om 
ondersteuning vragen weten dat. Ook maakte hij een verwijzing 
naar uitingen dat Defensie bijvoorbeeld de politie niet zou kunnen 
ondersteunen bij het handhaven van de avondklok. Daar zouden 
militairen niet voor zijn opgeleid. Daar neemt hij terecht afstand 
van en daar sluit ik mij volmondig bij aan. 

Militairen kunnen zeker vechten maar zijn ook uitstekend 
opgeleid, en in staat, om de-escalerend op te treden. Met name 
de opmerking van de voorzitter van een van de politiebonden dat 
militairen daarvoor niet opgeleid zouden zijn, vind ik dan ook “niet 
echt handig”.

Maar één element uit het betoog van C-LAS kan wat mij betreft 
niet voldoende worden benadrukt: Defensie is een vraag-gestuur-
de organisatie. Als een vraag voor bijstand, na de nodige stappen 
in het voortraject, binnenkomt wordt bezien of Defensie de 
gewenste bijstand daadwerkelijk kan 
leveren. Als dat het geval is dan is 
het aan de Commandant der 
Strijdkrachten (CDS) om daar een 
GO voor te geven. En als dat zo is, 
dan zorgen we dat we er zijn. Goed 
opgeleid en klaar om het verschil te 
maken.
En daarvoor verdient en heeft u mijn 
dank, respect en waardering!

U W  VO O R Z I T T E R
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Onno Eichelsheim en Boudewijn Boots 
nieuwe CDS respectievelijk PCDS

Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten (PCDS) luitenant-gene-
raal Onno Eichelsheim volgt zijn ‘baas’ luitenantadmiraal Rob Bauer op die 

naar het Militair Comité van de NAVO in Haren (Brussel) vertrekt. 
(Zie ACOM Journaal #12-20). Luchtmachtgeneraal Eichelsheim vervult die 

functie sinds juli 2019

Eichelsheim deed missie-ervaring op in 
Bosnië en Afghanistan. In 2016 werd hij 
benoemd tot directeur van de Militaire 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Operationele ervaring
“Met Onno Eichelsheim krijgt de krijgsmacht 
een commandant met veel operationele 
ervaring. Hij staat dichtbij zijn mensen en is 
heel toegankelijk. Ik zie er naar uit om met 
hem samen te werken”, liet minister van 
Defensie Ank Bijleveld-Schouten weten.

De nieuwe CDS krijgt als plaatsvervanger 
schout-bij-nacht (SBN) Boudewijn Boots die 
op 22 februari als viceadmiraal er een ster bij 
krijgt. SBN Boots is nu nog actief als directeur 
Operaties bij de Defensiestaf. 

In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk 
voor het Crisis Actie Team Corona van de 
krijgsmacht. In een recent kranteninterview 
vertelde hij onder meer “buikpijn van zorg” te 
hebben voor de militairen. Of ze nu aan boord 
van een schip zijn of op een kamp bivakkeren. 
“We moeten voor hen zorgen”, verzekerde de 
vlagofficier.

Rationeel, energiek en mensgericht
SBN Boots trad in 1986 in dienst van de 
Koninklijke Marine. Hij wordt omschreven als 
rationeel, energiek en mensgericht”. Een 
vlagofficier die onder meer beschikt over een 
“grondige kennis van en ervaring met 
operaties”. Boots wordt op 26 februari 
bevorderd tot viceadmiraal.

‘Corona-onzekerheid niet bevorderlijk voor herstelproces deelnemers’

De Invictus Games Den Haag 
opnieuw uitgesteld

De Invictus Games Den Haag 2020 zijn als gevolg van “de huidige corona-
maatregelen en de bijbehorende onzekerheid” opnieuw uitgesteld en 

doorgeschoven naar het voorjaar van 2022. 

De ‘Haagse versie’ van de Games die voor 
vorig jaar zomer op de agenda stond, werd in 
eerste instantie verschoven naar 2021. De 
‘corona-onzekerheid’ is volgens de organisatie 
niet bevorderlijk voor “de doelstelling van de 
Games, het bespoedigen van het beoogde 
herstelproces van alle deelnemers”. 

‘Hybride’ Games
Na een succesvolle lobby werd door de 
internationale Invictus Games Foundation 
besloten dat Den Haag de spelen opnieuw 
mocht organiseren. De ‘Haagse organisatie’ 
onder leiding van luitenant-generaal b.d. Mart 
de Kruif, kreeg het voor elkaar een ‘hybride’ 
coronaproof versie van de Games te organise-
ren voor 29 mei tot 5 juni 2021.
Vorige maand lieten de teams van Australië, 
Nieuw-Zeeland en Jordanië weten vanwege 
corona toch maar af te zien van deelname aan 
de Games in Den Haag. Een nieuwe datum 
waarop de spelen, in welke vorm dan ook, 
wel doorgang zullen vinden, is nog niet 
bekend.

Blijvende veerkracht tonen
De organisatoren willen “zoveel mogelijk 
zekerheid bieden aan de deelnemers”. Men 
is er namelijk van overtuigd dat “de beste 
resultaten op weg naar herstel van de 
mentaal of fysiek gewonde militairen worden 
geboekt als de Invictus-gemeenschap in 
levenden lijve bij elkaar komt”. 
De aanvoerder van Dutch Invictus Team, 
Wouter Bakker, beaamt dit. “Een digitale 
variant of het organiseren van het evenement 
zonder publiek zou voor mij niet aanvoelen als 
Invictus Games en doet geen recht aan de 
geest van dit unieke evenement.”

Het organisatiecomité ‘Invictus Games Den 
Haag 2020’ zint nu op een evenement met de 
Invictus-deelnemers dat hoe dan ook van 29 
mei tot 5 juni wordt gehouden. De bedoeling 
is “om de gemeenschap bij elkaar te houden 
en blijvende veerkracht te tonen”.

Onno Eichelsheim

Boudewijn Boots
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MexicaanseHond
In de over ‘Nederland, polderland’ hangende mist, de tijd 
van het jaar nietwaar, doemen de schimmen op van de 
verkiezingen voor de ‘legislatuurperiode’ 2021-2025 (onder 
voorbehoud van voortijdige ‘breuk’). 

Als ‘defensiemens’ ben je uiteraard benieuwd naar de 
‘Defensieparagrafen’ in de aaneenrijging van platitudes 
waarmee men de kiezer elke 4 jaar steevast probeert te 
paaien. Dus je slaat, eigenlijk tegen beter weten in, maar 
toch, verwachtingsvol aan het lezen. (Naar verluidt heeft de 
redactie van dit blad zich ook gewaagd aan die exercitie.) 

Welnu, de tranen springen je in de ogen bij lezing van 
zoveel, welhaast beledigend, gebrek aan originaliteit. Men 
rept geestdriftig over ‘visie’, ‘vergezichten’ en nog meer 
banaliteiten. Verschaald bier in snel in de spoelbak gedom-
pelde en smoezelig gebleven glazen.

Vergeleken met de programma’s van 4 jaar terug, door het 
beroeren van de copy paste-toets aan het niets vermoe-
dende papier opgedrongen. (De meer doordachte verhan-
delingen niet te na gesproken, natuurlijk.) 

Partijen c.q. partijtjes die de krijgsmacht in feite willen re-
duceren tot een soort ‘dad’s army’ maar wel op hoge toon 
eisen dat de Nederlandse militairen zodra ze n’importe 
welk missie- c.q. oorlogsgebied betreden, ‘de rechten van 
het dier’ met alle middelen gaan beschermen. Ik vraag mij 
toch in alle ernst af in welk universum de ‘Kwetal-breinba-
zen’ van die clubs verkeren.

Het is dan ook een hele opluchting te mogen vaststellen 
dat er in Nederland, polderland, nog burgers zijn, bezorgd 
om de borging van onze (nationale) veiligheid, die de krijgs-
macht oprecht een warm hart toedragen! (Zie elders in 
deze editie van ACOM Journaal).

Juist de capaciteit van Defensie om de soevereiniteit en 
integriteit van ons grondgebied, te kunnen waarborgen en 
beschermen, is, - het is algemeen bekend -, de 
laatste tientallen jaren ernstig ondermijnd tot 
een potentieel zinkgat (sinkhole). 

Hoe triest en verontrustend is dan het gekissebis en de 
‘vooral-niet-in-mijn-achtertuin-houding’ als het gaat om de 
locatie voor het nieuwe radarstation van Defensie. Dat ons 
luchtruim wordt beschermd door ‘die dingen’ is allemaal 
prima en tot uw dienst, maar ik pas voor de ongemakken 
die daarmee gepaard (kunnen) gaan. Zadel ‘die van hier-
naast’ maar op met het eventuele ongerief en kosten die 
mijn vrijheidsverzekering aan premie vergt.

Ja, het beroep van militair oogst in ons land niet (altijd en 
overal) het respect, de waardering en de dankbaarheid 
die het verdient. Als zaken logistiek in goede banen geleid 
moeten worden of pijlsnel civiel veroorzaakte kluwens 
ontward moeten worden, moet Defensie stantepede 
aantreden. 

Zo meldt de minister 1000 man/vrouw inzet gereed te 
hebben om gezondheidszorginstellingen uit de corona- en 
vaccinatiebrand te helpen. In het parlement klinkt luide de 
roep om ‘het leger’ in te zetten in de strijd tegen plunde-
raars en andere criminelen. Chop-chop! Vite, vite! Maar 
wel tegen de ‘all-in’ prijs die de krijgsmacht, de baret eer-
biedig in de hand, van Schraalhans toebedeeld krijgt. 

Of er straks, na de verkiezingen, nog wat overeind blijft van 
al die ‘slick & sweet talk’, - die mooie aalgladde praatjes 
en beloftes in de Defensieparagrafen in de verkiezingspro-
gramma’s? Ik vrees met groten vreze… U? 

Overigens ben ik van mening dat 
het de heilige plicht is van de 
staatssecretaris van Defensie 
om chop-chop over de brug te 
komen met een fatsoenlijke 
aanzet voor een acceptabel 
Arbeidsvoorwaardenakkoord.

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

Februari 24 februari   23 februari 23 februari
Maart 24 maart  23 maart 23 maart

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

Help het Nationaal Militair 
Museum de laatste F-100 
in Nederland te restaureren 

Het Nationaal Militair Museum (NMM) is in het bezit 
van de laatste F-100 ‘Super Sabre’. Een Amerikaanse 
jachtbommenwerper die onlosmakelijk verbonden is 
met de Vliegbasis Soesterberg en dus met het NMM. 
Het is de allerlaatste F-100 in Nederland, - een uniek 

stukje cultureel erfgoed. 

De ‘Super Sabre’ verkeert helaas in erbarmelijke staat aangezien het 
jarenlang buiten, in weer en wind, heeft gestaan. Het museum wil dit 
bijzondere toestel de plek geven die het verdient: in het NMM. Zo 
blijven de geschiedenis van de Vliegbasis én het verhaal van de F-100 
bewaard voor aankomende generaties.

Crowdfunding campagne
Maar voordat het toestel in zijn volle glorie van weleer kan worden 
tentoongesteld moet het grondig gerestaureerd worden. Hiervoor 
heeft het NMM een bedrag van € 50.000 nodig. Dat is een fors bedrag 
dat het museum helaas niet kan opbrengen. Daarom heeft men een 
crowdfunding campagne op touw gezet. 

Uw hulp is daarbij hard nodig. Ga naar https://www.nmm.nl/f100/ en 
help mee de laatste F-100 ‘Super Sabre’ in Nederland zijn oude luister 
terug te geven.

Maaltijden voor San Willibrordo
Steun het maaltijdenproject van KM adjudant-onderofficier b.d. 
Albert Schenkel in San Willibrordo op Curaçao.
Maak een donatie over op bankrekeningnummer  
NL92ABNA0409734276 t.n.v. A. Schenkel.
Namens de buurtbewoners van San Willibrordo/Sint Willibrordus 
hartelijk dank voor uw gulle giften.
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Recentelijk heeft de rechtbank een zaak in behandeling genomen betref-
fende een geweigerde aansluitende bovenwettelijke werkloosheidsuitke-
ring (BWW) voor een reservist. De reservist, een oud-beroepsmilitair van 
de Koninklijke Landmacht is in het verleden na zijn eervol ontslag direct 

aansluitend aangesteld als reservist voor onbepaalde tijd.

Als  reservist heeft betrokkene wisselend zijn 
werkzaamheden verricht bij de Landmacht. 
Maar de werkzaamheden werden door de 
Landmacht beëindigd waarna de reservist zijn 
regelmatig (wekelijks) werkpatroon verloor. 
Hij nam hierover contact op met de ACOM. 

Zijn hulpvraag was simpel: ‘Ik heb geen werk 
meer binnen Defensie. Wat moet ik nu doen, 
- Defensie zet mij nu plotseling op straat 
waardoor ik zonder inkomsten kom te zitten 
terwijl mijn vaste lasten doorgaan.’ 

Achtergrond van deze casus:
De ACOM is de vakbond die in het Georgani-
seerd Overleg aan de bel trok om een 
regeling te treffen voor reservisten die 
(ineens) zonder werk bij Defensie komen te 
zitten. De regeling die de ACOM voor elkaar 
heeft gekregen was dat de reservist, die 4 
maanden aaneengesloten voor de krijgs-
macht heeft gewerkt en voldoet aan de 
regels van de Werkloosheidswet (WW), een 
BWW-uitkering kan krijgen onder dezelfde 
voorwaarden/condities als de beroepscol-
lega’s.  

