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MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

• COVID-19: Vaccinatie en PCR-test verplichting voor militairen? 

• 15-17 maart: Defensie in de verkiezingsprogramma’s 2021-2025 (II)

• SOD: Geen beweging Defensie inzake overleg arbeidsvoorwaarden  



DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het is weer verkiezingstijd. Altijd een bijzondere periode 
met een bijzondere dynamiek. Maar dit jaar ervaar ik de 
periode toch anders dan in eerdere jaren. Ik ervaar op dit 
moment regelmatig dat er veel meer aandacht is voor 
Defensie enerzijds en dat anderzijds ook de vorm anders is. 

Voorheen was het doorgaans zo dat men het vooral over 
Defensie had als “potentiële kandidaat voor bezuinigingen”, 
terwijl nu de meerderheid van de politieke partijen inziet dat 
er meer geld moet naar Defensie. In het vorige en het 
huidige nummer van ACOM Journaal leest u daar meer over.

Het is nu zelfs zo dat er door politieke partijen wordt 
aangegeven dat er niet alleen meer geld moet naar Defensie 
in het algemeen, maar in het bijzonder naar het personeel. 
Regelmatig wordt er aangegeven dat de salarissen omhoog 
moeten en dat er eindelijk eens iets moet worden gedaan 
aan het oubollige salarismodel van militairen. 

Ik zou er bijna hoopvol van worden. Bijna omdat het allemaal 
wel mooi overkomt, maar dat is nog wat anders dan 
daadwerkelijk boter bij de vis doen. Sterker nog, als we een 
en ander afzetten tegen de afspraken die gemaakt zijn om in 
2024 2% van het Bruto Binnenlands Product aan Defensie 
te besteden komt het overgrote deel van de politieke 
partijen niet verder dan een schraal klontje margarine bij de 
vis..

De aandacht voor Defensie is in die zin echter meer dan 
terecht en ook zeer noodzakelijk. Ik heb u eerder al gewezen 
op de petitie op www.PSST.nl en doe dat graag nogmaals. 
Elke steunbetuiging is er een en wat mij betreft kunnen er 
nog zeer veel bij. Ik vraag u dan ook om, als u die petitie nog 
niet gesteund heeft, dat alsnog te doen en ook om uw 
naasten (familie, buren, kennissen) te vragen dat te doen.

Een ander moment van aandacht was het Defensiedebat 
dat werd georganiseerd door Elsevier Weekblad op  
27 februari jl. Daar ging een aantal gasten, onder wie LADM 
Rob Bauer, de CDS, en een aantal kandidaat-Kamerleden in 
debat over Defensie. Wat mij betreft was de CDS in topvorm 
hoewel hij mij, en vermoedelijk vele anderen ook behoorlijk 
liet schrikken aan het begin van zijn betoog. 

Want toen hij begon over het liedje ‘1, 2, 3, 4 hoedje van..’ 
was ik oprecht bevreesd dat hij zou gaan zingen. Gelukkig 
stelde hij mij gerust en gaf hij aan ons dat niet aan te zullen 
doen.. Maar na dit luchtige intro werden door zowel de CDS 
(en de andere gasten) als door de kandidaat-Kamerleden op 
meerdere momenten de vinger op de zere plekken gelegd.

Defensie geeft met de plannen die thans voorliggen vanaf 
2023, minder uit aan de krijgsmacht dan nu, en dat is al veel 
te weinig. Defensie zit nu op ca 1,48% van het BBP en 
bungelt daarmee onderaan de lijst van NAVO-partners. En 
laten we eerlijk zijn, er zit een enorm financieel gat tussen 
wat nodig is om alle plannen uit de ‘Defensievisie 2035’ uit 
te voeren en wat er thans begroot is. 

Zelfs als we zouden groeien naar de overeengekomen 2% 
van het BBP voor Defensie zouden er nog steeds keuzes 
gemaakt moeten worden. Er zou moeten worden gekozen 
wat we dan niet doen, maar wat wel in de ‘Defensievisie 
2035’ is vermeld. En als we dan beseffen dat meerdere 
politieke partijen het als een enorme stap zien als we de 
begroting van Defensie “ophogen” naar het Europees 
gemiddelde van de NAVO-partners, dan hebben we nog een 
heel lange weg te gaan. 

Aan de andere kant is het ook niet reëel om nu ineens door 
te knallen naar 2% BBP in 2024. Ik ben bang dat Defensie 
dat niet op een reële en verantwoorde wijze kan wegzetten. 
En in die zin ben ik ook benieuwd naar de uitslag van de 
verkiezingen en de coalitievorming daarna. Pas dan kunnen 
we bezien wat er overblijft van de toezeggingen en 
suggesties. En laten we onze hoop er dan maar op vestigen 
dat er serieus geld bijkomt voor Defensie de komende jaren. 
Dat is echt ontzettend hard nodig, en op alle fronten: voor 
het personeel (zowel arbeidsvoorwaarden als betere 
personele vulling), voor materieel en materiaal, voor 
infrastructuur en voor cyber. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Elke serieuze verhoging van het budget voor 
Defensie is een stap in de goede 
richting en laten we daarbij ook 
vooral beseffen dat de eerste 
stappen gevolgd moeten worden 
door vervolgstappen. 

Wat mij betreft is het nu “op naar 
het stembureau” en afwachten 
wat de nabije toekomst ons in die 
zin brengt.

U W  VO O R Z I T T E R
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Binnenkort krijgen alle Dutchbat III-veteranen 
en hun thuisfront ook een brief van het 
ministerie waarin gewezen wordt op de 
beschikbare professionele hulp bij het 
Veteranenloket en het Landelijk Zorgsysteem 
voor Veteranen. De minister van Defensie 
schrijft dit aan de Tweede Kamer in haar 
beleidsreactie op het rapport ‘Focus op 
Dutchbat III en de aanbevelingen van de 
‘Commissie Borstlap’. De zeven aanbevelin-
gen van de commissie worden “1 op 1” 
overgenomen door Defensie. 

In opdracht van de Defensieminister bege-
leidde en hield de Commissie Borstlap 
toezicht op het onderzoek ‘Focus op Dutchbat 
III’ dat werd uitgevoerd door ARQ Nationaal 
Psychotrauma Centrum. (Zie ACOM Journaal 
#01-21, p. 14). 

Uit het onderzoek bleek onder meer dat de 
veteranen “nog steeds gebrek aan erkenning 
en waardering ervaren”. Op korte termijn komt 
de minister van Defensie, op advies van de 
commissie, met een duidelijke verklaring en 
boodschap “die past bij wat er anno 2021 
leeft onder veteranen van Dutchbat III”. Een 
verklaring waarin Defensie benadrukt onder 
welke “uitzonderlijke omstandigheden” 

Dutchbat III heeft moeten functioneren.  

De toekenning van de symbolische compen-
satie van e 5.000 staat los van en heeft geen 
enkele invloed op bestaande afspraken en 
regelingen voor (Dutchtbat III) veteranen. Ze 
staat ook los van al toegekende of nog toe te 
kennen individuele schadevergoedingen en 
regelingen “zoals de Regeling ereschuld 
veteranen, de Veteranenwet, het Veteranen-
besluit en andere ondersteunende maatrege-
len”. 

De minister van Defensie wijst er in haar 
beleidsreactie op de Commissie Borstlap 
verder op de oprichting van het Nederlands 
Veteraneninstituut waarin alle bestaande 
instellingen zijn ondergebracht die betrokken 
zijn bij de uitvoering van het Veteranenbeleid. 
“Daarnaast is een start gemaakt met de 
herziening van het uitkeringen- en voorzienin-
genstelsel voor veteranen.” De nieuwe aanpak 
is onder meer gericht op het voorkomen “dat 
uitvoerende organisaties en veteranen elkaars 
tegenstander worden. Maatwerk en mense-
lijke maat zijn in het beoogd stelsel belangrijke 
waarden.” 
Met de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 
en de Veteranenombudsman gaat de minister 
overleggen “welke verdere verbeteringen 
nodig zijn in de uitvoering van het Veteranen-
beleid.” 

Reactie 
voorzitter ACOM

Wij zijn verheugd dat er nu eindelijk stappen 
worden gezet in dit complexe dossier. 
Erkenning en waardering voor Dutchbat III 
komt daarmee geen dag te vroeg. Of hetgeen 
nu wordt gerealiseerd afdoende is om het te 
kunnen zien als erkenning en eerherstel zal 
als vanzelfsprekend af moeten hangen van de 
inhoud van de beloofde brief die betrokkenen 
zullen gaan ontvangen en van de toespraak 
die Mark Rutte publiekelijk zal gaan houden. 

Daarnaast kunnen wij ons indenken dat (ex-)
militairen die deel uit hebben gemaakt van 
Dutchbat 1, 2 en 4 zich nu “vergeten” gaan 
voelen.

Dutchbat III-veteranen krijgen zo spoedig mogelijk € 5.000 belastingvrij 
als blijk van “erkenning en waardering” voor de uitzonderlijk moeilijke 

omstandigheden waaronder Dutchbat III moest functioneren. Bovendien 
gaat het ministerie van Defensie in 2022 ook een eerste ‘terugkeerreis’ 

naar Srebrenica organiseren voor de veteranen van Dutchbat III. 

 Focus op Dutchbat III
Onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen  
en de behoefte aan zorg, erkenning en waardering 

Onderzoeksrapport

D e f e n s i e  a k k o o r d  m e t  a l l e  a a n b e v e l i n g e n  C o m m i s s i e  B o r s t l a p

Compensatie in geld en (zorg)voorzieningen voor Dutchbat III-veteranen



 

MexicaanseHond
Transparantie, - een van de vele (ambtelijke) modewoor-
den van dit tijdsgewricht en veelal te betrekken uit de 
clichés-schappen in de taalsupermarkt. Transparantie! 
Ook Defensie ontkomt er niet aan maakt de departemen-
tale krant ons diets. Een speciale taskforce (toe maar, 
- ziet u het voor zich?) “onderzoekt welke maatregelen op 
korte termijn noodzakelijk en uitvoerbaar zijn. De organi-
satie gaat lerend voorwaarts als het gaat om openheid 
van zaken geven.”

Uit het vraaggesprek met de secretaris-generaal en de 
CDS die de transparantie-expres nawuifden, kunnen 
wij alvast leren dat er een waar ravijn gelegen is tussen 
“zinnig geheim en geheimzinnig”. Dat is een diepe, ‘zinnig 
geheim’ en ‘geheimzinnig’, - het zij ruimhartig toegege-
ven. Een stuk minder filosofisch en ontnuchterend is de 
constatering dat een “zorgvuldige vastlegging en archi-
vering” van belangrijke nota’s, dossiers etc. ten departe-
mente, nog heel veel te wensen overlaat. 

Maar vrees niet! Immers, als de nood dreigend nabij 
komt is daar de special taskforce. Die trekt nu, gewapend 
met “een nieuw archiveringssysteem”, het defensieveld 
in. In ijltempo langs kazernes, vliegbases en andere leger-
plaatsen om nijver, doch met grote gestrengheid,  orde 
op zaken te stellen. En daar moeten ook nieuwerwetsig-
heden als whatsapp- en e-mailberichten aan geloven. 

Transparantie! Het is niet zelden newspeak. En in veel 
gevallen waarin er sprake van zou zijn, is het van een ver-
raderlijke nep-doorschijnendheid. Net als blaadjes gelatine 
die in warm water gelegd, helder doorschijnend lijken 
om vervolgens als vale aalgladde drab door je vingers te 
glibberen. Benieuwd of het de taskforce, wadend door 
een melasse-moeras van bureaucratische regels, veror-
deningen etc., lukt om daar een zwak transparantielichtje 
te ontsteken.  

Immers de regelgevingscultuur lijkt zich genes-
teld te hebben in de genen van de organisatie 
dat wil zeggen van de mensen die de organisatie vormen. 
Neem nou de weermannen/-vrouwen van Vliegbasis 
Woensdrecht. Die toonden hun wettische karakter van 
strikte, krampachtige naleving van de regels, door in-
formatie over een rap naderend onweer, niet te delen 
met instructeurs van de KMSL die met VeVa-leerlingen 
oefenden op het nabijgelegen oefenterrein Ossendrecht. 
Die oefengroep beschikte over inmiddels achterhaalde 
weerinformatie. En ach ja, die meteorologen hadden het 
eng bureaucratische gelijk volledig aan hun zijde toen ze 
de geüpdatet weersverwachting niet doorgaven aan de 
VeVa-groep in het veld. Het immer geroemde ‘gezonde 
boerenverstand’ haperde hier en deed hen helaas niet 
voorbij die regels denken. Want zoals het adagium luidt 
nietwaar: Regels zijn regels en daar houd je je aan, an-
ders is het eind zoek en de chaos compleet. En laten we 
tenslotte wel wezen zeg: Jou treft toch geen blaam als je 
(adspirant) collega’s in het veld verrast worden door plot-
seling opstekend noodweer met inslaande bliksem die  
14 leerlingen verwondt van wie één zeer ernstig. 

Het staat allemaal nuchter en transparant opgeschreven 
in het onderzoeksrapport ‘Risico’s onderkend?’ van de 
Inspectie Veiligheid Defensie. 

Welnu, op het ‘zwart gat’ van zo’n bijtend koude regel- 
en instructiecultuur waaruit geen transparantielicht ooit 
ontsnapt, mag, wat ons betreft, de special taskforce zijn 
militaire zaklamp met goesting richten. 

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

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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Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
Maart 24 maart  23 maart 23 maart
April 23 april  22 april 22 april 

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

Bovendien merken wij op dat in het interview in de Telegraaf door de 
minister van Defensie een vergelijking wordt gemaakt met de recente 
‘Toeslagenaffaire’ en dat er in een tweet van de minister wordt 
aangegeven dat zij “namens het Kabinet” de aanbevelingen van de 
Commissie Borstlap overneemt. Mogen we daaruit dan afleiden dat 
de kosten voor het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport 
van de Commissie Borstlap ook voor rekening van het kabinet komen 
en niet voor Defensie? Defensie heeft immers al onvoldoende 
financiële middelen om te doen wat nodig is.
We zullen deze kwestie nauwlettend blijven volgen.

Zie www.acom.nl voor:
•  Aanbevelingen bij het onderzoeksrapport ‘Focus op Dutchbat III’
•  Publiekssamenvatting onderzoeksrapport ‘Focus op Dutchbat III’  

van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
•  Brief aan de Tweede Kamer (Beleidsreactie op rapport ‘Focus op 

Dutchbat-III’ en de aanbevelingen van de begeleidingscommissie 
(Commissie Borstlap).

