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MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

• SOD: Defensie wijst ultimatum van de bonden van de hand 

• Staatssecretaris Visser zegt Defensie en de politiek vaarwel 

• Veteranendag: Ook dit jaar ‘alternatieve’ viering op 26 juni  



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.

2



 
 INHOUD

Inleveren kopij ACOM Journaal
#05-21: 19 april
#06-21: 24 mei

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

Gemeenteraad 
Wageningen doet 
klemmend beroep op 
Defensie niet te stoppen 
met defilé en jaarlijkse 
steun op Bevrijdingsdag 
5 mei.
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Hoofd Diensteenheid, 
medewerkers en de 
diensteenheid: Iedereen 
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van medezeggenschap. 
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08De inmiddels befaamde 

Nacht van de Militaire 
Muziek gaat vanwege 

‘corona’ dit jaar online. 
Een divers palet aan 

genres via livestream bij u 
in de huiskamer. 

14Militairen steeds meer 
verplicht in quarantaine. 

Bonden en Defensie 
komen Tijdelijke Regeling 

Vergoeding Quarantaine 
(TRVQ) overeen. 

Jan Kropf

In mijn vorige voorwoord verwees ik al naar de verkie-
zingstijd. Altijd een bijzondere periode met een bijzondere 
dynamiek, die dit jaar toch anders ervaren werd dan in 
eerdere jaren. 

Ook de periode er vlak na is anders dan anders, is de 
‘nette’ samenvatting van hetgeen ik in deze zie gebeuren. 
‘Normaliter’ zouden we via één of meer verkenners en 
informateurs naar één of meer formateurs gaan om een 
coalitie te smeden. Op dit moment lijkt het wel of we van 
de ene rel in de andere rel rollen. Er wordt nu, lijkt het, 
nog meer op de man/vrouw gespeeld dan tijdens de 
verkiezingscampagne. Men zou haast denken dat het land 
op dit moment geen corona-crisis moet aanpakken, - in 
welk opzicht dan ook.

En laat ik vooropstellen dat ik van mening ben dat men 
tijdens gesprekken niet over personen dient te praten. 
Maar het wordt wel wat dubbel als niet mag worden 
gesproken over een gekozen Kamerlid als deze ‘Pieter’ 
heet, maar wel als deze ‘Mark’ heet. Dit alles leidt volgens 
mij alleen maar af van waar het om zou moeten gaan.  
Er dient zo snel als redelijkerwijs mogelijk, een stabiele 
regering te komen. In het belang van Nederland, - voor nu 
en voor de toekomst.

En als er dan een nieuwe regering komt is het natuurlijk 
van groot belang welke partijen daarin participeren en wat 
ze voor de komende jaren in petto hebben. Voor de 
aanpak van alle problemen waarmee we geconfronteerd 
worden. Daarbij ben ik uiteraard ook (en wellicht wel met 
name) benieuwd naar wat men voor plannen heeft 
aangaande Defensie. Niet alleen voor de komende jaren, 
maar uiteraard ook voor de (iets) langere termijn. In die zin 
dient er echt een keer sprake te zij zijn van een ‘visie met 
doorzettingsvermogen’.

De verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen lopen 
nogal uiteen aangaande Defensie en ook de berichtgeving 
in de media stemt mij vooralsnog niet vrolijk. Zo vind ik het 
oprecht triest dat het nodig was dat de commandanten 
van de OPCO’s een noodkreet moesten uiten in het 
dagblad Trouw. Begrijpelijk en uit het hart gegrepen, en 
het maakt volstrekt duidelijk hoe kwetsbaar Defensie op 
dit moment is. 

In het tweede artikel in de krant gaven de heren duidelijk 
aan dat er 4 miljard euro bij zou moeten voor Defensie. 
Daags na de stukken in Trouw gaf ook de CDS aan achter 
de OPCO-commandanten te staan. Terecht uiteraard, 
maar ook niet verrassend, dit soort ‘ontboezemingen’ doet 
men vanuit die kringen doorgaans niet in de media zonder 
afstemming vooraf. Op zich ook niet vreemd dat in de 
artikelen ‘gesproken’ wordt over 4 miljard extra in de 
komende kabinetsperiode. Dat had de minister immers 
begin dit jaar ook al aangegeven. 

En zo duizelt het mij onderhand van de bedragen, periodes 
en jaartallen. 2% BBP in 2024 (ca 7,6 miljard erbij), groeien 
naar het Europees NAVO-gemiddelde in deze kabinetsperi-
ode (ca 5,6 miljard erbij), groeien met 4 miljard in deze 
kabinetsperiode, en 13 tot 17 miljard euro extra in 2035. 
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de  
650 miljoen euro die Defensie dit jaar tekortkomt om 
‘gewoon door te gaan’ en de 750 miljoen die daar in de 
jaren 2022 en volgende structureel voor nodig zijn.

Enigszins bijgekomen van de duizeling vraag ik mij dus 
oprecht af waar dit ons gaat brengen. Wanneer zal er een 
nieuwe regering zijn, en wat heeft die in petto voor 
Nederland in het algemeen en voor Defensie in het 
bijzonder? 

Als ik een en ander zo beschouw ben ik niet optimistisch 
en kan het nog wel een poosje duren voor er een coalitie 
is gesmeed. En als ik al die bedragen en jaartallen 
aangaande Defensie beschouw is de kans dat er een stap 
in de goede richting gezet gaat worden groot, de omvang 
van die stap zou wel eens tegen kunnen vallen. Maar laat 
ik vooral optimistisch blijven en hopen op een snelle 
coalitievorming en de juiste visie (en het daarbij behorende 
budget) voor Defensie.

Voor mij staat immers wel als 
een paal boven water: Er moet 
iets veranderen voor Defensie. 
Want als we blijven doen wat 
we deden, dan houden we wat 
we hadden, en dat is niet 
genoeg. Er is echt dringend 
behoefte aan perspectief op 
vele fronten. En het liefst 
gisteren!

U W  V O O R Z I T T E R
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Geen medaille-uitreiking, geen defilé, geen ‘groot’ Malieveld

Ook dit jaar ‘alternatieve’  
Nederlandse Veteranendag op 26 juni

Dit jaar wederom een ingetogen, alternatieve Nederlandse Veteranendag. 
De coronapandemie en de (sociale) beperkingen die ermee gepaard gaan, 

maken een traditionele luistervolle viering niet mogelijk.

Het Nationaal Comité Veteranendag besloot 
om op zaterdag 26 juni een soortgelijke 
sobere viering als vorig jaar te organiseren. 
“Dat betekent geen nationaal defilé voor Z.M. 
de Koning en geen grote bijeenkomst op het 
Malieveld.”

Bijzondere verhalen en muziek
Het alternatieve programma op Veteranendag 
2021 behelst onder meer een ceremonie in 
de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 
Veteranen gaan hun bijzondere verhalen 
vertellen omkranst met speciaal gearrangeer-
de muziek van de Koninklijke Militaire Kapel 
‘Johan Willem Friso’. Het programma wordt 
hoogstwaarschijnlijk geregistreerd en 
uitgezonden door de NOS. 

Eveneens in een “muzikale setting” verzorgd 
door “bekende populaire Nederlandse 
solisten”, worden verhalen van veteranen 
“opgehaald uit heel Nederland.” 
Afhankelijk van de al dan niet aangescherpte 
coronamaatregelen wordt bezien in welke 
aantallen gasten aanwezig zouden kunnen 
zijn. Het programma wordt immers afgewerkt 
in “een kleine, besloten geheel coronaproof 
faciliteit op het Malieveld: Kamp Malieveld.” 

Mocht het Malieveld onverhoopt niet toegan-
kelijk zijn voor publieksevenementen wordt in  
Den Haag gekozen voor een (binnen)locatie 
die wel voldoet aan de geldende voorschrif-
ten. Het programma begint om 17.00 uur, 
duurt driekwartier en zal worden uitgezonden/
gestreamd door Omroep MAX.

Wageningen roept Defensie op niet  
te stoppen met defilé op 5 mei

De gemeenteraad van Wageningen doet een dringend beroep op Defensie 
om haar medewerking aan onder meer het jaarlijkse defilé op 5 mei  
te continueren. De Gelderse universiteitsstad vreest dat zonder de  

traditionele medewerking van Defensie het doek valt voor de historische 
militaire optocht op Bevrijdingsdag.   

De terugtrekking van Defensie betekent 
immers een forse aderlating voor de organisa-
tie van het defilé en flankerende festiviteiten. 
De krijgsmacht zorgt namelijk niet alleen voor 
de (praktische en technische ondersteuning) 
maar ze draagt ook financieel bij aan het 
gehele evenement. 

Jaarlijks specifieke steun
Defensie wil nu eens in de vijf jaar, in plaats 
van jaarlijks, detachementen aanleveren voor 
het bevrijdingsdefilé. De jaarlijkse inzet, liet 
Defensie weten, drukt (te) zwaar op de 
operationele capaciteit van de krijgsmacht. 
Maar ‘Wageningen’ mag elk jaar wel rekenen 
op de specifieke ondersteuning die alleen de 
krijgsmacht kan verlenen. 

Het Wageningse gemeentebestuur erkent 
overigens dat de kosten hoog zijn (geworden). 
Ook zijn de gelederen van de Tweede 
Wereldoorlog-veteranen aanzienlijk uitgedund. 
Maar men vindt het nogal wat om zo’n vitaal 
onderdeel van de Bevrijdingsfestiviteiten dan 
maar af te schaffen. 

Nog een ‘alles-of-niets poging’
Maar mocht Defensie onverhoopt blijven bij 
haar besluit om niet langer mee te doen aan 
het Bevrijdingsdefilé dan gaat ‘plan B’ in 
werking. “Wat de gemeente en Wageningen 
’45 willen blijven doen, is een nationale 
herdenking op 5 mei waarin veteranen 
herdacht, bedankt en geëerd worden”, liet 
wethouder Leo Bosland (GroenLinks) weten 
namens het gemeentebestuur. Helaas moet 
een en ander dan wel in een andere vorm 
worden gegoten als het militaire defilé komt 
weg te vallen.  

Het gemeentebestuur gaat in ieder geval nog 
een ‘alles-of-niets-poging’ doen om Defensie 
op andere gedachten te brengen. Want “met 
het defilé wordt een verbinding gelegd met 
het verleden en de huidige tijd”. 
Partijen hebben zeker nog een jaar om de 
zaken nog eens te bezien. Dit jaar gaat de  
5 mei herdenking immers niet door wegens 
de COVID-19 beperkingen. 
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MexicaanseHond
“Wij zijn de klaplopers van de NAVO”. “Wij zijn de onderpres-
teerders in de NAVO” “Je kijkt met schaamte naar het puntje 
van je schoenen”. Ferme, niet mis te verstane uitspraken, - nee, 
niet van een bezorgde burger, of van die (weinige) politici die 
het goed voorhebben met Defensie. Welnee, hier zijn de ope-
rationeel commandanten van Marine, Land-, Luchtmacht en 
KMar, aan het woord in het ochtendblad Trouw (02-04-2021).  

Op de valreep naar zijn nieuwe functie bij de NAVO, doet CDS 
Rob Bauer daar ook nog een kloeke schep bovenop: “Als de 
Russen hier voor de deur staan, dan kunnen we onszelf niet 
verdedigen.”

“Parbleu”, zou markies de Canteclaer van Barneveldt, de hoog-
hartige edelman uit ‘Tom Poes’, riposteren. Zoveel onverschrok-
kenheid, zoveel ‘wie-maakt-mij-wat’ van de OPCO-commandan-
ten in de (landelijke) media. “Tiens”, aldus wederom de fictieve 
edelman, daar moet de dienstdoende chroniqueur van Defensie 
acuut voor worden opgetrommeld.  

De schaamte over de meelijwekkende staat van ons defensie-
apparaat, zouden de ‘jongens van Jan de Witt’ aan het krijgs-
machtroer, op zichzelf moeten betrekken. Decennia, heeft im-
mers de een na de ander, gedwee meegehobbeld en gedanst 
naar de pijpen van nietsontziende politieke bezuinigers. 

‘Yes we can and then some’ was de marsorder en onderwijl 
piepte, kraakte de amechtig naar adem happende krijgsmacht 
in al zijn geledingen dat het een aard had. De enige oppercom-
mandant die toen zijn conclusies en dan ook aan zijn stutten 
trok was “De lachende generaal”, de toenmalige Chef Defensie-
staf Arie van der Vlis, - God hebbe zijn ziel. 

Het heeft er dan ook verdacht veel van dat men, koen en onver-
saagd, een molshoop van een barricade beklimt nadat vanuit de 
bezorgde burgerij aandacht werd gevraagd voor de deplorabele 
staat waarin onze krijgsmacht zich al decennia bevindt. Of het 
moeizaam aansukkelende kabinet zich daar iets van zal aantrek-
ken en € 4 miljard extra in het mandje van Defensie legt? Ik 
heb daar een kokosnoothard hoofd in. 