Ter informatie hierbij de   
WW-voorwaarden: 
1.  Je wordt werkloos
2.  Een verlies van tenminste 5 arbeidsuren 

per week, of, als je minder dan 10 uur per 
week werkt, minimaal de helft van je 
gemiddelde arbeidsuren per week vervalt

3.  Je bent beschikbaar om te werken 
4.  Je voldoet aan de wekeneis (direct 

voorafgaand aan de werkloosheid in de 
laatste 36 weken minimaal 26 weken 
gewerkt)

5.  Eventueel voldoe je aan de jareneis (voor 

een langere duur WW-uitkering) daarvoor 
moet je 208 uren of meer per (kalender)jaar 
gewerkt hebben.

Overige details inzake de WW kunnen van 
toepassing zijn.

Gerechtigheid
De mogelijke aanmelding voor de WW en 
BWW is gerechtigheid voor de reservist als 
werkzaamheden (ineens) worden stilgelegd. 
Voor een reservist betekent het altijd al dat 
als er geen werkzaamheden worden gedaan 
er ook geen inkomsten zijn. Dit in tegenstel-
ling tot onze beroepscollega’s die altijd 
worden doorbetaald. 
De beroepsmilitair is namelijk 24/7 in dienst 
van Defensie. De reservist alleen maar in 
werkelijke dienst voor de tijd dat hij is 
opgeroepen. Zij/hij krijgt dan ook alleen maar 
betaald voor de tijd dat zij/hij in werkelijke 
dienst is.
In deze casus had deze reservist dus 34 
aaneengesloten dienstjaren bij Defensie en 
zijn leeftijd was boven de 50 jaar en, vanwe-
ge zijn regelmatig werkpatroon, voldeed deze 
reservist aan de WW-regelgeving. Hij had 
daardoor ook recht op een bovenwettelijke 
WW-uitkering tot aan zijn pensioengerech-
tigde leeftijd.  

De regels voor de BWW (in deze casus) zijn 
de volgende: 
• Reservist zijn
•  Een aaneengesloten periode van tenminste 

4 maanden onder de wapenen zijn ge-
weest.

Eventueel:
•  De reservist van 40 jaar of ouder met 

tenminste 6 dienstjaren heeft recht op een 
langere duur van uitkering (tussen tenmin-
ste 6 maanden en maximaal 5 jaar)

•  De reservist van 50 jaar en ouder en 
tenminste 10 dienstjaren heeft recht op 
een  langere duur van de uitkering tot aan 
zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Deze reservist had dus eerst recht op 
WW-uitkering en bovenwettelijke WW-uitke-
ring en na afloop van de WW-uitkering alleen 
nog recht op de BWW-uitkering tot aan zijn 

M e t  r u g g e n s t e u n  v a n  d e  AC O M

Rechtbank stelt reservist in gelijk die bovenwettelijke werkloosheidsuitkering betwist 
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pensioengerechtigde leeftijd.  
Deze BWW-uitkeringsduur werd betwist door 
WWplus1. Men stelde zich op het standpunt 
dat alleen de tijd in werkelijke dienst opgeroe-
pen, het “onder de wapenen zijn”, bepalend 
is voor de toekenning en duur van de BWW-
uitkering. In de casus van de betrokken 
reservist zou dit betekenen dat hij alleen recht 
had op de regels van reservisten 40 jaar en 
ouder en 6 of meer dienstjaren. Betrokkene 
zou dus geen recht hebben op de regels 
geldend voor de reservist van 50 jaar of ouder 
met 10 of meer dienstjaren.
De reservist trok dus terecht aan de bel bij de 
ACOM waarna de bond verder onderzoek 
pleegde in deze materie. Gezien het feit dat 
de ACOM deze regeling had bedongen bij het 
Georganiseerd Overleg was in feite direct al 
duidelijk dat onze cliënt in deze het gelijk aan 
zijn zijde had. 

Uitspraak Bestuursrechter
De ACOM concludeerde dat in de regelgeving 
onder het begrip diensttijd het navolgende 
werd vermeld: 

•  Diensttijd: de tijd welke betrokkene in 
dienst dan wel aangesteld is geweest bij 
het Ministerie van Defensie. (Besluit 
bovenwettelijke uitkeringen bij werkloos-
heid voor de sector Defensie)

De aanstelling bij het Ministerie van Defensie 
houdt dus niets anders in dan dat je staat 
ingeschreven als reservist. Of je dan wel of 
niet werkzaamheden verricht voor het 
Ministerie van Defensie is niet bepalend. 
De bewering  van WWplus dat de reservist 
voor verlenging BWW alleen te maken had 
met het begrip in werkelijke dienst opgeroe-
pen en derhalve het zijn “onder de wape-
nen”, hield geen stand. Het ging dus over de 
tijd in werkelijke dienst en/of de tijd dat de 
reservist was aangesteld bij Defensie.
Aldus kon de Bestuursrechter, krachtens de 
regelgeving, niet anders concluderen dan dat, 
“betrokkene (de reservist) recht had op de 
BWW-uitkering tot aan zijn pensioengerech-
tigde leeftijd.” 

Eind goed al goed.
1 Uitvoeringsinstantie voor bovenwettelijke WW-uitkeringen.

M e t  r u g g e n s t e u n  v a n  d e  AC O M
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“Denk hierbij aan veteranen met suïcide 
neigingen, ernstige PTSS zoals bevriezing of 
agressie (in huiselijke sfeer). Volgens het 
Veteranenloket hoort dit soort acute hulp niet 
tot zijn taken.” En hoewel instanties als het 
Leger des Heils en de Kessler stichting 
opvang bieden aan daklozen en andere 
nooddruftigen, zijn ze “voor een psychisch 
(zwaar) beschadigde veteraan geen optie”.
Veteraneninloophuizen, waarvan de over-
heidssubsidie is stopgezet, kunnen soms nog 
opvanghulp bieden. Goede intenties volgens 
de Veteranenombudsman, “maar dit past niet 
in hun taak en zij ontberen de kennis en 
middelen. Ditzelfde geldt voor de beschermd 
wonen locatie voor veteranen in Eelde, zij zijn 
ingericht voor lang verblijf en bieden begeleid 
wonen, maar zijn geen crisisopvang.”

Onderzoeksthema’s
‘Onderzoek naar opvang van veteranen bij 
acute nood’ is dan ook een van (onderzoeks)
thema’s op de ‘Ombudsagenda 2021’ van de 
Nationale ombudsman/Veteranenombuds-
man. Centraal in dit onderzoek staat de vraag 
of “in het huidige zorgsysteem veteranen in 
acute nood (kunnen) worden opgevangen.” 
Uitgangspunt hierbij is de bijzondere zorg-
plicht van de overheid voor veteranen en hun 
relaties “op grond van de Veteranenwet uit 
2014”. 

De Ombudsagenda 2021 vermeldt ook een 
terugblik op het onderzoek ‘Re-integratie 
Defensie’. De Veteranenombudsman begon 
dit onderzoek in april 2018.
Zwaargewonde veteranen krijgen ondersteu-
ning met “intensieve trajecten en opleidin-
gen”. Maar wanneer zo’n ‘re-integratie traject’ 

langer dan twee jaar duurt, krijgt Defensie 
alsnog een loonsanctie opgelegd door het 
UWV.  

Gebrek aan aandacht en begeleiding
Veteranen die daarbij zijn betrokken klaagden 
toen en nu nog overigens bij zowel de 
Nationale ombudsman als bij zijn alter ego de 
Veteranenombudsman “over gebrek aan 
aandacht en begeleiding bij ziekteverzuim”. 
Men voelde en voelt zich aan zijn lot overgela-
ten. 

Het re-integratieonderzoek bracht onder meer 
aan het licht dat “gebrek aan kennis, late 
overdracht en onzorgvuldige registratie de 
grootste knelpunten zijn in de re-integratieke-
ten bij Defensie. Het is aan Defensie om 
uitvoering te geven aan de verbetertrajecten 
die werden ingezet, zo was de reactie van 
Defensie. Al deze trajecten moeten leiden tot 
verbetering van kennis, ondersteuning en 
regie op de re-integratieketen. Daarnaast 
stelde de Veteranenombudsman aan Defen-
sie én het UWV voor om samen te onderzoe-
ken hoe maatwerk toegepast kan worden 
binnen de Veteranenwet en de Wet verbete-
ring poortwachter.”
De terugblik dit jaar van de Veteranenombuds-
man op dit onderzoek behelst onder meer het 
sonderen of “de kennis, ondersteuning en 
regie daadwerkelijk zijn verbeterd.”

Januari 2021

Ombudsagenda 2021

de Kinderombudsman.

Onderzoeksthema’s in de Agenda 2021 van de Veteranenombudsman

Het ontbreekt aan noodopvang voor veteranen die in acute nood  
verkeren. In dringende noodsituaties kunnen veteranen ook niet terecht 

bij het Veteranenloket ondanks zijn “24/7 functie met onder andere  
maatschappelijk werk en zorgcoördinatie” . Met dit soort noodhulpklach-

ten krijgt de Veteranenombudsman steeds vaker van doen.

Onderzoek naar acute noodopvang veteranen 
en terugblik op re-integratieonderzoek
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Ik heb de gewoonte om mijn 
agenda’s bij te zetten. Niet dat ik 
42 van die dingen heb staan – ik 
had voor het eerst behoefte aan 
planning toen ik de middelbare 
school betrad – maar evengoed 
gooi ik ze niet weg. Her en der 
slingeren er rond en soms kom ik 
er een tegen.

Agenda’s zijn instrumenten van 
het geheugen. Wij mensen zijn 
gezegend met twee verschillende 
vormen van geheugen. Met het 
één herinneren wij wat voorbij is, 
verleden gebeurtenissen. Met het 
ander herinneren we wat nog 
komen moet, toekomstige 
gebeurtenissen. Volgens hersen-
wetenschappers wonen die beide 
vormen van geheugen in hetzelf-
de deel van ons brein. Daarom 
vergeten we vaak wat we nog 
hadden moeten doen, omdat dit 
weten is opgeslagen in het 
archief van voorbije belevenissen. 
We hebben daarom moeite om 
ons te herinneren wat we nog 
moeten doen. Een lopende 
agenda is daarom een dagboek 
van de dingen die nog moeten 
gebeuren.

Na verloop van tijd wordt een 
agenda een verslag van de 
activiteiten van het voorbije jaar. 
Voor hen die geen dagboeken 
bijhouden waarmee ze op het 
voorbije leven kunnen terugkijken, 
vertelt een agenda, een verzame-
ling agenda’s, over werkzaamhe-
den, ontmoetingen, levensmo-

menten, verwachtingen en al die 
dingen die het leven de moeite 
waard maken. Het zal voor mij de 
reden zijn dat ik een agenda van 
het voorbije jaar niet makkelijk zal 
weggooien.

Toen ik ging studeren, nam ik 
afscheid van de schoolagenda, die 
slechts diende om het rooster te 
noteren en huiswerkafspraken. Ik 
schafte elk schooljaar de meest 
eenvoudige aan; geen plaatjes, 
geen fratsen, alleen overzicht en 
lijntjes. De agenda werd mijn 
steun en toeverlaat en hielp mij 
focussen op wat belangrijk was.
Studeren vroeg om een andere 
agenda, kleiner en handzamer. 
Dat kleine was een bewuste 
keuze. Er kon niet zoveel in, er 
was weinig ruimte om veel in op 
te schrijven. Doordat ik daardoor 
het aantal afspraken moest 
beperken, hield ik meer tijd over 
om aan mijn studie te besteden. 
Dat klein formaat zakagenda is 
altijd mijn favoriet gebleven. Groot 
was dan ook mijn vreugde toen ik 
bij Defensie kwam werken en 
mijn eigen dienst voor de 
GV-agenda precies hetzelfde 
formaat en indeling hanteerde. 
Vooral de spreuken en wijsheden 
die elke week werden meegege-
ven, waren vaak aanleiding voor 
een pastoraal gesprek.

Mijn agenda van 2020 staat bizar 
vol met doorhalingen van afge-
zegde afspraken. Het eerst 
sneuvelden de contactmomenten, 
de overleggen met collega’s. 
Afspraken van overleg met de 
bedrijfsvoering over sociale en 
medische omstandigheden van 
pastoranten werden afgezegd. 
Doordat Defensiepersoneel 
moest thuis blijven werken en er 
bijna niemand meer op de 
werkplek aanwezig was, waren er 
geen informele ontmoetingen bij 
koffieautomaten en tijdens 
eetmomenten in de bedrijfsres-
taurants. Vergaderingen en 
conferenties vervielen en werden 
soms belegd middels MS-Teams 
en Zoom. Zo verging het ook 

vergaderingen van het bondsbe-
stuur. De jaarlijkse AMI-conferen-
tie verviel en ook de komende van 
dit jaar in Londen is reeds 
afgezegd en reeds doorgehaald in 
de nieuwe agenda. In de eerste 
helft van het jaar vervielen 
afspraken om voor te mogen gaan 
in kerkdiensten en zelfs de viering 
van het hoogtij van Pasen 
sneuvelde onder de restricties. 
Het is daardoor een document 
met herinneringen aan gebeurte-
nissen die wél vergeten kunnen 
worden.

Maar het in zijn geheel afschaffen 
van een agenda is mij nog het 
meest rauw op het dak gevallen. 
De vertrouwde GV-agenda is niet 
meer! 2020 was de laatste editie. 
De afgelopen jaren bleven er 
steeds dozen vol van staan. 
Misschien was het omdat onze 
pastoranten hun agenda zijn gaan 
bijhouden middels een smartpho-
ne. Misschien is het wel heel erg 
ouderwets. Voor mij was het 
verspreiden van de GV-agenda 
een middel om als Geestelijk 
Verzorger, om als aalmoezenier, 
rond de jaarwisseling zichtbaar te 
zijn, een duidelijk omschreven 
doel te hebben en een gesprek 
aan te kunnen knopen. Misschien 
bestelde de Dienst er wel te veel, 
misschien liepen de kosten uit de 
klauwen. 