D e f e n s i e  a k k o o r d  m e t  a l l e  a a n b e v e l i n g e n  C o m m i s s i e  B o r s t l a p

Compensatie in geld en (zorg)voorzieningen voor Dutchbat III-veteranen

Foto: NN
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Sinds februari zijn de hoorzittingen hervat. 
Vanwege de coronamaatregelen nu helaas 
nog alleen telefonisch. Uiteraard wel met 
toestemming van de betrokkenen. Wil men 
per se een fysieke hoorzitting dan zal men 
moeten wachten op aangepaste, versoepelde 
of opheffing van de geldende coronamaatre-
gelen. 

Toetsing
Bij de hoorzittingen zijn als vaste vertegen-
woordigers aanwezig: 2 leden van de afdeling 
Bezwaar en Beroep van het ABP, bij hoorzittin-
gen met lichamelijke of geestelijke achter-
grond tevens een verzekerings- en een 
bezwaararts ABP. Een vertegenwoordiger 
vanuit de militaire vakbonden is te allen tijde 
aanwezig. De vertegenwoordiger van de 
militaire vakbond kent de beslissing vanuit het 
ABP aangaande de betrokkene en tevens de 
gronden van diens bewaar tegen de beslis-
sing van het ABP.  

De vertegenwoordiger vanuit de militaire 
vakbond toetst of de gronden van bezwaar 
door betrokkene of zijn vertegenwoordiger 
worden medegedeeld tijdens de hoorzitting. 
Hij/zij toetst ook of betrokkene of zijn verte-
genwoordiger een antwoord krijgt vanuit het 
ABP. Dat wil zeggen van de afdeling Bezwaar 
en Beroep en (eventueel) de verzekerings- 
c.q. bezwaararts.     

Pensioen
Op de hoorzittingen komt van alles en nog 
wat ter sprake. Zo wordt bijvoorbeeld 
gesproken over: 
• arbeidsongeschiktheidspensioenen 
• invaliditeitspensioenen
• bijzondere invaliditeitsverhoging
• volledige schadevergoeding  
• voorzieningen en verstrekkingen
•  ingangsdatum pensioen en hoogte van het 

pensioen
•  weigering toekenning tezamen van een 

arbeidsongeschiktheid en invaliditeits-
pensioen

•  of alleen toekenning van een arbeidsonge-
schiktheidspensioen. 

Arbeidsongeschiktheidspensioen en invalidi-
teitspensioen vormen uiteraard een geldelijke 
vervanging van de arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit, opgelopen in en tijdens de dienst, 
van betrokkene. En het belangrijkste de 
gemiste inkomsten van  betrokkene. 

Arbeidsongeschiktheid is het gevolg van een 
ziekte/aandoening en/of gebrek zoals bijvoor-
beeld het verlies van een hand, arm of been 
waardoor niet of niet geheel de gewone werk-
zaamheden kunnen worden hervat. De 
oorzaak van arbeidsongeschiktheid kan ook 
een geestelijke beschadiging zijn met PTSS 
als gevolg. Invaliditeit als gevolg van even-
eens een verwonding, ziekte of gebrek 
(bijvoorbeeld verlies hand, arm, been of 
geestelijke beschadiging zoals PTSS).   

Smartengeld
De bijzondere invaliditeitsverhoging begint bij 
een toegekende invaliditeit van 10% en is 
bedoeld als smartengeld (geleden pijn en 
gederfde levensvreugde). De volledige 
schadevergoeding, vergelijkbaar met de 
civiele letselschade, wordt echter alleen 
behandeld binnen Defensie zelf maar komt 
ook wel ter sprake bij behandelingshoorzittin-
gen. 

Bij voorzieningen en verstrekking kan men 
bijvoorbeeld denken aan:
•  Leefvoorzieningen zoals financiële tege-

moetkoming sportrolstoel, kinderopvang
•  Werkvoorzieningen zoals aanpassing 

werkplek, vergoeding woon-werkverkeer
•  Kosten geneeskundige verzorging zoals 

financiële tegemoetkoming hoortoestel, 
sportprothese

De ACOM is de bond van Defensiepersoneel die van januari tot 
en met juni 2021 de hoorzittingen van pensioenfonds ABP 

bijwoont. Op deze hoorzittingen kunnen (oud)-militairen hun 
bezwaar kenbaar maken over afwijzing(en) van hun pensioenen 

en/of voorzieningen en verstrekkingen.

Ve r t e g e nwo o r d i g e r  m i l i t a i r e  b o n d e n  a l t i j d  a a nwe z i g  b i j  z i t t i n g

Hoorzittingen pensioenfonds ABP (telefonisch) weer van start

N AT R E S

Foto: Archief ACOM (Auguste Gazôn)
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•  Bijzondere voorzieningen zoals al die kosten 
die gemaakt worden om ervoor te zorgen 
dat (oud) militairen kunnen blijven functio-
neren in de maatschappij.

Er zijn dus, zoals u ziet, een groot aantal 
bespreekpunten/mogelijkheden tijdens 
hoorzittingen ABP.

Hoorzittingen zijn voor de betrokken (oud)-
militair de laatste mogelijkheid om zijn/haar 
bezwaren onder de ‘bevoegde’ aandacht te 
brengen. Na de hoorzitting krijgen betrokke-
nen een ‘Beslissing op bezwaar’ en een 
‘Verslag van de hoorzitting’. Hierna wordt het 
bezwaar of geheel dan wel gedeeltelijk 
toegekend of afgewezen. Uiteraard wordt in 
de beslissing op bezwaar de mogelijkheid  
beschreven om naar de rechtbank te gaan 
voor verdere stappen. 

 

(Fysieke) hoorzitting
Bij de hoorzittingen word je constant verrast 
c.q. leef je mee door wat wordt verteld door 
de betrokkene en zijn familie, vrienden en 
vertegenwoordigers. 

Soms wordt men ook letterlijk meegenomen 
naar de (fysieke) hoorzitting waar het om gaat 
door het ‘inbrengen’ van bijvoorbeeld kapot of 
zwaar bezweet beddengoed vanwege de 
PTSS uitingen tijdens de slaap. Of men laat 
het geluid van boormachines horen om aan te 
geven wat een betrokkene de hele dag hoort 
in zijn beschadigde oren. Ook worden 
(plastische) foto’s/tekeningen en dergelijke 
getoond.

Mocht u, worden opgeroepen voor een 
hoorzitting maak dan gebruik van uw lidmaat-
schap en neem een vertegenwoordiger vanuit 
de ACOM mee om u bij te staan.  
U heeft daar alle recht op.

Ve r t e g e nwo o r d i g e r  m i l i t a i r e  b o n d e n  a l t i j d  a a nwe z i g  b i j  z i t t i n g

Hoorzittingen pensioenfonds ABP (telefonisch) weer van start



Petitie ‘Psst… Geef ons de munitie’ 
massaal ondertekend

Nederlanders die zich zorgen maken over de huidige staat van onze defensie zetten 
massaal hun handtekening onder de petitie ‘Psst.. Geef ons de munitie, teken de peti-

tie..’ De score beloopt bij het ter perse gaan van deze editie 57.000 handtekeningen. 

‘Organisatie onvoldoende voorbereid op een calamiteit tijdens de beroepspraktijkvorming’

Ontbreken RI&E noodlottig voor VeVa-leerlingen 
bij blikseminslag oefenterrein Ossendrecht

Daarmee heeft de organisatie van 
dit burgerinitiatief meer dan 
voldoende munitie in handen om 
een behandeling door de Tweede 

Kamer van dit precaire onderwerp 
af te dwingen. Hoewel, het betreft 
hier wel een thema dat de 
afgelopen twee jaar aan de orde is 
geweest in het parlement. En dat 
is toch een van de condities voor 
een succesvolle ‘debataanvraag’. 

Volgens de initiatiefnemer van de 
handtekeningenactie, ondernemer 
Alexander Ribbink, gaat het in de 
politieke discussies “vaak over 
onderwijs, zorg, asfalt, milieu”. 
Weliswaar heel belangrijke zaken 
maar de “deplorabele staat van 
onze defensie” ontwijkt men 
doorgaans met een grote behen-

digheid. En dat terwijl zonder een 
degelijke defensie onze veiligheid, 
onze vrije en open manier van 
samenleven in feite dagelijks 
(hack-)gevaar loopt. 

Het besef dat een “gezond 
defensieapparaat” van levensbe-
lang is, moet bij velen nog een 
solide ‘landingsplek’ vinden.  
“Ik heb (bij deze campagne) geen 
enkel ander belang dan dat ik een 
Nederlandse burger ben die met 
veel plezier in ons land woont. Ik 
wens dat ook onze toekomstige 
generaties toe”, aldus Ribbink in 
een item bij EenVandaag. 

De meteorologische dienst van 
Vliegbasis Woensdrecht, nabij het 
oefenterrein, wist van het snel 
naderende onweer. De “betrok-
ken functionarissen op Woens-
drecht” gaven, omdat ze geen 
instructie hadden dat wel te doen, 
die “actuele informatie niet door 
aan de instructeurs in het veld”. 
De smartphones van de 5 
instructeurs-begeleiders van de 
groep van 14 VeVa-leerlingen, 
gaven ’s ochtends nog “droog 
weer” meldingen door. Kort 
daarna brak het onweer los met 
noodlottige gevolgen. Een aantal 
leerlingen werd getroffen door de 
bliksem. Eén van hen raakte 
zwaargewond. 

Incomplete risico-inventari-
satie en -evaluatie (RI&I)

De Inspectie Veiligheid Defensie 
die onderzoek deed naar dit 

“noodlottig voorval”, wijst in haar 
onderzoeksrapport ‘Risico’s 
onderkend?’, onder meer op het 
ontbreken van “een medisch 
evacuatieplan”. Mede een gevolg 
van “een incomplete risico-inven-
tarisatie en -evaluatie, waardoor er 
onvoldoende zicht was op de 
risico’s tijdens de beroepspraktijk-
vorming. Nergens was vastgelegd 
hoe de instructeurs in geval van 
slecht weer moesten handelen”, 
constateert de IVD in haar 
onderzoeksrapport. 
Door snel en doortastend 
optreden van de begeleiders kon 
de zwaargewonde leerling in no 
time worden gereanimeerd en 
overgedragen aan de (civiele) 
hulpdiensten. 

Aanbevelingen
Oefeningen, met name ook voor 
VeVa-leerlingen, vereisen een 

zorgvuldige voorbereiding “door 
risico’s te identificeren en deze 
vervolgens af te wegen”. De IVD 
doet Defensie dan ook de 
volgende aanbevelingen:

•  Zorg dat de informatie in 
voorschriften, orders, instructies 
en dergelijke over risico’s en 
hoe deze te beheersen eenslui-
dend is. Beschrijf duidelijk hoe 
te handelen in geval van 
calamiteiten.

•  Maak de risico’s van slecht 
weer een verplicht onderdeel 
van de risico-inventarisatie en - 
evaluatie bij oefeningen en 
koppel deze aan beheersmaat-
regelen om in voorkomend 
geval tijdig te kunnen handelen.

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

Het ‘bliksemongeluk’ van 19 juni 2019 op Defensieoefenterrein Ossendrecht waarbij 
een leerling van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) zwaar gewond werd, 

had voorkomen kunnen worden. Volgens de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) werd bij 
de voorbereiding van de praktijkoefening geen c.q. onvoldoende rekening gehouden 

met “alle risico’s, waaronder die van slecht weer”. De organisatie was bovendien  
“onvoldoende voorbereid op een calamiteit”. 
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Een drieluik over eer en trouw… 
en hun tegendeel

Een Bijbelverhaal waarmee ik tijdens 
de bezinningsmomenten op de  
compound de aandacht van de  

collega’s volledig kon vasthouden,  
is dat in 2 Samuël, hoofdstuk 11.  

Over David en Bathseba. En over Uria, 
de uitgezonden militair. 

Een verhaal over eer en eerloosheid, loyaliteit en opportunisme. 
Een verhaal waarin menig militair op uitzending soms tegen wil en 
dank ook zichzelf tegenkwam. En de eigen angst en twijfels over 
de relatie met “zijn Bathseba”. 

Naverteld kan het bijvoorbeeld zo klinken:

DAVID, thuis in zijn paleis, op het dakterras…
Ze zijn weg.
Op missie.
Mijn mannen.
Mijn helden. 
Sterke jonge leeuwen, belust op prooi.
Vreemd om hen uit te zwaaien en niet mee te gaan.
Altijd ging ik zelf voorop.
Ik was een echte voorvechter.
Nu heeft Joab mijn plaats ingenomen.
De koning heeft het nakijken!

Ik mag straks medailles opspelden.
Het landsbelang wil dat ik hier duimen zit te draaien.
Ongeduldig wachtend op berichten van het front. 

Mijn handen jeuken om in actie te komen.
Ik mis de opwinding, de adrenaline in mijn lijf, vlak voor het 
gevecht,
ik mis de kameraadschap, de harde humor.
Die sfeer, die passie, ik heb altijd gezegd:
het is zelfs beter dan seks!
Hoewel …

Uria
Soldaat ben ik. 
In hart en nieren.
Niet dat ik direct sneuvelbereid ben. 
Ik houd van het leven.
Maar als het moet, vecht ik. 
Voor mijn land. Voor mijn koning.  Voor mijn volk. Voor mijn vrouw. 
Voor onze toekomstige kinderen. Voor hun vrijheid.
Ik was op missie. 
Toen kwam die brief van de koning.

Ik moest met verlof. 
Daar had ik niet om gevraagd.
Als commandant wil ik zijn waar mijn mannen zijn. 
Staan waar zij staan, liggen waar zij liggen. 
Maar ik ben soldaat. Koning David is mijn commandant.
Dus ging ik terug. Naar het thuisfront. Nou ja, naar het paleis.

Het was een vreemd verlof. De koning wilde me iets zeggen. 
Dat had ik meteen in de gaten. Maar hij zei niets. 
Zijn woorden bleven hangen in zijn mondholte. 
Hij liet zijn glas regelmatig bijvullen en spoelde ze weg. 

