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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het zijn toch wel weer rare tijden voor ons allen. 
Medewerkers van Defensie zijn ook af en toe net 
mensen en hebben vaak een mening over alles. Maar 
ook veel vragen. Een deel van die vragen komt ook bij 
ons terecht en ik probeer dan ook vaak met mensen te 
bellen omdat mails en brieven een minder goed beeld 
geven. Overigens zou ik nog liever met iedereen in 
persoon (face to face) in gesprek gaan. Dat laatste lukt 
uiteraard niet altijd. Door de effecten van corona en de 
maatregelen daaromtrent enerzijds en door de agenda 
anderzijds. 

Het overleg is immers wel (voor het grootste) deel 
opgeschort, dat betekent zeker niet dat er niets te 
doen is. En als u vragen heeft zou ik die zeker stellen, 
we zijn er als ACOM immers voor de leden en dat 
geldt ook zeker voor mij als uw voorzitter. Als u dat 
wenst zal ik proberen u te bellen of wellicht bij u langs 
te komen (uiteraard binnen de mogelijkheden die er 
zijn, zowel qua corona-maatregelen als qua agenda). 

De meeste gesprekken die ik voer gaan over drie 
elementen, - zeg maar de rode draad. Als eerste, overi-
gens niet op volgorde qua belang of prioriteit, corona 
en de zaken daaromheen zoals het al dan niet verplicht 
vaccineren, de (eventuele rechtspositionele) gevolgen 
van het niet-vaccineren en de druk die men ervaart om 
zich toch maar te laten vaccineren en de status van 
het medisch geheim. Overigens valt daarbij op dat ik 
daarover ook veel vragen krijg van leidinggevenden die 
graag willen weten hoe het nu zit, zelfs niet-leden 
weten mij prima te vinden, wellicht omdat er ook veel 
informatie over die onderwerpen op onze website 
www.acom.nl staat.

Het tweede onderwerp heeft uiteraard te maken met 
arbeidsvoorwaarden en daarbij gaan de vragen en 
opmerkingen alle kanten op. Een deel (van de leden) 
wil “de barricades op” omdat ze het bod van Defensie 
een lachertje vinden. Weer anderen zeggen, verwij-
zend naar het resultaat bij de politie, dat we moeten 
kijken wat wel kan en dan snel doorpakken met het 
vervolg. Zeg maar de ‘tussen-cao’. Uiteraard is voor 
beide iets te zeggen, maar wat er precies besproken 
wordt bij het koffiedrinken, mag en zal ik niet met u 
delen. Voor mij is informeel overleg vertrouwelijk en 
blijft het dat ook. 

Het laatste punt, gaat over perspectief en het 
waarmaken van toezeggingen uit het verleden aan het 
personeel. Men wil weten hoe het zit met het 
aanpassen van het loongebouw en met het nieuwe 
personeelssysteem. EN men wil weten wanneer er nu 
echt dingen verbeteren. De mensen hebben behoefte 
aan een stip op de horizon die wél gehaald kan 
worden, omdat ze nu zien dat al deze zaken wel zijn 
toegezegd maar niet zijn waargemaakt. Probleem in 
deze is dan ook dat de horizon per definitie een 
denkbeeldig punt is en als daar de stip op staat zal 
deze eigenlijk nooit bereikt worden. In deze context 
zou hij ook gezien kunnen worden als de pot met goud 
aan het einde van de regenboog. 

En ik maar denken dat we het hadden over een 
tijdshorizon. Zo zie je maar dat het vaak draait om 
perceptie en aannames. Ik sprak recent iemand die 
dacht dat ik negatief stond tegenover covid-vaccinaties 
en betrokkene verbaasde zich erover dat ik mij had 
laten vaccineren en daar ook open over was. Toen ik 
aangaf dat, zowel het vaccineren als het delen van het 
gegeven dat ik dat gedaan had, voor mij een bewuste 
keuze was en dat het daar juist om gaat, viel bij betrok-
kene het kwartje pas. Men had dus blijkbaar een 
aanname gedaan zonder die te toetsen. Zoals ooit een 
Amerikaanse collega tegen mij zei: “assumption is the 
mother of all f*ck-ups”.

Het is uiteraard goed om over allerlei zaken te spreken 
en daartoe ben ik gaarne bereid. In een telefonisch 
gesprek, een ‘fysiek’ gesprek 
of tijdens een werkbezoek op 
uw locatie. Uiteraard zoals 
eerder gezegd binnen de 
mogelijkheden. Als u op 
locatie met meerdere collega’s 
met mij in gesprek wilt is dat 
ook prima. Zorgt u voor de 
koffie? Dan neem ik de 
koeken mee.

U W  V O O R Z I T T E R
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De (aangekondigde) versoepelingen van de 
coronamaatregelen ten spijt neemt het 
Nationaal Comité Veteranendag het zekere 
voor het onzekere en organiseert een 
alternatief en beperkt programma. “Dat 
betekent geen nationaal defilé voor Z.M. de 
Koning, geen openbare medaille-uitreiking en 
geen publieke bijeenkomst op het Malieveld.”