De GV-agenda echoot nog na 
wanneer de mensen er evengoed 
om vragen. Hij echoot na in de 
vragen van mensen waar hij blijft, 
of ik hen ben vergeten en telkens 
moet ik vertellen dat de agenda 
2021 niet heeft gehaald, dat ‘ie ter 
ziele is. Het alternatief waarmee 
ik de werkplekken bezoek, een 
notitieboekje, wordt niet met luid 
gejuich ontvangen. 

De GV-agenda is niet meer. 
Er rest een herinnering.

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier.

In Memoriam
Herinneringen. Wanneer een nieuw jaar aanbreekt, worden doorgaans de resten  

van het oude jaar opgeruimd, weggegooid, gearchiveerd of bijgezet. Eén item van elk 
afgelopen jaar verliest aan het eind van 31 december zijn bruikbaarheid,  

het doel van het bestaan: De agenda. 
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W a t  m a g  e n  w a t  m a g  n i e t  b i j  ( b i o ) m o n i t o r i n g

Voorwaarden gebruik verschillende sensoren op de werkvloer
In juli/augustus 2020 hebben wij in ACOM Journaal een artikel geschreven 
over het meten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk door 

(bio)monitoring (bijvoorbeeld: urine- en bloedonderzoek) en sensoring (in de 
ruimte of op kleding). In het artikel is verteld wanneer en hoe biomonitoring 
en sensoring technisch kan plaatsvinden in het geval van gevaarlijke stoffen.

Wat bij biomonitoring 
en sensoren echter 
ook van belang is, is 
het privacy-aspect en 
de afwegingen die 
moeten worden 
gemaakt voordat tot 
biomonitoring en 
sensoring op de 
werkplek en/of voor 
het werk wordt 
overgegaan. Daar 
willen wij u deze 
keer iets over laten 
weten.

Sensor ter bescherming 
tegen gezondheidsrisico

Naast sensoren die metingen naar 
de blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen doen, worden sensoren 
met andere functies gebruikt in de 
privé c.q. werksfeer. Zo bestaat er 
een sensor (programma) dat helpt 
bij het voorkomen en beperken 
van hitteletsel en bestaat er 
interesse in het gebruik van 
sensoren voor het meten en 
ondersteunen van de conditie en 
gezondheid. Het gebruik van 
consumentensensoren is de 
afgelopen jaren sterk gegroeid. 
Daar zitten sensoren bij die 
stappen, slaap, hartslag, enz. 
meten. 

Naast sensoren die helpen bij het 
meten van de blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen (ook straling 
bijvoorbeeld), bestaan er sensoren 
die helpen bij het voorkomen of 
zoveel mogelijk beperken van een 
ander groot gezondheidsrisico 
voor medewerkers. Zo’n risico is 
hitteletsel.
Bij defensie heeft de afgelopen 
jaren een aantal militairen 
hitteletsel opgelopen. Eén militair, 
is door hitteletsel overleden. Van 
de anderen is het herstel verschil-
lend. Defensie wil hitteletsel 
voorkomen en heeft daarvoor 
maatregelen genomen. 

Onderdeel van die maatregelen 
zijn: 
•  het voorlichten van militairen en 

hun instructeurs, trainers en 
leidinggevenden over: hittelet-
sel, het voorkomen ervan, het 
signaleren bij jezelf, bij een 
ander en eerste hulp bij 
hitteletsel;

•  het vaststellen van richtlijnen 
voor het al dan niet doorgaan 
van activiteiten en bij het 
doorgaan welke voorzorgsmaat-
regelen moeten worden 
genomen. Let wel hitteletsel 
kan ook tijdens kou worden 
opgelopen;

•  ook is een sensor in gebruik 
genomen die uit de hartslag kan 
afleiden hoe warm/heet (de 
kerntemperatuur van) het 
lichaam is. De sensor kan 
worden gedragen tijdens een 
activiteit waarbij sprake zou 
kunnen zijn van een risico in 
verband met hitte. Een speed-
mars is bijvoorbeeld zo’n 
activiteit.

Deze sensor is bedoeld ter 
bescherming van de medewerker 
tegen een (groot en mogelijk 
acuut) gezondheidsrisico. 

Sensor meten en verbeteren 
conditie

Naast het gebruik van sensoren 
ter bescherming tegen grote 
gezondheidsgevaren, worden door 
individuen in de privé-situatie 
sensoren of mobiele apparaten 
gebruikt vanuit de wens de 
conditie te verbeteren en/of te 
onderhouden. In eenvoudige vorm 
kan gedacht worden aan de 
telefoon die het aantal stappen 
telt, de afgelegde afstand aan-
geeft, de snelheid per uur en met 
het ingevoerde gewicht van de 
gebruiker de verbruikte calorieën 
kan aangeven. 

Met de gegevens kan de gebrui-
ker verschillen tussen activiteiten/

dagen bekijken en met de kennis 
bijvoorbeeld de hoeveelheid 
voeding op een activiteit aanpas-
sen, het aantal slaapuren enz.
In meer geavanceerde vorm kan 
gedacht worden aan de sensoren 
die ontwikkeld zijn en worden 
voor (top)sporters. Er bestaan al 
patches die op de huid geplakt 
worden, met de huid meebewe-
gen en metingen doen van fysieke 
activiteit, houding, hartslag, 
spierinspanningen of huidgeleid-
baarheid. 

Verschillen doel sensor en  
gebruik data

Het voorgaande laat zien dat er 
verschillen zijn in doel en gebruik 
van sensoren. 
Bij het meten van gevaarlijke 
stoffen, straling en kans op 
hitteletsel (situatie 1) is het doel 
grote gezondheidsschade te 
voorkomen. Bij een sensor voor 
de conditie (situatie 2) gaat het 
niet om het voorkomen van grote 
gezondheidsschade.

Een tweede verschil is de 
tijdspanne waarin de sensor wordt 
gebruikt/gedragen. In de eerste 
situatie wordt de sensor alleen 
tijdens de bewuste gevaarlijke 
werkzaamheden gedragen en bij 
de tweede vaak 24 uur per dag, 7 
dagen in de week. Dus zowel op 
het werk als thuis.

Een derde verschil in het gebruik 
is de toegang tot de data van de 
sensor. Krijgen alleen de drager en 
de bedrijfsarts de gegevens of 
krijgt ook een ander die data. Denk 
bij de laatste aan de commandant/
werkgever die niet de gegevens 
van het individu krijgt maar wel de 
geanonimiseerde en meer 
gemiddelde gegevens zodat deze 
niet op een individu herleidbaar 
zijn. 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

VERKENNING EN ADVIES 20/04 | Juni 2020

Biomonitoring  
en sensoring
Gezondheid en privacy
op de werkvloer centraal
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Voorwaarden gebruik verschillende sensoren op de werkvloer
Voorwaarden toepassen 
sensoring

Stel dat de werkgever persoonlijk 
gedragen sensoren wil inzetten 
voor het beschermen van de 
medewerker tegen gevaarlijke 
stoffen. Mag dat? Hoe mag dat en 
wanneer mag dat?
Stel dat de werkgever de conditie 
van de medewerkers wil onder-
steunen en verbeteren en daar 
sensoren voor wil gebruiken.  
Mag dat? 

De Sociaal Economische Raad 
buigt zich in zijn rapport getiteld: 
‘Biomonitoring en sensoring, 
gezondheid en privacy op de 
werkvloer centraal’ (juni 2020) 
onder andere over die vragen. In 
een interview in het SERmagazine 
zegt SER-kroonlid mevrouw 
Saskia Klosse, hoogleraar sociaal 
recht aan de Universiteit Maas-
tricht en voorzitter van de werk-
groep die het rapport heeft 
opgesteld, daar het volgende over:

 “In ons SER-advies verkennen we 
de voorwaarden waaronder 
biomonitoring en sensoring 
kunnen worden toegepast.”

 “Wij verbinden er drie voorwaar-
den aan. 

De eerste is: maak een zorgvul-
dige afweging of de inzet ervan 
noodzakelijk en zinvol is. Ons 
advies bevat een afwegingskader 
met vragen over noodzakelijkheid, 
effectiviteit, subsidiariteit en 
proportionaliteit. Als de blootstel-
ling aan een gevaarlijke stof even 
goed of beter via een omgevings-
beoordeling kan worden bepaald, 
heeft dat de voorkeur. Dit bete-
kent dat je biomonitoring en 
sensoring alleen mag toepassen 
als er geen andere middelen zijn, 
of als andere middelen niet 
effectief zijn.”
“De tweede voorwaarde is dat er 
voldoende kwaliteitswaarborgen 
zijn. Het gekozen instrument moet 
accuraat en valide zijn. Er moet 
dus wetenschappelijk worden 
onderbouwd dat het instrument 
met voldoende precisie kan meten 
wat het wil meten.”

“Derde voorwaarde is dat er bij 
bedrijven voldoende deskundig-
heid aanwezig is om het gekozen 
instrument op de juiste wijze toe 
te passen en de meetresultaten 

goed te interpreteren. En uiteraard 
is het daarbij van groot belang dat 
de bestaande privacy waarborgen 
worden nageleefd.”

 “Een werknemer kan in ieder 
geval nooit verplicht worden om 
mee te doen met een biomonito-
ring-onderzoek. Daarnaast zien wij 
een cruciale rol voor de bedrijfs-
arts om de persoonlijke levens-
sfeer te beschermen van werkne-
mers die wel deelnemen aan zo’n 
onderzoek.”

Kernpunten
In het kort betekent dit:
•  Dat het dragen van sensoren 

conform huidige regelgeving 
door de werkgever niet verplicht 
aan de medewerker opgelegd 
kan worden; 

•  Dat het dragen van sensoren 
alleen kan worden voorgelegd/
gevraagd aan de medewerker 
als andere middelen/methodes 
er niet zijn of niet effectief zijn;

•  Dat de privacy van de medewer-
ker die op vrijwillige basis 
meedoet beschermd worden; 

•  en Dat de werknemer die op 
vrijwillige meedoet, op elk 
moment kan stoppen met het 
dragen van de sensor zonder 
dat dit rechtspositionele 
gevolgen heeft.

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

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

CZSK NLBEOPS 22 februari  Gesloten

CLAS 400 GNKBAT  23 februari Gesloten

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

DOSCO Vraag- en aanbodmanagement (VAM) 1 maart Gesloten

 tussentijdse verkiezing

CLAS OTCRIJ 18 maart Gesloten

CLAS 30 Natres Bat 1 april 15 februari

BS Directie Communicatie 14 april 1 maart

CZSK School voor Maritieme Vorming en 19 april 1 maart

 Bedrijfsvoering Onderwijs

CZSK Zr.Ms. Zeven Provinciën (ZPRV) 19 april 1 maart

CLAS 43 Brigade Verkennings-Eskadron (BVE) 10 mei 8 maart
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Verhuizen of verbouwen?  
Geef het door.

Heeft U plannen voor een verbouwing, nieuwe 
woning of verhuizing? Vaak een leuke en 
spannende tĳ d. Uw hypotheek en woning zĳ n 
onze zorg. Al ruim 25 jaar is DFD de specialist 
op het gebied van verzekeren en onafhankelĳ k 
hypotheekadvies voor (ex-) militairen. 

Niet alleen uw hypotheek is belangrĳ k. 
Minstens zo belangrĳ k is een goede verzekering 
van uw woning en inboedel. Voorkom fi nanciële 
tegenvallers! Neem bĳ  de eerste plannen voor 
koop, verbouwing of verhuizing contact op met 
DFD. Wĳ  staan voor u klaar!
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Verhuizen of verbouwen?  
Geef het door.

Heeft U plannen voor een verbouwing, nieuwe 
woning of verhuizing? Vaak een leuke en 
spannende tĳ d. Uw hypotheek en woning zĳ n 
onze zorg. Al ruim 25 jaar is DFD de specialist 
op het gebied van verzekeren en onafhankelĳ k 
hypotheekadvies voor (ex-) militairen. 

Niet alleen uw hypotheek is belangrĳ k. 
Minstens zo belangrĳ k is een goede verzekering 
van uw woning en inboedel. Voorkom fi nanciële 
tegenvallers! Neem bĳ  de eerste plannen voor 
koop, verbouwing of verhuizing contact op met 
DFD. Wĳ  staan voor u klaar!

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.

Pieter komt!
Als het over Pieter gaat denk ik meteen aan Pieter Omtzigt. Ik heb  

oprecht bewondering voor zijn onvermoeibaarheid om de onderste steen 
boven te krijgen. En dat tegen de stroom in. Ik weet uit ervaring wat dat 

betekent. Hij is ook woordvoerder voor Pensioenen. 

Pensioenen en al wat ermee samenhangt

A L G E M E E N

Nu de PvdA zich ook achter het loslaten van 
de rekenrente heeft geschaard om de 
verplichtingen te waarderen, maar het (in het 
nieuwe pensioencontract voorgestelde) 
projectierendement als uitgangspunt neemt, 
is er een belangrijke speler bijgekomen bij de 
strijders voor een juiste waardering van de 
verplichtingen in de pensioendiscussie. Het is 
natuurlijk geen geheim dat er goede verbin-
dingen zijn tussen de FNV en de PvdA. Laat 
nou de grootste fractie in het Verantwoor-
dingsorgaan die van de FNV-ACOP zijn. 

Ook helder standpunt CNV gewenst
Wellicht is het mogelijk vanuit het CNV ook 
eenzelfde standpunt helder te krijgen. In het 
VO wordt ‘t dan wel een heel stuk duidelijker 
hoe het kan worden. We kunnen in elk geval 
aangeven dat we ervan uitgaan dat het CNV 
bij de christelijke partijen op diezelfde manier 
helderheid kan ontvangen over hun stand-
punt. De verkiezingen zijn tenslotte nabij, dus 
er moet helderheid zijn over dit maatschappe-
lijk zeer relevante onderwerp.
Wellicht zijn er lezers die leden van politieke 
partijen kennen die nog kunnen worden 
‘gepord’ om op tijd helderheid te verkrijgen.
Zij moeten tenslotte ook voorkomen dat over 
een paar jaar een commissie een onderzoek 
gaat doen naar de vreemde gang van zaken 
bij de pensioenen in Nederland.