Het gesprek bleef zonder inhoud.
Ik dronk niet. No can rule is de regel aan het front. 
Dus ook voor mij, zolang mijn mannen daar zijn.
David stuurde me naar huis.
Ik moest maar eens lekker slapen, in een goed bed!
Met zo’n suggestieve knipoog erbij.
Maar mijn mannen slapen op de kale, steenachtige bodem. 
Als ze al tijd krijgen om te slapen. 
Van een warm, zacht lijf naast zich kunnen ze alleen maar dromen.

Ik ben soldaat. En soldaat ben je 24/7. 
Eén met mijn kameraden, ook tijdens mijn verlof.
Bathseba snapt dat niet zo goed. Het lijkt soms of ze jaloers op 
mijn kameraden is. 
En ik geef toe: die kameraadschap zit diep. Ik kon niet wachten 
om terug te gaan.
Bathseba heeft me niet gezien. Dat is maar beter ook.
Op de terugweg kreeg ik een brief mee. Een brief van de koning. 
Om aan generaal Joab te geven.
Wat er in staat? Dat is niet aan mij om te weten. 
Ik ben soldaat. Ik dien mijn koning. Dat heb ik plechtig gezworen. 
Als het moet totterdood…

Batseba, een maand of twee later
“Je wist wat je deed, eigen schuld…!
Moest je zo nodig open en bloot je bad nemen?”
Ze zeiden het niet rechtstreeks, m’n vriendinnen.
Maar ik las het in de blikken die ze op mijn buik wierpen. 
Jaloezie las ik er trouwens ook in!
Want ja, per saldo draag ik wel het kind van de koning!
Was het mijn eigen schuld?
Ik kan niet ontkennen… ik was me heel wel bewust van zijn 
aanwezigheid.
Een man als David zie je niet over het hoofd.
En mijn eigen man?Die leefde voor zijn werk. Die was getrouwd 
met het leger.
Een wereld waar ik volledig buiten stond. Waar hij me buiten hield.
Oorlog voeren is mannenwerk.
David zag me! En zijn ogen vertelden me dat ik gezien mag 
worden.
Het was een spannend spel. Maar het had spel moeten blijven. 
Wat volgde was machtsmisbruik. Het heeft de majesteit behaagd  
mij te nemen. 
Ik ben een vrouw, wat kon ik doen?

Henk Fonteijn
was geestelijk verzorger bij de KL

Schilderij 'Batseba in bad', Artemisia Lomi 
Gentileschi. Pentekening 'David ziet Batseba', 
Georg Pencz. (Publiek domein).
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Maar pas op bij een temperatuur van 5 tot 10 
graden Celsius worden teken weer actief en is 
de temperatuur nog hoger dan zijn ze zeker 
actief. Meer dan een miljoen mensen per jaar 
lopen in Nederland een tekenbeet op en 2% 
tot 3% wordt er ziek van. 
Tijd om bij de eenheid voorlichting over teken 
te geven en ook aan degenen die thuiswerken.

Waarom wil je niet door een teek 
gebeten worden?

Eén op de 5 teken draagt de bacterie Borrelia 
burgdorferi bij zich. Door een beet van de teek 
kan die bacterie overgaan op de mens en de 
ziekte van Lyme veroorzaken. Ongeveer 2% à 
3% van de mensen die door een teek gebeten 
zijn, krijgen de ziekte van Lyme. Jaarlijks zo 
ongeveer 27.000 mensen.

Symptomen van de ziekte van Lyme zijn:
•  binnen 3 maanden een verkleuring van de 

huid bij de tekenbeet die groter wordt. Let 
wel: de meeste mensen krijgen deze 
verkleuring niet.

•  koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, 
in de eerste weken na een tekenbeet.

•  soms gewrichtsklachten, huidklachten, 
zenuwklachten of hartklachten.

De ziekteverschijnselen kunnen lang duren,  
tot enkele jaren.

Als de persoon die gebeten is door een teek, 
deze snel verwijdert en naar de huisarts gaat, 
kan de bacterie met antibiotica worden 
bestreden en zullen de ziekteverschijnselen 
minder erg zijn of wegblijven.

Beter nog is te 
voorkomen dat je door 
een teek wordt 
gebeten. Dat kan 
alleen als je weet wat 
voor beestjes het zijn 
(hoe zien ze eruit), 
waar ze zitten en welke 
voorzorgsmaatregelen 
je kunt nemen.

Hoe een teek te herkennen?

Teken zien eruit als een spin met 8 poten en 
een lijf met kop van minder dan 1 x 1 mm tot 
3 x 2 mm.
 

Waar zitten teken?
Om een tekenbeet te voorkomen, moet je 
eerst weten waar teken zich ophouden. Teken 
zitten in het groen, hoog gras, struiken, 
bomen, maar ook tussen dode bladeren op de 
grond. 
Bij activiteiten in de natuur is het dan ook 
oppassen geblazen. 

Wat te doen om beten  
te voorkomen?

Het beste om ervoor te zorgen dat de teek de 
blote huid niet kan bereiken.
Maatregelen om een tekenbeet zoveel 
mogelijk te voorkomen zijn:

•  blijf zoveel mogelijk op paden (geen gras of 
overhangende struiken enz.)

•  draag kleding met lange mouwen en pijpen
•  draag een hoofddeksel, het liefst aan de 

kleding vast (capuchon)
•  stop de broekspijpen in de sokken
•  draag dichte schoenen
•  op lichte kleding zijn teken beter te zien
•  behandel kleding met een insecten werend 

middel met minimaal 30% DEET. Smeer 
onbedekte huid ook in met DEET. Teken 
houden daar niet van.

De tijd na een beet zoveel mogelijk 
beperken

Met alle genoemde voorzorgsmaatregelen is 
het nog niet zeker dat een teek niet toch de 
weg vindt naar jouw huid en vervolgens bijt. 
Soms jeukt een beet, maar het kan ook zijn 
dat je er niets van merkt. De teek zit dan op de 

Zeker in dit zachte jaargetijde is het oppassen voor teken
Het is bijna lente en minder koud buiten. De dagen zijn langer. Het is een 

prima tijd om buiten te zijn en het groen op te zoeken tijdens buitensporten, 
buitenactiviteiten, oefeningen en ook privé. 
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M i n d e r  k o u d  e n  n a a r  b u i t e n  m a a r …

huid en voedt zich met bloed totdat hij voldaan 
is en zich weer laat vallen.

Het kan dan ook zo zijn dat iemand niets merkt 
en na verloop van tijd toch ziek wordt.
Hoe sneller de teek na de beet verwijderd 
wordt hoe beter het is. Is de teek drager van 
de bacterie, dan komt deze in het lichaam van 
de mens terecht en gaat zich vermenigvuldi-
gen en verplaatsen. Als de teek snel verwij-
derd wordt is de overdrachtstijd van teek naar 
mens kleiner en het aantal bacteriën dat 
overgedragen is, is minder gegroeid.

Omdat een beet van een teek dus niet altijd 
opgemerkt wordt, is het belangrijk het lichaam 
na te kijken na elk bezoek aan het groen. Teken 
zitten bij voorkeur op de volgende plekken op 
de huid:

•  achter de oren 
• in de haargrens 
• onder de oksels
• bij de liezen
• tussen de billen
• bij randen van ondergoed
• en in knieholtes.

Hoe te handelen  
na een beet

Wat te doen als zich een teek in 
jouw huid heeft vastgebeten. 
Verwijder deze dan zo snel 
mogelijk. Daarvoor zijn tekentan-
gen te koop of tekenkaarten.

Wanneer ga je naar de 
huisarts?

1.  als het niet lukt de teek 
te verwijderen  

2.  als de teek misschien 
langer dan 24 uur in de 
huid heeft gezeten

3.  als na enkele dagen tot 
weken een verkleuring 
of rode vlek rond de 
tekenbeet ontstaat

4.  als je op een andere 
plek van het lichaam 
een verkleuring of rode 
vlek ontdekt

5.  als je enkele dagen tot 
maanden na de beet 
griepachtige klachten 
krijgt, gewrichtsklach-
ten, uitstralende pijn of 
minder kracht.

De huisarts zal antibiotica voorschrijven tot 
soms wel 21 dagen of langer.

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CLAS OTCRIJ 18 maart Gesloten

CLAS 30 Natres Bat 1 april Gesloten 

BS Directie Communicatie 14 april Gesloten

CZSK SMVBO 19 april Gesloten

CZSK Zr.Ms. Zeven Provinciën 19 april Gesloten

CZSK Staf GC OEM 20 april Gesloten

CLAS 43 Brigrade Verkennings Eskadron 28 april 8 maart

DOSCO Defensie Gezondheidszorg 1 mei 18 maart

 Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC)

CZSK Hydrografisch Opnemingsvaartuig A (HOV A) 10 mei 22 maart

DOSCO Paresto 10 mei  29 maart

DOSCO DCIOD 10 t/m 12 mei 31 maart

CLAS 1CMICo 10 -14 mei 9 april

DOSCO DC PL 17, 18, 19 mei 5 april

CZSK Maritiem Hoofdkwartier (MHK) 24 mei 5 april

CLAS B-cie 45 Pantserinfanteriebataljon  25 mei 6 april

DOSCO Staf DPOD 2 juni 20 april

Zeker in dit zachte jaargetijde is het oppassen voor teken
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COVID-19, (verplichte) vaccinaties en militairen
We krijgen de laatste maanden veel vragen van militairen 

(en in mindere mate van burgerleden) aangaande CO-
VID-19. De vragen gaan dan veelal over COVID-19 in het 

algemeen maar vaak ook over zaken als de verplichte 
quarantaine (thuis dan wel op een door Defensie te 

bepalen locatie), de verplichte ‘Polymerase Chain Reac-
tion’-test, kortweg: PCR -test en of Defensie de militairen 

kan verplichten een vaccinatie te ondergaan. 

Naar onze mening mogen militairen niet 
verplicht worden een PCR-test te ondergaan. 
Daarnaast is van een dergelijke test een 
medisch geheim. Dit mag dan ook niet 
zomaar (zonder toestemming van de belang-
hebbende) gedeeld worden met de werkge-
ver Defensie. 

Vragen COVID-vaccins
De quarantainemaatregelen kan men, naar 
onze mening, wel verplicht opleggen aan 
militairen. De grondslag hiervoor is artikel 12h 
van de Wet Ambtenaren Defensie (WAD). 
Daarin staat onder meer:

“De militair in werkelijke dienst is verplicht de 
maatregelen in acht te nemen die door Onze 
Minister worden voorgeschreven ter bescher-
ming van de gezondheid van de militair of die 
van anderen, zulks onverminderd de wette-
lijke mogelijkheden ten aanzien van bepaalde 
maatregelen van die verplichting te worden 
ontheven.”

De meeste vragen gaan echter over de 
COVID-vaccins. Enerzijds zijn veel militairen 
van mening dat militairen door (moeten) gaan 
waar anderen stoppen en dus met voorrang 
gevaccineerd zouden moeten/mogen worden. 
Anderzijds zijn (sommige) militairen van 
mening dat het eventueel vaccineren een 
inbreuk is op de integriteit van het lichaam en 
derhalve niet verplicht zou mogen worden 
opgelegd in het geval van het COVID-19 
vaccin.

Ministeriële bevoegdheid
Los van de argumenten die alle betrokkenen 
hebben en op een bepaalde manier wegen bij 
het bepalen van het standpunt zijn er (een 
aantal) feiten, wetten en regelingen die in 
deze van belang zijn en die delen we graag 
met u in dit artikel.

Er is een Wet Immunisatie Militairen 1953 
(WIM) en een Regeling Immunisatie Militairen 
2002 (RIM) en op basis daarvan worden 
militairen al verplicht gevaccineerd. In de RIM 
staat een opsomming van vaccinaties die 
militairen krijgen bij het in dienst komen (en 
die zo nodig herhaald kunnen worden) en een 
opsomming van vaccinaties die men alleen 
kan/zal krijgen als men om redenen van dienst 
in een gebied dient te verblijven waar een 
bepaalde ziekte endemisch is. De minister 
van Defensie kan op basis van artikel 3 van de 
WIM militairen de verplichting op leggen zich 
te laten vaccineren. In dit artikel staat onder 
meer:

1.  Onze Minister is bevoegd militairen de 
verplichting op te leggen zich, ter voorko-
ming van optreden of verspreiding van 
ziekten in de strijdkrachten, aan revaccinatie 
tegen pokken en aan iedere door hem 
nodig geoordeelde inenting en herinenting 
tegen andere ziekten, te onderwerpen.

2.  Alvorens een verplichting als bedoeld in het 
eerste lid, wordt opgelegd, kan Onze 
Minister advies vragen aan een door hem 
ingesteld commissie van deskundigen.”

Dit advies is door de minister gevraagd aan de 
Commissie Deskundigen Immunisatie 
Militairen (CIDM) en ontvangen. Daar is ook 
een appreciatie op gegeven door de Militair 
Geneeskundige Autoriteit, commandeur-arts 
Remco Blom.

Op basis van deze adviezen heeft de minister 
de bevoegdheid om middels vast te stellen 
regel(ing)en die verplichting op te leggen. De 
meest voor de hand liggende optie daarbij zou 
het aanpassen van de RIM zijn, maar dat zou 
in dit geval impliceren dat elke militair 
verplicht gevaccineerd dient te worden 
aangezien COVID-19 wereldwijd endemisch 
is. Dat lijkt niet alleen onwenselijk maar zou 
ook een vreemd signaal zijn in een tijd waar 
niet voldoende vaccins voor handen zijn.
Defensie is dan ook met een voorstel 
gekomen voor een tijdelijke regeling en over 
deze regeling dient Defensie, op basis van het 
besluit Georganiseerd Overleg Defensie 
overleg te voeren met de bonden1. Wel is het 
in deze kwestie zo dat, indien er geen 
overeenstemming2 bereikt wordt tussen de 
sociale partners, de minister deze regel(ing) 
toch kan doorvoeren.