We leven in hoogst ongewone, om niet te zeggen bizarre 
tijden. Die verzuchting kwam u meermaals tegen in de kolom-
men van dit periodiek. ‘Veteranen’, althans lieden die 
zich als zodanig voordeden, die menen te moeten 
demonstreren tegen ge- en verboden vanwege de overheid 
afgekondigd in de strijd tegen COVID-19. Het Veteranen Plat-
form distantieerde zich terstond van deze manifestatie van als 
‘veteraan’ uitgedoste demonstranten. 

Leveranciers van legerdumpartikelen hadden wellicht de han-
den vol aan het verstrekken van militair(e) (aandoende) para-
fernalia (‘verkeerdom’ gedragen baretten) en witte jassen van 
verplegend en medisch personeel. De demonstrerende dragers 
daarvan vielen echter snel door de mand vanwege bijvoorbeeld 
de lange mouwen van de uitdossing en hier en daar een Zwit-
sers vlaggetje dat door moest gaan voor het embleem van het 
Rode Kruis. 

Die mondiale organisatie was er eveneens als de kippen bij om 
protest aan te tekenen tegen het illegale gebruik van haar on-
derscheidingsteken dat synoniem is met ‘neutraliteit’. Intussen 
deint de derde besmettingsgolf over het land en moet Defensie 
andermaal serieus aan de bak bij het vaccineren en de onder-
steuning van civiele collega’s op de overvolle IC-afdelingen in 
ziekenhuizen. 

De ene kluif (Srebrenica) is nog niet afgekloven of het journaille 
stort zich, met de verbetenheid van de hongerige wolventroep 
uit ‘De Dodenrit’ van drs. P., op weer een vermeende vette 
Defensiekluif. In de schoot geworpen door mevrouw Zegveld 
die er een diabolisch genoegen in schept als een venijnig-agres-
sieve chihuahua in de kuiten van Defensie te happen. Neder-
landse militairen zouden bij de ‘Slag om Chora’ in Afghanistan 
“buitenproportioneel” hebben gehandeld volgens mevrouw 
Zegveld. En of er dus subiet een substantiële schadevergoe-
ding kan worden toegekend aan de slachtoffers. Benieuwd wat 
de rechter van weer zo’n ‘Zegveldje’ vindt.  

Overigens ben ik van mening dat 
het de heilige plicht is van de 
(demissionaire) staatssecretaris 
van Defensie om, op de valreep, 
chop-chop over de brug te ko-
men met een fatsoenlijke aanzet 
voor een acceptabel Arbeidsvoor-
waardenakkoord.

N I E U W SN I E U W S

De ACOM gaat verhuizen!
De afgelopen decennia was de ACOM, samen met 

de Politiebond ACP, gehuisvest aan de Larikslaan te 
Leusden. De laatste jaren bleek aan de ene kant 
dat deze huisvesting voor de gebruikers te klein 
werd terwijl er anderzijds behoefte was aan het 

omvormen van kantoorruimte naar woonruimte in 
deze omgeving.

Die omstandigheden hebben ertoe geleid dat de ACOM, net als de 
ACP, op zoek is gegaan naar vervangende huisvesting. Voor de 
ACOM is, met name gebaseerd op de keuze om een locatie te 
willen houden in het “midden van het land”, de keuze gevallen op 
een pand in Zeist.

Welkom in Zeist
Vanaf 28 april 2021 bent u dan ook, voor zover de coronamaatrege-
len dat toelaten, welkom aan de Johannes Postlaan 2a, 3705 LN 
Zeist.

De ACOM blijft ook tijdens de verhuizing als altijd telefonisch en per 
mail bereikbaar. Telefonisch van 08.30-12.30 uur en van 13.00-16.30 
uur op werkdagen. Wel is er sprake van een nieuw telefoonnummer: 
030-2020320. Ons postadres is vanaf de verhuizing ook gewijzigd, 
dit wordt Postbus 240, 3700 AE Zeist. Samenvattend brengt dit ons 
tot de volgende gegevens per 28 april 2021:

ACOM de Bond van Defensiepersoneel

Bezoekadres: Johannes Postlaan 2a, 3705 LN Zeist
Postadres: Postbus 240, 3700 AE Zeist.
Tel.: 030-2020320
E-mail: info@acom.nl 5

Betaaldata 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW

April 23 april 22 april 22 april 
Mei 21 mei 20 mei 20 mei
 (incl. vakantiegeld)  (incl. vakantiegeld)
 
* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt  
het salaris op de rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.



Een MC, GMC, DMC, TRMC en ook de CMC (medezeggenschap op alle niveaus) hebben 
regelmatig contact met hun hoofd diensteenheid (HDE) over alle zaken die spelen 

binnen de diensteenheid. In het geval van de Centrale Medezeggenschapscommissie 
(CMC) praten zij rechtstreeks met de secretaris-generaal (SG) van Defensie die in feite 

hun HDE is.de secretaris-generaal (SG) van Defensie die in feite hun HDE is. 

Zoals neergelegd in het Besluit 
Medezeggenschap Defensie 
(BMD) worden de overlegverga-
deringen minimaal 4x per jaar 
gehouden. In het BMD is 
vastgelegd dat tijdens deze 
overlegvergaderingen, voor 
behandeling van een bepaald 
onderwerp, deskundigen kunnen 
worden uitgenodigd. De uitnodi-
ging voor deze deskundigen kan 
komen vanuit de medezeggen-
schap of vanuit de HDE. Indien 
het HDE vooraf heeft ingestemd 
met het betrekken van deze 
deskundige(n) komen de daaruit 
voortvloeiende kosten voor 
rekening van Defensie.

Problematiek (nog) niet 
opgelost

DE CMC zag de noodzaak van de 
instelling van een Werkgroep 
Reservisten en heeft dat ook 
bewerkstelligd. Uiteraard goed 
nieuws voor de reservisten. 

De ACOM is (vooralsnog?) de 
enige bond die beschikt over een 
beleidsmedewerker speciaal 
aangesteld om de belangen van 
de reservist te behartigen. Dit 
omdat men doorhad dat in het 
kader van de voortgang van de 
bedrijfsvoering vanuit Defensie, 
reservisten een cruciale rol 
zouden gaan spelen. Bij Defensie 
was toentertijd het gebruik van 
het begrip ‘adaptieve krijgsmacht’ 
nog geen gemeengoed. 

Zoals ook al vele malen verwoord 
in artikelen in ACOM Journaal, de 
problematiek van reservisten 
wordt maar niet opgelost. Niet op 
de korte termijn maar ook niet op 
de lange(re) termijn.

‘Perfecte reservist’ 
In de CMC Werkgroep Reservis-
ten is een lid vanuit de CMC 
aanwezig als voorzitter (VZ). Een 

zeer bevlogen VZ die een goed 
beeld heeft van het werkmilieu en 
de problematiek van reservisten. 
Deze voorzitter zou, naar onze 
mening, een perfecte reservist 
zijn. 
Voor de laatstgehouden overleg-
vergadering met de SG was ook 
het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
CMC Werkgroep Reservisten 
uitgenodigd. De VZ van de 
werkgroep Reservisten had dit 
voor elkaar weten te krijgen. 
Waarvoor hulde. Eindelijk de kans 
voor de werkgroep om op het 
hoogste niveau haar problematiek 
duidelijk te maken.  
Uiteraard was, vanuit de vergade-
ringen van de Werkgroep 
Reservisten, al bekend welke 
problematiek op allerlei gebied 
aan de orde is. Op de eigenlijke 
overlegvergadering kon men via 
MS-Teams inloggen. Voor het DB 
van de werkgroep was een 
spreektijd van 30 minuten 
gereserveerd. 

Rechtspositie en arbeids-
voorwaarden

Allereerst werd de SG door de 
algemeen voorzitter van de 
werkgroep ‘ingewijd’ over de 
essentialia van Werkgroep 
Reservisten. Er werd gesproken 
over de algemene problematiek 
van reservisten, in het bijzonder 
de bedrijfsvoeringsaspecten, 
rechtpositie c.q. arbeidsvoorwaar-
den van dit moment. Dit alles 
werd gespiegeld aan de bedrijfs-
voering, rechtspositie c.q. 
arbeidsvoorwaarden die gewenst 
werden. Uiteraard kwam de 
problematiek die op dit moment 
actueel is aan de orde. 
De problematiek rondom reservis-
ten neemt toe zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Uiteraard werd 
ook aangegeven wat wenselijk is 
voor de toekomst van de reser-
vist. 

Hierna was het de beurt van de 
technisch voorzitter, een reser-
vist, zoals de algemeen voorzitter 
opmerkte, met unieke kennis 
over de rechtspositie van reser-
visten. De technisch voorzitter 
ging meer in detail in op de 
problematiek die de huidige 
reservist ondervindt in regelge-
ving/rechtspositie en arbeidsvoor-
waarden. Ook werd de positie 
belicht van de commandanten 
van reserve-eenheden. Gespro-
ken werd ook over het kennisni-
veau, in alle geledingen in de 
organisatie, als het gaat om de 
rechtspositie/arbeidsvoorwaarden 
van reservisten. Deze is absoluut 
niet op het gewenste peil. 

Als laatste werd een tussenoplos-
sing aangegeven hoe de huidige 
rechtspositie van de reservist 
verbeterd kan worden zolang de 
nieuwe contractvormen nog niet 
actief zijn. Zeker dit laatste 
onderwerp verdient alle aandacht 
en medewerking van HDP-zijde. 
De nieuwe contractvormen zullen 
de komende tijd nog niet geacti-
veerd worden, dus tot de tijd 
repareren wat mogelijk is. Nu 
beginnen en niet langer treuzelen.

Slotopmerking
Het spreekt daarbij voor zich dat 
het overleggen over en aanpas-
sen van de rechtspositie en 
arbeidsvoorwaarden van Defen-
siepersoneel, en derhalve ook 
reservisten, is voorbehouden aan 
de sociale partners (Defensie als 
werkgever en de centrales/
bonden namens de werknemers). 
Defensie dient zich derhalve te 
houden aan bestaande wet- en 
regelgeving en dient over 
eventuele aanpassingen of 
afwijkingen voorafgaand overeen-
stemming te bereiken met de 
sociale partners.

Secretaris-generaal (SG) hoofd diensteenheid voor overleg met CMC

Werkgroep Reservisten CMC heeft 
rechtstreeks overlegcontact met de SG
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A L G E M E E N

Te koop allerlaatste  
Doerak 780AK van SLRP

Specificaties: 
Deze Doerak heeft als bouwjaar 
1977/1978 en beschikt over:
•  4 cilinder 33 PK VETUS  

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

elk 150 liter 
•  en vuilwatertank van  

100/60 liter.
• plus twee gasflessen. 

Ook is de boot uitgerust met volle-
dige vaaruitrusting en inventaris 
voor 6 personen. Aantal slaap-
plaatsen is 6.

Prijs: 
nader overeen te komen.
Te bezichtigen: Jachthaven Zeilfort 
Kudelstaart in Kudelstaart.

Informatie: 
te verkrijgen bij N. Rost,  
tel: 070-3474916

Advertentie

Het Bestuur van de Stichting Luchtmacht Recreatie en Promotie heeft de 
verhuur van haar drie Doerakken 780AK per 1 januari 2021 beëindigd.  

Deze drie Doerakken 780AK zijn eind 2020 in de verkoop gegaan.  
Momenteel resteert er nog één, die te koop is. 
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Afgelasting open dagen krijgsmacht 
door coronapandemie

COVID-19 dwingt ook dit jaar tot afgelasting van tal van krijgsmachtmanifestaties. 
Zeker voor wat betreft de evenementen waarbij (veel) publiek is betrokken. Na het 

afgelasten van de geplande Luchtmachtdagen op Gilze-Rijen, is nu ook een streep gezet 
door de Marinedagen die in juli gehouden zouden worden  

in Den Helder. 

Door de coronapandemie komen met name de open dagen die de krijgsmachtdelen traditiegetrouw organiseren, de 
een na de ander te vervallen. Het publiek, dat telkens weer in groten getale opkomt als een basis of kazerne de 
poorten opent, ziet deze krijgsmacht-evenementen in ieder geval dit jaar aan zich voorbijgaan.

Blik op 2022
Vorig jaar gingen de Landmachtdagen om dezelfde reden niet door.  
Ook dit jaar is het coronavirus nog niet zodanig onder controle dat het verantwoord zou zijn open dagen te organise-
ren. De Koninklijke Marine hoopt in 2022 wel weer open dagen te kunnen organiseren op en rond de thuisbasis in 
Den Helder. 

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

Nacht van de Militaire Muziek 
gaat dit jaar online

Corona mag dan rijkelijk met roet en ander (fataal) ongerief rondstrooien 
maar de muziek krijgt het er niet onder. De inmiddels befaamde Nacht van 

de Militaire Muziek gaat dit jaar dan ook gewoon door. Online, - dat wel. 

Op zaterdagavond 17 april doorbreken militaire 
musici met welluidende, swingende klanken de 
stilte in het Nationaal Militair Museum (NMM). 
Ze doen dat in het kader van “een unieke online 
editie van de Nacht van de Militaire Muziek”. 
Immers, met name ook in deze tijd vindt het 
NMM “het belangrijk om mensen door muziek 
met elkaar te verbinden”.