Ingetogen en beperkt
Geen massale toestroom dus vanuit het land 
naar Den Haag, het Malieveld en het centrum 
van de hofstad. Ook de ceremonie in de 
Ridderzaal krijgt een ingetogen karakter en 
een beperkt aantal aanwezigen. 
Nederland viert, evenals in 2020, zijn Vetera-
nendag op afstand, - thuis voor de buis of via 
de internet-livestream. De publieke omroep, 
de NOS respectievelijk Omroep MAX, 
verzorgt twee live televisie-uitzendingen 
vanuit Den Haag. De eerste om 13.00 uur 
vanuit de Koninklijke Schouwburg door de 
NOS, de tweede om 17.00 uur vanaf het 
Malieveld door Omroep MAX.
De ceremonie in de Koninklijke Schouwburg 
omvat onder meer optredens van artiesten: 
singer-songwriter Stef Bos, cabaretière-zange-
res Claudia de Breij en rapper Snelle (Lars 
Bos). 
“Het aantal gasten dat aanwezig mag zijn, 
wordt (-) bepaald door de gemeente Den 
Haag. Het kan zijn dat dit er - net als vorig jaar 
- niet meer mogen zijn dan dertig, maar we 
hopen op meer”, meldt het organisatiecomité. 
Het programma wordt vanaf 13.00 uur live 
uitgezonden door de NOS. 

Ode aan onze Veteranen
Een nieuw programmaonderdeel, onder de 
titel ‘Ode aan onze Veteranen’, zal bestaan uit 
verhalen van veteranen, “opgehaald uit heel 
Nederland”, met muzikale omlijsting. 
De muziek wordt verzorgd door de band 3JS 
uit Volendam (Jan Dulles, Jaap Kwakman en 
Robin Küller), Marcel Veenendaal, de leadzan-
ger van de onder veteranen wereldberoemde 
Haagse groep Di-Rect (Soldier on) en de 
Friese singer-songwriter Elske DeWall. De 
begeleiding is in handen van het Orkest van 
de Koninklijke Luchtmacht. 

Afhankelijk van de geldende coronamaatrege-
len wordt nog bezien in welke aantallen, 
gasten aanwezig zouden kunnen zijn. De ‘Ode 
aan onze Veteranen’ wordt gebracht in “een 
kleine, besloten geheel coronaproof faciliteit 
op het Malieveld: Kamp Malieveld.” 

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

Witte anjerperkjes
Intussen groeien en bloeien zowat overal in 
Nederland in tal van gemeenten de “witte 
anjerperkjes” uit waardering voor wat de 
veteranen betekenen c.q. betekend hebben 
voor onze vrijheid. “Het gaat om de symbo-
liek van zo’n perkje”, gaf de burgemeester van 
Rotterdam Ahmed Aboutaleb als toelichting. 
“De grote dankbaarheid die wij uitspreken 
voor die mannen en vrouwen die zich hebben 
opgeworpen om onder moeilijke omstandig-
heden de vrede in de wereld te dienen. (-) Het 
is nogal wat om je leven op die manier in de 
waagschaal te stellen.”

Thuis-event: Geen medaille-uitreiking, geen defilé, geen ‘massaal’ Malieveld

26 juni: Nederland viert ‘alternatieve’ 
Veteranendag thuis voor de buis

De Nederlandse Veteranendag is ook dit jaar een ‘thuis-event’. Welis-
waar minder ingetogen dan vorig jaar toen corona (nog) ongehinderd 
slachtoffers makend om zich heen greep. Maar ook in 2021 zal men 
het moeten doen zonder de traditionele luister die de nationale dag 
van de veteranen kenmerkt. ACOM Journaal maakte hier eerder al 

melding van (zie o.m. AJ#04-21).
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MexicaanseHond
Blaas de alarmtrompet! Te paard, te paard! Bestijg uw strijdros! 
Wat er is? Nou, ons ‘leger’ kampt opnieuw met een tekort aan 
kogels, bommen en granaten. Defensie heeft zelfs amper voor-
raden “voor de verdediging van het Koninkrijk en zijn bondge-
noten”, schreef demissionair staatssecretaris Barbara Visser op 
21 mei jl. aan de Tweede Kamer. Goeiemorgen! Doedoei! Daar 
gaat de eerste hoofdtaak van de krijgsmacht.

Een “structureel exploitatietekort” van 60 miljoen die te wijten 
is aan munitieprijzen die harder stijgen dan voorzien. Maar stelt 
de staatssecretaris achteroverleunend vast: “een besluit over 
eventuele aanvullende investeringen” is aan het volgende kabi-
net. Hoe nu, beste, brave Barbara? Moeten de militairen, hoop-
vol reikhalzend wachtend op het nieuwe kabinet, bij oefeningen 
een ‘Pechtoldje‘ doen en ‘pang, pang’ roepen? Hallo Plein 4, 
bent u daar nog? Of is Nederland, onze Defensie, nu inderdaad, 
qua budgetten, weggezakt in de bedenkelijke rijen van armlas-
tige landen aangevoerd door Niger? U zegt het maar! 

Middelerwijl moest demissionair minister van Defensie Ank Bij-
leveld voor de zoveelste keer spitsroeden lopen en op handen 
en voeten het enkeldiepe stof in de Tweede Kamer trotseren. 
Men was daar immers hevig in zijn wiek geschoten vanwege 
het “illegaal verzamelen van persoonsgegevens door een een-
heid van de krijgsmacht”. Deemoedig erkende de minister dat 
het “nooit zo ver (had) mogen komen”. 

Ze wist niet van het bestaan van het Land Information Manoeu-
vre Centre (LIMC) van CLAS dat “op grote schaal informatie 
verzamelde in het kader van de coronacrisis”. Dit om (meer 
optimaal) uitgerust te zijn tegen eventuele virusuitbraken en 
ander epidemisch c.q. pandemisch ongerief. De verzamelaars 
stieten daarbij, als “bijvangst” zei Bijleveld, ook op persoonsge-
gevens. Het sorteerde het effect op de usual suspects onder 
de Kamerleden van een rode lap op een alreeds op hol gesla-
gen kudde stieren. 