S O D
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COVID-19, (verplichte) vaccinaties en militairen

Er zijn in deze kwestie voor ons 
de volgende vragen, - in willekeu-
rige volgorde:
•  Er mag zeker niet lichtzinnig 

worden omgesprongen met de 
mogelijkheid voor de minister 
om vaccinaties verplicht op te 
leggen aan militairen. Zeker in 
het geval van de huidige 
vaccinaties waar nog veel 
onduidelijkheden zijn, met 
name over de eventuele 
effecten op de langere termijn;

•  Bij het opleggen van de 
verplichting dient dit gebaseerd 
te zijn op de risico’s in het 
gebied waar de werkzaamhe-
den dienen te worden uitge-
voerd en dient door het 
niet-vaccineren de inzet van de 
krijgsmacht in gevaar te komen;

•  Er mag, naar onze mening, 
derhalve nooit gekozen worden 
voor een vaccinatieplicht op 
basis van bedrijfsvoeringsa-
specten;

•  Wij zijn van mening dat 
militairen moeten worden 
gemotiveerd om zich vrijwillig 
te laten vaccineren en zijn 
ervan overtuigd dat het 
overgrote deel van de militairen 
zich, zo spoedig als mogelijk, 
zal willen laten vaccineren. Wij 
vinden dan ook dat Defensie 
zich maximaal moet inspannen 
om zeker te stellen dat voor 
militairen die voor vervulling 
van de dienst in het buitenland 
dienen te verblijven in een 
gebied waar het risico van 
COVID-19 hoger is dan in 
Nederland, voldoende vaccins 
beschikbaar zijn om eenieder 
die dat wenst ook daadwerke-
lijk te kunnen vaccineren;

•  Naar onze mening mag uitslui-
tend aan groepen militairen de 
verplichting worden opgelegd 
zich te laten vaccineren tegen 
COVID-19 indien de betreffende 
militairen, die voor vervulling 
van de dienst in het buitenland 
dienen te verblijven in een 
gebied waar het risico van 
COVID-19 hoger is dan in 
Nederland;

Tot slot wijzen wij u graag op de 
uitzonderingsbepaling in artikel 5 
en 6 van de WIM. Op basis van 
deze artikelen kunt u worden 
vrijgesteld van een eventuele 
vaccinatieplicht op geneeskundige 
gronden of op gronden ontleend 
aan godsdienst, levensbeschou-
wing of zedelijke overtuiging 
gewetensbezwaren. 

Voor de in dit artikel aangehaalde 
wetten en regelingen, de brieven 
van Defensie, de CIDM en de 
reactie daarop en onze inhoude-
lijke reactie verwijzen wij u graag 
naar www.acom.nl.

Foto's bij dit artikel: UMC Utrecht

S O D

Nog altijd geen beweging bij Defensie tot 
hervatting overleg arbeidsvoorwaarden

Het blijft van de kant van Defensie oorverdovend stil met betrekking tot 
een opening in de arbeidsvoorwaarden. Het is overduidelijk dat Defensie 

nu al bijna 2 jaar lang doelbewust, gemaakte afspraken met militaire 
precisie saboteert en ondermijnt.

Wij hebben daar meermaals op 
gewezen en voor gewaarschuwd. 
Ook de Advies- en Arbitragecom-
missie heeft recent in haar advies 
aangaande het loongebouw, gewag 
gemaakt van deze ontwikkeling. 

Het gaat dan, wij tamboeren daar 
weer op, om gemaakte afspraken 
betreffende:
•  nieuwe verbeterde arbeidsvoor-

waarden
• een nieuw loongebouw
•  een vervanging van het huidige 

Flexibele Personeelssysteem 
(FPS)

•  een levensfasebewust perso-
neelsbeleid

•  de inrichting van één uniforme 
employabilityorganisatie. 

Het slagveld zou nog te overzien 
zijn geweest als het bij deze punten 
was gebleven. Maar de opsom-
ming van afspraken en processen 
die de werkgever kennelijk aan zijn 
laars lapt, begint wel heel lang te 
worden. Je zou er moedeloos van 
worden.

Nog altijd geen boter  
bij de vis

Als gevolg van deze situatie is, 
zoals bekend, het overleg met 
Defensie sinds 23 december 2020 
opgeschort. Dit met uitzondering 
van de reorganisaties die per 
Defensieonderdeel worden 
besproken in een informeel 
overleg reorganisaties (ioREO). 
De verwachting was en is dat 
Defensie door dit signaal tot 

inkeer zou komen en met boter bij 
de vis weer aan de onderhande-
lingstafel zou aanschuiven. Dat 
men zou beseffen dat afspraken 
er zijn om die gestand te doen.  
En mocht gestandhouding om 
wat voor reden dan ook niet 
lukken, dat goed fatsoen en 
betamelijkheid voorschrijven om 
te proberen in overleg met de 
gesprekspartner(s) tot nieuwe 
afspraken te komen. Helaas 
moeten we inmiddels de conclu-
sie trekken dat de afgelopen 
anderhalf jaar bij de werkgever 
Defensie veel ‘begrip’, veel dure 
woorden als ‘respect en waarde-
ring voor de medewerkers’ de 
boventoon voerden. Lege 
woorden die op het moment van 
de waarheid: omzetting in daden, 
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van geen enkele waarde bleken.
Bij de overleggen die vooralsnog 
wel doorgang vinden, worden we 
geregeld geconfronteerd met 
reorganisatieplannen die op het 
eerste oog weinig tot geen 
effecten hebben voor het huidige 
personeel. Voorgenomen reorgani-
saties waarbij, ondanks alle huidige 
tekorten aan personeel in de 
organisatie, sprake is van een groei 
aan arbeidsplaatsen. Als we dan 
dieper in die plannen duiken en 
goed kijken wat er wel maar ook 
wat er niet op papier is gezet, 
komen we tot andere conclusies. 
 
Eerder hebben wij herhaaldelijk 
aangegeven de processen bij 
Defensie Materieel Organisatie 
(DMO) nauwgezet te volgen. Ook 
bij de KMar zien wij dat we over 
bepaalde werkorganisaties of 
feitelijke reorganisaties niet, te laat 
of onvolledig worden geïnfor-
meerd. Niet voor het eerst zal dan 
gedurende het proces blijken dat 
ook de medezeggenschap niet of 
niet volledig is betrokken en vooral 
dit laatste baart ons zorgen. 

Noodzaak goed functione-
rende medezeggenschap

De hele Defensieorganisatie is voor 
wat betreft de bedrijfsvoering, 
uitvoering en toepassing van 
wet- en regelgeving gebaat bij een 
goed functionerende medezeggen-
schap. De medewerkers die zich 
kandidaat stellen voor de medezeg-
genschap doen dit vrijwillig maar 
op het moment dat ze daadwerke-
lijk gekozen zijn in een medezeg-
genschapcommissie (MC) is dat 
niet meer vrijblijvend. Ze besteden 
daar dan heel veel uren aan, vaak 
ook in eigen tijd, om de medezeg-
genschap goed te laten functione-
ren. Het is dan ook uiterst teleur-
stellend te moeten vernemen dat 
er toch nog steeds commandanten 
en hoofden van diensteenheden 
zijn die menen zaken die overleg-
plichtig zijn buiten de medezeggen-
schap om te kunnen inregelen. Dit 
verdienen de medewerkers die 

participeren in de medezeggen-
schap niet en dat doet ook het 
nodige met de vraag 'Waarom doe 
ik dit allemaal.' Gelukkig zien we 
dat MC-leden ook strijdbaar zijn en 
niet zomaar over zich heen laten 
lopen. Veelal weten ze ook de weg 
richting de bonden te vinden. 

De ACOM staat alle MC-leden die 
komen met vragen of die willen 
spiegelen, altijd bij met raad en 
advies. Of het betreffende MC-lid 
lid is van de ACOM of niet, maakt 
in zo’n geval niet uit. Wij stellen ons 
op het standpunt dat een MC-lid 
zijn/haar taken en verantwoordelijk-
heden uitvoert voor de eenheid en 
daar zitten per definitie ook leden 
van de ACOM bij.

Ook in het georganiseerd overleg 
zien we deze tendens terug. Ook 
daar twijfelt de top of zaken wel of 
niet overlegplichtig zijn. Zodra men 
twijfelt is voor ons duidelijk dat het 
overleg ‘de top’ waarschijnlijk niet 
goed uitkomt en dat zijn ‘wijsheid’: 
“Als het niet kan zoals het moet, 
dan moet het maar zoals het kan”, 
waarschijnlijk weer van toepassing 
is. Dat daarbij afspraken en 
mogelijk wet- en regelgeving 
worden overtreden is dan minder 
relevant. Wat dit doet met bijvoor-
beeld het integriteitsvraagstuk en 
de 'Gedragscode Defensie' zal 
mogelijk in de toekomst nog 
blijken.

Militair verpleegkundige 
Terug naar één van de plannen 
waar bij nadere bestudering toch 
meer loos was dan in eerste 
instantie uit de stukken bleek. Het 
betrof hier de invoering van de 
Onderofficier Logistiek Geneeskun-
dig (OO LOG GNK) bij het CLAS. 
Met de introductie van de OO LOG 
GNK werd met name voorzien in 
uitbreiding van ondersteuning en 
processen in het kader van 
materieelbeheer en onderhoud bij 
de geneeskundige dienst. Deze 
nieuwe categorie zou geen 
verplichtingen in het kader van het 
register Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (BIG registratie) 
hebben en daarmee bijdragen aan 
een hogere beschikbaarheid en 
continuïteit op de militaire werk-
vloer. Daarnaast zou binnen de 
verpleeggroepen de functie van 
militair verpleegkundige geïntrodu-
ceerd worden. Met de introductie 
van deze groep zou invulling 
gegeven worden aan de wens om 
de druk op de categorie algemeen 
verpleegkundigen (AMV-ers) te 

verlagen zonder concessies te 
doen aan het zorgniveau. De 
beschikbaarheid van verpleegkun-
dige capaciteit zou zodoende toene-
men. Immers, de AMV-er zou zich 
met name kunnen richten op de 
zorgtaken en niet op de militaire 
aspecten leider en instructeur. Bij 
de bespreking van dit plan kwamen 
wij al snel tot de conclusie dat de 
invoering en introductie van OO 
LOG GNK heel veel gevolgen zou 
hebben voor het loopbaanpad en 
mogelijke functies voor de huidige 
AMV-er. Gelukkig werden onze 
conclusies en zorgen gedeeld door 
CLAS en onze zusterorganisaties 
en worden de plannen momenteel 
op een dusdanige wijze herschre-
ven dat er recht gedaan wordt aan 
de positie van de AMV-er. Voor de 
actuele ontwikkelingen zullen wij u 
via de website en in het volgende 
ACOM Journaal verder informeren.

Implementatie afgeronde 
reorganisatieplannen

Een ander proces dat nog steeds 
doorgang vindt betreft de personele 
implementatie van afgeronde 
reorganisatieplannen. Eenvoudig 
gezegd wie komt er nu daadwerke-
lijk op een functie, wie behoudt zijn 
functie en voor wie moet er een 
nieuwe functie gezocht worden. Er 
doen binnen de Defensieorganisa-
tie momenteel verschillende 
verhalen de ronde dat “de bonden” 
deze processen tegenhouden of 
dat medewerkers niet bevorderd 
worden omdat “de bonden” dat 
niet willen. Wat er tijdens een 
zogenoemde BCO PI gebeurt is dat 
“de bonden” toezien of het 
functietoewijzingsproces op een 
juiste wijze heeft plaatsgevonden. 
Het betreft hier zuivere procestoet-
sen die “de bonden” uitvoeren. 
Wat wij bijvoorbeeld vaak tegenko-
men is dat medewerkers niet 
worden aangeboden. Dit omdat 
P&O medewerkers die op een 
andere functie zitten niet wil laten 
gaan. Wij hebben nu, in geval van 
een bevordering, de afspraak 
gemaakt dat iedere militair 
gedurende de gehele plaatsingspe-
riode in aanmerking kan komen 
voor plaatsing op een functie 
waaraan een naasthogere rang is 
verbonden. Mochten “de bonden” 
dus tijdens een BCO PI constate-
ren dat bepaalde processen niet of 
niet geheel goed zijn doorlopen, 
kan de conclusie zijn dat het 
betreffende proces opnieuw dient 
plaats te vinden.

S O D
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De grote, ferme of benauwd schrale verkiezingsbeloften 

Defensie in de verkiezingsprogramma’s 
2021-2025 (II)

Hoe staat ‘Defensie’ er voor in verkiezingsprogramma’s? De verkiezingsprogramma’s 
van de meeste partijen behelzen toch wel meer of minder doordachte defensie-

paragrafen. Andere lijken zich er met een jantje-van leiden van afgemaakt te hebben, 
- alsof pas achteraf het besef doorbrak dat er ook nog zoiets is als ‘de krijgsmacht’.

In ACOM Journaal (februari en maart) geven wij ruim 
baan aan de opvattingen, eisen, wensen en verge-
zichten van de Nederlandse politieke partijen 
betreffende onze krijgsmacht en defensie. 
Maar liefst 37 partijen dingen straks naar de gunst 
van de kiezer. De novicen en degene die bij de vorige 
verkiezing achter het net visten dienen een waarborg-
som van € 11.250 bij de Kiesraad1 neer te leggen 
naast de nodige ondersteuningsverklaringen.  

Om niet in de fuik te lopen van (onbewuste) vooringe-
nomenheid en (ideologische) voorkeur, geen samen-
vatting maar een integrale weergave van de stand-
punten, wensen etc. betreffende Defensie van de 
partijen die meedoen aan de Kamerverkiezingen en 
nu al vertegenwoordigd zijn in het parlement. 

In deze editie de tweede en laatste tranche waarin: 
de Partij voor de Vrijheid (PVV); GroenLinks (GL); Partij 
van de Arbeid (PvdA); Partij voor de Dieren (PvdD); 
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).

1 Zie: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/tweede-kamer/organiseren-verkiezing/oprichten-politieke-partij

De “Defensie-inzet (moet) allereerst gericht zijn op 
het veilig houden van ons eigen land.”
Nederland moet, wil de PVV, weer zeggenschap 
krijgen over de eigen grenzen die “door Defensie 
gecontroleerd worden.”

De krijgsmacht gaat zich, als de PVV het voor het 
zeggen heeft, bij zijn exclusieve binnenlandse inzet 
ook richten “op het bewaken van meer locaties die 
voor terrorisme gevoelig zijn. Militairen moeten (ook) 
ingezet worden bij de aanpak van “grootschalige 
rellen, zoals (-) die in 2020 in probleembuurten als de 
Haagse Schilderswijk”. 
Over de omvang van het budget waarop Defensie 
mag rekenen voor de uitvoering van al deze (extra) 
taken, blijf de PVV (vooralsnog) het antwoord 
schuldig. 