Gratis livestream
Op drie podia in een sfeervol verlicht 
museum treden diverse militaire orkesten 
aan. Muziekliefhebbers en anderen die ‘een 
zwak hebben’ voor militaire muziek hoeven 
hun huis niet uit voor een reis naar het 
NMM. Nee, het NMM komt bij u in de 
huiskamer via een “gratis livestream”.

De ‘Nacht van de Militaire Muziek’ belooft 
een fraai palet aan liveoptredens.

Divers programma
Het programma (onder voorbehoud) ‘klinkt’ als 
volgt: 

20:30 uur: start livestream. Vanaf 21:00 uur 
liveoptredens van: 

•  Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers
• Trompet 7tet van de RFGGJ
• Soulful combo en zanger OKMAR
• Saxofoonensemble FKNR & Tamboers TKL
•  Bugelgroep Orkest Koninklijke Marechaussee
•  Fusion Combo FBW met Michiel Stekelenburg
•  Saxofoonkwartet Koninklijke Militaire Kapel 

“Johan Willem Friso”
• Blaasoctet KMKJWF
• Air Force Allstars
•  Colonel Bogey Brass – Marinierskapel der 

Koninklijke Marine
• Klarinetkwartet Koninklijke Luchtmacht
•  Zorg dat je erbij Band met vocals

Het programma kan nog gewijzigd worden. 
Houd de website www.nmm.nl en social media 
in de gaten voor updates!

Divers palet aan mil itaire muziek via l ivestream thuis
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M E R K S T E N E NM E R K S T E N E NM E R K S T E N E NM E R K S T E N E N

Zwarte schaap
Zelfs wie nauwelijks thuis is op het kerkelijk erf, heeft wel eens van de parabel 
van de verloren zoon gehoord. De rebelse wegloper die zijn erfdeel erdoor jaagt 

in een losbandig leven. Het spreekwoordelijke zwarte schaap van de familie. 

Maar ieder die weet van conflic-
ten in het gezin, van kinderen die 
om wat voor reden dan ook niet 
meer thuiskomen of broers en 
zussen die elkaar ontlopen, weet 
ook dat het (veel te) gemakkelijk 
is om alle schuld bij één persoon 
te leggen. Ik heb geprobeerd om 
eens met andere ogen naar dat 
zwarte schaap te kijken, en daarbij 
beurtelings in de schoenen van de 
vader en van de moeder te gaan 
staan. Herkenbaar? Als vader, als 
moeder, als zoon, als dochter? Ik 
ben benieuwd. Reageren mag 
altijd!

De vader
Hij was een rebel, vanaf het 
moment dat ‘ie kon lopen. 
Ik zag het toen al: daar komen 
moeilijkheden van. Maar ik had er 
ook lol in. Zijn eigenzinnigheid, zijn 
lef… Dat miste ik in zijn oudere 
broertje.  In de jongste zag ik 
meer van mezelf meer terug, alle 
dromen en ambities die ik ooit 
koesterde toen mijn leven nog 
voor me lag. Evengoed deed het 
pijn, toen hij me plompverloren 
om zijn erfdeel vroeg. Ik hoorde 
hem eigenlijk zeggen: ‘pa, ik kan 
niet wachten tot je dood gaat!’ 
Alsof hij met een vlijmscherp mes 
de band doorsneed die ons bond. 
Ik gaf toe. Zoals ik zo vaak 
toegegeven heb. Te vaak, denk ik. 
Een kort afscheid en weg was hij. 
Wat een leegte liet hij in huis 
achter! Z’n broer kon die niet 
vullen, al deed hij zichtbaar zijn 
best. Die twee hebben helemaal 
geen afscheid genomen trou-
wens. Het was al een hele tijd 
oorlog onder mijn dak. En nu, 

sinds hij weg is, doe ik niet 
anders dan wachten. Wachten tot, 
wachten of… misschien… op een 
goede dag. En dan? Dan moet er 
gepraat worden. Dan moet er 
heel veel uitgepraat worden. 
Tussen dat joch en mij. Tussen de 
twee broers.  Tussen mijn vrouw 
en mij. Maar eerst vieren we 
groot feest als hij terugkomt … 
Als hij terugkomt … 

De moeder 
Mij is niets gevraagd. Geldzaken 
zijn mannenzaken. Maar hij is wel 
afscheid van me komen nemen. 
Hij zei: “Jij snapt het wel!” En dat 
was ook zo. Ik was niet verbaasd, 
ik had het zien aankomen. Onze 
twee jongens verschillen van 
elkaar als de dag van de nacht.De 
oudste is echt zoals een oudste 
vaak kan zijn: plichtsgetrouw,  
ijverig, betrouwbaar. Hij kon nog 
amper lopen of hij dribbelde al 
achter zijn vader aan. Altijd wilde 
hij helpen, soms was hij nog 
eerder zijn bed uit dan mijn man. 
En nog! Mijn man trots natuurlijk. 
Je moest ze zien die twee.Altijd 
samen aan het werk, in de stal, 
op het land… echt vader en zoon!
Onze jongste is het tegenbeeld 
van zijn broer. Vanaf het prille 
begin was dat duidelijk. Nooit 
volgzaam, altijd vragen naar het 
waarom. Geen hek of hij probeer-
de er overheen te klimmen. 
Toch is mijn man dol op hem, hij 
kon hem altijd maar moeilijk iets 
weigeren. Tussen de twee 
jongens boterde het allang niet. 
Misschien ook wel om die reden.
Ik zag het gebeuren. De oudste 
mat zich - uit jaloezie? - een 
superieure houding aan. Dat 
maakte de jongste razend. Met 
elkaar praten deden ze allang niet 
meer. En mijn man en ik wisten 
niet hoe we met die spanning 
moesten omgaan. We zijn in onze 
familie nooit zo goed geweest in 
praten. Ja, over het werk, het hooi 
dat van het land moet, de koe die 
moet kalven. Maar echt praten?
Eigenlijk was ik niet alleen maar 
heel bedroefd, toen hij afscheid 
kwam nemen. Heimelijk was ik 
ook een beetje opgelucht. Ik was 
al een tijdlang zo bang, dat de een 

de ander iets zou aandoen. 
Beiden kunnen zo driftig zijn.
Ik moest steeds denken aan die 
oude geschiedenis van Kain en 
Abel. Twee broers… Nu is hij 
weg. Ver weg, denken we. God 
weet waar. We horen niets van 
hem. Mijn man lijdt eronder.
 Ik zie hoe hij zijn schouders laat 
hangen. Hoe zijn gestalte iets 
gebogens krijgt. Van tijd tot tijd 
klimt hij naar boven, op de heuvel, 
vanwaar je kilometers ver kunt 
kijken. Daar staat hij dan, roerloos, 
geleund op zijn riek, in de verte te 
turen. Hij hoopt zo intens, dat de 
jongen ooit terug zal komen!  
Ik ook natuurlijk! Ik maak me 
zorgen of hij dat grenzenloze 
leven wel aan kan. 
Maar ik maak me ook zorgen of 
het nog wel goedkomt tussen 
hem en zijn broer… Als hij 
terugkomt…Het is zo jammer dat 
we nooit goed hebben leren 
praten met elkaar. Dat zal toch 
moeten als hij terugkomt…   
Als hij terugkomt …

Henk Fonteijn
was geestelijk verzorger bij de KL

Afbeeldingen, Rembrandt: 'Terugkeer van de verloren zoon' (Publiek domein).
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H o o f d  d i e n s t e e n h e i d ,  m e d e w e r k e r s  e n  d e  d i e n s t e e n h e i d

Iedereen heeft baat bij en profijt van medezeggenschap
Medezeggenschap is profijtelijk voor iedereen. Maar voorwaarde is wel dat 
alle partijen met toewijding en ruimhartig met medezeggenschap omgaan. 
Dat het hoofd diensteenheid (HDE) de medezeggenschapscommissie (MC) 

betrekt bij het bedrijfsvoering proces van de eenheid; dat de achterban actief 
betrokken wordt en actief meedoet met de medezeggenschap;  
en dat de medezeggenschapscommissie haar rol en haar taken  

goed uitvoert/kan uitvoeren.

Om eventuele twijfels bij het HDE weg te 
nemen, noemen wij hier een aantal belang-
rijke voordelen die medezeggenschap voor 
het HDE heeft.

Wat zijn de voordelen voor het hoofd 
diensteenheid (HDE)?

•  Het HDE krijgt via de medezeggenschaps-
commissie (MC) input van de medewerkers 
over het verbeteren van werkprocessen. 
Dat is nuttig voor het functioneren van de 
eenheid en de werkbeleving van de 
medewerkers.

•  De communicatie met de medewerkers via 
de MC in plaats van via de lijn is anders. Via 
de lijn of bij directe communicatie speelt de 
hiërarchie mee. Het overleg tussen HDE en 
MC is tussen gelijkwaardige partners.

•  Door de gelijkwaardige positie van de MC 
met het HDE kan de MC functioneel 
tegenspraak leveren. Dat komt de vorming 
van besluiten ten goede. De MC kan komen 
met afwijkende meningen, kritische vragen 
en alternatieve suggesties.

•  Door de informatie van de medewerkers via 
de MC, het overleg op gelijke voet en de 
functionele tegenspraak, zullen besluiten 
van het HDE voor de eenheid en de 
medewerkers beter onderbouwd zijn. Meer 
aspecten van een onderwerp zijn behan-
deld, wat de kwaliteit van de besluiten ten 
goede komt.

•  Dit alles maakt niet alleen dat de kwaliteit 
van besluiten beter is, maar ook dat er 
binnen de eenheid meer draagvlak is voor 
de besluiten. De medewerkers hebben de 
aspecten die ten grondslag liggen aan de 
besluiten gehoord en de eigen aspecten 
ook op gelijk niveau kunnen aandragen. 

•  Er is meer begrip voor elkaars positie. HDE 
en medewerkers en medewerkers onder-
ling. Dat levert een groter verantwoordelijk-
heidsgevoel voor elkaar en de eenheid op.

•  De werkomstandigheden worden verbeterd 
met input van de medewerkers waardoor 
ook ziekteverzuim wordt verminderd en de 
(kwaliteit van de) productiviteit toeneemt.

Ruim tijd nemen voor medezeggen-
schap loont

Een HDE die deze voordelen wil benutten, zal 
open overleg met zijn/haar MC voeren, de 
MC en het MC-lidmaatschap stimuleren en 

ondersteunen. Die HDE zal meer tijd maken 
voor de MC, voor formeel en informeel 
overleg en de input van de MC. Daardoor 
zullen de informatieprocessen en het overleg 
worden verbeterd, de werkzaamheden bij de 
eenheid, de veiligheid en het welzijn van de 
medewerkers (meer toegespitst op de 
medewerkers gezamenlijk en individueel) en 
de onderlinge contacten.

De tijd die in de medezeggenschap is 
geïnvesteerd, zal het resultaat van de eenheid 
verbeteren doordat medewerkers met plezier 
naar hun werk komen en makkelijk, de 
uitdagende, en ook de zware, vervelende 
klussen klaren.

Wat zijn de voordelen voor de  
medewerkers?

De voordelen van de medezeggenschap voor 
de medewerkers zijn ook verwoord in de 
voordelen voor het HDE en er zijn er meer. 
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Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

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 Brigade Verkennings-Eskadron 28 april Gesloten

DOSCO Defensie Gezondheidszorg Opleidings-  1 mei Gesloten

 en Trainingscentrum (DGOTC)

CZSK Hydrografisch Opnemingsvaartuig A (HOV A) 10 mei Gesloten

DOSCO Paresto 10 mei Gesloten

DOSCO DCIOD 10 t/m 12 mei Gesloten

CLAS 1CMICo 10 -14 mei Gesloten

DOSCO DC PL 17, 18, 19 mei Gesloten

CZSK Maritiem Hoofdkwartier (MHK) 24 mei Gesloten

CLAS B-cie 45 Pantserinfanteriebataljon  25 mei Gesloten

DOSCO Staf DPOD 2 juni 20 april

DMO JIVC Landgebonden IT 7 juni  26 april

DMO JIVC COC2-I&V 15 juni 3 mei

CLSK Air Mobility Command Vliegbasis Eindhoven 23 juni  12 mei

H o o f d  d i e n s t e e n h e i d ,  m e d e w e r k e r s  e n  d e  d i e n s t e e n h e i d

Iedereen heeft baat bij en profijt van medezeggenschap

•  Naast de route via de lijn kunnen onderwer-
pen met betrekking tot het werk die de 
medewerkers bezighouden ook via de MC 
worden aangekaart;

•  De medewerkers kunnen hun opmerkingen 
over onder andere werkzaamheden, werk-
processen en onderlinge contacten bij een 
gelijkwaardige persoon melden: het MC-lid. 
Bij de MC is geen hiërarchie zeker ook niet 
voor de medewerkers die een beroep doen 
op de MC;

•  Daardoor is het geven van functionele kritiek, 
afwijkende meningen, suggesties, mogelijk;

•  De MC overlegt op gelijkwaardig niveau met 
het HDE;

•  Gevolg zal zijn dat bij het komen tot besluiten 
ook de inbreng vanuit de werkvloer via de 
medezeggenschap meegewogen/meegeno-
men wordt;

•  Gevolg is ook dat de onderbouwing voor de 
besluiten en de communicatie daarvan 
richting de medewerkers beter zal zijn. Het 
HDE zal in moeten gaan op argumenten en 
suggesties die via de MC geleverd zijn;

•  De besluiten zullen beter 
aansluiten bij de werkvloer en 
werkprocessen en werkzaam-
heden zullen beter/veiliger enz. 
worden;

•  Medewerkers zullen meer 
verantwoordelijkheid voelen 
voor het werk en de werkpro-
cessen en de onderlinge 
contacten.