Ondertussen bij de zuiderburen. Daar ruisen het struweel, de 
bosschages en andere potentiële florale schuilplaatsen van 
militaire activiteit. Verkenners en sporenzoekers speuren nu al 
weken onafgebroken in de Belgische ‘jungle’, maar vooralsnog 
vruchteloos, naar een voortvluchtige, zwaarbewa-
pende collega. Een 24-karaatswappie die luistert naar 
de naam Jürgen Conings.  

De geblokte korporaal die aleer hij op de vlucht sloeg ongehin-
derd en kwistig mocht winkelen in het zware wapens-arsenaal 
van zijn legeringskazerne, strijdt naar eigen zeggen tegen “het 
regime” en de virologen. Met name de gekende viroloog Marc 
Van Ranst heeft het verbruid bij de dappere krijger die overigens 
mag rekenen op de nodige bijval, ook van militairen, in Vlaan-
deren.

“Het krioelt van de veteranen binnen extreemrechts in Vlaan-
deren”, stelde men dan ook vast op de redactie van Humo, 
het bekende Nederlandstalig satirische weekblad bij onze 
zuiderburen. Dagblad De Standaard concludeerde dat “Conings 
een zenuw blootlegt in onze samenleving. (-) En is Defensie 
niet een spiegel van onze maatschappij die ook naar rechts is 
opgeschoven?”

Rijst hoe dan ook de vraag hoe hoog het extreemrechtse en 
wappiegehalte is van en onder de Nederlandse veteranen? 
Afgaande op de participatie van (al of niet als zodanig uitge-
doste wannabe’s ofwel ‘neppies’) veteranen aan ‘anti-corona-
maatregelen’-demonstraties, slaat uw columnist die overigens 
ideologisch ergens op centrumrechts bivakkeert, de schrik om 
het hart. 

In Frankrijk roepen, vanuit de ongetwijfeld gerieflijke maison 
de repos, generaals in ruste op om het wettige gezag omver te 
werpen. In de Verenigde Staten doet een viersterrengeneraal 
b.d., een stugge, massieve Trumpiaan, idem dito, verwijzend 
naar de coup in Myanmar. What is this world coming to?! Dat 
vraag ik u af!* 

Overigens ben ik van mening dat het de 
heilige plicht is van de (demissionaire) 
staatssecretaris van Defensie 
om, op de valreep, en wel rap 
hè, over de brug te komen met 
een fatsoenlijke aanzet voor een 
acceptabel Arbeidsvoorwaarden-
akkoord.

* Wim Sonneveld (De Gulle Lach): 
https://bit.ly/3pydy77

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
Juni 24 juni 23 juni 23 juni
Juli 23 juli 22 juli 22 juli
Augustus 24 augustus 23 augustus 23 augustus

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

Vacature Regioraadsleden 
ACOM Regio Midden

Voor de omgeving van Soesterberg, 
Ermelo, Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen 
zijn wij dringend op zoek naar:
• seniorenvertegenwoordigers 
•locatieertegenwoordigers

Werkzaamheden:
Een seniorenvertegenwoordiger:
• f unctioneert als aanspreekpunt voor de seniorenleden in zijn omgeving;
•  brengt een condoleancebezoek in geval van overlijden van een lid van 

de bond;
•  treedt, bij de voor de Regio geplande seniorenbijeenkomsten, op als 

organisator/coördinator;
•  reikt eventueel insignes uit aan leden die 40 of 50 jaar lid zijn van de 

ACOM;
• vertegenwoordigt de seniorleden in de Regioraad.

Een locatievertegenwoordiger:
• vertegenwoordigt zijn locatie in de Regioraad;
• maakt zich kenbaar als locatievertegenwoordiger bij de werknemers;
•  steunt leden met vragen over de rechtspositie of van sociale aard 

door deze door te verwijzen naar het Algemeen secretariaat;
•  kan mogelijk ondersteunen bij promotieactiviteiten in het kader van 

de ledenwerving:
•  kan zich mengen in de medezeggenschap.

Voor aanmelden of verdere informatie kunt u een mail sturen naar 
9maarttjitze@gmail.com

Zr.Ms. Holland actief als 
nieuw stationsschip in 
Caribisch gebied

Ocean-going patrol vessel (OPV) Zr.Ms. Holland is 
onlangs met de traditionele uitwisseling van saluut-

schoten verwelkomd op Curaçao. Het schip gaat in de 
Cariben dienst doen als stationsschip. Als zodanig zal 

het worden ingezet bij onder meer (internationale) 
operaties tegen terrorisme, piraterij en drugssmokkel.

Bij al die operaties wordt nauw samengewerkt met onder meer 
Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisaties onder leiding van Joint 
Interagency Task Force South (JIATFS). 

De Commandant Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) is in 
dat ‘joint-verband’ commandant van ‘Task Group 4.4’, één van de drie 
taakgroepen die actief zijn in het gebied van de Caribische Zee bij de 
aanpak van drugs- en mensensmokkel. Daarbij zijn ook de ketenpart-
ners betrokken waaronder de Kustwacht Caribisch Gebied (KWCARIB).
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1 Of de geregistreerde partner; of degene met wie de militair ongehuwd samenwoont.

In de Wet arbeid en zorg die van toepassing is op iedere militair (dus ook 
de reservist) zijn vanaf 1 juli 2020 de Regelingen geboorteverlof en aan-

vullend geboorteverlof van toepassing. 

Die regelingen behelzen de voorwaarde(n) 
en wijze van toepassing van het geboorte-
verlof. Na een bevalling van de (wettige) 
echtgenote1 heeft de militair recht op 
geboorteverlof met behoud van loon (één 
keer het aantal gewerkte uren per week). 
Het geboorteverlof dient binnen 4 weken na 
de dag van de bevalling te worden opgeno-
men. 