SOBI richt pijlen op pensioensector
Maar de Pieter in de kop van het artikel is een 
andere. Ik las onlangs in het dagblad De 
Telegraaf een artikel over Pieter Lakeman. 
Deze onvermoeibare voorzitter van de 
Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) 
geeft aan dat hij zijn pijlen ook gaat richten op 
de pensioensector. Ik citeer :
“Ik ga me er vanaf februari in verdiepen. Ik 
ben er namelijk van overtuigd dat die kunst-
matig lage rekenrente waarmee pensioen-
fondsen op last van De Nederlandsche Bank 
te maken hebben, een absurditeit is. Ik vind 
juist dat pensioenfondsen hun verplichtingen 
moeten verdisconteren tegen het rendement 
dat ze de komende tientallen jaren redelijker-
wijs kunnen behalen. En dat ligt vaak veel 
hoger dan 0% of 1% waarvan nu wordt 
uitgegaan. Pensioenfondsen staan er dus veel 
beter voor dan men wil doen geloven.”

Alweer een medestander uit objectieve en 
onverdachte bron.
Het zou toch wat zijn als Pieter O. en Pieter L. 
elkaar kunnen vinden op dit belangrijke 
dossier.

Allez! Lezers roer den trom. Laat uw bood-
schap horen. Het gaat immers om een groot 
belang.

Ben Groen
Uw vertegenwoordiger in het VO ABP
PS.: Reacties altijd welkom  
via info@acom.nl.

Winnaars verlotingen 

Boek: ‘De Gezichten van Margraten’  
(Uitgeverij Walburg Pers)
• J.M.M. Alderden
• J.P.P. Willems
• K.C. Pater

Goodiebag (Zorgzaam)
• J.M. Proosten
• J.M.H. Verberk
• C. Straatsma
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De verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen 
behelzen wijdlopige defensieparagrafen. Andere 
lijken zich er met een jantje-van-leiden van afge-
maakt te hebben, - alsof pas op een achternamiddag 
het besef doorbrak dat er ook nog zoiets is als ‘de 
krijgsmacht’. 

In het februari- en maartnummer van ACOM 
Journaal geven wij ruim baan aan de opvattingen, 
eisen, wensen en vergezichten van de Nederlandse 
politieke partijen betreffende onze krijgsmacht en 
defensie. Om niet het gevaar te lopen van (onbe-
wuste) vooringenomenheid en (ideologische) 
voorkeur, geen samenvatting maar een integrale 

weergave van de standpunten, wensen etc. 
betreffende onze krijgsmacht van de partijen die 
meedoen aan de Kamerverkiezingen. 

Uiteindelijk is de keus aan u! Het is een waarheid 
als een koe, - u bepaalt in het stemhokje welk 
kabinet straks, welke (grond)houding inneemt 
jegens onze krijgsmacht. Hoewel, je kunt daar niet 
blindelings op vertrouwen want, bij het kennelijk 
noodzakelijke handjeklap en koehandel in de polder, 
- de uitruil van ‘strijdpunten’ -‘ moeten we maar 
afwachten hoe de krijgsmacht er uiteindelijk 
uitspringt.  

De grote, ferme of benauwd schrale verkiezingsbeloften 

Defensie krijgt NAVO-norm budget of 
wordt qua taken aan banden gelegd

Hoe staat ‘Defensie’ er voor in verkiezingsprogramma’s? Traditiegetrouw houdt ACOM 
Journaal, aan de vooravond van Tweede Kamerverkiezingen, de verkiezingsprogram-

ma’s van de politieke partijen die dingen naar de kiezersgunst, tegen het licht. De 
veelal ferme beloften vóór de verschrompelende werking van het handjeklap in de 

politieke polder na de verkiezingen.

De VVD erkent dat “decennia van bezuinigingen” 
veel gevergd hebben van onze krijgsmacht. De 
eerste “herstelstappen” zijn (voorzichtig) gezet. 
Naast de aanschaf van broodnodig materieel is er 
geld uitgetrokken voor “betere arbeidsvoorwaarden, 
een opknapbeurt van kazernes en zijn munitievoor-
raden aangevuld.”
Bij die betere arbeidsvoorwaarden hoort “ook 
maatwerk. Niet alleen rang en leeftijd maar ook 
specifieke kennis bepalen het loon. Zo kan een 
cybersoldaat met specialistische vaardigheden meer 
verdienen dan een collega die hoger in rang staat of 
kan een dertiger het tot generaal schoppen”, is de 
liberale overtuiging. 

De (vooralsnog) grootste partij in de Tweede Kamer 
zet haar kaarten op “meer investeren in onze eigen 
krijgsmacht” en samenwerken met bondgenoten en 
partners in Europa, om het grondgebied van de 
NAVO effectief te kunnen blijven verdedigen. Op die 
manier zouden ook zonder de Verenigde Staten 

“problemen in de eigen achtertuin (opgelost kunnen 
worden).”
De liberalen zien in “slim samenwerken” ook legio 
mogelijkheden om “tekorten bij de NAVO weg te 
werken”.  
Ook moet er, naar Frans voorbeeld, een nationale 
‘Defensiedag’ komen om de band tussen krijgs-
macht en de samenleving te versterken en om 
jongeren enthousiast te maken “om als reservist of 
voltijdsmilitair bij Defensie aan de slag te gaan”.  

Kernpunten  
defensievisie VVD

•   Substantiële verhoging van het defensiebudget 
naar het Europese NAVO-gemiddelde.  
Zo levert Nederland een evenredig aandeel binnen 
de NAVO en zetten we een grote stap naar de 
NAVO-norm om twee procent van de economie 
aan defensie te besteden. Wanneer het econo-
misch herstel voorspoedig verloopt, kunnen we 
sneller naar de NAVO-norm toegroeien. 

In deze editie: de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD); het Christen Democratisch Appel (CDA);  
de ChristenUnie (CU) en Forum voor Democratie (FvD).

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) ‘Samen aan de slag.  
Nieuwe keuzes voor een nieuwe tijd
Concept Verkiezingsprogramma 2021-2015’

De liberalen benadrukken onder meer de noodzaak van een sterke Europese Unie 
“om de manier van leven van Nederlandse burgers te beschermen”. Voor de “Euro-
pese strategische soevereiniteit” zijn sterke krijgsmachten nodig die intensief 
samenwerken en meer bijdragen aan de NAVO. 
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•  Versterking van capaciteiten waar de Nederlandse 
krijgsmacht sterk in is en waar de NAVO grote 
behoefte aan heeft, zoals vier nieuwe, wereldwijd 
inzetbare onderzeeboten en extra F-35s. 

•  Behoud van de nucleaire taak door de luchtmacht. 
Met ultramoderne F-35s die in staat zijn kernwa-
pens te dragen, vervult Nederland een belangrijke 
rol binnen de afschrikking van de NAVO. We 
steunen verdragen over wapenbeheersing en het 
terugdringen van kernwapens, maar zolang 
Rusland over tactische kernwapens beschikt, legt 
Nederland zichzelf geen eenzijdige beperkingen 
op. 

•  Investeren in (technologisch hoogwaardige) 
slagkracht en ondersteunende eenheden voor de 
landmacht, zodat we kunnen voldoen aan de 
vraag van de NAVO om grondeenheden te leveren 
die het tegen een sterke staat kunnen opnemen 
en dus zorgen voor afschrikking. Hiervoor zijn ook 
verdere investeringen in informatietechnologie 
noodzakelijk. 

•  Investeren in niche-wapens, zoals raketverdedi-
ging, als antwoord op de Russische ontwikkeling 
van raketten die onder het INF-verdrag verboden 
waren. Zo ontlasten we bondgenoten en investe-
ren we fors in de NAVO. 

•  Gebruik van kunstmatige intelligentie en robotise-
ring, zoals veilige autonome en onbemande 
wapens, waarbij de mens betekenisvolle controle 
over de inzet houdt. Het heeft weinig zin het 
braafste jongetje van de klas te zijn, als dat ertoe 
leidt dat de legers van autoritaire staten als 
Rusland of China ons inhalen en onze veiligheid, 
of die van onze bondgenoten, bedreigen. 

•  Investeringen in het Defensie Cybercommando 
en de inlichtingendiensten. Succesvolle operaties 
tegen de Russische inlichtingendiensten laten 
zien dat Nederland hier sterk in is, en zo met 
unieke kennis en vaardigheden kan bijdragen aan 
de veiligheid van bondgenoten. 

•  Een space-eenheid waarmee Defensie investeert 
in veilige communicatie en inlichtingenvergaring 
en samenwerkt met andere Europese landen op 
het gebied van lanceercapaciteit en (verdediging 
van) ruimte-infrastructuur. Zo vervult Nederland 
haar deel binnen de ruimtestrategie die de NAVO 
in 2019 voor het hele bondgenootschap opstelde. 

•  Versterking van de Nederlandse industrie door 

extra geld vrij te maken 
voor onderzoek naar 
innovatieve producten die 
bijdragen aan onze 
nationale veiligheid, en 
door vaker een beroep op 
nationale veiligheid te 
doen om van de Europese 
aanbestedingsregels af te 
wijken en onze eigen 
kennisindustrie te stimule-
ren, zoals bij de aanschaf 
van onderzeeboten.

•  Qua internationale 
samenwerking zet de VVD 
onder meer in op uitbrei-
ding van de KMar. Dit met name “om andere 
landen te helpen bij het beschermen van de 
gezamenlijke Europese buitengrenzen tegen 
vluchtelingenstromen.”

•  De partij wil, zoals gezegd, meer samenwerking 
met gelijkgezinde landen binnen het bondgenoot-
schap en binnen de EU en is wars van “abstracte 
vergezichten over een Europees leger”. Laat de 
EU zich richten op zaken waar de NAVO minder 
geschikt voor is, zoals simpeler regels voor militair 
transport en ontwikkeling van geavanceerde 
wapens door de Europese defensie-industrie.  

•  Uitbreiding van flexibele oplossingen voor 
tekorten, zoals Defensity College, waarbij 
studenten als reservist aan de slag kunnen en het 
delen van werknemers en materieel tussen 
Defensie en bedrijven in bijvoorbeeld de logistiek 
en de bouw. 

•  Ondersteuning door veteranen en reservisten van 
een justitieprogramma dat jonge delinquenten 
met militaire discipline weer in het gareel brengt. 
Zij die hun leven beteren kunnen daarna sollicite-
ren bij Defensie. 

•  Blijvende steun voor veteranen in de vorm van 
goede zorg en extra begeleiding naar een nieuwe 
baan voor militairen die niet meer bij Defensie 
kunnen werken, door afspraken te maken met 
bedrijven waar de krijgsmacht bij inkoopt. We 
ondersteunen ook de samenwerking tussen 
Defensie en Politie in de veteranenzorg, zoals dat 
bijvoorbeeld al gebeurt bij het bieden van psycho-
sociale zorg. 

Christen-Democratisch Appèl (CDA)
‘Zorg voor elkaar
Concept Verkiezingsprogramma 2021-2025’

In zijn conceptverkiezingsprogramma ‘Zorg voor elkaar’, gaat het CDA voor “een 
sterke krijgsmacht”. De politiek draagt (ook) in dit opzicht “een grote verantwoor-
delijkheid”. De eenheden moeten er immers “altijd op kunnen vertrouwen dat zij 
goed getraind, voorbereid en toegerust met het beste materieel hun moeilijke werk 
kunnen doen. Met de steun van bondgenoten, maar zeker met de steun van de 
politiek en samenleving in ons eigen land.”

Immers, benadrukken de christendemocraten, “een 
moderne krijgsmacht vraagt om een combinatie van 
hoogwaardig zwaar materieel en geavanceerde 
technologieën op het gebied van digitale oorlogs-
voering.”

De partij ziet bovendien voor de krijgsmacht “een 
belangrijke maatschappelijke taak zoals zij bij de 
coronacrisis heeft laten zien in de ondersteuning en 
organisatie van de zorg.”
De NAVO blijft, met name in deze onrustige wereld, 

15



in de visie van de christendemocraten “de belang-
rijkste garantie voor onze veiligheid”. In dat verband 
is het ook zaak om “in Europees verband en met 
andere landen die voor dezelfde waarden staan, de 
krachten (te) bundelen. In alle gevallen is het van 
groot belang dat we blijven investeren in de 
krijgsmacht. Alleen dan kunnen we ook in de 
toekomst een geloofwaardige en betrouwbare 
bijdrage leveren aan internationale missies, opera-
ties en oefeningen, en de klassieke taak van de 
verdediging van de eigen landsgrenzen van het 
grondgebied van het Koninkrijk waarmaken.

Defensiekernpunten CDA
•  Investeren in defensie is geen keuze, maar een 

noodzaak. Wij willen een langjarig groeipad, 
waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 jaar tijd 
worden opgetrokken naar de NAVO-norm van 2% 
BBP. Investeringen zijn nodig in nieuw materieel, 
het aanvullen van personele tekorten en strategi-
sche voorraden en de vergroting van de paraat-
heid en inzetbaarheid van de Nederlandse 
krijgsmacht.

•  Europa zal in de toekomst vaker conflicten op 
eigen kracht moeten oplossen. Daarom zijn wij 
voorstander van intensievere Europese defensie-
samenwerking in de vorm van gemeenschappe-
lijke missies en oefeningen, onderlinge samen-
werking van eenheden en landen, taakverdeling 
van militaire capaciteit en gezamenlijke inkoop. 
Wij zijn geen voorstander van een geïntegreerd 
Europees leger, omdat Nederlandse troepen 
alleen door de Nederlandse regering en parlement 
kunnen worden uitgezonden.