Actiepunten PVV
• Stoppen ontwikkelingshulp 
•  Defensie wordt ingezet voor bewaking van de 

eigen grenzen 

•  Geen vage buitenlandse missies voor onze 
militairen maar inzet om Nederland veilig te 
houden 

•  Leger waar nodig inzetten om straten van Neder-
land terug te veroveren 

• Geen dubbele nationaliteit Defensiemedewerkers 
• Geen zinloze Defensie-investeringen zoals de JSF 
•  Betere beloning en zorg voor onze (gewezen) 

militairen 
• Geen EU-leger 
• Turkije uit de NAVO 
•  Goede relaties met grootmachten VS en Russi-

sche Federatie 
•  Straffen verantwoordelijken terreuraanslag MH17 

inclusief sancties 
•  Verhuizen Nederlandse ambassade Israël naar 

Jerusalem  
•  Afschalen diplomatieke betrekkingen met sharia-

landen en eisen aan diplomaten 
• Nexit, Nederland verlaat de Europese Unie.

PVV
‘Het gaat om u; Verkiezingsprogramma 2021 – 2025’

De Partij voor de Vrijheid (PVV) is voorstander van een sterke krijgsmacht waarvan 
de taken in hoofdzaak gericht zijn op de bescherming en beveiliging van het eigen 
land en de eigen bevolking. Dus in geen geval “allerlei vage buitenlandse missies in 
landen als Mali”.  

V E R K I E Z I N G E N
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GroenLinks
‘Tijd voor nieuw realisme’
Verkiezingsprogramma 2021

GroenLinks wil een sterke(re) Europese Unie die zich wapent tegen bedreigingen 
vanuit landen als “China en Rusland”. In de opvatting van de ‘Groenen’ moet de EU 
ook onafhankelijker worden van de Verenigde Staten “ongeacht wie er in het Witte 
Huis zit”. 

Nederland moet op zoek en investeren “in nieuwe 
bondgenootschappen met gelijkgezinde landen en 
regio’s, zowel binnen als buiten de EU. (-)
GroenLinks steunt alleen militaire interventies als 
uiterste redmiddel en als deze hand in hand gaan 
met langdurige diplomatie, humanitaire hulp en 
wederopbouw. En als er een helder mandaat is 
vanuit het internationale recht, bijvoorbeeld via de 
Verenigde Naties. GroenLinks is voorstander van 
betere militaire samenwerking binnen de Europese 
Unie, waarbij ons eigen leger meer gespecialiseerde 
taken uitvoert.”

Programmapunten GroenLinks
•  Nederland zet zich in voor betere samenwerking 

tussen krijgsmachten binnen de Europese Unie. (-) 
We werken toe naar een Europese defensie-
macht, waarbij de inzet van Nederlandse militairen 
altijd het mandaat blijft van het Nederlandse 
parlement. We willen een gezamenlijke EU-zetel 
in de VN-Veiligheidsraad.

•  We geven ons leger meer gespecialiseerde taken. 
We investeren in de marine, die we ook inzetten 
om het Caribische deel van ons Koninkrijk te 
beschermen. Daarnaast zet Nederland in op het 
tegengaan van onlineoorlog (’cyberwar’), de 
beveiliging van informatie en versterking van de 
diplomatieke dienst.

•  We spannen ons in om wapens de wereld uit te 
helpen. Nederland ondertekent het VN-verdrag tot 
een verbod op kernwapens en we maken ons 
hard voor het wereldwijd nakomen van verdragen 
tegen landmijnen en clusterbommen. Binnen de 
EU nemen we initiatieven tot wederzijdse 
ontwapening, waarbij ook kernmachten als China, 
India Rusland en de Verenigde Staten worden 
betrokken. Nederland streeft naar strikte internati-
onale afspraken over de inzet van nieuwe wapen-
systemen, zoals bewapende drones, cyberaanval-
len en hypersone raketten.

•  Ons land biedt geen plaats aan wapenbeurzen en 
de overheid ondersteunt Nederlandse bedrijven 
niet bij deelname aan internationale wapenbeur-
zen. Nederland wordt strenger in het verlenen van 
exportvergunningen voor wapens aan landen die 
ze mogelijk voor verkeerde doeleinden inzetten. 
Bij voorkeur in Europees verband, maar als het 
moet zelfstandig. Technologie en apparatuur voor 
cybersurveillance gaan ook onder het wapenex-
portbeleid vallen.

•  Nederland draagt bij aan rechtvaardige oplossin-
gen van de meest ontwrichtende conflicten. (-) In 
het Israëlisch-Palestijnse conflict streven we naar 
een rechtvaardige tweestatenoplossing. (-) 
Nederland erkent Palestina als staat, zoals 
inmiddels 138 andere landen.

maken.

PvdA
‘Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland’
Verkiezingsprogramma PvdA 2021-2025

“Wie geen instabiliteit wil importeren moet stabiliteit exporteren. Interne en  
externe veiligheid zijn met elkaar vervlochten. Veiligheid is veel meer dan de defen-
sie op orde hebben of gewapende conflicten tussen en binnen landen voorkomen of 
op te lossen. (-)

Er zijn nieuwe bedreigingen die om aanpassing 
vragen zoals cyberoorlog, mis- en desinformatie-
campagnes ‘fake news’ en hedendaags terrorisme. 
Nederland draagt zijn steentje bij aan het bevorderen 
van de internationale rechtsorde en is bereid deel te 
nemen aan vredesmissies. 
Daarbij houdt de PvdA vast aan de 3D aanpak 
(‘Development, Defence, Diplomacy’), waarbij de 
politieke en ontwikkelingsdimensie leidend zijn en 
niet louter de militaire. Van Nederlandse deelname is 
alleen sprake als er voor de missie een volkenrech-
telijk mandaat is en instemming van de Tweede 
Kamer en eventuele toepassing van militair geweld 
deel uitmaakt van een weldoordachte langetermijn-
strategie. De Verenigde Naties zijn de belangrijkste 

instelling voor de aanpak van urgente mondiale en 
regionale veiligheidsvraagstukken. (-)
De NAVO staat voor de collectieve verdediging van 
haar leden, de meesten van hen zijn ook lid van de 
EU. De VS willen echter een grotere bijdrage van de 
Europese landen, de in NAVO verband afgesproken 
norm van 2 procent van het Bruto Binnenlands 
Product. Zolang de EU niet in staat is die rol en 
verantwoordelijkheid over te nemen, ligt het voor de 
hand de Europese poot binnen de NAVO te verster-
ken. De zogenaamde ‘out of area’ rol van de NAVO 
past minder bij de veranderde verhoudingen tussen 
de VS en Europa. De EU past bestaande afspraken 
over veiligheids- en defensiebeleid aan om die taak 
van de NAVO over te nemen. Dit zou ook aanzienlijk 
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bijdragen aan de strategische autonomie van de EU 
die daardoor nog beter invulling kan geven aan haar 
ambities op het terrein van buitenlandpolitiek en 
Europese veiligheid.

Keuzes van de PvdA:
•  Actieve rol in buitenland. Nederland speelt een 

actieve rol in conflictpreventie spreekt regeringen 
aan op mensenrechtenschendingen en staat pal 
voor de internationale rechtsorde. Ook bestrijden 
we klimaatverandering, en de droogte, overstro-
mingen en voedselschaarste die daardoor worden 
veroorzaakt.

•  Verhogen van het defensiebudget. Dit past bij de 
grondwettelijke opdracht om de internationale 
rechtsorde te beschermen en de noodzaak om 
taken binnen de NAVO en de EU naar behoren uit 
te voeren. We investeren in de krijgsmacht, de 
mannen en vrouwen die ons veilig houden, en in 
het kunnen uitvoeren van missies. Daarbij horen 
goed opgeleid en divers personeel, met een 
fatsoenlijk salaris en voldoende collega’s.

•  Alle massavernietigingswapens de wereld uit. Nog 
altijd zijn er kernwapens op de wereld en dreigen 
er zelfs nieuwe bewapeningsrondes ook in Europa. 
We versterken het Non Proliferatie Verdrag (dat 
landen dwingt af te zien van kernwapens en 
kernwapenmogendheden verplicht hun arsenalen 
af te bouwen). We verlengen de START en INF 
verdragen over strategische en middellange 
afstand wapens. We voorkomen de plaatsing van 
nieuwe nucleaire wapens in Europa. Nederland 

slaat geen kernwapens op. De F35 heeft geen 
nucleaire capaciteit.

•  Beschermen tegen cyberaanvallen. In toenemende 
mate spelen conflicten zich af in cyber space. 
Militaire en industriële spionage vormen een 
directe bedreiging voor onze bedrijven en cruciale 
infrastructuur. Cyberaanvallen zijn aan de orde van 
de dag. Nederland geeft prioriteit aan bescherming 
op dit gebied. (-)

•  Een krijgsmacht die zich naast NAVO taken toelegt 
op mogelijke internationale vredesmissies. 
Nederland blijft in staat aan meerdere internatio-
nale operaties tegelijk een bijdrage te leveren. 
Daarom investeren we in defensiepersoneel en 
hun training. Ook levert de krijgsmacht civiele 
bijstand in noodsituaties.

•  Zorg voor veteranen. De PvdA voelt zich betrokken 
bij de uitvoerders van missies. We leven met hen 
mee en hebben waardering voor hun inzet. Na 
afloop is er blijvende zorg voor trauma’s van vetera-
nen. Controle door de Veteranenombudsman is 
cruciaal.

maken.

Partij voor de Dieren
‘Idealisme is het nieuwe realisme. Plan B’

Westerse regeringen, waaronder Nederland, moeten zich gaan richten op het  
wegnemen van de voedingsbodem van conflicten. De Partij voor de Dieren  
wil dat Nederland stopt met het steunen van gevechtsmissies. 

(-) De Partij voor de Dieren is van mening dat 
gevechtsmissies en bombardementen nooit zullen 
leiden tot duurzame vrede en dat militaire betrok-
kenheid bij conflicten en bombardementen strijdig 
zijn met de waarden van mededogen en duurzaam-
heid.
Bij vredesoperaties staat het eerbiedigen van 
mensenrechten en dierenrechten op de eerste 
plaats. De Partij voor de Dieren wil alleen vredes-
operaties van de Verenigde Naties met een stevig 
politiek mandaat. We beoordelen alle voorgestelde 
VN-missies afzonderlijk op proportionaliteit, effectivi-
teit en legitimiteit, en altijd met respect voor het 
internationaal recht.

De Defensiestandpunten
•  Nederland werkt niet mee aan gevechtsmissies, 

ook niet van de NAVO.
•  Nederland behoudt de volledige zeggenschap over 

zijn eigen krijgsmacht. Er komt geen Europees 
leger.

•  Nederland koopt geen nieuw groot vechtmaterieel 
zoals straaljagers en duikboten.

•  De leeftijd waarop onze militairen uitgezonden 

mogen worden op missies wordt verhoogd van  
18 naar 21 jaar.

•  Defensie onthoudt zich op iedere wijze van het 
actief rekruteren van minderjarigen, ook in het 
kader van voorbereidende militaire opleidingen.

•  Het wapenexportbeleid wordt zo aangescherpt 
dat er vanuit Nederland en de EU geen wapens 
geleverd worden aan repressieve en autoritaire 
staten die mensenrechten schenden. Nederland 
zet zich – ook binnen de EU – in voor naleving van 
verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en 
voor wereldwijde regulering van de wapenhandel.

•  Nederland ondertekent het VN-verdrag voor een 
verbod op kernwapens. Aanwezige kernwapens 
worden op korte termijn uit Nederland verwijderd. 
Nederland werkt samen met andere landen aan 
een universeel verbod op het gebruik van kernwa-
pens.

•  Nederland neemt het voortouw in de ontwikkeling 
van een internationaal juridisch kader voor het 
gebruik van bewapende drones (onbemande 
vliegtuigen).

•  Bij internationale humanitaire hulpoperaties wordt 
ook hulp aan dieren geboden. (-)

V E R K I E Z I N G E N
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“Het strijdtoneel, de wapens en de snelheid van 
oorlogvoering veranderen in hoog tempo. Des te 
groter is het respect en de waardering voor de militair 
die te midden van alle tumult op zijn of haar post 
blijft!” Om deze en nog meer redenen moet de 
bondgenootschappelijke afspraak om minimaal 2% 
van het BBP te steken in Defensie wettelijk worden 
vastgelegd als broodnodig uitgangspunt”. 

Dit wil de SGP met Defensie: 
•  Defensie mag straks niet de rekening van de crisis 

gaan betalen. Concreet: vanuit een stip op de 
horizon investeren in goede mensen, de modernste 
middelen en technologieën, en een besluitvorming 
die hierbij past.

•  Willen we serieus invulling geven aan de drie 
hoofdtaken van Defensie, dan is daar een meerja-
renperspectief voor nodig op de te bereiken doelen, 
de benodigde middelen, en de bijbehorende 
budgetten. Vrede en veiligheid zijn te belangrijk om 
over te laten aan de politieke waan van de dag.

•  Besluitvorming over militaire missies moet uiterst 
zorgvuldig gebeuren. Zowel de verwachte effectivi-
teit van de Nederlandse bijdrage en van de missie 
als geheel, als de medische- en veiligheidsvoorzie-
ningen voor militairen, moeten daarbij centraal 
staan. Het voorkomen van burgerslachtoffers, en 
transparantie hierover, is van onverminderd belang.

•  Het internationale (oorlogs-)recht en een mandaat 
van de Veiligheidsraad blijven zeer wenselijk voor 
legitiem militair optreden. Toch kunnen, gezien de 
politisering en eenzijdigheid van de EU en de VN, 
ook andere bondgenootschappen leidend zijn. Met 
name is dat het geval bij genocides of oorlogsmis-
daden. In alle gevallen moet Nederland vóór militair 
ingrijpen positief kunnen antwoorden op vragen 
over gerechtvaardigde doelen, proportionaliteit en 
verwachte effectiviteit.

•  Geografisch en geopolitiek is Turkije een relevante 
militaire bondgenoot. Maar niet tegen elke prijs. 
Gelet op hoe Turkije zich ontwikkelt, bijvoorbeeld als 
het gaat om de vrijheden voor politieke oppositie of 
voor christenen, moet de NAVO Turkije een 
ultimatum stellen. Als het land zich de komende 
jaren structureel tegen NAVO-bondgenoten blijft 
verzetten door provocerend of vijandig gedrag (zoals 
militaire aankopen bij Rusland, agitatie jegens Israël 
of ongecoördineerde agressie tegen anderen), dan 
wordt Turkije in het uiterste geval lid-af. Militaire 
geheimen mogen niet in de verkeerde handen 
vallen.