Aanvullend geboorteverlof
Nadat de militair het geboorteverlof heeft 
opgenomen heeft de betrokkene gedurende  
6 maanden na de eerste dag van de beval-
ling recht op aanvullend geboorteverlof.
Het aanvullend geboorteverlof bedraagt 
maximaal 5 hele weken ook weer gebaseerd 
op de gewerkte uren per week. 
Met aanvullend geboorteverlof kunt u 
tijdelijk minder gaan werken. Het aanvullend 
geboorteverlof is bedoeld om u in de 
gelegenheid te stellen tijd met uw kind door 
te brengen en er zo een band mee op te 
bouwen.
Na het half jaar na de dag van de bevalling 
vervallen de aanspraken op aanvullend 
geboorteverlof. 
•   Inkomsten tijdens geboorteverlof: 

Behoud van loon gedurende één week.
•  Inkomsten tijdens het aanvullend geboor-

teverlof: 
In de periode van aanvullend geboortever-
lof krijgt men maximaal 5 weken 75% 
doorbetaald van het loon.

•  Het aanvullend geboorteverlof wordt voor 
70% bepaald door uw (dag)loon en dit 
wordt betaald door het UWV. Defensie 
vult het loon aan tot 75%.  
U hoeft zelf geen actie te ondernemen 
richting het UWV. Dit wordt gedaan door 
Defensie. 

•  Toestemming; 
Let er wel op dat uw commandant 
toestemming moet verlenen voor het 
aanvullend geboorteverlof. Dit is terug te 
vinden in het AMAR artikel 87e. 
Defensie kan van u verlangen dat u 
aannemelijk moet maken recht te hebben 
op geboorteverlof c.q. aanvullend geboor-
teverlof. 

Verdere bemerkingen
Elke reservist heeft dus recht op geboorte-
verlof c.q. aanvullend geboorteverlof. Mocht 
u, als reservist, een IIR, IO, PIR hebben met 
recht op vakantieverlof dan heeft dit geen 
gevolgen voor uw vakantieverlof. 
U heeft geen recht op extra aanvullend 
geboorteverlof bij de geboorte van meerlin-
gen.

Het geboorteverlof en aanvullend geboorte-
verlof is uw recht en kan niet worden 
afgewezen door uw leidinggevende. Alleen 
bij bijzondere omstandigheden kan het 
geboorteverlof c.q. aanvullend geboortever-
lof gewijzigd worden. Hiermee wordt 
bedoeld dat tegen het opnemen van verlof 
of de voortzetting van het verlof zulke 
zwaarwegende dienstbelangen opgeld doen 
dat het belang van de militair naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid moet 
wijken.

U kunt uw uren van aanvullend geboortever-
lof naar eigen inzicht indelen. Uiteraard wel 
na overleg met uw leidinggevende. De 
opname van uw verlof is in uren. Heeft u al 
ouderschapsverlof dan dient u dit eerst te 
beëindigen voordat u met aanvullend 
ouderschapsverlof kan gaan. 

Ook andere vormen van buitengewoon 
verlof zijn niet toegestaan tijdens het 
opnemen van aanvullend geboorteverlof.

Bij beëindiging van de aanstelling bij 
Defensie en het elders aangaan van een 
dienstverband, hetzij publiekrechtelijk of wel 
civiel en is uw geboorteverlof c.q. uw 

Bij geboorte meerlingen geen recht op extra aanvullend geboorteverlof

Ook voor reservisten geldt geboorteverlof c.q. aanvullend geboorteverlof
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aanvullend geboorteverlof nog niet voltooid, 
dan kunt u dit meenemen naar uw nieuwe 
(civiel of publiekrechtelijke) dienstverband.

Uitdaging voor Defensie
De reservist heeft (meestal) een wisselend 
aantal uren (oefen)inzet, training, scholing en 
eventueel medezeggenschapsactiviteiten of 

overige zaken die van toepassing kunnen 
zijn. De berekening maken van het (juiste) 
aantal uit te betalen uren voor reservisten is 
voor Defensie doorgaans een uitdaging. De 
vraag is nu waar Defensie de berekening van 
uw uit te betalen uren op gaat baseren. 

Bij geboorte meerlingen geen recht op extra aanvullend geboorteverlof

Ook voor reservisten geldt geboorteverlof c.q. aanvullend geboorteverlof

Wij gaan er vanuit dat Defensie de uit te 
betalen uren uitvoert in overeenstemming 
met de (wettelijke) regels die hierop van 
toepassing zijn. 

Mocht dit niet gebeuren dan zal de ACOM 
hiervan melding maken in het kader van het 
overleg in Den Haag.

Ook verzoeken wij u, als in uw situatie de 
uitbetaling niet op de juiste wijze plaatsvindt 
om hiervan melding te maken bij de ACOM. 
Wij maken daar werk van in het algemeen 
belang en voor u. Schroom niet om ons te 
benaderen. Daar zijn wij voor.
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‘ T h e  E n d  o f  a n  E r a ! ’

In memoriam Kenneth George Mayhew 
(104) oudste Ridder MWO

Kenneth George Mayhew, de oudste Ridder 
Militaire Willems-Orde is op 14 mei jl.  

overleden in Norfolk, Groot-Brittannië.  
Hij bereikte de respectabele leeftijd  

van 104 jaar. 

  Mayhew kreeg de hoogste Nederlandse militaire onderschei-
ding voor heldhaftig optreden tijdens de bevrijding van Noord-

Brabant en Zuid-Limburg in 1944. 
Na het overlijden van Kenneth Mayhew zijn er nu (nog) drie 

(persoonlijke) Ridders Militaire Willems-Orde: Luitenant-kolonel 
Gijs Tuinman, majoor Marco Kroon en reserve-majoor Roy de 

Ruiter. 