•  Versterking van het militair materieel gaat zowel 
om zwaar materieel als om hoogwaardige 
technologische systemen en kennis over alle 
vormen van digitale oorlogsvoering. De tekorten 
op munitie en materieel worden bij voorrang 
aangevuld.

•  Voor de continuïteit in aanschaf, onderhoud en 
vervanging van militair materieel willen wij de 
Europese afhankelijkheid van andere landen 

verminderen. Dit vraagt om investeringen in een 
krachtige en innovatieve Nederlandse defensie-
industrie.

•  De inlichtingen en veiligheidsdiensten moeten 
worden versterkt om Nederland te beschermen 
tegen de groeiende digitale en geopolitieke 
dreigingen uit landen als Rusland en China. De 
gezamenlijke huisvesting moet worden aangegre-
pen om voor de diensten een Cyberhub te 
creëren, waar het Defensie Cyber commando en 
het Nationale Cybersecurity Centrum deel van uit 
maken. Waar nodig wordt de WIV aangepast om 
de effectiviteit van de diensten te vergroten.

•  De grote waardering voor het zware werk van 
Defensie vraagt om een modern loongebouw en 
een goed salaris voor de militairen, betere 
kazernes en het beste materieel. We gaan op 
volle kracht voldoende personeel werven.

•  Onze grote waardering voor de krijgsmacht geldt 
ook voor de veteranen die ons land hebben 
gediend. Wij willen meer mogelijkheden voor 
veteranen om hun kennis en ervaring in oorlogs-
gebieden te delen met de samenleving. De 
Invictus Games in ons land en landelijke en lokale 
veteranendagen zijn een goede gelegenheid om 
de waardering voor veteranen zichtbaar te maken.

V E R K I E Z I N G E N

maken.

Democraten 66 (D66)
‘Een nieuw begin, laat iedereen vrij maar niemand vallen.’
Verkiezingsprogramma 2021-2025

De toekomst van de Nederlandse defensie ligt, is de overtuiging van D66,  
“in Europa en binnen de NAVO”. In tegenstelling tot de (huidige) coalitiepartners 
VVD en CDA, zetten de sociaalliberalen dan ook vol in op “een Europese krijgs-
macht”, - D66 gelooft heilig in een krijgsmacht onder EU-commando en banier.

Nederland moet zijn eigen ‘defensiebroek’ kunnen 
ophouden aangezien de “vertrouwde militaire 
veiligheidsparaplu” van de Verenigde Staten onder 
de Trump-administratie een onzekere factor is 
geworden. Daarom is een “professioneel en 
slagvaardig defensieapparaat” nodig dat het hoofd 
kan bieden aan “alle nieuwe uitdagingen die de 
huidige wereld brengt.” En dan zorgt een Europese 
krijgsmacht in gezamenlijkheid voor “meer militaire 
slagkracht. 

(-) Zo is de EU in staat het eigen grondgebied te 
verdedigen en wordt de EU werkelijk een sterke, 
onafhankelijke speler op het wereldtoneel. (-) Een 
Europese krijgsmacht versterkt bovendien onze 
gezamenlijke positie binnen de NAVO.” 
De partij stelt wel vast dat “defensie jarenlang van 
ondergeschikt belang (is) geweest in Nederland. Nu 
bouwen we weer aan een krachtig en flexibel 
inzetbaar defensieapparaat, dat inzetbaar is wanneer 
het nodig is. De Nederlandse strategische keuzes 
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worden gebaseerd op het Europese buitenland- en 
veiligheidsbeleid en de inzet binnen de NAVO. De 
klassieke onderdelen van de krijgsmacht – de 
landmacht, marine en luchtmacht – worden 
aangevuld met nieuwe onderdelen zoals cyber en 
ruimte. Investeren in al deze pijlers gebeurt in 
Europees verband.”

‘Defensiewensen’ D66
Europese krijgsmacht 

•  Er komt een fysiek Europees militair hoofdkwar-
tier, waar militaire operaties worden aangestuurd. 

•  Elke lidstaat stelt vast welke bijdrage het doet aan 
militaire capaciteiten voor de bescherming en 
verdediging van de EU. Deze militaire capaciteiten 
vormen samen de Europese krijgsmacht. 

•  De Europese krijgsmacht wordt ingezet voor 
civiele, militaire en vredesmissies. 

•  Er komt een volwaardige Commissie Veiligheid en 
Defensie in het Europees Parlement voor het 
democratisch toezicht op missies. De inzet van 
een toekomstige Europese krijgsmacht vereist 
instemming van het Europees Parlement. 

•  Er komt een interparlementair netwerk van Vaste 
Kamercommissies voor Defensie en Veiligheid, 
dat toeziet op de defensiesamenwerking en 
bijeenkomt wanneer sprake is van dreiging. 

•  Nationale defensiemarkten groeien naar elkaar toe 
door samen te investeren in de productie van 
materiaal en daar allemaal profijt van te hebben. 
Zo beconcurreren we elkaar niet en profiteert niet 
één lidstaat ten opzichte van de ander. Een 
modern defensieapparaat 

•  Het bestaande en nog altijd groeiende tekort aan 
personeel blijft een probleem. Duizenden 
onvervulde vacatures bedreigen de slagkracht van 
Defensie. De organisatiestructuur en -cultuur 
moet fundamenteel veranderen om tot een 
krachtig Defensieapparaat te komen. 

•  We laten de uitgaven aan Defensie toegroeien 
naar het Europees gemiddelde van het BNP. 
Tegelijkertijd gaat de Nederlandse regering een 
bottom-up analyse doen van wat er nodig is voor 
een adequate, slagvaardige defensie die zijn 
grondwettelijke taken kan vervullen, een afdoend 
antwoord geeft op de verslechterende veiligheids-
situatie in en om Europa en in de verdere wereld. 
Hierbij nemen we de door de Minister van 
Defensie op 15 oktober 2020 gepubliceerde visie 
“Vechten voor een Veilige Toekomst” als leidraad. 

•  Om onze vitale infrastructuur te beschermen 
tegen cyberaanvallen investeren we in cybercapa-
citeiten bij Defensie. Kennis hierover bij de 
Nederlandse krijgsmacht kan zowel in EU- als 
NAVO-verband worden ingezet. 

•  Buitenlandse investeringen in strategisch belang-
rijke sectoren worden gescreend en in uiterste 
gevallen, zoals bij gevaar voor de nationale 
veiligheid, tegengehouden. Dezelfde criteria 
moeten voor de hele Europese markt gelden. 

•  Defensie werkt samen met de private sector om 
als krijgsmacht flexibeler en beter aangepast aan 
onverwachte omstandigheden te kunnen functio-
neren. 

•  Defensie moet een veilige werkomgeving bieden. 
De organisatie blijft werken aan de interne 
veiligheidscultuur zodat defensiepersoneel veilig 
het werk kan doen. Daarbij hoort zorg voor het 
bestaande personeel en veteranen. 

•  Defensie voert actief beleid om een diverse 
organisatie te worden, in de breedste zin van het 
woord. 

•  Er komen meer mogelijkheden voor deeltijd en 
reservisten. Leeftijdsbelemmeringen worden 
geschrapt. 

•  We stellen onze krijgsmacht open voor burgers 
van andere EU-lidstaten.

•  Het inkoop- en vastgoedbeleid van Defensie 
wordt zoveel mogelijk verduurzaamd. Op deze 
manier wordt de krijgsmacht bovendien minder 
afhankelijk van fossiele brandstoffen. Internatio-
nale regels voor moderne wapens

•  D66 staat voor een kernwapenvrije wereld. 
Internationaal maakt Nederland zich sterk voor 
wederzijdse ontmanteling en het voorkomen van 
uitbreiding van het kernwapenarsenaal. Het 
uiteindelijke doel is dat alle kernwapens worden 
vernietigd en verwijderd. Handhaving en verster-
king van de afspraken over ontwapening zijn 
daarom noodzakelijk, te beginnen met onderteke-
ning van het Verdrag voor verbod op kernwapens 
(TPNW). De JSF krijgt als vervanger van de F-16 
niet langer een nucleaire taak. 

•  De komst van nieuwe wapensystemen verandert 
het klassieke oorlog voeren. Regelgeving voor het 
gebruik van deze wapens is er nog weinig. D66 
wil daarom internationale afspraken voor het 
gebruik van semiautonome wapensystemen, 
zoals drones. We zijn tegen het gebruik van 
volledig autonome wapensystemen waar geen 
mens bij betrokken is, zoals killerrobots. Het 
gebruik hiervan wordt, net als bij kernwapens, 
internationaal in juridische en ethische kaders 
verboden. 

•  De ruimte is officieel een nieuw strategisch 
domein binnen de NAVO geworden. Met name 
de ontwikkeling en bescherming van satellieten is 
cruciaal voor het gebruiken en verwerken van data 
en diensten. D66 wil dat de EU een eigen 
ruimtestrategie opstelt. Hierbij hoort onder andere 
wetgeving over oorlogvoering in de ruimte, 
investering in het ruimtevaartprogramma en een 
gedragscode in de ruimte-infrastructuur.

•  Wapenexportbeleid wordt Europees. Dit vergroot 
de invloed en slagkracht van de EU op dit punt. Er 
wordt daarom een onafhankelijke Europese 
wapenexportautoriteit ingesteld. Deze toetst 
leveringen van lidstaten, adviseert en heeft een 
doorslaggevende stem wanneer lidstaten 
verschillend denken over het leveren van bepaal-
de wapensystemen aan anderen. De huidige 
wapenexportcriteria en controle na levering van 
wapens worden aangescherpt. Tot slot worden 
leveringen automatisch bevroren bij een wapen-
embargo.

•  Nationale defensiemarkten groeien naar elkaar toe 
door samen te investeren in de productie van 
materiaal en daar allemaal profijt van te hebben. 
Zo beconcurreren we elkaar niet en profiteert niet 
één lidstaat ten opzichte van de ander.”

V E R K I E Z I N G E N
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ChristenUnie (CU)  
‘Kiezen voor wat écht telt
Concept Verkiezingsprogramma 2021-2025

Leven in vrijheid is een groot goed, maar geen vanzelfsprekendheid. (-) De mannen 
en vrouwen van defensie staan klaar voor onze veiligheid en zijn bereid daarvoor 
hun leven te geven. Zij verdienen ons grote respect, en ook hun thuisfront. Dat 
respect moet zich mede vertalen in betere zorg voor militairen, een betere belo-
ning, het tegengaan van uitstroom en goede geestelijke zorg”, schrijft de Christen-
Unie in haar verkiezingsprogramma ‘Kiezen voor wat écht telt’. 

De partij constateert onder meer dat de Nederlandse 
krijgsmacht “door bezuinigingen en veelvuldige inzet 
in bondgenootschappelijk verband, op dit moment 
onvoldoende in staat (is) zijn grondwettelijke taken 
naar behoren te vervullen.” Er zijn dan ook “forse 
investeringen nodig” om de krijgsmacht weer op 
orde te krijgen”. Daarnaast moet de krijgsmacht 
opnieuw worden ingericht zodat hij “nieuwe en 
toekomstige dreigingen, zoals cyber- en hybride 
oorlogsvoering, het hoofd kan bieden. De Christen-
Unie staat voor een krijgsmacht die Nederland in 
bondgenootschappelijk verband kan verdedigen en 
een bijdrage levert aan vrede en veiligheid elders. 
Kortom, een krijgsmacht die kan beschermen, 
stabiliseren en interveniëren.”
Maar zonder samenwerking in bondgenootschappe-
lijk en EU-verband “is de Nederlandse krijgsmacht (-) 
niet in staat zijn grondwettelijke taken uit te voeren. 
Tegen de achtergrond van de toenemende en 
complexe dreigingen is samenwerking cruciaal voor 
onze veiligheid. 

De CU staat open “voor verdere Europese defensie-
samenwerking, zowel binnen de EU, als bilateraal. 
Daarbij moet zoveel mogelijk synergie worden 
gezocht tussen de defensie-inspanningen in EU- en 
NAVO-verband.”

‘Strijdpunten’ CU inzake Defensie
•  Meer defensie-uitgaven. De ChristenUnie wil dat 

de defensie-uitgaven de komende jaren toegroei-
en naar het Europese gemiddelde van 1,5% van 
het bruto binnenlands product (BBP). Om op 
termijn te voldoen aan de 2% norm van de NAVO 
wordt een meerjarenplan opgesteld.

•  Beter loon voor militairen. De investering die de 
ChristenUnie doet in defensie komt ook ten 
goede aan de verbetering van het salarisgebouw 
van militairen.

•  Goede veteranenzorg. Militairen en hun omge-
ving brengen persoonlijke offers. De samenleving 
heeft de plicht om te zorgen voor goede onder-
steuning van militairen, hun thuisfront en 
veteranen. Dit komt tot uiting in een goed 
personeelsbeleid en goede veteranenzorg/ 
-beleid. De nazorg voor uitgezonden militairen valt 
niet onder het budget van Defensie, maar van 
VWS: de zorg voor hen gaat ons allen aan en is 
van groot belang.

•  Geestelijke verzorging. De ChristenUnie spant 
zich in voor het behoud van goede geestelijke ver-
zorging voor militairen, omdat zij belast zijn met 
het hanteren van dodelijke wapens en keuzes 
over gebruik van geweld. Geestelijke verzorging 
is niet alleen van belang vanuit het oogpunt van 
(na)zorg voor militairen, maar ook onderdeel van 

de ethische en morele vorming voor militairen.
•  Taakspecialisatie. De samenwerking in NAVO- en 

EU-verband wordt versterkt door gezamenlijke 
ontwikkeling en aanschaf van materieel en 
taakspecialisatie. Nederland zet in op schaarse en 
hoogtechnologische capaciteiten, om op te 
kunnen treden tegen dreigingen vanuit het 
cyberdomein en hybride dreigingen. Taakspeciali-
satie mag niet ten koste gaan van het vermogen 
tot nationale bijstand, om op te treden bij crises, 
aanslagen en calamiteiten.