•  Nucleaire proliferatie is een van de grote problemen 
van onze tijd. Ons land moet internationale afspra-
ken bevorderen over het verminderen van het aantal 
kernwapens. Ook betere beveiliging van en toezicht 
op kernwapens is nodig. Eenzijdige ontwapening 
kan contraproductief, en dus zelfs gevaarlijk zijn.

•  Energieveiligheid en economische veiligheid wint 
aan belang door toenemende schaarste van olie, 
gas en andere grondstoffen. Nederland moet zich 
zowel inzetten voor toegang tot grondstoffen als 
voor minder afhankelijkheid van fossiele brandstof-
fen – zeker vanuit malafide staten die terreur 
steunen.

•  Onze militairen opereren vaak onder buitengewoon 
moeilijke en gevaarlijke omstandigheden. Alleen al 
dáárom verdienen ze waardering en respect. Dat 
kan onder andere door hen goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Neder-
land moet de benodigde miljoenen investeren in 
een marktconform loongebouw om zo verzekerd te 
kunnen zijn en blijven van goede en gemotiveerde 
mensen.

•  Goede huisvesting, voedselvoorziening, uitrusting en 
medische zorg moeten bij Defensie vanzelfsprekend 
zijn, zowel voor militairen op missie als ‘thuis’. (-) 
Daar hoort ook bij dat we voortvarend werk maken 
van een krachtig, veilig en coherent IT-systeem voor 
operaties, logistiek en dataverwerking.

•  De veiligheidscultuur binnen de krijgsmacht blijft 
continue een aandachtspunt. (-) 
Bij ernstige misstanden moeten verantwoordelijken 
ter verantwoording worden geroepen en niet 
zomaar ‘weggepromoveerd’.

•  Het reservistenleger moet op peil blijven. Dit kan 
het tekort aan techneuten en technici beperken. 
Ook het aantal cyberreservisten dient te worden 
uitgebreid om meer te kunnen profiteren van de 
kennis en expertise die onder burgers aanwezig is.

•  Bij goed werkgeverschap hoort de beste veteranen-
zorg, in het bijzonder voor slachtoffers van PTSS. 
Defensie moet zich flexibel en welwillend opstellen 
tegenover privé initiatieven die het welzijn van 
PTSS-slachtoffers bevorderen, en die, waar nodig, 
(financieel) ondersteunen.

•  Alleen al gezien de risico’s waar militairen aan 
kunnen blootstaan, is goede geestelijke verzorging 
essentieel. Binnen deze dienst moet volop ruimte 
blijven voor verzorgers vanuit de orthodox-christelij-
ke traditie.

•  Nederland moet blijven bouwen aan een veelzijdige 
en robuuste krijgsmacht bestaand uit marine, 
luchtmacht, landmacht, marechaussee en ‘cyber’. 
Bijzondere aandacht is nodig voor niches zoals 
special forces, ballistische raketverdediging, 
onderzeeboten en (strategisch) luchttransport.

•  We moeten rekening houden met het gevaar dat 
(digitale) oorlogvoering zich in de toekomst óók richt 
op cruciale (civiele) infrastructuur zoals elektriciteits-
centrales, datacenters of waterkeringen. Om goed 
voorbereid te zijn op deze digitale oorlogvoering 
moet meer budget worden vrijgemaakt voor het 
defensie-cybercommando en de MIVD. (-)

Staatkundig Gereformeerde Partij
‘In vertrouwen-Verkiezingsprogramma 2021-2025’

De SGP staat voor “een sterke, moderne en flexibele krijgsmacht”. Een sterke 
krijgsmacht is geen doel op zich maar “een middel om veiligheid voor de burgers  
en vrede tussen staten te bevorderen (-)”. Dit is een kerntaak van de overheid die 
“grote (menselijke) offers (kan) vergen. (-)”
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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. 
Of u nu voor het eerst een woning huurt, koopt, 
verbouwt, of u verhuist naar een nieuwe woning. 
DFD biedt u het beste advies en de hypotheek 
die bij u past. 

DFD biedt u zorgeloos woongenot 
en voordeel door:
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✔  De optimale hypotheek met de scherpste 

tarieven.
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Drugsbeleid Defensie en ontslag wegens wangedrag
Het gebruik van of aanwezig hebben van drugs door militairen 

– om welke reden dan ook – wordt door Defensie niet getole-
reerd. Het is volstrekt ontoelaatbaar dat militairen drugs  

gebruiken, mede gelet op de lange tijd dat de werkzame stoffen 
actief zijn in het lichaam, zo staat te lezen in Aanwijzing SG 

A/925 ‘Uitvoering drugsbeleid Defensie’ van 28 maart 2007, die 
nog steeds van kracht is. Defensie’ van 28 maart 2007, die nog 

steeds van kracht is. 

In deze bijdrage van MAR wordt ingegaan op 
dit strikte drugsbeleid van Defensie:
•  het ontslagbesluit wegens wangedrag of 

plichtsverzuim 
•  uitzondering bij softdrugs
• urinetest
•  het ontbreken van uitvoeringsregels

Het ‘zerotolerance-beleid’
De hoofdregel is dat geen enkel drugsgebruik 
of drugsbezit (hierna: drugsdelict) binnen 
Defensie is toegestaan, noch softdrugs, noch 
harddrugs. Dit heet een ‘zerotolerance-beleid’. 
Schuldig zijn aan een drugsdelict betekent 
ontslag wegens wangedrag of plichtsverzuim, 
zonder de aantekening eervol. Kortom, 
disciplinair ontslag. 

Een uitzondering op het strenge 
drugsbeleid

Een uitzondering op de hoofdregel, heeft 
betrekking op de militair die voor de eerste 
maal een gebruikershoeveelheid softdrugs 
aanwezig heeft dan wel gebruikt heeft (‘first 
offender’). Het drugsdelict moet dan geen 
relatie met de dienst of de uitvoering van de 
werkzaamheden hebben. In diensttijd 
softdrugs gebruiken of bezitten, terwijl de 
militair dienst heeft, leidt onherroepelijk tot 
ontslag.  

Dit zogeheten ‘gedoogbeleid’ ziet dus enkel 
op het aanwezig hebben of gebruiken van 
softdrugs in privétijd – tot maximaal een 
gebruikershoeveelheid – waarbij de militair 
niet gekleed is in uniform, het gebruik of bezit 
niet wordt geconstateerd op een militaire 
locatie dan wel het gebruik niet plaatsvindt 
met of ten overstaan van andere militairen. Is 
het voornoemde aan de orde dan wordt het 
drugsdelict enkel afgedaan met een schrifte-
lijke waarschuwing. Doet zich het incident 
nogmaals voor dan volgt wel disciplinair 
ontslag of strafontslag.

Koninklijke Marechaussee
Deze uitzondering is overigens niet van 
toepassing op de militair die werkzaam is bij 
de Koninklijke Marechaussee. Indien een 
KMar-militair softdrugs onder zich heeft of 
gebruikt, volgt zonder pardon schorsing en 
ontslag.

Gedragscode en gedragsregels 
Defensie

Het drugsbeleid van Defensie is ook neerge-
legd in de Gedragscode Defensie en de 
Gedragsregels Defensie. In de Gedragscode 
Defensie staan – zoals Defensie het zelf 
verwoordt – ‘basiswaarden omschreven hoe 
wij met elkaar, anderen, middelen en be-
voegdheden omgaan. Deze gelden voor 
iedereen, op de werkvloer, op uitzending, op 
de kazerne en in de top van de organisatie.’ 
In de Gedragsregels Defensie (Sociale 
Veiligheid en Integriteit) is nadrukkelijk 
opgenomen dat drugsgebruik ontoelaatbaar 
is, zowel voor militairen als burgermedewer-
kers. Er staat beschreven: ‘Zowel in privé- als 
werktijd is het niet toegestaan om (hard- en 
soft-) drugs te gebruiken, in bezit te hebben of 
te verhandelen.’ Opvallend genoeg wordt de 
uitzondering bij eerste constatering van 
softdrugsgebruik, zoals omschreven in de 
Aanwijzing, niet in de gedragsregels vermeld.

Drugstest door afname urine
Indien het vermoeden bestaat dat een militair 
drugs gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt, 
kan al snel een discussie ontstaan tussen de 
commandant en de militair. Om meer 
duidelijkheid over vermeend drugsgebruik te 
verkrijgen, kan de commandant, op grond van 
artikel 12d, lid 2, Wet ambtenaren defensie 
(Wad) de militair - die dienst doet of behoort 
te doen - verplichten mee te werken aan een 
urineonderzoek.  

Artikel 12d lid 2 Wad bepaalt dat indien dit 
noodzakelijk is in het belang van de veiligheid 
of van een goede vervulling van de taak van 
de krijgsmacht, de militair zich onderwerpt 
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aan een onderzoek van zijn urine (bij gebruik 
drugs) en adem (bij gebruik alcohol) om de 
aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende 
middelen, vermeld op lijsten I en II van de 
Opiumwet, vast te stellen.

Grondrechten
Het uitvoeren van de urinetest staat op 
gespannen voet met het artikel 10 en 11 van 
de Nederlandse Grondwet, zijnde respectie-
velijk de inbreuk op de persoonlijke levens-
sfeer en de onaantastbaarheid van het 
lichaam. Desalniettemin is de urinetest 
toegestaan, omdat:
a.  de urinetest is vastgelegd in een formele 

wet: artikel 12d lid 2 Wet ambtenaren 
defensie (Wad);

b.  militairen, ten opzichte van ‘gewone 
werknemers en ambtenaren’, een bijzon-
dere functie in de samenleving hebben, 
waarbij met name hun directe inzetbaarheid 
van groot belang is, aldus de memorie van 
toelichting bij de Wad;

c.  militairen in de maatschappij een voorbeeld-
functie hebben;

d.  de inbreuk op de grondrechten nodig is 
wegens de specifieke functie van de 
krijgsmacht die ten dienste staat van de 
nationale veiligheid.

Randvoorwaarden voor het afnemen 
van urine

In de zogenoemde ‘Hyatt-arresten’ van de 
Hoge Raad uit 2007 en 2019 (ook wel: 
Cocaïne-arresten) volgt dat het afnemen van 
een urinemonster, bij vermeend drugsgebruik, 
geen ontoelaatbare inbreuk maakt op de 
persoonlijke levenssfeer van een werknemer. 
De Hoge Raad overwoog dat een dergelijke 
drugstest is toegestaan mits het noodzakelijk 
is om het gebruik te kunnen vaststellen, de 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
evenredig is in verhouding tot het belang van 
de werkgever bij het bereiken van het 
beoogde doel en dat moet zijn onderzocht of 
het doel op een andere minder ingrijpende 
wijze bereikt kan worden. 

Geen uitvoeringsegels 
De commandant is – op grond van artikel 12d 
lid 2 Wad - bevoegd een urinetest bij de 
militair af te nemen. De militair is verplicht om 
zijn of haar medewerking eraan te verlenen, 
echter specifieke uitvoeringsregels, neerge-
legd in een algemene maatregel van bestuur 
(Amvb) ontbreken, zoals: 
•  op welke wijze wordt het urineonderzoek 

verricht (procedureregels)?
•  wie of welk defensieonderdeel voert het 

onderzoek uit?
•  het recht van de militair op het onderzoeks-

rapport 

•   het recht op een hernieuwd onderzoek 

Het gemis aan duidelijke uitvoeringsregels 
betekent dat een fair en eerlijk onderzoek nu 
niet is gewaarborgd. Een strafontslag wegens 
wangedrag of plichtsverzuim (‘verregaande 
nalatigheid’) kan hierdoor in strijd zijn met het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het motiverings-
beginsel (goede belangenafweging), zoals die 
gelden in het bestuursrecht. 

Toetsingsmaatstaf bij disciplinair 
ontslag wegens wangedrag

Het is te allen tijde mogelijk een ontslagbe-
sluit - na de bezwaarfase - ter toetsing aan de 
bestuursrechter voor te leggen. De bestuurs-
rechter zal eerst onderzoeken of het bevoegd 
gezag, op basis van deugdelijk vastgestelde 
gegevens, de overtuiging heeft verkregen dat 
de militair door zijn of haar gedraging zich 
schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of 
plichtsverzuim. Bij drugsdelicten behoren ook 
de hierboven genoemde rechtsnormen van de 
Hyatt-arresten te gelden, als een urinetest 
onderdeel uitmaakt van het disciplinair 
onderzoek. 

Verder moet het wangedrag of 
plichtsverzuim de militair, onder de 
gegeven omstandigheden,  zijn 
toe te rekenen en dient het 
opgelegde strafontslag evenre-
dig te zijn aan de ernst van het 
gepleegde wangedrag of 
plichtsverzuim. Evenredig wil 
zeggen dat het ontslag als 
strafmaatregel, passend 
genoemd kan worden.    

Strafrechtelijke 
procedure

Bij een drugsdelict loopt 
er - naast een discipli-
naire procedure 
wegens wangedrag 
- doorgaans ook een 
strafrechtelijke 
procedure wegens 

Drugsbeleid Defensie en ontslag wegens wangedrag
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.
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overtreding van de Opiumwet. De comman-
dant is verplicht om van een drugsdelict 
aangifte te doen bij de KMar. In het militaire 
ambtenarenrecht gelden niet de strenge 
bewijsregels van het strafrecht. Het is 
voldoende dat de commandant de overtuiging 
heeft verkregen dat de militair drugs heeft 
gebruikt of in bezit heeft.  

Artikel 8 van de Wad bepaalt overigens dat 
een strafrechtelijke veroordeling door de 
strafrechter in een militaire ambtenarenzaak 
direct als bewijs geldt dat het delict daadwer-
kelijk is gepleegd. Verkregen bewijs in een 
strafzaak mag onverkort door de commandant 
worden gebruikt in een disciplinaire (bestuurs-
rechtelijke) kwestie. 

Slot
Dat Defensie een zerotolerance-beleid inzake 
drugsbezit en drugsgebruik hanteert, is 
redelijk en begrijpelijk gelet op de bijzondere 
positie die de militair in de samenleving 
inneemt en de belangrijke veiligheidstaken die 
dienen te worden uitgevoerd. 

Echter een ontslagbesluit op grond van 
wangedrag of plichtsverzuim wegens een 
drugsdelict moet op voldoende onderzoek 
berusten. Een urinetest mag door Defensie 
worden uitgevoerd, echter uitvoeringsregels 

ontbreken nog. Het zorgvuldigheidsbeginsel 
en het motiveringsbeginsel behoren bij een 
dergelijke test in hoge mate in acht te worden 
genomen.. Overigens gelden bij ontslag niet 
de strenge bewijsregels zoals die in het 
strafrecht worden gehanteerd.