“The End of an Era! Ken Mayhew was een voorbeeld voor ons 
allen. Zijn heldendaden, roem en vooral de manier waarop hij 

daarmee omging, maakten op ons allen grote indruk.” Zo 
reageerde generaal-majoor b.d. Henk Morssink mede namens 
de drie Ridders MWO, op het overlijden van de Brit. Morssink 

sprak in zijn hoedanigheid van Kanselier der Nederlandse Orden 
en voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde. 

Uitvoering aanbevelingen ‘Borstlap’ en 
werken aan transitie naar de maatschappij

Van het (westelijk) front geen nieuws! Zo kan de Veteranennota 
2020-2021 worden gekenmerkt. Demissionair minister van Defensie 

Ank Bijleveld stuurde de nota op 7 juni jl. naar de Tweede Kamer. 

In de 57 pagina’s tellende nieuwe 
Veteranennota wordt onder meer 
gewag gemaakt van de oprichting 
van de Stichting Nederlands 
Veteraneninstituut (aangemerkt als 
“een absolute mijlpaal”) en de 
opening door koning Willem-
Alexander op 26 november 2020 
van de Nationale Veteranenbe-
graafplaats in Loenen bij het 
Nationaal Ereveld. 

COVID-19 grote spelbreker
COVID-19, hoe kan het ook 
anders, bleek in de afgelopen 
periode de grote spelbreker bij 
veel veteranenevenementen en 
- activiteiten. Van de Invictus 
Games, die tot twee keer toe 
werden uitgesteld, tot de Neder-
landse Veteranendag die ook dit 
jaar moet afzien van de traditionele 
luisterrijke aankleding (zie ook 

elders in deze editie van ACOM 
Journaal). “Begrijpelijk maar 
jammer”, stelt de minister vast in 
haar voorwoord bij de nota. 

Het ministerie is nu onder meer 
bezig met de uitvoering van de 
aanbevelingen van de commissie 
Borstlap naar aanleiding van het 
onderzoek ‘Focus op Dutchbat III’ 
uitgevoerd door ARQ Nationaal 
Psychotrauma Centrum. Aan het 
onderzoek deden indertijd 430 van 
de 763 aangeschreven Dutchbat 
III-veteranen. Bovendien deden 
ook 252 thuisfront-leden mee.

De “onafhankelijke commissie”, 
onder leiding van drs. H. Borstlap1, 
begeleidde en hield toezicht op het 
onderzoek. Een van de aanbevelin-
gen van de commissie aan de 
minister van Defensie behelsde 

een “symbolisch bedrag van  
€ 5.000 belastingvrij” aan de 
Dutchtbat III-veteranen als 
smartcompensatie. Men zag ook 
een heilzame werking in terug-
keerreizen naar Srebrenica in het 
bijzonder voor de met PTSS 
kampende veteranen. 

Transitie naar civiele maat-
schappij

Defensie is bovendien ook druk 
doende met het “ontwikkelen/
vormgeven van een modern 
stelsel van uitkeringen en voorzie-
ningen” gericht op het zich weer 
succesvol voegen van veteranen 
in de maatscappij. Verder wordt in 
ernst ingezet op “mogelijk 
verbeteren van de transitie van de 
militair/veteraan van defensie naar 
de civiele maatschappij”.

De
veteranen-
nota
2020-2021

1 CDA-partijideoloog, (oud-)topambtenaar en veertien jaar lid van de Raad van State. (Bron: Parlement.com)

‘ D e  v e t e r a n e n n o t a  2 0 2 0 - 2 0 2 1 ’ 
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Nieuwe woning
Een verhuizing brengt van alles met zich mee en kan het beste worden uitgevoerd als 

een militaire operatie. De laatste keer toen ik zelf verhuisde, ging dat gepaard met een 
grote opruiming. Er bleek van alles weg te kunnen. We gingen van een ruime doorzonwo-

ning naar een aanzienlijk kleinere. De meubels konden alvast weg. We hebben er een 
aantal mensen mee blij gemaakt.

Metterwoon verhuizen doet iets 
met je. Het opent nieuwe 
perspectieven. Je krijgt letterlijk 
een andere kijk op de wereld. 
Een nieuwe woning betekent 
ook stress en ontwrichting. Bij de 
Vereniging Eigen Huis wordt dit 
onderkend. Volgens deze steun 
en toeverlaat van huizenbezitters 
staat verhuizen in de top-3 van 
meest stressvolle gebeurtenis-
sen in ons leven, na het overlij-
den van een dierbare en een 
scheiding: Twee stressfactoren 
die mensen doen twijfelen aan 
de zinvolheid van het leven.

Het is de verandering die 
stressoren activeert. De mens 
immers is een gewoontedier. 
Gewoontes helpen ons om ons 
brein te ontlasten. Zonder 
gewoontes zou ons brein 
overspoeld worden door alle 
prikkels die we op een dag 
krijgen. Het gaat hier om al die 
dingen die we gedachteloos 
kunnen doen en die slechts 
opvallen wanneer het net even 
anders is dan anders. Maar bij 
verlies van een dierbare, een 
scheiding en een verhuizing 
moeten onze hersenen opeens 
heel veel verandering verwerken. 
Hoe groter de verandering, leer 
ik bij Eigen Huis, des te meer 

energie de omscha-
keling kost. Verhuis 
je naar een andere 
stad, dan moet je 
daar opnieuw je weg 
vinden. Maar ook 
dichter bij huis zul je 
je ontheemd kunnen 
voelen en het gevoel 
van veiligheid kwijt 
zijn.

Wij verhuisden de 
laatste keer twee 
kilometer noordelijk 
naar de naburige 
stad, naar het 
middeleeuwse 

stadscentrum nog wel. We 
waren geen vreemde eend in de 
bijt, voelden ons niet als katten in 
een vreemd pakhuis en pakten 
ons leventje vrij snel weer op. 
Alleen de kat dorst niet naar 
buiten, of had er maanden geen 
zin in.