•  De MC heeft informatierecht. 
Het HDE moet gegevens met 
achtergronden, motieven en 
afwegingen van maatregelen 
die de diensteenheid raken 
tijdig aan de MC geven als de 
MC die gegevens nodig heeft 
voor het uitvoeren van haar 
taak. Tijdig betekent dat de MC 
nog onderling en met de 
achterban overleg kan plegen 
voordat zij officieel met het 
HDE overlegt of een advies aan 
het HDE opstelt. Dat betekent 
dat de MC op de hoogte is van 
de zaken die voor de medewer-

kers bij de eenheid en de eenheid van belang 
zijn.

•  Voor voorgenomen maatregelen van het 
HDE voor de eenheid geldt het overeen-
stemmingsvereiste. Dat betekent dat een 
voorgenomen maatregel niet doorgevoerd 
kan worden, als het HDE en de MC geen 
overeenstemming bereiken. Uiteraard 
moeten beide partijen, dus zowel het HDE 
als de MC, hun besluit voor of tegen 
voorgenomen maatregelen met argumenten 
onderbouwen. 

Het overeenstemmingsvereiste geldt voor 
maatregelen bij de diensteenheid met 
betrekking tot: 
•  De organisatie en werkwijze; 
•  De technische en economische 

dienstuitvoering; 
•  Aangelegenheden betreffende de veiligheid, 

gezondheid en het welzijn; 
•  Het woon- en leefklimaat; 
•  en de wijze waarop het algemeen 

personeelsbeleid wordt uitgevoerd en de 
arbeids- en dienstvoorwaarden worden 
toegepast. 

Laat de MC haar grote meerwaarde 
waarmaken!

Als HDE en achterban de genoemde voorde-
len van de medezeggenschap inzien en de 
medezeggenschap steunen met informatie 
en gelijkwaardig overleg, dan zal de medezeg-
genschap de grote meerwaarde voor HDE, 
medewerkers en de eenheid meer dan 
waarmaken.
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In deze tijd waarin het helaas niet mogelijk is 
om fysieke bijeenkomsten te organiseren 
was deze enquête voor de ACOM een logisch 
vervolg om, na u eerder te hebben geïnfor-
meerd via ACOM-journaal, de website en een 
gezamenlijk met de overige bonden gehou-
den webinar, uw mening te peilen over de 
vraag hoe nu verder? Tevens bood deze 
enquête ons de gelegenheid om zoveel als 
mogelijk wensen en standpunten van de 
leden mee te nemen in onze afwegingen en 
toekomstige besluitvormingen.

Belazerd en in de maling genomen
De opzet van de enquête behelsde een 
tweetal vragen. De eerste vraag betrof wat te 
doen met het door Defensie geboden 
loonbod van 1,25%. Accepteren of afwijzen? 
De tweede vraag was een vervolgvraag naar 
de bereidheid tot actie (digitaal of fysiek) van 
de respondent indien hij/zij aangaf het bod af 
te wijzen. Naast deze 2 vragen was er nog de 
mogelijkheid om opmerkingen of suggesties 
te vermelden.

Niet alleen bij de ACOM maar ook bij de 
overige defensiebonden lieten de leden 
massaal weten – het leken wel ‘Noord-Ko-
reaanse’ verkiezingsuitslagen – dat het bod 
van Defensie veel te mager was en dat er 
acties nodig waren om een beter resultaat af 
te dwingen.

Wat bij deze enquête in vergelijking met 
eerder gehouden enquêtes opviel was dat de 
leden massaal gebruik hebben gemaakt van 
de mogelijkheid om opmerkingen en sugges-
ties te vermelden. Hier bleek uit dat het 
uiterste inmiddels wel bereikt is en onze 
leden klaar zijn met de houding van Defensie 
als het gaat om het verbeteren van arbeids-
voorwaarden en het niet nakomen van 
gemaakte afspraken. De leden hadden geen 
goed woord over voor de houding van 
Defensie als werkgever. Voelden zich 
belazerd, in de maling genomen en wat hen 
nog het meest tegen de borst stuitte, was de 
opmerking in de inzetbrief van Defensie dat 
zij een loonbod wil doen dat waardering 
uitspreekt voor de inzet van zowel militairen 
als burgers zonder de huidige werkelijkheid 
uit het oog te verliezen. Deze werkelijkheid 
zou dan zijn ingegeven door de huidige 

coronacrisis. De leden lieten blijken een hele 
andere werkelijkheid niet uit het oog te 
verliezen namelijk een Defensie met meer 
dan 9.250 vacatures, achterblijvende lonen en 
het doen van in feite loze beloftes die net als 
de in het verleden gemaakte afspraken in de 
arbeidsvoorwaardenakkoorden, niet worden 
ingelost c.q. nagekomen.

Acties en andere stappen
De uitkomst van de enquête betekent dat de 
gezamenlijke bonden acties gaan voorberei-
den. Maar alvorens daartoe over te gaan 
hebben de vakorganisatie gezamenlijk op  
11 maart jl. door middel van een ultimatum-
brief Defensie nog eenmaal de kans geboden 
om alsnog met een beter bod te komen. In 
deze brief maakten de bonden nogmaals 
duidelijk dat de werkgever Defensie tot 
uiterlijk vrijdag 26 maart 24.00 uur de kans 
kreeg om minimaal 2,5% aan arbeidsvoor-
waardenruimte beschikbaar te stellen om 
daarmee tot een fatsoenlijke loonsverhoging 
en andere verbeteringen voor het Defensie-
personeel te kunnen komen.

Op 24 maart ontvingen de defensievakbon-
den de reactie van de staatssecretaris op de 
ultimatumbrief van 12 maart. De reactie van 
de staatssecretaris op het gestelde ultimatum 
was op één punt positief, het antwoord 
kwam binnen de termijn dat het ultimatum 
afliep. Verder had de werkgever helemaal 
niets te bieden. Maar de reactie was inhoude-
lijk veelzeggend.

In de inzetbrief van Defensie van 4 december 
2020 gaf de werkgever nog aan een loonbod 
te willen doen waaruit waardering sprak voor 
het personeel, voor zowel de inzet van 
militairen als burgers. Dat de werkgever 
vervolgens een loonruimte van 1,25% bood 
was al een blamage op zich. 

Defensie wijst ultimatum van de bonden af
In februari en begin maart hebben de  

vakbonden van Defensiepersoneel een enquête 
gehouden onder hun leden om de mening van 

de respectievelijke achterbannen te raadplegen 
over de ontstane impasse in de arbeidsvoor-

waardenonderhandelingen. 
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In de reactie op het ultimatum gaat Defensie 
nóg een stap verder. Die komt er namelijk 
kort gezegd op neer dat Defensiepersoneel 
blij mag zijn dat het nog een baan heeft bij de 
defensieorganisatie, en nog wel mét baanze-
kerheid. Dat Defensie een ongelooflijk flexibel 
personeelssysteem heeft en dat die baanze-
kerheid niét geldt voor soldaten en korporaals 
laat de werkgever in haar reactie maar even 
buiten beschouwing. 

Zou Defensie nu écht denken dat het perso-
neel uit dankbaarheid staat te springen van 
blijdschap? Vergeet de werkgever wederom 
dat ze al 9.250 vacatures heeft en dat een 
belangrijke reden de niet marktconforme 
salarissen en arbeidsvoorwaarden zijn?

Opnieuw benadrukt Defensie in haar reactie 
grote waardering te hebben voor de inzet van 
het personeel. Juist ook in moeilijke tijden 
zoals nu tijdens de coronacrisis. “Het laat zien 
dat Defensie zelfs onder deze omstandighe-
den kan blijven bouwen op haar personeel”, 
aldus de werkgever. Volgens haar is dat niet 
alleen voor het hier en nu belangrijk, maar ook 
in de toekomst. 

En daarvoor zijn ze jou en je collega’s zeer 
erkentelijk. Maar van erkentelijkheid kun je de 
huur niet betalen noch je boodschappen 
afrekenen.

‘Nieuwe werkelijkheid’
In haar reactie geeft Defensie verder aan dat, 
met het oog op de nieuwe werkelijkheid, een 
eerste loonbod was gedaan als start van de 
onderhandelingen. Volgens de werkgever 
hebben we dit gesprek als sociale partners 

helaas (nog) niet kunnen afronden, net zoals 
het gesprek over de overige onderwerpen in 
de inzetbrief van Defensie. De vakbonden 
herkennen dit volstrekt niet. Defensie maakte 
meer dan eens duidelijk dat haar bod van 
1,25% de maximumruimte was. Daarbinnen 
kon worden gedifferentieerd, als de een meer 
kreeg, kreeg de ander minder. Dat was door 
Defensie zelfs tot 2 cijfers achter de komma 
uitgerekend. Ons voorstel om over andere 
onderwerpen door te praten werd door de 
onderhandelaar van Defensie resoluut van 
tafel geveegd. Zij wilde alleen het gehele 
pakket (in het Sector Overleg Defensie) 
bespreken. Het is niet voor het eerst dat 
Defensie bij een cao-conflict leugens om 
bestwil verkoopt.

Tot slot roept de staatssecretaris de vakbon-
den onomwonden op om het formele overleg 
over andere onderwerpen te hervatten. Over 
een aantal grote hervormingen, waaronder 
het nieuwe personeelssysteem en het 
bezoldigingsstelsel zijn immers reeds 
afspraken gemaakt. Dat die afspraken zijn 
gemaakt klopt als een bus:
•  Er had op 1 juli 2020 een nieuw bezoldi-

gingsstelsel voor de militairen moeten zijn 
waarbij niemand er op achteruit zou gaan.

•  Er had medio oktober 2020 een nieuw 
personeelssysteem voor militairen moeten 
liggen.

Beide zaken vielen in de looptijd van de laatst 
afgesloten cao en daarom zou er voor deze 
veranderingen geld door Defensie moeten zijn 
gereserveerd. Als Defensie daarvoor daad-
werkelijk geld heeft gereserveerd, buiten het 
eerdergenoemde arbeidsvoorwaardenbod 
om, zijn de vakbonden, zo hebben zij laten 
weten in een reactie op 1 april jl., gaarne 
bereid om samen met Defensie aan deze 
afspraken invulling te geven. De vakbonden 
gaven daarbij tevens aan dat door het 
uitblijven van een beter bod van de werkge-
ver, zoals gesteld in de ultimatumbrief, zij zich 
opmaken voor acties en zich beraden op 
andere stappen.

De ultimatumbrief van de vakbonden en de 
reactie van Defensie op deze brief alsmede 
alle andere relevante (inzet)brieven, verslagen 
en commentaren kunt u raadplegen op de 
website van de ACOM: www.acom.nl

Defensie wijst ultimatum van de bonden af
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Tijdelijke Regeling Vergoeding Quarantaine (TRVQ) en vaccinatie(verplichting)

Steeds meer eenheden en individuele militairen  
worden voorafgaand aan een inzet, vaarperiode,  

oefening of andere situatie verplicht in quarantaine 
geplaatst. Daarnaast stellen ook steeds meer landen 

inreisbeperkingen in. De bonden en de werkgever 
Defensie vinden het dan ook noodzakelijk om afspra-

ken te maken om te komen tot een Tijdelijke Regeling 
Vergoeding Quarantaine (TRVQ) te komen. 

Met deze tijdelijke regeling, die terugwerkt tot 1 
januari 2021, is geborgd dat er geen verschillen 
ontstaan in de vergoedingensfeer en is tevens 
voor iedereen duidelijk onder welke voorwaar-
den en tegen welke vergoeding militairen 
verplicht in quarantaine kunnen worden 
geplaatst.

Militairen die verplicht in opdracht van het 
Hoofd Defensieonderdeel in quarantaine 
moeten in verband met varen, oefenen, vliegen, 
inzet, verblijf in het buitenland of om een andere 
reden verplicht in quarantaine dienen te gaan, 
komen op grond van deze TRVQ in aanmerking 
voor een vergoeding. Deze vergoeding bestaat 
uit een tegemoetkoming in geld en tijd en is 
mede afhankelijk van de plaats waar de 
quarantaine plaatsvindt, namelijk thuis of op een 
andere locatie.