Indien u vragen hebt over dit onderwerp  
of juridische bijstand wenst, kunt u 
telefonisch of per e-mail contact met de 
ACOM opnemen.



I N T E R V I E W

Met name in de beginperiode van 
de pandemie, en in de aanloop naar  
de eerste piek (eind januari, begin 
februari 2020), kreeg het CMH het 
stevig voor de kiezen, kijkt de 
commandant terug. Maar onder die 
vaak onwezenlijke (werk)druk deed 
het CMH-UMC Utrecht team ook 
kennis en ervaring op omtrent (de 
‘oer’-variant van) het virus. Exper-
tise die zeer te stade kwam en 
komt om, onder meer, met minder 
hectiek door de tweede COVID-
piek te laveren.  

Crisis- en  
calamiteitenorganisatie

‘Dokter Bos’, de ‘aanspreektitel’ die 
de kapitein-ter-zee (KTZ) bij 
voorkeur verkiest, is sinds 1995 
‘onder de wapenen’ (maar al eerder 
als nummeringsofficier bij de Korps 
Veldartillerie KL tijdens zijn dienst-
periode). De duikerarts en onder-
zeebootgeneeskundige is naast 
commandant CMH, op dit moment 
ook tijdelijk commandant Instituut 
voor samenwerking Defensie en 
Relatieziekenhuizen (IDR)2. 

De medicus (basisarts), die de 
afronding van zijn specialisatie door 
COVID tijdelijk even op een zijspoor 
gerangeerd zag, legt uit dat ‘zijn 
CMH’ al in een vroeg stadium op 
de hoogte was van “wat er wellicht 
vanuit China op ons af zou komen”. 
Die informatie kwam van de 
wetenschappers, onder wie 
“vermaarde microbiologen/
virologen als Marc Bonten en Anne 
Wensing”, bij het UMC Utrecht 
waarmee het CMH direct verbon-
den is. De leiding van het CMH, dat 
wil zeggen de directeur Patiënten-
zorg, de chef staf en de comman-
dant, maakt, vanwege het geza-

menlijk drijven van het 
Calamiteiten hospitaal, deel uit van 
de crisis- en calamiteitenorganisatie 
van het UMC Utrecht. Als gevolg 
hiervan was het CMH eerder en 
intensiever dan Defensie in het 
algemeen, betrokken bij de 
coronapandemie en -zorg, - met 
name in de beginperiode toen 
Nederland, zo leek het, ‘off guard’ 
getroffen werd door het virus en de 
(gezondheidszorg) crisis die 
daarmee gepaard ging.  

Collegialiteit en  
samenwerking

De samenwerking tussen CMH en 
UMC Utrecht is in menig opzicht 
welhaast te karakteriseren als een 
‘match made in heaven’. In feite 
werd de basis hiervoor indertijd 
gelegd in het samen optrekken van 
beide medische zorginstellingen in 
het kader van het Calamiteitenhos-
pitaal3. “Voor wat betreft de zorg, 
de medisch specialisten die over en 
weer zowel in het CMH als in het 
UMC Utrecht werken en op 
bestuurlijk niveau” is de collegiali-
teit en de mate van samenwerking 
intensief en prima te noemen.  

In de prille beginperiode van de op 
til zijnde crisis, - de miljoenenstad 
Wuhan4 in het oosten van China 
ging op slot -, kwam de informatie 
over COVID-19 moeizaam en 
bovendien (nog) ‘bits & pieces-
gewijs’ los. “Wij wisten toen nog 
heel weinig over het soort virus 
waarmee we van doen hadden”, 
brengt de commandant CMH-IDR 
in herinnering. “Vanuit de professio-
nals, de virologen, wisten wij, zoals 
gezegd, wel dat er in Wuhan iets 
gaande was, maar de ernst daarvan 
niet. West-Europa werd eigenlijk 

pas goed wakker geschud door de 
situatie in Noord-Italië. Je kunt 
zeggen dat het pas half februari 
echt is gaan leven in Nederland 
toen de eerste patiënt werd 
aangekondigd door de toenmalige 
minister Bruno Bruins van Medi-
sche Zorg.”

Tijdens die hectische eerste 
‘coronapiek’ werd de reguliere zorg 
in het CMH tot zo’n 10% ‘afge-
schaald’. Alleen “crisis- en spoedge-
vallen” konden in het militaire 
hospitaal terecht. Dusdoende 
konden rond de 40 CMH-zorgpro-
fessionals, ten behoeve van het 
UMC Utrecht, op de COVID 
verpleegafdelingen en IC worden 
ingezet. In maart, toen de patiën-
tenstroom toenam en de IC’s 
overvol raakten, werd besloten de 

IC-capaciteit van het Calamiteiten-
hospitaal erbij te betrekken  
“We hebben ons, als Defensie, 
toen inzetgereed gemaakt om een 
substantiële bijdrage te kunnen 
leveren in de opvang en zorg van de 
te verwachten toestroom. De 
informatie die wij als CMH toen 
hadden heb ik uiteraard gedeeld 
met de commandant Defensie 
Gezondheidszorg Organisatie 

1 Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg.
2 In Wuhan vond in 2019 de uitbraak plaats van het virus dat later de naam COVID-19 (corona) kreeg en in 2020 de huidige pandemie veroorzaakte.
3  Het Calamiteitenhospitaal is een volledig operationeel ziekenhuis dat bij grote ongelukken of calamiteiten voor slachtoffers wordt opengesteld. Dit 

bijzondere ziekenhuis is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de ministeries van Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
4 In Wuhan vond in 2019 de uitbraak plaats van het virus dat later de naam COVID-19 (corona) kreeg en in 2020 de huidige pandemie veroorzaakte.

Bij de landelijke aanpak van COVID-19 in het bijzonder in het UMC Utrecht  

Zorgpersoneel en ondersteuners van  
Defensie helpen mee het verschil te maken

De commandant van het ‘NIAZ1-gecertificeerde’ Centraal 
Militair Hospitaal (CMH), kapitein-ter-zee-arts Jelle Bos, 

is “een blij en trots mens”. Fier op zijn team, het medisch 
zorgpersoneel van Defensie, en de collega’s bij en van 

het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) 
die het afgelopen jaar de COVID-19 pandemie man- en 

vrouwmoedig het hoofd hebben geboden. En daar gaan 
ze onverdroten ijzerenheinig mee door.
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(DGO) de commandeur-arts Remco 
Blom. Van hem kreeg ik de vrije 
hand om in de samenwerking met 
het UMC Utrecht daar waar wij 
konden, hulp te bieden. Zo werd de 
dagbehandelingsafdeling in het 
CMH beschikbaar gesteld aan het 
UMC Utrecht die daardoor zijn 
eigen dagbehandelingsafdeling kon 
omzetten in een verpleegafdeling 
voor de opvang van coronapatiën-
ten. Tot circa medio mei, toen de 
eerste piek uitdoofde, was onze 
dagbehandeling volledig in gebruik 
bij het UMC Utrecht.”

Pionieren en aftasten 
Was het tijdens de eerste coro-
napiek “pionieren en aftasten”, de 
tandem CMH-UMC Utrecht heeft 
“als team” de COVID-zaken nu 
‘redelijk onder controle. Het aantal 
IC-coronapatiënten in het zieken-
huis, nu zo’n 20 in totaal, is 
conform het landelijk beeld, - en dat 
wisselt van dag tot dag. Daarnaast 
zijn er zo’n 40 COVID “cohortpati-
enten”, - niet op de IC maar op de 
verpleegkundige afdelingen. 

De ondersteuning van Defensie 
omvat dus ook het openstellen van 
het Calamiteitenhospitaal met capa-
citeit die nadrukkelijk bedoeld is 
voor COVID-patiënten die elders in 
den lande moeten worden 
uitgeplaatst omdat in die ziekenhui-
zen de IC-afdelingen de druk niet 
meer aankunnen. Was er in de 
eerste coronapiek sprake van een 
patiëntenstroom vanuit het zuiden 
(voornamelijk Brabant en Limburg) 
nu ziet men tijdens piek 2 in 
‘Utrecht’ een patiëntenbeweging 
afkomstig uit Zuid- en Noord-Hol-
land.  “Dat zijn allemaal civiele 
patiënten”, verduidelijkt dokter Jelle 
Bos. “Helemaal in het begin zijn er 
ook wel 1 of 2 militaire COVID-
patiënten geweest maar die 
kwamen allen uit een missiegebied 
waar het virus al even om zich heen 
greep. Bij hen was gelukkig geen 
lange ziekenhuisopname noodzake-
lijk. Militairen met COVID zijn 
voornamelijk, doordat ze van de 
baas thuis moesten blijven en niet 
op de kazernes waren, in de regio 
opgevangen.”
Het zorgpersoneel van Defensie dat 
zich tijdens piek 1 in het CMH-UMC 
Utrecht meldde voor ondersteuning 
werd goeddeels aangeleverd door 
422 Hospitaalcompagnie (Hospcie) 
van het 400 GNK BAT. Nu is dat 
meer divers maar nog steeds met 
als kern een eenheid van 400 GNK 
BAT CLAS. De landelijke coördinatie 
en commandovoering geschiedt 
vanuit het Tactisch Operationeel 

Commando (TOC) van CLAS als 
defensieonderdeel dat over het 
meeste (zorg)personeel beschikt. 

Landelijk was er sprake van een 
‘versnipperd inzetbeeld’. “Het ging”, 
licht de commandant CMH-IDR toe, 
“om kleine plukjes mensen die in 
verschillende ziekenhuizen werden 
ingezet en hun inzet golfde als het 
ware met COVID mee door het 
hele land. Dat gold voor de 
geneeskundigen van alle OPCO’s. 
Al met al leverde dat dus een 
versnipperde inzet op in tal van 
ziekenhuizen. Je doet wel iets maar 
maakt in feite nergens het verschil. 
Die les hebben we goed geleerd. In 
piek 2 is dan ook besloten om onze 
zorg en ondersteuning in eerste 
aanleg in het UMC Utrecht te 
concentreren gericht op het 
Calamiteitenhospitaal. Toen is ook 
besloten om de coördinatie en 
aansturing niet langer onder de 
commandant CMH neer te leggen 
en dat was een prima beslissing. 
Dit kun je namelijk het beste in 
handen geven van iemand die 
uitsluitend daarmee in de weer is 
en geen andere zaken om handen 
heeft.”

Alle hens aan dek
In piek 2 kreeg het CMH tegen het 
einde van de zomer een forse 
toestroom van militaire patiënten te 
verwerken. Een “relevante 
inhaalslag” voor wat betreft 
reguliere zorg-patiënten die in 
hectische piek 1-periode niet in het 
CMH terecht konden.
Overigens werden in het CMH zelf, 
afgezien van een enkele patiënt in 
het ‘alle-hens-aan-dek’ begin van de 
crisis, geen COVID-patiënten 
opgenomen of verpleegd. “Wij 
hebben altijd gezegd dat het CMH 
niet bedoeld en geëquipeerd is 
voor de zorg voor COVID-patiënten 
met zware longontstekingen. Die 
moeten in de directe nabijheid zijn 
van beademingsmogelijkheden. Die 
faciliteiten en middelen heeft het 
CMH niet maar die zijn wel 
beschikbaar in het UMC Utrecht. 
Alle COVID-patiënten zijn dan ook 
opgenomen en verpleegd in het 
UMC Utrecht. Het CMH heeft 
daarbij alle mogelijke ondersteuning 
verleend om, in ieder geval op deze 
locatie, het verschil te maken. En 
dat lukt ons als combinatie 
CMH-UMC Utrecht, tot de dag van 
vandaag uitstekend. Wat het CMH 
wel doet is in voorkomende 
gevallen non-COVID-patiënten van 
het UMC Utrecht overnemen zodat 
het meer capaciteit voor COVID-
zorg kan vrijmaken.” 

In het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht zijn vanaf het 
begin van de ‘alle-hens-aan-dek’ 
COVID-crisisperiode, zo’n 150 
vrouw/man zorgpersoneel vanuit 
Defensie ingezet ter ondersteuning. 
Van hen leverde het CMH tijdens 
piek 1, 45 mensen aan en de 
overige (verpleegkundig) ondersteu-
ners komen zowel van 422 Hospcie 
en het in de regio Utrecht woonach-
tige personeel van andere OPCO’s. 
Aangezien de coördinatie en het 
commando sinds piek 2 zich 
aandiende, in handen zijn van het 
TOC (CLAS), is er sprake van een 
landelijke instroom van dokters, 
verpleegkundigen en andere 
ondersteuners van CLAS-eenhe-
den. De duur van hun ondersteu-
ningswerk beloopt doorgaans een 
maand of drie waarna ze worden 
afgelost. Defensie is voornemens 
deze vorm van ondersteuning tot  
1 mei 2021 te blijven geven. En hoe 
lang de organisatie de landelijke 
inzet van haar gezondheidszorg- en 
ander ondersteunend personeel, 
kan volhouden, is voor KTZ-arts 
Jelle Bos niet een kwestie van 
‘kunnen’ maar van ‘moeten’. 
“Vanuit alle OPCO’s zetten we ons 
beste beentje voor om te helpen 
het verschil te maken in de aanpak 
van de COVID-gevolgen. Hét 
voordeel bij de vele en afschuwe-
lijke nadelen van deze pandemie is 
dat we er betere zorgprofessionals 
voor terugkrijgen. Maar ik zal blij zijn 
als het voorbij is”, verzucht dokter 
Bos.  

Een ander voordeel voor het CMH 
die de ondersteuning op tal van 
fronten aan het UMC Utrecht heeft 
opgeleverd, is de verdieping en 
intensivering van de relatie en het 
vertrouwen in “elkaars kunnen, 
kennen en competenties”. Het is 
een welkome ontwikkeling die 
volgens KTZ Jelle Bos de basis 
vormt voor nieuwe plannen om de 
samenwerking met de verschil-
lende ziekenhuizen en dan met 
name het UMC Utrecht verder uit 
te bouwen en te intensiveren. 
“Want dat is wel de toekomst.  
Dit zijn voor mij als militair-arts maar 
ook als bestuurder in de militaire 
gezondheidszorg, de professionele 
hoogtepunten. Samen, als team, 
doen we dit mooie werk, zetten we 
ons beste beentje voor om, ik 
benadruk het graag andermaal, voor 
de patiënten en onze mensen, het 
verschil te maken. Daar word ik een 
blij mens van”, aldus KTZ-arts en 
commandant CMH-IDR Jelle Bos.