•  Investeren in cyberveiligheid. Cyberveiligheid is 
essentieel om Nederland te beschermen tegen 
diefstal van militaire technologie, spionage en het 
hacken van vitale infrastructuur (zoals waterkering) 
en wapensystemen. Nederland is goed in 
cyberveiligheid. Om dit zo te houden, is een forse 
investering vereist in het Cyber Defensie Com-
mando en in nauwe samenwerking met de private 
sector om de technologische ontwikkelingen op 
de voet te volgen.

•  Heldere uitgangspunten bij missies. Aan de inzet 
van de krijgsmacht ten behoeve van missies ligt 
een adequaat volkenrechtelijk mandaat ten 
grondslag. Voor de ChristenUnie is een kernvraag 
in de besluitvorming over deelname aan internatio-
nale missies hoe deze kan bijdragen aan vrede, 
veiligheid en herstel van de rechtsorde. De 
principes van de rechtvaardige oorlog moeten 
worden hooggehouden – ook bij mogelijk gebruik 
van autonome wapens.

•  Voorkom militarisering van veiligheid. Veiligheid 
wordt niet slechts bereikt met militaire middelen. 
Internationale inzet van de krijgsmacht gebeurt 
binnen een doordachte geïntegreerde benadering, 
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in nauwe samenwerking met Buitenlandse Zaken, 
Justitie en Ontwikkelingssamenwerking. Uit-
gangspunt is een lange termijn commitment met 
specifieke aandacht voor (weder)opbouw en 
conflictpreventie en civiel-militaire samenwerking.

•  Geen private defensie. De ChristenUnie is 
beducht voor commerciële belangen in het 
veiligheidsdomein. Er zijn steeds meer private 
actoren actief in het veiligheidsdomein, bijvoor-
beeld bij de beveiliging van koopvaardijschepen. 
Wij vinden het belangrijk dat overheden aan-
spreekbaar blijven en het alleenrecht houden op 
de inzet van het geweldsinstrument.

•  Europees hoofdkwartier. De kracht van de 
Europese Unie ligt in civiele missies. Nederland 
moet deelname aan civiele EU-missies voor politie 
en justitie aantrekkelijker maken. Voor het 
uitvoeren van gezamenlijke militaire operaties 
moet het EU-militair hoofdkwartier verder worden 

versterkt, in nauwe samenhang met zijn civiele 
tegenhanger. Nederland draagt bij aan voldoende 
bemensing van zowel het civiele als militaire 
hoofdkwartier.

•  Europees Defensiefonds. In Europees verband 
investeren in materiaal is kosten efficiënt en 
bevordert de interoperabiliteit. (Nationale) 
industriële defensiebelangen mogen niet leidend 
zijn in de prioritering van defensie-uitgaven. Het 
politiek toezicht op het Europees Defensiefonds 
moet worden verbeterd.

•  Solidaire financiering EU-operaties. EU-militaire 
operaties en missies vragen een meer doelmatige 
en solidaire financiering. We steunen het voorstel 
voor een apart intergouvernementeel Europees 
budget voor gezamenlijke EU-militaire operaties 
en support voor missies van de VN en Afrikaanse 
Unie. Parlementaire controle op dit fonds moet 
worden gewaarborgd.

Forum voor Democratie (FvD)
‘Stem Nederland terug.
Verkiezingsprogramma 2021-2025’

Forum voor Democratie wil het Defensiebudget ophogen naar 2% van het BBP en 
bepleit “passende arbeidsvoorwaarden voor militairen, waaronder het dichten van 
het AOW-gat”. Bovendien moet, volgens FvD, het departement de koopkracht 
(“leencapaciteit”) van militairen opschroeven door een “speciale garantieregeling” 
waardoor naast het basissalaris “ook variabele toeslagen als basis” kunnen dienen 
voor hypotheekfinanciering etc. 

Als het aan de partij ligt wordt de KMar uitgebreid 
om de grensbewaking te (kunnen) optimaliseren. 
Bovendien mag ook de Nationale Reserve rekenen 
op een “forse uitbreiding” om de krijgsmacht “op te 
kunnen schalen”. 

Terugverdien model
Het FvD wil die noodzakelijke investeringen in 
Defensie (“arbeidsvoorwaarden en budgetten voor 
materieel, oefeningen en voorraden”) deels terug-
verdienen door “een koppeling met de eigen 
defensie-industrie. De “innovatieve startups” 
waarvoor de koppeling een productieve broedma-
chine zou kunnen zijn, genereren tal van (neven)
effecten waarvan “de Nederlandse economie en 
schatkist” zullen profiteren. “Hierdoor kunnen we 
ontwikkelingen op informatiegestuurd optreden en 
vlakken als Space en Cyber beter bijhouden”. 

Inzetten van de krijgsmacht geschiedt “alleen vanuit 
het Nederlands belang. Nederland houdt dan ook 
altijd volledige zeggenschap over de eigen inzet”. 
Het FvD is faliekant tegen de vorming van een 
“EU-leger”, wil dat Nederland uit de EU stapt en ziet 
Turkije liever vandaag dan morgen verwezen worden 
naar de uitgang van de NAVO.

Kernpunten in de FvD-defensieparagraaf: 
•  Defensiebudget ophogen naar 2% van het BBP.
•  Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen, 

waaronder het dichten van het AOW-gat.
•  Speciale garantieregeling vanuit het ministerie van 

Defensie om behalve basissalaris ook variabele 

toeslagen als basis te hanteren voor 
hypotheekfinanciering voor militairen,  
waardoor de leencapaciteit sterk wordt vergroot.

•  Respect en waardering voor onze veteranen; 
meer aandacht voor PTSS en

•  andere aandoeningen ten gevolge van 
buitenlandse missies.

•  Gegarandeerde inzetbaarheid van goed materieel 
voor oefeningen.

•  Uitbreiding Koninklijke Marechaussee om de 
grenzen beter te bewaken.

•  Uitbreiding Nationale Reserve.
•  Nederlandse defensie-industrie meer betrekken  

bij aanschaf, onderhoud en ontwikkeling van 
materieel.

•  Nooit toestaan dat de inzet van onze militairen 
door de EU wordt bepaald.
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versterking van onze Defensie’

I N T E R V I E W

Psst… weet je dat onze krijgsmacht compleet is verwaarloosd? “Door 
jarenlange bezuinigingen is er een tekort aan alles: munitie, politieke 

visie, voertuigen, innovatievermogen en mankracht. (-) Defensie is onvol-
doende uitgerust om ons Koninkrijk te schermen tegen bedreigingen. (-) 

Psst… geef ons munitie, teken de petitie...Als je veiligheid je lief is.”

In een notendop de kern van de 
campagne ‘Manifest ter versterking 
van onze Defensie’1, die erop 
gericht is de politiek te dwingen de 
krijgsmacht weer op orde te 
brengen. Initiatiefnemer: onderne-
mer Alexander Ribbink uit Amster-
dam. Een burger die zich “grote 
zorgen” maakt over onze “veilig-
heid die op het spel staat”. 

Ribbink nam ook de opzet, invulling 
en financiering van de campagne, 
die “in de tonnen loopt”, voor zijn 
rekening. Binnen één dag droegen 
20.000 bezorgde Nederlanders met 
hun handtekening munitie aan voor 
de petitie. Bij het uitwerken van dit 
interview racete de teller richting 
de 35.000 handtekeningen. En dat 
terwijl de campagne officieel op 
maandag 1 februari jl. klokke twaalf 
werd afgetrapt tijdens de maande-
lijkse luchtalarmtest.  

‘Onze veiligheid staat  
op het spel’

Intussen heeft zich een respecta-
bele groep oud-militairen (onder 
anderen opper- en vlagofficieren 
b.d.) en bekende (prominente) 
Nederlanders, bij de campagne 
gevoegd. Allen “bezorgde burgers 
van Nederland” die met lede ogen 
aanzien dat ‘onze veiligheid op het 
spel staat’. 
De (hoge) militairen b.d. zijn er met 
name ook bij gehaald door de 
initiatiefnemer, vanwege hun 
(fijnmazig) netwerk binnen actieve 
en post-actieve militairen alsook de 
reservisten. Zij stelden wel als 
voorwaarde dat “het een krijgs-
machtbrede, paarse, vertegen-
woordiging zou worden”. Het 
moest ook niet het geijkte verhaal 
worden over ‘geld en materieel’ 
maar het meer omvattende relaas 
dat Defensie niet meer in staat is 
haar grondwettelijke taken 

adequaat uit te voeren. De ‘militaire 
gezichten’ achter de campagne , 
‘afkomstig’ van de onderscheiden 
krijgsmachdelen, weerspiegelen 
dan ook die ‘paarse insteek’. 

Een van die gezichten is de 
voormalige Commandant Land-
strijdkrachten (C-LAS), luitenant-
generaal b.d. Mart de Kruif. Hij 
treedt op als woordvoerder van de 
campagne. “Het is best ontroerend 
dat een burger dit doet voor ons, 
Defensie en de mensen, actief en 
post-actief, van de krijgsmacht. Het 
unieke hiervan is dat deze actie 
volledig uit de burgermaatschappij 
komt en door haar wordt betaald 
met het doel om ons, militairen, 
mensen die werken bij Defensie, te 
helpen. En dat is een harde 
noodzaak want als er straks weer 
bezuinigd moet worden, staat 
Defensie, zoals altijd, in de eerste 
linie”, is De Kruif overtuigd. ”En dat 
terwijl onze inzet, kijk eens naar de 
derde hoofdtaak van Defensie, 
alleen maar groter wordt. Er zijn, ik 
weet niet al hoeveel onderzoeken, 
rapporten, boeken over de staat 
van onze krijgsmacht maar er 
gebeurt niets. De waan van de dag 
regeert de politiek en politici kijken 
waar ze kunnen scoren en dat is 
niet bij Defensie. Terwijl heel veel 
mensen in de maatschappij 
terdege beseffen hoe belangrijk de 
krijgsmacht is. Dat vertaalt zich veel 
te weinig in de politiek en dat is 
echt jammer!”

‘Unieke kans om onze stem 
te laten horen’

Het verbaast de mensen achter de 
campagne dat als de minister van 
Defensie waarschuwt dat de 
krijgsmacht niet aan zijn grondwet-
telijke taken2 kan voldoen, dan niet 
alle alarmbellen gaan rinkelen in de 
Tweede Kamer. “Als je de defen-

sieparagrafen in de verkiezingspro-
gramma’s leest dan zie je die 
urgentie, met een enkele uitzonde-
ring, niet terug. En dat is best iets 
om je zorgen over te maken. De 
politiek moet nu ingrijpen en niet 
straks als het te laat is.”

De voormalige C-LAS wijst erop dat 
bij de campagne naast militairen, 
veteranen en reservisten, nadruk-
kelijk ook de burgers bij Defensie 
en het thuisfront van de militairen 
worden betrokken. “Dit is de 
unieke kans die ons geboden wordt 
om onze stem te laten horen. Bij 
40.000 handtekeningen onder de 
petitie moet de Kamer in actie 
komen en is hij wettelijk verplicht 
de petitie in behandeling nemen. 
Als we 200.000 handtekeningen 
weten te verzamelen kan de 
politiek echt niet om ons heen. Ik 
vind het als post-actief militair mijn 
plicht om er alles aan te doen dat 
de jongens en meiden die nu bij 
Defensie werken hun werk kunnen 
blijven doen, - dat is wat mij drijft.”

‘Defensie heeft ernstig 
probleem’

De krijgsmacht, het is vaker 
opgemerkt, heeft zich al die jaren, 
in de ogen van de politiek althans, 
zelf de das omgedaan met zijn ‘can 
do-mentaliteit’.  Welbeschouwd is 
het ‘diep tragisch’ en ‘beschamend’ 
dat een eigenschap die militairen 
‘anders’ maakt dan anderen, een 
eigenschap die in de oorlog 
onontbeerlijk is, in feite tegen hen 
gebruikt, eigenlijk ‘misbruikt’ wordt. 
“Wij mogen”, geeft De Kruif als 
uitleg, “als militairen geen opdracht 
weigeren. Natuurlijk merken wij al 
jaren dat het wel heel magertjes is 
geworden maar het is niet de 
militaire mentaliteit om dan klagerig 
in de hoek te gaan zitten kniezen. 
Nee, we zetten er de schouders 

1 https://psst.nl/
2 • Bescherming van het eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk.

 • Bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.

 •  Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal. (Zie ook 

‘Defensienota 2018. Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’).

Luitenant-generaal 

b.d. Mart de Kruif.
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onder en gaan door om de zaak 
uiteindelijk toch te fixen. ‘Make it 
happen’, daar zijn wij van. En de 
politiek komt er niet mee weg door 
dit dan tegen ons te gebruiken met 
de goedkope redenering in de trant 
van ‘Zie je wel, met minder lukt het 
ook wel’. 

De politiek lijkt er niet van door-
drongen dat “Defensie een ernstig 
probleem” heeft in weerwil van de 
stapels doorwrochte studies van 
onder andere de NAVO, Instituut 
Clingendael, The Hague Centre for 
Strategic Studies (HCSS), zelfs de 
laatste Defensienota en dan nu 
deze dringende oproep vanuit de 
burgerij. De opperofficier b.d. kan 
er niet bij en verbaast zich over het 
ogenschijnlijke gemak waarmee de 
politiek zich, als het om Defensie 
gaat, lijkt af te sluiten van de harde, 
zorgwekkende feiten. “Men moet 
eindelijk eens een keer zijn 
verantwoordelijkheid nemen.”