Angst om spijt te krijgen van de 
beslissing om te verhuizen 
hadden we ook niet. ‘De angst 
om spijt te krijgen van beslissin-
gen zit diepgeworteld in de 
mens’. Oude mensen, in de 
winter van hun leven, hoor ik 
vaak zeggen dat ze vooral spijt 
hebben van wat ze hebben 
nagelaten om te doen.

Verhuizen brengt echter ook veel. 
Zoveel, dat we er niet bang voor 
zouden hoeven zijn. Nieuwe 
buren, nieuwe uitzichten, nieuwe 
sociale contacten. Ik heb ervaren 
dat ik er creatief en oplossings-
gericht van werd. Bovendien 
hielp het mij toen los te laten, te 
onthechten, om mij te bevrijden 
van vastgeroeste gewoontes. 
Letterlijk.

Het neemt niet weg dat iedereen 
die een verhuizing heeft meege-
maakt daardoor geraakt kan zijn. 
Een definitief vertrek uit de 

vertrouwde omgeving, waar het 
meeste vanzelfsprekend was en 
je kon vertrouwen op je ervarin-
gen, veroorzaakt sporen van 
rouw. Maar omdat onze voeten 
naar voren staan, gaan we ook na 
een verhuizing vooruit, een 
onzekere toekomst tegemoet. 
Maar niet zonder het vertrouwen 
in onze medereizigers en op onze 
kennis en kunde om het tot een 
succes te maken.

Wij hebben in onze nieuwe 
woning reeds een aantal fantasti-
sche jaren achter de rug. Dat 
wens ik iedereen toe.

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier

1 CDA-partijideoloog, (oud-)topambtenaar en veertien jaar lid van de Raad van State. (Bron: Parlement.com)
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Onderzoek naar chroom 6 op alle Defensielocaties afgerond 
In 2015 heeft de toenmalige minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), gevraagd onderzoek te doen 
naar chroom 6 bij defensie. In dat jaar is gestart met het eerste onderzoek. Dit jaar 

is het laatste onderzoek af.

Omdat de omvang van dat wat onderzocht 
moest worden heel groot was (alle locaties van 
Defensie) en over lange tijd (1970 tot 2015) vond 
het onderzoek in delen plaats. 

Zo is in 2015 begonnen met het onderzoeken 
van chroom 6 bij de POMS-sites. Dit betrof vijf 
locaties die tussen 1986 en 2006 operationeel 
waren. Het rapport van dat onderzoek is in juni 
2018 gepubliceerd. 
Daarna is begonnen met het onderzoek naar 
chroom 6 op de andere (niet POMS) defensielo-
caties tussen 1970 en 2015. Op 31 mei 2021 is 
het rapport van dat onderzoek aan de staatsse-
cretaris van Defensie aangeboden. 

Het rapport is te lezen en te downloaden via het 
informatiepunt Chroom 6 en staat ook op de 
website van het RIVM. 

www.informatiepuntchroom6.nl
email: infoc6&carc@caop.nl
tel: 070-3765476

Postadres:
CAOP/Ondersteuningsteam C6&CARC
Postbus 556
2501 CN  Den Haag

Van belang voor
Het rapport is van belang voor iedereen die in de 
periode tussen 1970 en 2015 bij Defensie heeft 
gewerkt (niet op de POMS-sites) en één of 
meer van de volgende werkzaamheden heeft 
uitgevoerd of in dezelfde ruimte was (of buiten 
maar dan dichtbij) toen de werkzaamheden door 
een ander/anderen werden uitgevoerd:

• lassen of snijbranden; 
•  verfspuiten (met spuitpistool, binnen of 

buiten een cabine); 
•  stralen van geverfde oppervlakken (binnen of 

buiten cabine of kast); 
•  spotpainten (met kwast, roller of spuitbus); 
•  werkzaamheden waarbij verfstof kon 

vrijkomen of verspreiden, bijvoorbeeld door 
het verwijderen van verf (slijpen, schuren, 
frezen, boren of handmatig), demontage van 
geverfd materieel (ook openbranden), 
bewerking van geverfd materieel (ruimen, 
klinken, schroeven), of het wegblazen van 
verfstof met perslucht. 

Wat het onderzoek zegt
Het onderzoek geeft aan dat degenen die de 
bovengenoemde werkzaamheden hebben 
verricht of in de buurt waren toen deze werk-
zaamheden werden uitgevoerd, blootgesteld 
kunnen zijn geweest aan chroom 6. Door de 
blootstelling aan chroom 6 kunnen zij mogelijk 
de volgende aandoeningen hebben opgelopen 
of oplopen:

•  chroom-6-gerelateerde allergische astma en 
allergische rhinitis; 

•  niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma; 
•  chroom-6-gerelateerd allergisch  

contacteczeem; 
•  COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (Chronische Obstructieve  
Longziekte); 

• longfibrose; 
•  perforatie neustussenschot door chroom-

zweren; 
•  kanker: longkanker, maagkanker, neus- of 

neusbijholtekanker, strottenhoofdkanker. 

Kans op een aandoening 
De kans op de genoemde aandoeningen is in 
het algemeen groter wanneer: 

1.  de medewerker de werkzaamheden zelf 
uitvoerde.

2.  de medewerker langer en/of vaker blootge-
steld is geweest.  
Denk aan: minder dan een uur of meerdere 
uren per dag; één of meerdere dagen per 
week of minder vaak; één jaar of meerdere 
jaren tot zelfs decennia.

3.  beschermende maatregelen ontoereikend of 
afwezig waren.