Vergoeding in geld
Bij een quarantaine thuis maakt u aanspraak op 
een vergoeding ter hoogte van € 20,- voor elke 
werkdag en € 30,- voor elke zaterdag, zondag 
en feestdag.
Bij een quarantaine op een andere locatie heeft 
u aanspraak op een vergoeding ter hoogte van 
€ 60,- voor elke werkdag en € 90,- voor elke 
zaterdag, zondag en feestdag.
Voor alle duidelijkheid: de hierboven genoemde 
bedragen zijn brutobedragen.

Vergoeding in tijd
Naast de vergoeding in geld wordt ook een 
vergoeding in tijd toegekend voor elke zaterdag, 
zondag en feestdag die een militair verplicht in 

quarantaine moet doorbrengen. Bij een 
quarantaine thuis heeft de militair recht op  
4 uren quarantaineverlof voor elke zaterdag, 
zondag en feestdag. Indien de verplichte 
quarantaine op een andere locatie wordt 
doorgebracht heeft de militair recht op 8 uren 
quarantaineverlof voor elke zaterdag, zondag en 
feestdag. Deze verlofuren kunnen binnen een 
periode van 12 maanden worden opgenomen 
of desgewenst in geld worden vergoed. Het 
betreft hier een recht. De vergoeding in geld 
per uur bedraagt 1/165 deel van uw maandsala-
ris (bijlage A Inkomstenbesluit militairen).

Vergoeding bij quarantaine in andere 
situaties

De militair krijgt de TRVQ alleen als het gaat om 
een quarantaineplicht die is opgelegd door 
Defensie en dan specifiek door het Hoofd 
Defensieonderdeel.
In andere situaties, bijvoorbeeld wanneer u in 
quarantaine moet vanwege een besmet 
familielid, of vanwege een melding in de 
corona-app, geldt de TRVQ niet.

Vergoeding voor burgers
Aan burgermedewerkers kan geen quarantai-
neplicht worden opgelegd, maar indien een 
burgermedewerker in verband met aan de 
dienst gerelateerde activiteiten op verzoek van 
de commandant vrijwillig in quarantaine gaat, 
kan (op grond van artikel 62 IBBAD) een 
overeenkomstige quarantainevergoeding 
worden toegekend.

Verplichte vaccinatie
In de maarteditie van ACOM-journaal (AJ#03-
21) hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over 
de stand van zaken met betrekking tot de 
bijzondere positie van de militair en de wijze 
waarop de militair verplicht zou kunnen worden 
om zich te laten vaccineren tegen COVID-19. 
Daarbij hebben wij aangegeven dat er zeker niet 
lichtzinnig mag worden omgesprongen met de 
mogelijkheid voor de minister om vaccinaties te 
verplichten voor militairen. Zeker in het geval 
van de huidige vaccins waar van sommige met 
name over de eventuele effecten op de langere 
termijn nog veel onduidelijk is. 

Het opleggen van de vaccinatieverplichting bij 
militairen dient gebaseerd te zijn op de risico’s 
in het gebied waar de werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden. Ook zou de inzet 
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Tijdelijke Regeling Vergoeding Quarantaine (TRVQ) en vaccinatie(verplichting)

van de krijgsmacht in gevaar dreigen te komen 
door niet te vaccineren. Wij vinden dat een 
eventuele vaccinatieverplichting nooit vanuit 
bedrijfsvoeringsaspecten mag worden opge-
legd. Militairen moeten worden gemotiveerd 
om zich vrijwillig te laten vaccineren. Het is 
onze overtuiging 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 daadwerkelijk te kunnen vaccineren.

Inmiddels is er door (of namens) de minister 
van Defensie een besluit genomen aangaande 
een viertal groepen van militairen aan wie de 
verplichting tot vaccineren is opgelegd. Het gaat 
dan om militairen die in het kader van de 
onderstaande inzetten daadwerkelijk werkzaam-
heden in de betreffende landen dienen te 
verrichten:

•  Dienstverrichtingen in het kader van Resolute 
Support (RS) in Afghanistan;

•  Dienstverrichtingen in het kader van Opera-
tion Inherent Resolve (OIR) in Irak;

•  Dienstverrichtingen in het kader van Enhan-
ced Forward Presence (eFP) in Litouwen;

•  Dienstverrichtingen in het kader van de Joint 
Carrier Strike Group (OP FORTIS).

Wij hebben nog wel de nodige vragen over dit 
besluit maar dat is vooral voor het betere begrip 
en wij benadrukken dan ook dat dit besluit de 
situatie voor militairen die hieronder vallen 
verandert. Indien u bent (of wordt) aangewezen 
voor dienstverrichting in het buitenland in het 

kader van een van deze inzetten bent u 
verplicht zich te laten vaccineren tegen 
COVD-19. Overigens hebben veel militairen de 
vaccinatie inmiddels al op vrijwillige basis 
gekregen. Wel zijn er twee belangrijke zaken 
die wij nogmaals willen benadrukken omdat wij 
daar nogal wat vragen over krijgen:

Verzoekschrift tot vrijstelling
Op grond van artikel 5 en/of 6 van de Wet 
immunisatie Militairen kan een militair een met 
redenen omkleed verzoekschrift tot vrijstelling 
indienen op basis van gewetensbezwaren geba-
seerd op gronden ontleend aan zijn of haar 
godsdienst, levensbeschouwing of zedelijke 
overtuiging gewetensbezwaren dan wel op 
geneeskundige gronden. Indien men zo’n 
verzoekschrift indient wordt de verplichting tot 
vaccineren opgeschort totdat de minister op dit 
verzoekschrift, na advies van een door haar 
ingestelde commissie, een besluit heeft 
genomen. Bij erkenning van de (gewetens)
bezwaren door de minister wordt de militair 
blijvend van de immunisatie vrijgesteld.

Medisch geheim
Het al dan niet gevaccineerd zijn in verband met 
COVID-19 valt onder het medisch geheim. Dit is 
ook door (of namens) de staatssecretaris van 
Defensie bevestigd. Uw leidinggevenden 
hebben geen recht op deze informatie en 
mogen u daar zelfs niet naar vragen. Naar onze 
mening dient de commandant aan de Militair 
Geneeskundige Dienst (MGD) om een inzet-
baarheidsadvies te vragen. Op basis van die 
vraag zal de MGD een individueel inzetbaar-
heidsadvies afgeven aan de commandant 
(zonder nadere specificatie) en als de MGD van 
mening is dat een militair niet inzetbaar is 
kunnen daar besluiten op gebaseerd worden. 
Zo zou het voor kunnen komen dat u niet wordt 
ingezet in voornoemde inzetgebieden, overge-
plaatst wordt of tijdelijk andere werkzaamheden 
opgedragen krijgt.

Voor alle relevante informatie met betrekking 
tot de verplichte quarantaine raden wij u aan om 
de diverse artikelen, brieven, wetten en 
regelingen op de website van de ACOM te 
raadplegen. Mocht u daarna nog vragen hebben 
of wordt u onder druk gezet om u te laten 
vaccineren neem dan contact op met de ACOM 
via info@acom.nl.
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1  ‘In 2035 moet Defensie een slimme, technologisch hoogwaardige organisatie zijn. Een organisatie met een groot vermogen om zich aan te passen aan 

situaties en die handelt op basis van de beste informatie.’ https://cutt.ly/sceaoRW
2  Het doel van de brede maatschappelijke heroverwegingen is om diverse onderbouwde keuzes mogelijk te maken door inzicht te verschaffen in effectieve 

beleids- en uitvoeringsopties en de mogelijke effecten daarvan. (Bron: Ministerie van Financiën)

Barbara Visser zien we de komende kabinetsperiode 
niet terug als staatssecretaris van Defensie. En ook niet 

in een andere (politiek) bestuurlijke functie in ‘het 
Haagse’. Geen ‘herhalingsoefening’ in de Tweede Kamer 
noch op het ministerie van Defensie. De (demissionaire) 
staatssecretaris verlaat de Hofstedelijke politieke ‘kaas-

stolp’ om nieuwe horizonten te gaan verkennen.

Hoewel, ‘nooit, nooit zeggen’ is in 
de politiek een welhaast staande 
uitdrukking geworden. En bij een 
politica als Visser, die omschreven 
wordt als ‘loyaal tot op het bot’ 
(en niet alleen als het om de partij 
gaat), weet men het ‘nooit’. Maar 
vooralsnog is het ‘tabee Den 
Haag’ 

Met pijn in het hart
Visser wilde zich niet “committe-
ren” aan een hernieuwd Kamerlid-
maatschap of mogelijke continue-
ring van haar huidige functie, 
omdat ze “ook graag nieuwe 
dingen wil doen”. De actieve 
mandaatsperiode van haar 
staatssecretariaat beliep drie-en-
een-half jaar: “Een vrij korte tijd 
als je dingen voor elkaar wilt 
krijgen. Maar met hetzelfde 
plezier als waarmee ik hieraan 
begon ben ik nu nog altijd aan het 
werk. Defensie is een heel mooie 
organisatie, - ik verlaat straks dan 
ook met pijn in het hart dit 
ministerie.”

Bij het aantreden van de tandem 
Bijleveld-Visser op Defensie is, 
verzekert de staatssecretaris, van 
meet af aan benadrukt dat het op 
orde brengen van de organisatie, 
een miljardenoperatie zou vergen. 
De ‘extra input’ van zo’n 1.7 
miljard euro, ofschoon een 
welkome eerste stap, zou bij 

lange na niet voldoende zijn om 
“alles te realiseren wat we 
moeten en willen”. 

Wat en hoeveel er nodig is voor 
de broodnodige en omvattende 
renovatie en ‘back on track’ 
brengen van de krijgsmacht, is 
“inzichtelijk gemaakt” in de 
‘Defensievisie 2035-Vechten voor 
een veilige toekomst’1. Om in 
2035 bestaande en opkomende 
mondiale dreigingen effectief het 
hoofd te kunnen bieden, is er 
structureel € 13 tot 17 miljard 
extra nodig voor de noodzakelijke 
investeringen. Nu beloopt de 
Defensiebegroting nog ruim  
€ 11 miljard. 

Men is ten departemente wel zo 
realistisch om te beseffen dat ’13 
tot 17 miljard extra’ voor Defensie 
in (partij)politiek opzicht wellicht 
een brug te ver is. Een vage stip 
aan de verre horizon die, in ieder 
geval in de komende kabinetsperi-
ode, niet veel helderder zal 
worden. Maar, is de redenering, 
als de problemen niet onderkend 
en benoemd worden in combina-
tie met een flankerende begro-
ting, zal niemand op voorhand 
beleefd informeren of Defensie 
misschien nog wensen heeft.  

Brede maatschappelijke 
heroverwegingen

‘Team Defensie’ is in de nu 
aflopende regeerperiode doende 
geweest met onder meer de 
voorbereiding en in de steigers 
zetten van wat Visser aanmerkt 
als “zaken die van belang zijn als 
het gaat om de inzet van ons 
personeel, de spullen waarmee ze 
werken, IT, vastgoed etc.”

Defensie bezit c.q. beheert 
bijvoorbeeld meer dan 10.000 
gebouwen en andere opstallen. 
Gekeken en getaxeerd is hoe 
hoog de kosten zijn om noodzake-
lijke reparaties en renovaties uit te 
voeren. “Daar is 5 miljard euro 
voor nodig. Maar dan hebben we 
nog niet alles meegenomen wat 
nodig is voor verduurzaming, - dan 
moet er zeker nog een miljard 
bij”, licht de staatssecretaris, een 
slag om de arm houdend, toe. 
“Dat geldt uiteraard ook voor IT, 
maar gelukkig hebben we in de 
afgelopen periode ook investerin-
gen kunnen doen.”

In het kader van de Brede 
maatschappelijke heroverwegin-
gen2 is ook bij Defensie gekeken 
naar de effecten van eventuele 
(nieuwe c.q. gecontinueerde) 
bezuinigingen. De consequenties 
hiervan zijn klip en klaar. Geld 
weghalen bij de krijgsmacht 
betekent simpelweg dat er 
rigoureuze keuzes moeten 
worden gemaakt. Dat wil zeggen 
dat de kaasschaaf terzijde wordt 
gelegd en dat er gewerkt wordt 
met grovere snij- en hak-werktui-
gen. Geprojecteerd tegen deze 
achtergrond is een van de 
redenen waarom de Defensievisie 
2035 nu voorligt, het afgeven van 
een signaal richting de politiek dat 
“hier niets meer te halen valt”, 
benadrukt staatssecretaris Visser. 
“Gegeven onze (grondwettelijke) 
taken zijn er, naast voldoende 
geld, adequate aantallen mensen 
en toereikende middelen nodig.”

‘Polder-wheelen en dealen’
Maar te vrezen valt dat de 
‘heroverwegingen’ in het geval 
van Defensie weinig tot geen 

N a  e e n  p o l i t i e k e  c a r r i è r e  v a n  1 0  j a a r  i s  h e t  t a b e e  a a n  D e f e n s i e  e n  d e  p o l i t i e k  

Staatssecretaris Visser: ‘Defensie zal aan mij altijd een goede ambassadeur hebben’
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zoden aan de dijk zullen zetten.  
Bij het omvattende ‘polder-whee-
len en dealen’ in het kader van de 
kabinetsformatie is ‘defensie’ 
doorgaans het kind van de 
rekening. Men hoeft geen 
zwartgallige Somberman te zijn 
om daar met de nodige bekom-
mernis naar te kijken. Zeker niet, 
nu uit door de Tweede Kamer 
opgeëiste ‘verkennende notities’ 
blijkt, dat partijen er niet voor 
terugdeinzen hun ‘kroonjuwelen’ 
pardoes te verkwanselen om zich 
eventueel te mogen vlijen op het 
regeerpluche. 