‘In gezamenlijkheid ligt  
onze kracht’

Volgens De Kruif is er nu, in het 
verband van de campagne ‘Psst…
geef ons munitie - teken de petitie’, 
sprake van een interessante 
ontwikkeling. “Als we nu hiermee 
in staat zijn al die militairen, actief 
en postactief, en alle mensen die 
zich verbonden weten en voelen 
met Defensie, te verenigen, dan 
zitten we al gauw op 500.000 
mensen. En ja, tegen wie zeg ik 
het, we zouden die mensen, veel 
meer en actiever dan tot nu toe, als 
belangenvereniging moeten 
organiseren. Dan heb je ook een 
politieke stem. Het zou echt helpen 
als de vakbonden bij Defensie met 
een stem konden praten en die ver-
binding tot stand brengen. Daarom 
wilden wij de campagne een 
stevige paarse basis geven. Tot nu 
toe zien de krijgsmachtdelen elkaar 
nog, gestimuleerd lijkt het door 
‘Den Haag’, als concurrenten, die 
bij tijd en wijle er niet voor terug-
deinzen elkaar de tent uit te 
vechten. Tegenstellingen worden 
uitvergroot en uitgebuit terwijl, dat 
vind ik, in de gezamenlijkheid onze 
kracht ligt. Dat geldt voor vakbon-

den, dat geldt voor militairen, voor 
iedereen die hart voor Defensie 
heeft. Verenig je en laat je stem 
horen, dan kan ook de politiek niet 
om ons heen.”

Dat is dan ook de primaire doelstel-
ling van ‘Psst… geef ons munitie- 
teken de petitie’. Aan de vooravond 
van de verkiezingen mensen 
doordringen van het vitale belang 
van Defensie en dat in het stem-
hokje dat besef ook doorwerkt in 
hun kiesgedrag. De symbolieke 
aftrap van de campagne op 
maandag 1 februari jl. terwijl het 
luchtalarm klonk om 12.00 uur, is 
een krachtige ‘wake up call’ voor 
wie de ernst (nog) niet doorheeft 
van de precaire staat waarin onze 
krijgsmacht zich bevindt. Met 
spotjes op de radio, banners (o.a. 
bij het Binnenhof), interviews in de 
media, werd de campagne, met 
een karakter à la Loesje3, gedragen 
naar het riante aantal van ruim 
37.000 handtekeningen onder de 
petitie. 

Extra geld druppel op een 
gloeiende plaat

Maar Defensie krijgt er toch zo’n 
anderhalf miljard bij klinkt het dan 
altijd als een soort ‘verwijtmantra’ 
vanuit de kringen die zeggen 
Defensie een warm hart toe te 
dragen. Defensie lijkt wel ‘Rupsje 
Nooitgenoeg’, hoort men die ‘fans’ 
denken. Ja, anderhalf miljard lijkt 
voor (een decennialang ernstig 
verwaarloosde) Defensie veel geld 
maar alleen al het broodnodige 
herstel en renovatie van de “zwaar 
verouderde” infrastructuur, vergt 
miljarden. Anderhalf miljard is dan 
echt een druppel op een gloeiende 
plaat. En dan laten we hier, mocht 
Defensie daar uiteindelijk voor 
opdraaien, de ‘kosten’ van het 
onzalige en rampspoedige project 
‘verhuizing van de Doornse 
marinierskazerne naar Vlissingen’, 
nog buiten beschouwing. 

“Allemaal materiële zaken die 
natuurlijk voor Defensie heel 
belangrijk zijn”, vult de voormalige 
Commandant der Landstrijdkrach-
ten aan, “maar voor mij komt het 

personeel op de eerste plaats. 
Laten we dan kijken naar de 
arbeidsvoorwaarden voor ons 
personeel. Als we die gaan 
vergelijken met min of meer 
vergelijkbare beroepen dan zitten 
militairen zeker niet op de eerste rij 
terwijl ze daar heel veel voor 
inleveren. Daar is nog heel veel te 
winnen. Maar kijk ook eens naar de 
opleidingen waarin de afgelopen 
jaren zoveel gekort en gesneden is. 
Daardoor is de onveiligheid 
toegenomen. Maar, nogmaals, het 
is toch veelzeggend dat de minister 
van Defensie moet erkennen en 
bekennen tegenover de Kamer dat 
Defensie niet langer kan voldoen 
aan haar drie hoofdtaken? 

Manifest ter versterking 
van onze Defensie

Wij laten onze Defensie structureel 
links liggen. Door jarenlange 
bezuinigingen is er een tekort aan 
alles: munitie, politieke visie, 
voertuigen, innovatievermogen en 
mankracht. We komen NAVO-
normen niet na, militaire oefenin-
gen stranden, niet-functionerend 
materieel eist slachtoffers en 
militairen zijn uitgeput.

Defensie is onvoldoende uitgerust 
om ons Koninkrijk te beschermen 
tegen dreigingen. Daarmee 
verzaakt de Regering haar grond-
wettelijke taak. Terwijl wij Defensie 
zo hard nodig hebben, in tijden van 
conflict én in tijden van onvoorziene 
crisis. Als het afgelopen jaar ons 
iets geleerd heeft, is dat het 
essentieel is om sectoren die 
bestaan om een crisis of noodtoe-
stand het hoofd te bieden te 
onderhouden. Sectoren zoals de 
zorg en Defensie.

Onze veiligheid mag niet langer in 
de waagschaal gesteld worden 
door de politiek. Nederland, het is 
tijd voor actie tegen de dramati-
sche staat van Defensie.

Geef ons munitie. Teken de petitie 
op www.psst.nl. 

3 Loesje (24 november 1983, Arnhem) is een fictief meisje dat posters met kritische en/of humoristische teksten schrijft en in de openbare ruimte plakt. 

De teksten van Loesje worden gekenmerkt door een positieve en humanistische benadering. (Wikipedia)
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B o e k  ‘ F r a n s e  p a r a ’s  i n  D r e n t h e ’ 

Aandeel Franse para’s bij de 
bevrijding van Noord-Nederland

Drenthe, 8 april 1945. In het holst van de donkere nacht luidde de landing 
van 702 Franse parachutisten (onder wie 4 Nederlanders en 1 Syriër) het 
begin van ‘Operatie Amherst’1 in. De Franse para’s maakten deel uit van 

het Britse elite commandokorps Special Air Service (SAS).  
Ze hadden opdracht de Canadezen te ondersteunen bij de bevrijding van 

de noordelijke provincies. 

1  Operatie Amherst was de codenaam van de geallieerden voor een speciale commando-actie op 7 en 8 april 1945 ter bevrijding van 

Drenthe 1945 als voorbereiding van de aanval van de Canadezen op Groningen, tijdens de Tweede Wereldoorlog. (Bron: Wikimedia)
2 Verspreid over locaties in de provincie naar schatting 12.000 troepen inclusief Nederlandse SS’ers.

Brigadegeneraal James Michael (‘Mad’ Mike) 
Calvert (de toenmalige SAS-commandant) had 
zijn mensen voorgehouden: “Eerst verkennen 
en dan actie. Ik wil dat elke ploeg, met alle 
beschikbare middelen, de vijand zo hard 
mogelijk treft gedurende de korte periode voor 
de aankomst van onze eigen troepen.”

De para’s moesten info over de vijandelijke 
troepen2 verzamelen en met het opblazen van 
bruggen, andere infrastructuur, en blokkades 
van verkeersknooppunten een snelle opmars 
van de Canadese troepen mogelijk maken. De 
operatie kostte 33 parachutisten en meer dan 
90 Nederlanders het leven. De onschuldige 
burgers werden gedood door de Duitsers 
omdat ze ervan werden verdacht hulp geboden 
te hebben aan de parachutisten.

Kolonel Harold de Jong, commandant van de 
Koninklijke Militaire School (Ermelo) schreef een 
boek ‘Franse para’s in Drenthe’, over ‘Operatie 
Amherst’ vanuit het perspectief van deze 
relatief ‘onbekende’ medebevrijders van 
Noord-Nederland. Onder anderen de Syriër 
Azem Ibrahim, de Nederlanders Arie Beste-
breurtje, Carel Ruijsch van Dugteren en hun 
gesneuvelde (Franse) strijdmakkers. 

De enthousiaste De Jong (58) werkte 3 jaar aan 
‘Franse para’s in Drenthe’ waarbij hij de 
publicatie ‘Amherst, les parachutistes de la 
France libre, 3e et 4e SAS, Hollande 1945’ van 
zijn Franse collega Roger Flamand, als voor-
naamste vindplaats gebruikte naast Drentse en 
Franse archieven. 
De Jongs enthousiasme werkte aanstekelijk op 
uitgever Sonja Geurts van uitgeverij Koninklijke 
Van Gorcum BV die dan ook besloot het boek in 
een eerste oplage van 1.000 exemplaren te 
publiceren.   

Het boek van kolonel De Jong mag een 
eerbetoon genoemd worden aan Franse en 
Nederlandse gesneuvelden van Operatie 
Amherst. Daarnaast werpt het ook nieuw licht 
op de bevrijding van Noord-Nederland, die niet 
alleen op het conto geschreven mag worden 
van Canadese en Poolse troepen.

Verloting
Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum stelt  
3 exemplaren van ‘Franse para’s in Drenthe’ 
beschikbaar 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 februari.
 
‘Franse para’s in Drenthe’ van Harold de Jong is 
te bestellen bij Uitgeverij Koninklijke Van 
Gorcum, ISBN 9789023257271.
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Maar, in tegenstelling tot het 
overleg in de ioREO’s, is het 
overleg in de WG REO wel 
opgeschort door de ‘Samenwer-
kende Centrales van Overheidsper-
soneel in de sector Defensie’ 
(SCO-Def). De behandeling van die 
plannen ligt nu dus stil. Daar zijn 
plannen bij die men zo snel 
mogelijk wil (laten) uitvoeren. En 
als de implementatie (lang) op zich 
laat wachten ondervindt Defensie 
daar last van.

We zien nu de werkgever alles uit 
de kast halen om de behandeling 
van die plannen hoe dan ook weer 
op ioREO agenda te (laten) 
plaatsen. Defensie zal het niet 
toegeven maar er ontstaat zo wel 
druk op het systeem. 
Daarnaast zijn er reorganisatieplan-
nen waarover volgens de SCO-Def 
allereerst afspraken gemaakt 
moeten worden in de Werkgroep 
Algemene Personele Rechtspositie 
(WG AP). Dat is nodig omdat die 
voorgenomen reorganisaties een in 
meer of mindere mate ingrijpende 
aanpassing/aanvulling inhouden 
van de algemene rechtspositionele 
aspecten van het betrokken 
personeel. Aangezien het overleg 
in de WG AP ook onder de 
opschorting valt, kunnen deze 
plannen (voorlopig) niet worden 
geïmplementeerd. 

Ter opfrissing van het 
geheugen:

De SCO-Def zagen zich op 23 
december jl., zoals wij eerder al 
meldden, genoodzaakt het overleg 
met de werkgever Defensie op te 
schorten. Dit met uitzondering van 
het overleg in de diverse ioREO’s 
van de Defensieonderdelen. Niet 
behandelen van reorganisatieplan-
nen zou immers direct dan wel 
indirect van invloed kunnen zijn op 
(de positie van) het personeel en 
dat willen wij uiteraard voorkomen. 
Het overleg over lopende reorgani-
satieplannen waarvan de imple-
mentatie personele gevolgen 
heeft, vindt dan ook gewoon 
plaats. Dusdoende voorkomen wij 
dat lopende sollicitatieprocessen 
niet worden afgerond.

We merken nu dat door het 
opschorten van het overleg steeds 
meer druk op het systeem 
ontstaat. Helaas kan het gebeuren 
dat u door het uitstellen van de 
plannen direct of indirect geraakt 
wordt. Maar, we kunnen het niet 
vaak genoeg herhalen, de SCO-Def 
proberen dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. We zijn echter samen 
de strijd aangegaan voor betere 
arbeidsvoorwaarden en voor een 
arbeidsvoorwaardenresultaat waar 
respect en waardering uit blijkt 
voor het Defensiepersoneel. 
We zijn samen sterk maar we 
beseffen terdege, mede gelet op 
de houding van Defensie tot nog 
toe, dat we waarschijnlijk nog maar 
aan het begin van een langdurig 
proces staan. De sleutel tot de 
oplossing ligt echter in de handen 
van Defensie.

Instemming SCO-Def 
Niettemin hebben wij de afgelopen 
weken toch de nodige reorganisa-
tieplannen kunnen bespreken. In 
zowel de ioREO van CLAS als 
CZSK hebben de SCO-Def kunnen 
instemmen met de reorganisatie-
plannen aangaande de inrichting 
SOF Gound Enabling capaciteit. 
Tijdens de ioREO CLSK is uitge-
breid gesproken over de integratie 
van de militaire luchtverkeerslei-
ding binnen de luchtverkeersleiding 
Nederland. Een onderdeel van 
deze integratie zou de totale 
ontvlechting en (mogelijke) 
opheffing van de militaire luchtver-
keersleiding behelzen. De ACOM, 
dit geldt ook voor onze zusterorga-
nisaties, heeft grote moeite met de 
huidige wijze waarop Defensie 
deze integratie binnen de luchtver-
keersleiding Nederland wil 
vormgeven en de daarmee 
samenhangende gevolgen voor de 
militaire luchtverkeersleiders. Op 
advies van de SCO-Def wordt er 
nog eens goed gekeken naar de 
wijze waarop de integratie zou 
moeten plaatsvinden. Ook zal 
nogmaals worden gekeken wat de 
gevolgen zijn als de militaire 
luchtverkeersleiding volledig wordt 
opgeheven. 