I N T E R V I E W
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Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde  
hokjes over naar de oplossingsregel en u leest de oplossing van deze puzzel.
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Oplossingen kunt u inzenden tot 29 maart.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 
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De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #02-21 luidt: ‘Lusteloosheid’. 
De winnaars: K. Pranger en R. de Graaf.

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
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Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van 
pensioenfonds ABP, bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal telkens een 

aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen.

We worden collectief in het pak genaaid!
Dit is de laatste column voor de verkiezingen. Een laatste paar dagen voor u om samen 
met een groeiende groep de trom te gaan roeren. Steeds meer mensen beseffen dat de 
huidige pensioendiscussie gepensioneerden en werkenden, dus oud en jong, hard gaat 

raken. Zij worden gesteund door de vele publicaties van specialisten en kunnen goed 
onderbouwd uitleg vragen aan onze volksvertegenwoordigers. Dat moet in groten 

getale gaan gebeuren want het nieuwe pensioenakkoord kan nooit meer worden terug-
gedraaid.

Pensioenen en al wat ermee samenhangt

Onlangs was ik aanwezig bij een 
bijeenkomst met bestuurders van 
het ABP en daar werden duidelijk 
zorgen geuit over het verliezen van 
ons huidige pensioenstelsel, dat 
terecht internationaal wordt gezien 
als het beste ter wereld. Een van de 
aanwezigen is medeauteur van het 
artikel hieronder. In dit artikel wordt 
gesteld dat het tot nu toe gevoerde 
beleid (niet indexeren) bijna geen 
invloed heeft gehad op de omvang 
van ons enorme gegroeide 
pensioenvermogen. 

Dit betekent dat: 
1.  gepensioneerden en werkenden 

ten onrechte niet zijn geïn-
dexeerd, 

2.  de werkenden worden benadeeld 
door hogere premies en minder 
pensioen opbouw,

3.  het bestaande vermogen meer 
dan groot genoeg is om rente- en 
rendementsschommelingen in de 
toekomst op te kunnen vangen, 

4.  het nieuwe pensioenakkoord 
dodelijk is voor de collectieve 
zekerheid en wezenlijk niets 
bijdraagt.

Op zijn vraag of de conclusies van 
dit artikel ook gedeeld werden door 
de bestuursleden van het ABP werd 
niet inhoudelijk gereageerd. Een 
van hen stelde zelfs dat dit slechts 
een “mening” verkondigt, net zoals 
er door het ABP, ministerie van 
Financiën  en De Nederlandsche 
Bank ook meningen en opvattingen 
zijn verkondigd. 
De reactie versterkte bij mij de 
overtuiging dat de bestuursleden 
gegijzeld worden door (persoonlijke 
en politieke) opvattingen en 
belangen binnen de directies van 
bovengenoemde instanties. Hoe 
langer ik dit op mij in laat werken, 
hoe meer er een machteloze 
woede over mij komt.

Belangrijke spelers binnen de 
pensioendiscussie, waaronder de 
ministeries van Financiën en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, hebben 
bepaald geen geweldig trackrecord 
als het gaat over het omzetten van 
hun opdrachten in werkbare 
oplossingen. De ambtelijke 
adviseurs die het voor het zeggen 
hebben, zijn blijkbaar voor hun 
politieke opdrachtgevers een 
onneembare vesting. Wij hebben 
hun analyses over de werkelijke 
redenen voor een nieuw pensioen-
akkoord in ieder geval niet gehoord. 
Verder dan (politieke) opmerkingen 
als:”jong betaalt voor oud “, de 
“solidariteit is niet meer van deze 
tijd” en “moet vertaald worden in 
individuele aanspraken”. Deze 
beweringen werden vooral ook 
onderbouwd met de uitkomsten 
van de berekeningen volgens de 
unieke rekenrente methodiek 
(alleen in NL). Omdat deze metho-
diek echt ter discussie staat, wordt 
deze boodschap genegeerd door 
functionarissen die er echt toe 
doen. Een enkeling vraagt nog wel 
eens om onderbouwing maar daar 
durft geen verantwoordelijke 
serieus op te reageren. Het is 
echter wel de reden van de radicale 
verandering die we nu dreigen uit te 
voeren met ons pensioenvermogen 
(het is immers uitgesteld salaris, 
dus van ons: de deelnemers!) Het 
systeem is onnodig moeilijk 
gemaakt waardoor alleen de 
specialisten onder de Tweede 
Kamerleden er een mening over 
durven te hebben. Maar door 
toenemend kuddegedrag binnen de 
fracties is het veiliger om aan te 
sluiten bij de voorgelegde ‘oplos-
sing‘, die nu al niet op een groot 
draagvlak kan rekenen.
Er zijn naast het onderstaand artikel 
veel kritische kanttekeningen op de 
gang van zaken. Zelfs de pensioen-
fondsen zijn kritisch over het 

wetsvoorstel. Mij doet dit vooral 
denken aan eerder falend beleid dat 
ook begeleid werd door kritiek van 
vele instanties, waaronder de Raad 
van State. Kritiek wordt door de 
laatste kabinetten stelselmatig 
genegeerd, want daadkracht tonen 
is belangrijker. Dat daardoor ons 
pensioenstelsel naar de slachtbank 
wordt geleid, doet niet ter zake. 
Eventuele problemen in de 
uitvoering lossen we later wel op 
(Zie: Groningen, de toeslagenaffaire 
etc.). Helaas is ons land de laatste 
jaren ernstig geraakt door het SISO 
- effect. (shit in - shit out). Dat gaat 
met dit pensioenakkoord helaas 
ook gebeuren.
Als onderbouwing heb ik het 
bijgaand artikel, met toestemming 
van de auteurs, hieronder gedeeld. 
De huidige situatie wordt helder 
onderbouwd weergegeven. 

Voor we verder gaan: Doe er wat 
aan! Beste lezers, nogmaals : Roer 
de trom! 

U heeft nu de kennis om van repliek 
te dienen.

Zie ook een opiniestuk in Reforma-
torisch Dagblad (05-08-’20): 
‘Nederlandse pensioenwetgeving in 
strijd met EU-pensioenrichtlijnen’. 
https://cutt.ly/mlDhZSC

Uw lid van het  
Verantwoordingsorgaan
Ben Groen

Reacties altijd welkom via de 
redactie van ACOM journaal:  
info@acom.nl 

A L G E M E E N
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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!

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

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

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

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

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

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

Wij wensen u een gezond en gezegend 2021.
 Tot ziens in het najaar.

Corona maakt ook dit jaar  
‘Kruisweg voor veteranen’ onmogelijk

De jaarlijkse ‘Kruisweg’ in Roermond, voor 
veteranen en familie, vindt ook dit jaar (2 april) 
geen doorgang. Evenals vorig jaar gooit 
‘corona’ roet in het eten.  
Dit maakte het Nationaal Katholiek Thuisfront 
(NKT) bekend in een persbericht en op zijn 
site (www.katholiekthuisfront.nl)  

Volgend jaar zal de Kruisweg voor veteranen, 
Deo Volente, plaatshebben op vrijdag 15 april.
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Overgeleverde (volks)verhalen waarvan de 
meeste hun oorsprong vinden in tijden die, 
meer of minder, ver achter de (post)moderne 
‘nuchtere’ mens liggen. De ratio had toen de 
verhalende romantiek, het orale historische 
vertellingen, (nog) niet in de ban gedaan. 

Kroniek als ‘bijvangst’
Het boek ‘Geloof en bijgeloof op zee’ is een 
aangenaam soort ‘odyssee’ langs “watervrou-
wen, zeemonsters, ‘De Vliegende Hollander’, 
de ‘Bermudadriehoek’ ” en heel veel meer. 
Het geeft daarnaast ook antwoord op de 
vraag wat het verschil is tussen geloof en 
bijgeloof.

Deze kroniek zou men, op de keper be-
schouwd, de ‘bijvangst’ kunnen noemen van 
een tentoonstelling, zo’n 25 jaar geleden in 
het museum ingericht naar aanleiding van het 
50-jarig jubileum van de Dienst Geestelijke 
Verzorging bij de krijgsmacht. Voor die 
expositie ‘1, 2, 3 in Godsnaam’, schreven 
conservator Graddy Boven en Harry de Bles 
(marine-overste b.d.) een catalogus. Maar 
daarin kwam, vond Boven, het thema ‘geloof 
en bijgeloof op zee’ weinig scheutig aan bod. 
Toen ontstond het plan voor het fraai geïllus-
treerde boek dat er nu ligt.  

In gesprek met ACOM Journaal vertelt de 
auteur onder meer over de ontstaansgeschie-
denis van die “fantastische en bizarre 
vertellingen”. Gedreven door nieuwsgierigheid 
en nog niet goed begrijpend hoe de wereld in 
elkaar zit, trok de mens eropuit die oneindige, 
mysterieuze horizon tegemoet. “De mens 
was toen nog heel gelovig en nog niet in staat 
om ‘vreemde’ verschijnselen te verklaren. 
Dan ontstaan allerlei fantastische en bizarre 
verhalen. Daarom ook is het ‘bijgeloof op zee’ 
zo interessant. Geloof en bijgeloof zijn 
immers de keerzijden van een en dezelfde 
medaille en vloeien vaak in elkaar over. De 
scheidslijn is heel dun”, licht Boven toe. 

(Post)moderne ontromantisering
Vandaag de dag heeft de mens voor (bijna) 
alles een verklaring, - alles wordt of kan 
worden gerationaliseerd. Nou ja, een tot de 
laatste stoel bezet passagiersvliegtuig kan 
dan wel ineens, zonder een traceerbaar spoor 
achter te laten verdwijnen. Maar ook daar 
heeft men plausibele verklaringen voor. “Van 

enige verrassing is geen sprake meer”, 
betreurt Graddy Boven de ontromantisering 
van de fantastische verhalen verbonden met 
de zee, het zeemansleven en de door 
nieuwsgierigheid gedreven nog relatief 
‘ongecompliceerde’ mens. “De fantastische 
en bizarre verhalen zijn langzamerhand 
uitgedoofd. Maar een stevige storm op zee 
kan in onze tijd nog altijd voor verrassingen 
zorgen. De waarneming van iets wat niet 
direct goed verklaarbaar is. Een totaal leeg 
schip tegenkomen in de Bermudadriehoek of 
elders op zee kan nog steeds. En dat kan heel 
mysterieus overkomen. Het is maar net hoe 
de waarnemer of waarnemers daartegenover 
staan. In welke emotionele toestand men 
verkeert. Het (bij)geloof zit nog steeds in de 
mens maar men is er veel minder bevattelijk 
voor dan bijvoorbeeld in, zeg maar, de periode 
van de 15e tot en met de 17e eeuw. Maar ook 
wel tot in de 19e eeuw want als je de legende 
van ‘De Vliegende Hollander’ uitpluist dan 
heeft men tot in de 19e eeuw dit soort 
fantastische waarnemingen gedaan.”

Verloting
‘Geloof en bijgeloof op zee; fantastische en 
bizarre vertellingen over de oceaan’, door 
historicus en conservator Graddy Boven, is 
een uitgave van Walburg Pers. 128 pagina’s, 
prijs: € 24,99 (ISBN 9789462494459).

De uitgever stelt 3 exemplaren 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 29 maart.

Uit lang vervlogen tijden toen romantiek en fantasie (nog) vrij spel hadden  

Overgeleverde fantastische (volks) 
verhalen en vertellingen over de oceaan

‘Geloof en bijgeloof op zee; fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan’.  
Spannende maren en sagen over ervaringen, zinsbegoochelingen uit  

(vervlogen) tijden. Geselecteerd, uitgeplozen en opgetekend door  
Graddy Boven, historicus en al bijna drie decennia conservator  

collecties van Marinemuseum Den Helder. 

Winnaars 
verlotingen 
Het boek: ‘Franse para’s in Drenthe’, auteur 
Harold de Jong (Uitgeverij Koninklijke Van 
Gorcum), gaat naar: 

• J.A.M.A. Gubbels 
• J.M. Proosten 
• R. Grit.  
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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.
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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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40 jaar lid 
Onderstaande leden kregen 
onlangs het ACOM-insigne voor 
40-jarig lidmaatschap 
uitgereikt:
H. Böck (SMbd).

60 jaar lid 
Voor 60-jarig lidmaatschap kreeg 
het hieronder vermelde lid het 
bijbehorende ACOM-insigne 
opgespeld:  
P.J.F. Bierman (AOObd).

LidmaatschapOverledenen
Arnhem

Adriaantje van den Herik-Lodder, 91 jaar, 
op 19 januari. Correspondentieadres: 
Familie Wagenaar-van den Herik, 
Lankerseweg 3, 7025 ED Halle.
E-mail: theojannekewagenaar@gmail.
com

Maastricht
Helena (Lena) Savelberg, 100 jaar,  
op 24 januari. Correspondentieadres: 
Brugstraat 4, 6171 EV Stein. 

Hoogerheide
Mevrouw Hoeks-Sep, 86 jaar,  
op 31 januari. Correspondentieadres: 
Mevrouw M.F.L.J. Hoeks, Rubensstraat 
25, 4631 EA Hoogerheide.

Rijen
Albertus Dominicus (Bert) van der 
Goore, 93 jaar, op 1 februari.
Correspondentieadres:  
Beelstraat 7, 5121 AS Rijen.

Urmond
Meeuwis Arie Korbijn, 92 jaar,  
op 8 februari. Correspondentieadres:  
Marktschip 67, 6129 NB Urmond.

Regiosecretarissen
Noord

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

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

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

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

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

Suriname
P.H. Woerdings (correspondent)
Sakasiristraat 40, Paramaribo - Suriname
Privé: 00-597-431-637
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Word je ook zo blij van de lente?  
De natuur ontwaakt uit een diepe 
winterslaap. Het is weer langer licht. 
Bloemen gaan bloeien, bomen kleuren 
langzaam groen. Wij kunnen niet 
wachten om naar buiten te gaan. Ideaal 
fietsweer, dus Spring maar achterop! 
Kijk voor een uiteenlopend fiets 
assortiment en veel meer voordeel op 
www.personeelsvoordeelwinkel.nl.

Inloggen: acom
ww: ledenvoordeel
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoofdredacteur:
J.Kropf

Redactie:
H. Biervliet,  
S. Hop

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

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

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

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

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

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

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

M
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

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

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