De staatssecretaris heeft er 
vertrouwen in dat haar partij, de 
VVD, haar rug rechthoudt en 
Defensie niet laat vallen. Ze wijst 
op de doorrekening van de 
verkiezingsprogramma’s door het 
Centraal Plan Bureau (CPB)3 die 
aantonen dat het de liberalen 
ernst is serieus te investeren in 
Defensie. 

“Wij laten zien dat we bereid zijn 
extra te investeren in Defensie. 
Daar heb ik mij de afgelopen 
periode nadrukkelijk hard voor 
gemaakt. Maar ik vind, zoals 
gezegd, dat als je om extra geld 
vraagt je ook inzichtelijk moet 
maken waar het voor nodig is. 
Waar staan we nu en wat hebben 
we nodig? En zolang ik hier zit zal 
ik me daar hard voor blijven 
maken. Dit is en was mijn signaal 
richting de partij.”

Lopende zaken afwikkelen
De ‘afzwaaiende’ Defensiebe-
stuurder noemt ook de “belang-
rijke rol” van de Commandant der 
Strijdkrachten (CDS) die op 
uitnodiging aanschuift aan de 
formatietafel om partijen te 
informeren over de mondiale 
veiligheidssituatie en de (daaruit 
voortvloeiende) behoeften van de 
krijgsmacht. 

U zit er nog even als demissionair 
staatssecretaris. Komt er in die 
tijd nog iets concreets uit uw 
handen of past u op de (uw eigen) 
winkel?

“Als demissionair minister of 
staatssecretaris word je geacht 
geen grote besluiten te nemen.  
Maar Defensie is een grote 
uitvoeringsorganisatie met heel 
weinig wetgeving. Bovendien 
hebben we projecten en proces-
sen in gang gezet die moeten 
worden afgerond en daar zijn we 
hard mee bezig. We zijn nu ook 
hard aan het werk om de zaken 
die door de Kamer zijn goedge-
keurd verder uit te werken en uit 
te voeren. Waar we bijvoorbeeld 
hard aan trekken, is de totstand-
koming van een nieuw perso-
neelsmodel. Dat klinkt heel 
eenvoudig, maar dat moet wel 
‘passend’ zijn voor 60.000 
mensen en dat kost heel veel tijd. 
Helaas zal ik dit alles niet kunnen 
afmaken. Wat we nu kunnen 
doen is die dringende zaken alvast 
in de steigers te zetten zodat mijn 
opvolger hier verder mee aan de 
slag kan gaan. Maar aanbestedin-
gen, grote projecten etc. die 
lopen gewoon door, - verkiezingen 
of geen verkiezingen. Voor mij 
houdt dat in dat het werk gewoon 
doorloopt.” 

Maar gewichtige en dringende 
zaken als het arbeidsvoorwaar-
denoverleg dat nu stilligt, zullen 
dus niet worden hervat in de 
luttele tijd die u nog rest?

“Voor overleg zijn er altijd twee 
partijen nodig. In dit geval de 
werkgever en de centrales. Het 
overleg is eind vorig jaar opge-
schort maar ik ben altijd bereid 
om door te praten. Dat is een 
staande uitnodiging en dat weten 
de centrales want wij spreken 
elkaar wel eens. Maar de eisen en 
het bod liggen uit elkaar en de 
oplossing ligt natuurlijk in het 
dichter bij elkaar komen.” 
Inmiddels is vanwege de werkge-
ver Defensie een brief bezorgd bij 
de bonden behelzende onder 
meer een loonbod dat (volgens 
een Defensiewoordvoerder) “leidt 
tot koopkrachtontwikkeling”. 
Aan het adres van de bonden wil 
de demissionaire staatssecretaris 
van Defensie in ieder geval 
gezegd hebben “dat het belang-
rijk is gezamenlijk op te trekken 
als het gaat om aan te geven 
waarom investeren in Defensie 
hoognodig is en dat we daarin 
hand in hand staan. Ook voor wat 
betreft de noodzakelijke stappen 
in het personele vlak. Sommige 
dingen bij Defensie, met name 
voor ons personeel, zijn soms wel 
honderd jaar of meer oud, - niet 
meer van deze tijd. Voornamelijk 
zaken die we los van arbeidsvoor-
waarden met elkaar kunnen gaan 
communiceren zodat mensen 
weten wat de behoeftes zijn bij 
Defensie.” 

3 ‘Keuzes in Kaart 2022-2025’ CPB 1 maart 2021. https://cutt.ly/JcypLZg

N a  e e n  p o l i t i e k e  c a r r i è r e  v a n  1 0  j a a r  i s  h e t  t a b e e  a a n  D e f e n s i e  e n  d e  p o l i t i e k  

Staatssecretaris Visser: ‘Defensie zal aan mij altijd een goede ambassadeur hebben’
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‘2% BBP’ steeds verder  
uit zicht

‘Wales 2014’4 is een steeds meer 
vervagende stip aan de mistige 
horizon gezien het gros van de 
verkiezingsprogramma’s en de 
doorrekening van het CPB. De 
partijen die Defensie goed gezind 
zijn willen, zonder uitzondering, 
wel toewerken naar ‘het Euro-
pees gemiddelde’. Maar de in 
bondgenootschappelijk verband 
afgesproken 2% van het bruto 
binnenlands product (BBP) komt 
ook daar niet direct in zicht. Vanuit 
Defensie is meermaals indringend 
uitgesproken dat er structureel  
€ 4 miljard extra nodig is om, in 
aanloop naar 2024, op het 
Europees gemiddelde te landen. 
Dat sommige politieke partijen 
flink tot (in een enkel geval) 
rücksichtslos willen hakken in 
Defensie, stemt niet hoopvol, 
erkent ook de staatssecretaris.  
Ze wijst erop dat in Nederland al 
jarenlang onder de bevolking de 
trend is om, als het om bezuini-
gingen gaat, onderwijs, zorg en 
veiligheid zoveel mogelijk buiten 
schot te laten. 

“Alleen wordt veiligheid heel erg 
gekoppeld aan de politie. En voor 
wat betreft de bezuinigingen 
worden altijd genoemd: kunst en 
cultuur, ontwikkelingssamenwer-
king en internationale missies. 
Niet ‘Defensie’ maar ‘internatio-
nale missies’. Ik denk dat het 
belangrijk is om te laten zien wat 
wij doen voor die veiligheid en 
daar veel meer tekst en geluid bij 
geven. Daardoor zullen mensen 
weer veel meer ervaren waarom 
Defensie er is, waarom ze nodig 
is. De coronapandemie toont 
weer eens de meerwaarde van 
onze organisatie aan. Maar 

belangrijk in het uitdragen van de 
krijgsmacht naar het grote 
publiek, is het persoonlijke verhaal 
verteld door militairen.”

Gemengde gevoelens
Een positieve ontwikkeling voor 
het publieke ‘uithangbord’ van 
Defensie is ’Defensity College’, - 
een werkstudentenprogramma 
van het ministerie gericht op 
academische studenten. Zij gaan 
in dit verband een ‘bijbaanverbin-
tenis’ aan met de krijgsmacht en 
krijgen een on the job militaire 
vorming. Op bescheiden schaal 
begonnen in samenwerking met 
Universiteit Leiden, is het 
Defensity College uitgegroeid tot 
een verstrekker van zo’n 250 
werkplekken waarvoor zich 
jaarlijks een kleine drieduizend 
studenten aanmelden.

“Het bijzondere is”, voegt Visser 
hieraan toe, “dat we met dit 
systeem aan de ene kant veel 
meer vrouwen en jongeren met 
een andere culturele achtergrond 
binnenkrijgen. Mensen die het 
best interessant vinden om een 
bijbaan bij Defensie te hebben en 
op die manier in aanraking komen 
met de krijgsmacht. En je ziet dat 
97% van die werkstudenten 
verbonden blijft aan Defensie. Die 
worden of militair, of burgermede-
werker of reservist. Dat is een 
heel hoog percentage en dat zijn 
ook onze ambassadeurs. Het feit 
dat we zoveel aanmeldingen 
krijgen toont aan dat het zeer 
gewild is omdat je hier skills leert 
die je in een ‘normale’ bijbaan niet 
zo gauw meekrijgt.” 
‘Op de valreep’ van haar ambtspe-
riode kijkt de staatssecretaris met 
gemengde gevoelens terug. 
Enerzijds tevredenheid over tal 

van prestaties die ‘Team Defen-
sie’ samen met de bonden heeft 
‘neergezet’. Aan het andere einde 
van de balans is er toch het 
gevoel dat vitale zaken zijn blijven 
liggen en in de resterende tijd niet 
‘afgeknoopt’ zullen worden.

Het meest content evenwel is de 
straks vertrekkende bewindsper-
soon over de “investeringen in 
wat één van de onderhandelaars 
van de bonden noemde: ‘de 
vierkante meters voor onze mede-
werkers’. We hebben daar fors in 
geïnvesteerd. Noem het opknap-
pen van legeringsgebouwen, 
extra kwaliteit en vernieuwing van 
de kleding, meer keus in gevecht-
slaarzen, een mobiele telefoon 
voor iedereen, snelle wifi op alle 
locaties. Dat zijn heel praktische 
dingen in de sfeer van persoonlijk 
welzijn, naast vernieuwing van IT, 
vervanging van de fregatten en de 
onderzeeboten die sterk verou-
derd zijn.”

Lekkend huis toe  
aan renovatie

De minister en de staatssecretaris 
troffen, in de beleving van de 
laatste, een Defensieorganisatie 
aan die veel leek op “een lekkend 
huis dat sterk aan onderhoud en 
renovatie toe was”. Een fysieke 
bouwval met bewoners die hun 
“stinkende best” doen maar waar 
geen adequate waardering en 
beloning tegenover stond c.q. 
staat. Vandaar dan ook de 
satisfactie van Visser over 
(arbeidsvoorwaardelijke) afspra-
ken betreffende de broodnodige 
modernisering van de pensioenen 
die een fatsoenlijke pensioenop-
bouw mogelijk maakt; verbetering 
van de toelagen etc. 

Teleurstellingen? Die zijn verbon-
den aan de wrevel en irritatie op 
de werkvloer als het lang duurt 
alvorens de effecten van (in het 
overleg) gemaakte afspraken en 
productbestellingen daar merk-
baar zijn. Zo zat er een ruime 
tijdsspanne tussen de bestelling 
en de uitlevering van de gevecht-
slaarzen. De aangevoerde 
verklaring luidt dat zulke speci-
fieke producten nu eenmaal niet 
op elk willekeurig moment uit de 
(winkel)schappen gepakt kunnen 
worden. Dat geldt met name ook 
voor de aanvulling van munitiete-

I N T E R V I E W

4  In Wales kwamen de lidstaten in 2014 overeen te streven binnen tien jaar 2% van het BBP (bruto binnenlands product) te investeren in hun defensie. Een 

en ander werd toen ingegeven door de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 en de terreurdreiging vanuit IS. 
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korten. Na afwikkeling van de 
hele papierwinkel die daarmee 
gepaard gaat, aanbestedingen en 
bestelling duurt het, volgens de 
staatssecretaris, vaak nog zo’n  
2 tot 5 jaar, voor de daadwerke-
lijke aanlevering plaatsvindt. 
Neem ook de nieuwe gevechts-
kleding waarvan de aanbesteding 
voor een deel opnieuw door de 
molen moest. En als dan steeds 
van het personeel gevraagd wordt 
geduld te oefenen wordt het 
draagvlak daarvan alsmaar brozer.

Herstructurering  
loongebouw lastig

Meer ‘bozig’ dan teleurgesteld is 
Visser over de hardnekkige 
misvatting (ook in de media) dat 
‘Defensie het (extra) geld niet 
krijgt uitgegeven’. 
“Daar klopt geen snars van. Men 
moet zich realiseren dat het geld 
formeel pas is uitgegeven als we 
een factuur hebben ontvangen. 
Die krijg je niet eerder dan 
wanneer de spullen daadwerkelijk 
geleverd zijn. Maar in feite is dat 
geld al dus uitgegeven, - het is in 
ieder geval vastgelegd, geoor-
merkt voor die bestelling of 
aankoop. Van bijvoorbeeld de 
munitie die nu besteld is krijgen 
we de factuur over 5 jaar bij de 
levering. Dan pas mag het 
uitgegeven bedrag worden 
verrekend in de begroting en de 
jaarrekening. Het lijkt dus alsof wij 
geld overhouden maar dat geld is 
dus wel gebonden aan een 
contract, een bestelovereenkomst 
en kan niet voor andere zaken 
worden aangewend.” 

En de meer persoonlijke teleur-
stellingen?