In de ioREO van het DOSCO speelt 
een ander reorganisatieplan dat de 
nodige zorgen baart. Het betreft 
hier een aanpassing van het 
Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) en 
de oprichting van een nieuw 
Service Punt. Allereerst valt op dat 
het als twee aparte reorganisaties 
werd ‘aangevlogen’ terwijl het 
volgens de SCO-Def om één plan 
gaat. Opvallend is ook het relatief 
grote aantal militaire functies 
binnen het FBD dat in de reorgani-
satie wordt omgezet in burgerfunc-
ties. Dit is een tendens die wij de 
laatste tijd vaker waarnemen bij 
diverse reorganisatieplannen en 
dat is in meer opzichten reden tot 
zorg. Allereerst betreft het 
opvallend vaak niet-operationele 
militaire functies. Wij kunnen ons 
niet aan de indruk onttrekken dat 
bij de (gewenste) omzetting van 
deze militaire functies naar 
burgerfuncties er een relatie is met 
het aantal militaire functies. 

Functies in het  
‘paarse domein’

Vooral bij de defensieonderdelen 
DMO en DOSCO bestaat al langer 
spanning voor wat betreft het 
aanbod van personeel vanuit de 
OPCO’s. We zien dat vanwege de 
ondervulling binnen de OPCO’s er 
minder aanbod is van militair 
personeel voor functies in het 
‘paarse domein’. In het verleden is 
er een reden geweest om de 
huidige functies binnen het FBD 
aan te merken als militaire functies. 
Dit wellicht vanwege de bestands-
opbouw en om functies te creëren 
die recht doen aan de verhouding 
operationele plaatsing in relatie tot 
niet-operationele plaatsing. En 
vanwege een betere balans 
werk- privé of vaar- walverhouding. 

De SCO-Def hebben tijdens de 
behandeling van dit plan om een 
nadere duiding vanuit de OPCO’s 
gevraagd. De nadere duiding 
hebben we inmiddels ontvangen 
en daaruit bleek dat er vanuit de 
OPCO’s geen bezwaar bestond om 
deze militaire functies om te zetten 
in burger functies. Toch baart dit 
ons nog steeds zorgen want ook 

Eerste gevolgen stopzetten overleg 
voelbaar voor de organisatie

De gevolgen van de overlegstop bij Defensie beginnen merkbaar te worden. Plannen 
waarover in de betreffende ioREO geen overeenstemming is bereikt, worden nu door-

verwezen naar de Werkgroep Reorganisaties (WG REO). 
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Uw hypotheek, onze zorg!

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

DFD is ruim 25 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek-
advies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge-
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

aan een servicebalie is, om het 
defensiepersoneel een goede 
service te bieden, een mix van 
militair en burgerpersoneel 
noodzakelijk. Ook ontvangen wij 
geluiden dat er momenteel niet 
apart omgesprongen wordt met de 
beschikbaarheid van het betref-
fende militair personeel. Ook dat 
recent gemaakte afspraken door 
deze reorganisatie mogelijk teniet 
worden gedaan. 

Bij de inrichting van het Service 
Punt is wat ons betreft nog niet 
volledig duidelijk of dit mogelijk 
andere entiteiten binnen Defensie 
gaat raken en of alle taken die aan 
het Service Punt worden toebe-
deeld wel tot deze organisatie 
behoren. Bij beide plannen speelde 
ook de vraag of in eerste instantie 
wel de juiste medezeggenschap 
was betrokken. De plannen 
worden naar verluidt momenteel 
herschreven en daarna opnieuw 
aangeboden ter behandeling aan 
de ioREO DOSCO. 

Wij houden u op de hoogte van de 
voortgang. Raadpleeg daarvoor 
onze website.

Webinar van de SCO-Def
Normaal gesproken informeren wij 
u als lid bij het bereiken van een 
arbeidsvoorwaardenresultaat of 
zoals nu bij het vastlopen van het 
overleg, altijd graag persoonlijk op 
diverse locaties in het land. Gelet 
op de huidige ‘corona-situatie’ is 
dat nu helaas niet mogelijk. Er gaat 
niets boven het direct en persoon-
lijk informeren van onze leden. Om 
toch op korte termijn aan u duidelijk 
te kunnen maken hoe en waardoor 
de huidige situatie aangaande de 
arbeidsvoorwaardenonderhandelin-
gen tot stand is gekomen en om u 
de gelegenheid te geven uw 
vragen te stellen hebben de 
SCO-Def op 2 februari jl. voor het 
eerst een gezamenlijk webinar 
georganiseerd. 

Dat de behoefte aan een interac-
tieve manier van informatie groot 
is, bleek wel aan het aantal 
deelnemers aan deze webinar. 

Na een korte introductie volgde 
vanuit de deelnemers een spervuur 
aan vragen over vele uiteenlopende 
ontwerpen die verband hielden 
met het vastlopen van het arbeids-

voorwaardenoverleg. In een 
tijdsbestek van anderhalf uur 
werden vele vragen door de 
onderhandelaars van de SCO-Def 
behandeld. 

Het hele webinar is, voor geïnte-
resseerden, in zijn geheel op de 
website van de ACOM terug te 
zien. Mocht u na het kijken van het 
webinar nog vragen hebben, stel 
deze dan gerust via info@acom.nl 
We zullen dan, zo spoedig moge-
lijk, op uw vraag reageren.

Voor alle recente ontwikkelingen 
met betrekking tot de stand van 
zaken arbeidsvoorwaarden alsook 
diverse actuele onderwerpen, 
adviseren wij u om regelmatig de 
website van de ACOM te bezoe-
ken. Hier vindt u veel meer 
informatie alsmede alle inzetbrie-
ven en verslagen van de diverse 
vergaderingen.

Uw hypotheek, onze zorg!

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

DFD is ruim 25 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek-
advies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge-
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔Expertise en zorg;
✔Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.
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Oplossingen kunt u inzenden tot 22 februari.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #01-21 luidt: ‘Vormeloosheid’. 
De winnaars: J.B. Assies en W. Schep.  

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

HORIZONTAAL: 1 laatste adem - kwaal van de luchtwegen - kleurenschaal, 2 keus - hals - imitatie,  
3 cafetaria - uniek - zuil, 4 beklemming - het grote geheel betreffend - ambacht, 5 zonderling - weergalm -  
nieuwerwets, 6 woonlaag - steenkool - oprijlaan, 7 drinkbehoefte - extreem - rekening, 8 onderwerp - 
ontkenning - achterstandswijk - binnenvaartschip, 9 bijwoord - mikpunt - houseparty, 10 opgelegd werk -  
mesthoop - bevrijder.

VERTICAAL: 1 strafwerktuig - afbetalingsregeling, 2 plaats in Limburg - atmosfeeroverdruk (afk.) - 
brandgang, 3 pus - strijdperk, 4 briefing - harde val, 5 smart - finishlijn - naar aanleiding van (afk.),  
6 omroepgroep - batterij - tijdrekening, 7 complex - besmettelijke ziekte, 8 pek - oktober (afk.) - schreeuw,  
9 miljoen (afk.) - familielid - surplus, 10 belangstelling - dagvlinder, 11 wedde - spellingsoefening,  
12 vioolbouwer - kompasrichting, 13 procedure - verbinding, 14 kwantiteit - voorzetsel - Romeinse groet,  
15 putemmer - korenbrander.

P U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E L
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DFD is ruim 25 jaar dé specialist op het gebied 
van verzekeringen en onafhankelijk hypotheek-
advies voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen huis. Wordt het 
kopen of past huren beter bij u? Wat zijn uw moge-
lijkheden? Of u nu voor het eerst een woning koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek die 
bij u past. Wenst u advies of bent u geïnteresseerd? 
Neem dan contact op voor meer informatie.

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

militairen met een FPS 
fase-1 en -2 contract;

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;

✔  Duidelijkheid en transparantie, 
u weet hoeveel en waarvoor 
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✔  Maximale zekerheid, 
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✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.
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Zeventig jaar is de heer W.A. van den Bos lid van de ACOM. Om deze 
heugelijke gebeurtenis luister bij te zetten gingen de heren H.R. van Baaren 
en P. den Braber, seniorenvertegenwoordigers van Regio Zuid, op 16 oktober 
ll., naar Roosendaal de woonplaats van de jubilaris. Bij zich bloemen, de 
oorkonde en het platina ACOM-insigne.

De jubilaris begon zijn werkzame leven als timmerman. Later trad hij in 
dienst van de Koninklijke Landmacht. Als lid van de bond was hij, op lokaal 
niveau, in diverse bestuursfuncties actief. De ACOM is de heer Van den Bos 
daar vanzelfsprekend dankbaar voor. 
 
Op de foto de heer Van den Bos en regioseniorenvertegenwoordiger  
Den Braber. 
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Better let as net! Ook in het Fries een gezegde dat van toepassing was op 
de uitreiking van het ACOM-insigne voor 70 jaar trouw lidmaatschap, aan 
de heer S. Haitsma. De onderscheiding had al in 2020 aan hem moeten 
worden overhandigd maar de strenge corona-maatregelen, die golden voor 
zijn verblijf in het Verpleeghuis Neibertilla in Drachten, staken daar een 
stokje voor. 

Ook nu, in 2021, is het bezwaarlijk dat niet-familieleden de bewoners van 
het verpleeghuis bezoeken. 
 
Maar dochter Irma van de jubilaris was graag bereid om als vervanger van 
de heer F. Voogt, voorzitter van Regio Noord, de “versierselen” aan haar 
vader uit te reiken. En zo kon op maandag 11 januari jl. dit jubileum alsnog 
officieel worden gevierd! 

70 jaar ACOM-lid
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Mevrouw J. A. Flipsen-Fuglistahler was op 3 mei 2020 exact 70 jaar lid van 
de ACOM. Seniorenvertegenwoordigers van Regio Zuid, H.R. van Baaren en 
P. Schenk, gingen op bezoek bij mevrouw Flipsen om haar te feliciteren en 
de oorkonde, het platina ACOM-insigne en natuurlijk ook de ruiker te 
overhandigen. 

De platina-jubilaresse kreeg in toenmalig Nederlands-Indië, waar ze ver-
pleegster was, ‘kennis aan’ haar man die daar diende als oorlogsvrijwilliger. 
In ‘confrontaties’ met de Japanse bezetter kwam haar Zwitserse achter-
naam goed van pas: Zwitserland was in de oorlog namelijk neutraal. 

Terug in Nederland trad de heer Flipsen in dienst van de Koninklijke 
Landmacht en werd achtereenvolgens in Haarlem, Bussum en Tilburg 
geplaatst. De jubilaresse woont nog altijd in een woning die deel uitmaakte 
van de vroegere Kromhout kazerne in Tilburg. Op 6 oktober 2020 werd ze 
95 jaar en mevrouw Flipsen is vast van plan de 100 vol te maken. Met de 
hulp van haar 9 kinderen en partners, 13 kleinkinderen en  
23 achterkleinkinderen gaat dat wellicht lukken. 

Op de foto mevrouw Flipsen-Fuglistahler en regiosenioren-
vertegenwoordiger Van Baaren.



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.

 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



 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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Overledenen
Kampen

Gerardus Wilhelmus Johannes (Gerard) 
Füchten, 84 jaar, op 30 oktober 2020.
Correspondentieadres: Hof van Blom 
14, 8051 JS Hattem. 

IJsselstein
Cornelis Johannes Jacobus Egbertus 
(Kees/Nees) van der Kooij, 81 jaar,  
op 7 november. Correspondentieadres: 
Omloop West 41, 3402 XP IJsselstein.

Veenendaal
Hendrik Leendertsen, 90 jaar,  
op 18 december. Correspondentieadres: 
Erasmusstraat 89, 3902 KC Veenendaal.

Nijmegen
Herman de Kleijn, 59 jaar,  
op 20 december. Correspondentieadres: 
Abeelstraat 22, 4005 BE Tiel.

Eindhoven
Adolf van der Weerd, 86 jaar,  
op 27 december. Correspondentieadres: 
Pijlstaartpad 19, 5641 GV Eindhoven.

Leidschendam
Hendrikus Petrus Johannes (Henk) 
Magielse, 78 jaar, op 31 december.
Correspondentieadres: Brederode 168, 
2261 HN Leidschendam.

 Venlo
Bert Puijn, 91 jaar, op 1 januari 2021.
Correspondentieadres: Bosbeeklaan 50, 
5991 MA Baarlo.

Voorthuizen
Hendrik Herman Gerhard (Henk) Buit,  
95 jaar, op 17 januari.
Correspondentieadres: J.Th. Buit, 
Rheezerbrink 11 7794 RG Rheeze.

Lelystad
Roelof (Roel) Breevoort, 89 jaar,  
op 18 januari. Correspondentieadres:  
D. Breevoort-Visser, Het Ravelijn 265, 
8233 BN Lelystad.  

Regiovoorzitters
Noord

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

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

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

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

Zuid
Vacant

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

Thuisfrontdagen
Activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de 
Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Lucht-
macht en Koninklijke Marechaussee. De militair en/of het thuis-
front 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

februari   
27 9.30 Thuisfrontcontactdag RS 18 (2e)
  GEANNULEERD Echos Home Het Baken, Havelte CLAS

maart   
6 Volgt Thuisfrontcontactdag CBMI en overige missies 
  Volgt CLAS

Wij proberen het schema van de Thuisfrontdagen in deze coronatijd actueel en accuraat 
te houden. Maar het kan zijn dat een bijeenkomst te elfder ure wordt afgelast. Wij 
adviseren u dan ook dringend, zich t.z.t. ervan te vergewissen of de bijeenkomst van uw 
keuze al of niet doorgaat!
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoofdredacteur:
J.Kropf

Redactie:
H. Biervliet,  
S. Hop

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

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

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

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

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

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

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