  Bij beschermende maatregelen wordt 
gedacht aan: technische beheersmaatregelen 
(bijvoorbeeld lokale afzuiging of ventilatie); 
organisatorische beheersmaatregelen 
(bijvoorbeeld afgescheiden werkruimte of 
taakroulatie); en persoonlijke beschermings-
middelen. 

4.  de aan te brengen of te verwijderen verf 
meer chroom-6 bevatte.  
Voor het onderzoek was het niet mogelijk te 
bepalen wat het gehalte aan chroom 6 door 
de jaren en op alle locaties is geweest. 
Daarom zijn de onderzoekers ervan uitgegaan 
dat in alle verf chroom 6 zat. 
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Onderzoek naar chroom 6 op alle Defensielocaties afgerond 
Defensie schond de zorgplicht

Een centrale vraag in dit onderzoek, net als in 
het onderzoek naar chroom 6 bij de POMS-sites, 
was of Defensie tussen 1970 en 2015 heeft 
voldaan aan de zorgplicht die de werkgever 
heeft. Een constatering in het onderzoek is dat 
dat niet het geval is. 

Uitkeringsregeling voor (oud-)mede-
werkers met een aandoening

De (oud-)medewerkers die een aandoening 
hebben waarvan wordt aangenomen (in de 
wetenschap) dat deze door blootstelling aan 
chroom 6 kan worden veroorzaakt, kunnen 
Defensie hiervoor aansprakelijk stellen. Omdat 
een traject van aansprakelijk stellen en uiteinde-
lijk een uitkering ontvangen vaak ingewikkeld, 
lang en kostbaar is, hebben de Centrales van 
Overheidspersoneel met Defensie afgesproken 
dat er een uitkeringsregeling moet zijn voor de 
getroffenen. Die uitkeringsregeling moet 
laagdrempelig zijn. 
Deze regeling is er in 2018 gekomen voor de 
oud-POMS-medewerkers die één of meerdere 
van de onderstaande aandoeningen hebben (of 
hebben gehad):

•  chroom-6-gerelateerde allergische astma en 
allergische rhinitis; 

•  niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma; 
•  chroom-6-gerelateerd allergisch  

contacteczeem; 
• COPD; 
• longfibrose; 
•  perforatie neustussenschot door  

chroomzweren; 
•  kanker: longkanker, maagkanker, neus- of 

neusbijholtekanker, strottenhoofdkanker. 

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek 
naar chroom 6 op alle Defensielocaties tussen 
1970 en 2015 is de regeling aangepast en nu 
toegankelijk voor alle (oud-)
medewerkers die blootgesteld 
zijn geweest aan chroom 6 op 
hun werk en een bovengenoem-
de aandoening hebben. 

Voorwaarden voor een 
uitkering: zowel bij functie 
als werkzaamheden

Alle (oud-)medewerkers van 
Defensie kunnen een beroep 
doen op de regeling, maar zij 
moeten wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen voor het 
verkrijgen van een uitkering.

De voorwaarden zijn: 
•   dat zij één of meer van de in de regeling 

genoemde aandoeningen hebben;
•   dat zij minimaal 1 jaar de genoemde 

werkzaamheden hebben verricht of in een 
ruimte waren waar deze werkzaamheden 
werden verricht

•   dat als de aandoening COPD is, deze binnen 
10 jaar na de laatste blootstelling aan 
chroom 6 bij Defensie is vastgesteld;

•   de periode van minimaal 1 jaar geldt niet 
voor de aandoeningen: allergisch contactec-
zeem; allergisch astma en rhinitis; perforatie 
van het neustussenschot door  
chroomzweren.

Laagdrempelig: functies of werkzaam-
heden en hulp van beoordelingspanel

Om een aanvraag zo makkelijk mogelijk te 
maken hebben Defensie en de Centrales van 
Overheidspersoneel zoveel mogelijk functies 
geïdentificeerd waarbij blootstelling aan chroom 
6 heeft kunnen plaatsvinden. Deze functies zijn 
in een bijlage van de regeling opgenomen. 

Soms of misschien wel vaker kwam het voor 
dat medewerkers de werkzaamheden hebben 
verricht terwijl dit nu niet meer herleidbaar is op 
grond van de functie die zij hadden.
Ook deze laatste personen die één of meer van 
de genoemde aandoeningen hebben kunnen 
een beroep doen op de regeling.
Zodra de uitvoerder van de regeling (nu ABP) 
niet over kan gaan tot het toewijzen van de 
hoogste uitkering behorend bij de aandoening, 
wordt het beoordelingspanel ingeschakeld.
Het beoordelingspanel bestaat uit experts voor 
de helft voorgedragen door Defensie en de 
andere helft door de Centrales van Overheids-
personeel. De voorzitter is voorgedragen door 
Defensie en de Centrales van overheidsperso-
neel gezamenlijk. Het beoordelingspanel kan 
informatie aanvragen/opvragen bij Defensie en 
bij degene die een aanvraag voor een uitkering 
heeft gedaan. Dit om te kijken of het terecht is 

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

DMO JIVC COC2-I&V 15 juni Gesloten

DOSCO DPOD 20 juni Gesloten

CLSK Air Mobility Command Vliegbasis Eindhoven 23 juni  Gesloten

BS Defensie Cyber Commando 23 juni Gesloten

CLAS DGLC 30 juni Gesloten

CZSK OPV ROOD 5 juli Gesloten

CZSK Havenfaciliteiten 26 juli Gesloten

CZSK Zr Ms Vlaardingen 16 augustus 14 juni

CLAS Staf OTC0 1 september 16 juli

CZSK Zr Ms Tromp 6 september 14 juni

DOSCO EGB 13 – 24 sept. 30 juli

BS Directoraat Generaal Beleid 1 oktober 2 juli

11



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

dat de aanvrager niet de hoogste uitkering 
behorend bij de aandoening toegewezen zou 
krijgen en of het mogelijk is eventueel ontbre-
kende informatie die benodigd is voor de hogere 
uitkering toch nog te verkrijgen.