“Mensen die mij een beetje 
kennen weten dat ik soms heel 
erg ongeduldig kan zijn. Er zijn 
drie grote hervormingen die in de 
afgelopen kabinetsperiode zijn 
geïmplementeerd en voor een 
deel al in de vorige periode zijn 
gestart. Dat zijn de overgang van 
de oude naar de nieuwe dienst-
einderegeling; de pensioenrege-
ling, - een betere pensioenop-
bouw voor de militairen waarbij 
wij de kosten voor onze rekening 
nemen.”

“De grootste hervorming die een 
cultuur- en organisatieverandering 

vergt, is het personeelsmodel in 
combinatie met het loongebouw, 
- het hele beloningsmodel en alles 
wat erbij hoort. Ik had gehoopt 
dat we daarin veel meer vooruit-
gang geboekt zouden hebben. 
Besef wel dat het huidige 
loongebouw is gebaseerd op een 
rapport van de Staatscommissie 
Idenburg uit 19185, ruim een 
eeuw geleden. Het laat zien dat 
aanpassing kennelijk een moei-
lijke opgave is. Maar ik had daarin 
wel wat verder willen zijn. Ik hoop 
dan ook dat we snel met de 
centrales hierover verder kunnen 
gaan praten.” 

Als de demissionaire staatssecre-
taris van Defensie straks de 
matten oprolt aan Plein 4 te  
’s Gravenhage, laat ze een 
Defensieorganisatie achter die, 
mede door haar ijveren, een 
eerste stap gezet heeft op het 
pad naar herstel. Er is “inzichtelijk 
gemaakt” wat nodig is om de 
krijgsmacht weer solide op de 
rails te krijgen. Bij de besteding 
van de € 1.7 miljard is gezocht 
naar een goede balans tussen 
investeren in grote systemen en 
in ondersteuning. Er is althans 
sprake van een organisatie 
waarvoor “zoveel mogelijk 
stappen zijn gezet waarop door de 
volgende bewindspersoon kan 
worden voortgebouwd. Ik hoop 
dat deze lijn wordt voortgezet. 
Moderniseren, investeren in 
wapensystemen en, aan de 
andere kant, steeds oog houden 
voor de ‘vierkante meter’ van het 
personeel en alles wat te maken 
heeft met personeelsbeleid. Het 
personeel gemotiveerd houden, 
- dat is cruciaal. Ik hoop verder dat 
de voorbereidingen die nu 
getroffen zijn voor het personeels-
beleid en het beloningsmodel 
verder worden uitgewerkt. We 
hebben een aantal bouwstenen 
neergelegd en het is nu aan de 
opvolgers om samen met de 
centrales daarmee door te 
bouwen.” 

Het zal u straks toch moeilijk 
vallen om de rugzak zo goed 
gevuld met Defensie-ervaringen 
terzijde te leggen?

“Nou, laat ik zo zeggen aan mij zal 
Defensie altijd een goede 
ambassadeur hebben. Ik zal 

Defensie altijd naar voren brengen 
als een organisatie die het 
verdient gezien te worden en om 
in geïnvesteerd te worden. Ik heb 
nog nooit een organisatie 
meegemaakt die zo dienstbaar is, 
die altijd ‘ja’ zegt als om hulp of 
ondersteuning wordt gevraagd. 
Pas daarna gaat men zich dan 
afvragen of en hoe het allemaal is 
te fiksen. Dat zie je eigenlijk heel 
erg weinig elders bij de rijksover-
heid. En dat vind ik een heel 
mooie eigenschap. Ik heb wel 
opgeroepen binnen de organisatie 
om daar wat zakelijker in te 
worden. Dienstbaar zijn is oké en 
prima maar wel aangeven wat je 
nodig hebt om je taken te kunnen 
vervullen. Dienstbaarheid is mooi 
maar vergeet daarbij nooit je 
eigen belang en daar is niets mis 
mee. Ik hoop dat ik dat een beetje 
tussen de oren heb gekregen en 
achtergelaten.”

Kanttekening 
ACOM

De opvattingen, meningen en 
uitspraken in dit interview geven 
niet (zonder meer) de opvattin-
gen, overtuiging en houding van 
de ACOM de Bond van Defensie-
personeel weer over de onder-
werpen en thema’s die besproken 
werden. 

Wij vinden het echter van belang 
dat ‘de werkvloer’ (het Defensie-
personeel, ACOM-leden in het 
bijzonder) kennisneemt van het 
denken inzake Defensie van de 
(demissionaire) staatssecretaris 
drs. Barbara Visser. 

NB: In de tekst van het interview 
zijn de aan de staatssecretaris 
toegeschreven letterlijke citaten 
tussen dubbele aanhalings-/
sluittekens geplaatst. De overige 
tekstfragmenten bevatten de 
interpretatie van de interviewer 
van hetgeen in het vraaggesprek 
aan de orde is geweest.

I N T E R V I E W

5  Het huidige militaire loongebouw is gebaseerd op de uitgangspunten van het in 1918 uitgebrachte rapport van de Staatscommissie Idenburg, waarbij militairen een 

bezoldiging ontvangen op basis van rang en niet op basis van functie. (-) De noodzaak en urgentie voor een verandering in het loongebouw is herbevestigd in het huidige 

arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 door Defensie en de bonden. (Brief d.d. 10 februari 2020 van staatssecretaris drs. B. Visser aan de Tweede Kamer). 
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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.

Geen enkel debat voor de verkiezingen 
gaf een sprankje hoop

Nu het stof en de spanning van de verkiezingen zijn neergedaald is de zit-
tende coalitie weer aan zet. Opvallend was dat het onderwerp  

‘pensioenen’ en al wat daarbij hoort niet tot discussies aanleiding gaf.  
Het was blijkbaar voor alle partijen een te ingewikkeld en gevoelig  

onderwerp. Daar waren ze het blijkbaar over eens.  

Het ging er niet over?!

Het roeren van de trom heeft niet geholpen om 
helderheid te verschaffen.
Wat hebben we naar mijn idee wel bereikt:
•  het idee dat jongeren ouderen ondersteunen is 

niet meer te onderbouwen,
•  de wetenschap dat de ‘rekenrente’, een 

gedrocht voor het berekenen van de ‘verplichtin-
gen’, in de huidige situatie niet meer werkt,

•  de helderheid, verschaft door het bestuur van 
ABP, dat 0,5 procent werkelijk rendement 
voldoende is om het systeem in stand te 
houden,

•  de oorzaak van het enorme vermogen is helder: 
het cumulatieve verschil tussen 0,5% en het 
gemiddelde behaalde rendement van 6,5%,

•  dat er waakzaamheid nodig is vanuit deelne-
mers, gepensioneerden en bonden bij het 
vervolg van de pensioendiscussie.

Fiscalisering AOW?
Het pensioenakkoord is gesloten vanuit vaste 
uitgangspunten om het gehele plaatje te kunnen 
blijven overzien (dit is al een schier onmogelijke 
opgave). Nu horen we plotseling geluiden 
oppoppen over fiscalisering van de AOW? Dat lijkt 
te worden losgetrokken van het geheel.

Niet voldoende aandacht
Het regeerakkoord wordt, na het weer vlottrekken 
van de (in)formatie, in elkaar getimmerd. De roep 
om haast te maken vanwege de crisis en de 
pandemie zou er zo maar toe kunnen leiden dat 
het onderwerp dat vrijwel iedereen in Nederland 
op de een of andere manier raakt, niet de aan-
dacht krijgt die het verdient. 

Dus: blijf de trom roeren.

Ben Groen
Uw vertegenwoordiger in het VO ABP

PS.: Reacties altijd welkom
via info@acom.nl.

A L G E M E E N

Nederland vindt sterke krijgsmacht belangrijk
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt een sterke krijgsmacht belangrijker 

dan ooit. Men maakt zich onder meer zorgen over de toegenomen dreigingen in de wereld. 
Dit is een van de uitkomsten van de Draagvlakmonitor Defensie, 2e helft 2020.

Terreuraanslagen in het laatste 
kwartaal van 2020 (Frankrijk, 
Oostenrijk) door jihadisten hebben, 
is het vermoeden, het omvattende 
gevoel van onveiligheid en 
dreiging, doen toenemen. Daar-
door kon de roep aanzwellen om 
een sterke(re), zichtbare krijgs-
macht. 

Lichte stijging appreciatie
Het maatschappelijk draagvlak voor 
Defensie blijft relatief stabiel. Ten 
opzichte van de vorige meting is 
een lichte stijging in appreciatie 
waar te nemen. De waardering 
was toen 7.1 en bedroeg bij de 
laatste meting 7.2.
Defensie scoort goed, met een 
cijfer van 7.7, in het bijzonder door 

haar brede en ‘verschil makende’ 
ondersteuning van civiele (gezond-
heids)instellingen en diensten. Een 
voor het grote publiek acute, 
zichtbare dienstverlening, die 
begon tijdens de eerste piek van 
de coronapandemie. 

Aan het onderzoek van markton-
derzoeksbureau Motivaction deden 
1.535 respondenten mee. Sinds 
2017 doet Motivaction continu 
onderzoek naar het draagvlak voor 
Defensie onder de categorie 
Nederlanders van 16 tot 75 jaar.
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Veranderingen?
Contact DFD

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

Bij veranderingen in uw leven is het belangrijk om tijdig na 
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bij de 
nieuwe situatie passen. Neem daarom altijd contact op met 
DFD. Ook wanneer er niets lijkt te veranderen, is het slim 
om uw verzekeringen jaarlijks na te lopen. Wij helpen en 
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blijft.

Baby op komst? Gaat u samenwonen of 
trouwen? Of gaat u juist scheiden? Een 
woning kopen of verhuizen? Een schade? Gaat 
u binnenkort op uitzending of uit dienst?

SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar. 

Bij schade is dit belangrijk. Samen met 
onze partners helpen wij u bij het beperken 

en herstel van uw schade. Download de 
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke 

informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

Een hypotheek afsluiten of aanpassen? 
Een belangrijke � nanciële stap. Voorkom 

bij de aankoop, of juist later, � nanciële 
tegenvallers. Laat u persoonlijk 

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
 of gaat u met functioneel leeftijdsontslag? 

U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw 
verzekeringen moeten worden 

aangepast aan de nieuwe situatie.

GEZIN
Samenwonen, trouwen of juist scheiden? 
Uw verzekeringen moeten worden 
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u 
een kind krijgt of een kind meerderjarig 
wordt. Geef de wijzigingen in uw 
gezinssituatie daarom altijd door.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering 
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen 
standaard dekking. Toch is het belangrijk om 
al uw verzekeringen te controleren. 
Contact DFD tijdig zodat u en uw 
gezinsleden tijdens de uitzending hier 
geen omkijken naar hebben. 
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N a  t w e e  k e e r  e e r d e r  u i t s t e l  d o o r  d e  p a n d e m i e

Datum Invictus Games Den Haag  
definitief vastgesteld: 16-22 april 2022

Het is nu definitief. De Invictus Games (Den Haag 2020) 
al twee keer eerder uitgesteld, worden nu gehouden van 

16 tot en met 22 april 2022. Dit is door  
de Invictus Games Foundation en het Nederlandse 

organisatiecomité besloten. 

De gemeente Den Haag, de 
teams en de partners, zijn ten 
volle bij de besluitvorming 
betrokken geweest. ‘Den Haag’ 
wordt de vijfde editie van het 
internationale sportevenement 
voor “fysiek en mentaal gewonde 
militairen” dat in 2014 in Londen 
zijn première beleefde. 

Veiligheid en welzijn voorop
Door middel van de Invictus 
Games wordt “de kracht van 
sport (aangewend) “om herstel te 
stimuleren, revalidatie te onder-
steunen en breder begrip en 
respect te genereren voor hen die 
hun land dienen of gediend 
hebben”. Daarbij staan altijd de 
veiligheid en het welzijn van de 
sporters en hun “friends & 
family” voorop.

In Den Haag worden in april 2022 
meer dan 500 deelnemers uit 20 
landen verwacht. Zij bereiden zich 
nu voor op deelname aan “een 
multi-sportevenement met tien 
adaptieve sporten” 

De Invictus Spirit
Het streven van de Nederlandse 
organisatoren is “nog steeds om 
veilige, verrassende en impact-

volle Games te leveren”, verze-
kerde de voorzitter van de 
Invictus Games Den Haag 2020, 
luitenant-generaal b.d. Mart de 
Kruif. “Het ziet ernaar uit dat dit in 
2022 mogelijk moet zijn. (-) Al het 
harde werk en de inspanningen 
van de organisatie en onze 
partners zijn heel waardevol en 
vormen een goede basis voor nog 
een mooier evenement in 2022. 
Als organisatie willen wij ook onze 
onoverwinnelijkheid en de 
Invictus Spirit tonen. Nu we een 
datum hebben waarop we ons 
kunnen concentreren, kunnen wij 
en de deelnemers nieuwe doelen 
stellen."
 
Beschermheer en initiatiefnemer 
van de Invictus Games en de 
Invictus Games Foundation is de 
Britse prins Harry, hertog van 
Sussex. 

A L G E M E E N

‘ M a n i f e s t  t e r  v e r s t e r k i n g  v a n  o n z e  D e f e n s i e ’

Zo'n 70.000 ‘bezorgde burgers’ 
ondertekenden petitie ‘Psst…’

De petitie ‘Psst…’ is bij 
het ter perse gaan van 
deze editie van ACOM 

Journaal (AJ#04-21) door 
circa 70.000 burgers 

ondertekend. Nederlan-
ders die zich zorgen 

maken over de deernis-
wekkende situatie bij 

onze krijgsmacht. 

“Door jarenlange bezuinigingen is 
er een tekort aan alles: munitie, 
politieke visie, voertuigen, 

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

Tijd voor actie, vond de Amster-
damse bezorgde burger en 
ondernemer Alexander Ribbink 
om deze handtekeningenactie te 
organiseren. “Ik heb (bij deze 
campagne) geen enkel ander 
belang dan dat ik een Nederland-

se burger ben die met veel plezier 
in ons land woont. Ik wens dat 
ook onze toekomstige generaties 
toe”, aldus Ribbink. 

Met het nu verkregen aantal 
handtekeningen heeft de organi-
satie van dit burgerinitiatief meer 
dan voldoende munitie in handen 
om een behandeling door de 
Tweede Kamer van dit precaire 
onderwerp af te dwingen. ACOM 
Journaal houdt u op de hoogte 
van het vervolg.
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V E R L O T I N G

Vluchtelingen en onschuldige slachtoffers 
van criminele organisaties in de tropenzon

Het olierijke Venezuela, gelegen in het 
noordwesten van Zuid-Amerika, was ooit een 
welvarend land. Maar zoals zo vaak elders 
vertoond, maakten ook hier, opeenvolgende 
'socialistische' regeringen, er bestuurlijk en 
economisch een potje van. Rampzalig voor 
met name de arme 'volksklasse’ van de 
bevolking. 

Sinds het socialistisch-bolivaristische avontuur 
van president Hugo Chávez en zijn opvolger 
Nicolás Maduro, wagen duizenden Venezola-
nen in wrakke bootjes en andere ‘vaartuigen’ 
de niet ongevaarlijke overtocht naar de 
eilanden Aruba en Curaçao voor de kust. Zo 
ook Rafaely en Sharina, personages in 
‘Gevangen in dilemma’s’. Ze wagen hun leven 
“in de hoop hun achtergebleven familieleden 
te voorzien van voldoende financiële middelen 
om daar in Venezuela te overleven.”

Bijzonder verhaal
Terzelfdertijd begint aan de andere kant van 
de wereld de reis van “een Nederlandse 
jongen”, op dat moment nog onwetend van 
het drama dat hem en zijn familie gaat overko-
men. Ongewild raken zij betrokken bij de 
daden van criminele organisaties die geen 
enkele vorm van geweld schuwen. 

Auteur Norman Jansen is actief bij de 
Koninklijke Marechaussee als “expert op het 
gebied van mensenhandel en mensensmok-
kel”. Als zodanig was hij jaren werkzaam 
onder meer op het eiland Curaçao en in 
Venezuela. Hij schrijft dan ook met kennis van 
zaken over met name de gruwelijke, mens-
onterende aspecten van wat in het Engels zo 
grafisch omschreven wordt als ‘human 
trafficking’. 

Jansen bezorgt met zijn nieuwste roman 
wederom een vlot geschreven “bijzonder 
verhaal waarin hij zijn eigen ervaringen heeft 
verwerkt. (-) Vanuit zijn kennis en ervaring bij 
het Expertisecentrum Mensenhandel en Men-
sensmokkel, maar ook vanuit zijn verblijf in 
het Caribisch gebied en West-Afrika, heeft hij 
zich toegelegd het schrijven van (non-) fictie. 
Het zijn juist die bijzondere ervaringen die hij 
gebruikt om de persoonlijke omstandigheden 
van slachtoffers van gruwelijke misdrijven 
zoals mensenhandel een menselijker gezicht 
te geven.”

KKMar-medewerker Norman Jansen, voegde recent aan zijn stilaan omvangrijk wor-
dend oeuvre, de roman ‘Gevangen in dilemma’s’ toe. Een boek met een actueel thema 

als onderwerp: mensen op de vlucht voor bittere armoede, wanhopig op zoek naar een 
beter bestaan voor zichzelf en de achtergebleven familie. 

‘ G e v a n g e n  i n  d i l e m m a ’s ’  e e n  “ b i j z o n d e r  v e r h a a l ”  o v e r :

Winnaars verlotingen 
Het boek: ‘Geloof en bijgeloof op zee; fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan’, 
door historicus en conservator Graddy Boven, uitgegeven door Walburg Pers, gaat naar: 

• R.J.G. Roelofs
• G.J.E.M. Bouwmans
• N. de Raaf.

Proficiat en veel leesplezier.  
 

Verloting
‘Gevangen in dilemma’s’, door Norman 
Jansen is een uitgave van Futuro 
Uitgevers, 232 pagina’s, prijs: € 20,00.  
(ISBN: 9789492939609).

De uitgever stelt 3 exemplaren beschik-
baar ter verloting onder de leden van de 
ACOM. 

Stuur een briefkaart of mail naar  
info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, 
registratienummer en de titel van het 
boek.Reageren kan tot en met 30 april.
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Uw hypotheek, onze zorg!

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

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

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

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

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

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

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

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

CZSK = Koninklijke Marine KMar = Koninklijke Marechaussee
CLAS = Koninklijke Landmacht  DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
CLSK = Koninklijke Luchtmacht  Pol = Nationale Politie

Datum Tijd Activiteit/locatie

April
23 Tijd volgt Thuisfrontinformatiedag ATFME FP BEL F-16 /03 Livestream CLAS
24 GEANNULEERD Thuisfrontcontactdag CBMI (2e)  CLAS
25 GEANNULEERD Thuisfrontcontactdag CBMI (2e)  CLAS
25 GEANNULEERD Thuisfrontcontactdag CBMI (1e/2e)   CLAS
26 GEANNULEERD  Thuisfrontcontactdag CBMI (1e/2e)   CLAS

mei   
15 GEANNULEERD  Thuisfrontcontactdag We@Home  CLAS

juni   
2 10.00 uur Thuisfrontinformatiedag RS CONTCO/NSE-20 en overige missies 
  Genm Kootkazerne, Garderen  CLAS
11 10.00 uur Thuisfrontcontactdag eFP (2e), Van der Valk, Eindhoven CLAS
12 Tijd volgt Thuisfrontcontactdag RS 19 en overige missies , Volgt CLAS
12 10.00 uur Thuisfrontcontactdag eFP (2e), Van der Valk, Eindhoven CLAS

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

A L G E M E E N
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Uw hypotheek, onze zorg!

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

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

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

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

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

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

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.
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KRUISWOORDPUZZEL

HORIZONTAAL: 1 betrekking hebbend op het zien, 6 toezegging, 11 locomotief (afk.), 12 familielid,  
13 kalverziekte, 14 aanzien, 15 melksuiker, 16 soort muts, 17 droom, 19 toneelspeelster, 21 deel van de hals,  
22 in buitengewone dienst (afk.), 23 Spaanse edelman, 24 sympathie voelend voor, 27 verfijnd,  
30 de goede aard verloren hebbend, 34 klodder, 38 genoeg hebben van iets, 
39 universitaire lerarenopleiding (afk.), 40 vreemde munt, 41 allengs, 42 religieuze afbeelding,  
43 moerbeiachtige klimplant, 44 toonkast, 46 hypothese, 48 vreselijk, 49 in het algemeen (afk.),  
50 erfelijkheidsdrager, 51 geen enkel persoon, 52 flauwekul.

VERTICAAL:  inwoner van Vlaanderen, 2 Internationaal Olympisch Comité (afk.), 3 vrolijk plagend, 4 uitstoot,  
5 indolentie, 6 episch dichtstuk, 7 lampje, 8 staat in de VS, 9 buidel, 10 aspect, 18 vistuig, 20 bedrijf,  
25 tussenwerpsel, 26 vodje, 28 jolijt, 29 takel, 30 oneerbaar, 31 zeilwerk, 32 staat in de VS, 33 ijlheid,  
34 kornuit, 35 schikken, 36 laadruimte, 37 scheikundige stof, 45 trichloorethyleen (afk.),  
47 onbepaald voornaamwoord.

Oplossingen kunt u inzenden tot 26 april.
ACOM Journaal, Postbus 290, 3830 AG Leusden, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #03-21 luidt: ‘Lammetjesmelk’.
De winnaars: S.W.A. Blaak en R.A. Lotte. 

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



26

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



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

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

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

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

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

Uw regio wil ú als rsv’er

S E N I O R E NS E N I O R E N

Seniorenbijeenkomsten vanaf september 2021

Geachte seniorenleden,

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

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

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

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

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

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

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

Wij wensen u een gezond en gezegend 2021.
 Tot ziens in het najaar.
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Themaconferenties 2021  
Vormingscentrum DGV Beukbergen
Voor elke actief dienende militair en/of burger werkend bij het Ministerie 

van Defensie. Voor nadere informatie, aanmelden of andere vragen  
omtrent de themaconferenties kunt u contact opnemen met Liza Kok, 

email: e.kok.04@mindef,nl , tel: 088-511765 / 06-10239092
De conferenties worden gehouden o.v.b. van coronamaatregelen.

    

BEUKBERGEN
Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

Tot tegenbericht en/of anders vermeld in de 
uitnodiging en/of wervingstekst zullen door de 
aanhoudende corona maatregelen-avondklok, de 
meerdaagse conferenties gehouden worden 
zonder diner, avondbelasting en overnachting op 
het vormingscentrum Beukbergen. Tijdens de 
conferenties houdt men zich aan het op dat 
moment bestaand protocol/anderhalve meter 
afstand en draagt men een mondkapje op de 
openbare gangen.

Tijden bij een meerdaagse conferentie tenzij anders 
vermeld in de uitnodiging en/of wervingstekst zijn:
• De eerste dag van 09.30 uur tot 18.00 uur.
• De tweede dag van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Tijden bij een 1-daagse training-conferentie tenzij 
anders vermeld in de uitnodiging en/of wervings-
tekst zijn: 
• 10.00 uur tot 18.00 uur

Inleiding Boeddhisme:
• 23-24 juni
• 8-9 september
• 3-4 november

Online Verdiepende training Mindfulness (6 
sessies van ongeveer een uur, u kunt of de 
ochtend of de middag inloggen)
•  31 maart, 7-14-21-28 april en 5 mei.
Tijd ochtend: 09.30 tot 10.30 uur
Tijd middag: 15.00 uur tot 16.00 uur

Persoonlijke veerkracht met NLP-modellen 
module 1- 2- 3.
• Module 1 op:
• 14-15 september
• 5-6 oktober
• 16-17 november
• 30 november, 1 december

• Module 2 op:
• 26-27 oktober
• 14-15 december

• Module 3 op:
• 11-12 januari 2022

•  Terugkomdag voor degene die 3 modules 
hebben afgesloten in juni 2021:

• 24 september 2021

Mindfulness 3-daagse training:
• 7-14-22 april

Mindfulness uitgebreide 8- ochtenden training:
3- 10- 17- 24 september, 1-8-15-22 oktober
29 oktober, 5-12-19-26 november,  
3-10- 17 december

SPB Leergang:
• 17-19 mei 2021
• 14-16 juni 2021 
• 7-8-9 september
• 1-2-3 november 
• 22-23-24 november
• 13-14-15 december

LHBT+ 
• 21-22-23 juli thema: Ik ben niet alleen
•  24-25-26 november thema:  

Ik ben niet alleen

Transgender conferentie:
• 17-18 juni thema: Mijn Toekomst

Dienend Leiderschap:
• 20-21 mei

Bezielend Leidinggeven:
• 21-22-23 juni

Christen zijn bij Defensie:
• 3-4 mei

A L G E M E E N

28



 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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60 jaar lid 
Recent is aan onderstaand lid het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap
uitgereikt: 
A.M. Diepenbroek (KAPbd).

LidmaatschapOverledenen
Oisterwijk

Ruud Verhoeven, 69 jaar, op 26 februari.
Correspondentieadres: Schipluiden 219, 
5035 KH Tilburg.

Rijen
Christ Langermans, 79 jaar.
Correspondentieadres: Constance 
Gerlingsstraat 60, 5121 ZR Rijen. 

Utrecht
Humphrey Ferdinand Story, 78 jaar, 
op 15 maart. Correspondentieadres: 
Disselsjeesdrift 1, 3436 AH Nieuwegein.

Arnhem
Willy van Meerwijk, 77 jaar,  
op 17 maart. Correspondentieadres: 
Bruinissestraat 52, 6845 BC Arnhem.

Harderwijk
Sijbren (Sieb) van Gemert, 90 jaar,  
op 13 maart. Correspondentieadres: 
Familie B. voor den Dag-van Gemert, 
Beukenkampstraat 18, 4251 BJ 
Werkendam. 

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

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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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 PA G I N A

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

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