Degenen voor wie ambtshalve 
een aanvraag op de nu uitgebreide 
regeling wordt ingediend: coulance 
regeling

Meerdere (oud-)medewerkers van Defensie die 
de genoemde aandoening(en) hebben of 
hebben gehad, hebben al een beroep gedaan op 
de zogenaamde coulance regeling. Zij zullen 
ambtshalve in aanmerking worden gebracht voor 
de nu uitgebreide regeling. De bedragen uit de 
nu uitgebreide regeling zijn hoger dan die van de 
coulance regeling. De coulance regeling komt te 
vervallen nu alle (oud-)medewerkers van 
Defensie die blootgesteld zijn geweest aan 
chroom 6 en een aandoening hebben die 
veroorzaakt kan worden door chroom 6, een 
beroep kunnen doen op de uitgebreide regeling 
uitkering chroom 6 Defensie.

Ook ambtshalve hogere uitkering voor 
sommige (oud-)medewerkers POMS

Sommigen die een uitkering ontvangen op basis 
van de oude regeling uitkering chroom-6 
Defensie hebben in het kader van de uitgebreide 
regeling recht op een hogere uitkering. Ook 
deze personen zullen ambtshalve in aanmerking 
worden gebracht voor het hogere bedrag. Het 
gaat om degenen die in de oude regeling tot de 
groep 1B en 1C behoorden: dat zijn de meewer-
kend voorman en de spuiters en stralers. Dit 
geldt als sprake is van de volgende aandoenin-

gen: longkanker, maagkanker, neus- of neusbij-
holtekanker, strottenhoofdkanker, longfibrose, 
niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma en 
COPD.

Oproep (oud-)medewerkers POMS met 
COPD vastgesteld na 2012

Volgens het rapport van het RIVM kan blootstel-
ling aan chroom 6 die langer dan 5 jaar geleden 
is, geen COPD veroorzaakt hebben. De (oud-)
medewerker van de POMS die COPD heeft 
maar waarbij de diagnose na 2012 (6 jaar na 
sluiting van de POMS sites) is gesteld, heeft bij 
de oude regeling geen uitkering ontvangen. Bij 
de uitbreiding van de regeling hebben de 
Centrales van Overheidspersoneel en Defensie 
de termijn verlengd naar 10 jaar. Dit omdat het 
voorkomt dat iemand lang wacht met naar de 
dokter gaan en de diagnose gesteld wordt een 
tijd nadat de eerste fysieke klachten zich 
voordeden.

Degenen die bij de POMS sites gewerkt hebben 
en wel nog in 2006 zijn blootgesteld, maar een 
afwijzing op een uitkering voor COPD hebben 
ontvangen omdat de diagnose COPD na 2012 is 
gesteld, kunnen nu toch in aanmerking komen 
voor een uitkering. Diegenen worden opgeroe-
pen nog een keer een aanvraag in te dienen.

Vragen
Veel vragen en antwoorden vindt u op de 
website van het informatiepunt chroom 6.
U kunt uw vragen ook aan ons stellen.  
E-mail: info@acom.nl Tel.: 030-2020320.

Defensie levert Suriname 
broodnodige zuurstof voor 
behandeling coronapatiënten

Defensie schiet Suriname te hulp met zuurstofcontainers. Het land dat hard 
midscheeps getroffen is door de derde coronagolf, kampt met een schrijnend 

tekort aan zuurstof die broodnodig is bij de behandeling van de vele COVID-19 
patiënten. In het land is code zwart en een total lockdown afgekondigd. 

Op verzoek van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) werden vanaf Vliegbasis 
Eindhoven twee militaire zuurstof-
containers naar Paramaribo 
overgevlogen. De containers zijn 
afkomstig van 400 Geneeskundig 
Bataljon van CLAS.  

Vaccin en medisch personeel
Ter ondersteuning is ook een 5 
personen sterk instructieteam 

meegereisd naar het voormalige 
Koninkrijksland. Het is de bedoe-
ling dat de militairen, een apothe-
ker en instructeurs, twee weken 
in Suriname blijven. Ze zullen daar 
medisch personeel instrueren hoe 
de geleverde apparatuur te 
gebruiken.  

Naast de zuurstofcontainers van 
Defensie levert Nederland ook 
(persoonlijke) beschermingsmid-

delen, civiele artsen en verpleeg-
kundig personeel. ‘Handen aan 
het bed’, intensivisten en (IC-)
verpleegkundigen zijn hard nodig 
om de door corona volledig 
‘uitgewoonde’ gezondheidszorg in 
Suriname draaiende te houden. 
Bovendien stuurt Nederland ook 
een omvangrijke voorraad aan 
vaccin (Astra-Zenica) om groot-
schalig vaccineren te faciliteren.
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Dutch Team enthousiast en gefocust in 
‘opwerkingstraject’ Invictus Games Den Haag 

Er valt natuurlijk geen garantie op af te geven maar van 16 tot 22 april 
2022 is het Haagse Zuiderpark, het decor voor de tot twee keer toe uitge-

stelde Invictus Games Den Haag 2020. IJs en weder, maar in de eerste 
plaats corona dienende, komen dan internationale sportteams van (oud-)
militairen die door of tijdens de dienst gewond raakten tegen elkaar uit. 

Edwin de Wolf (51), manager van 
Dutch Team Invictus Games, is 
optimistisch en gaat ervanuit dat 
“het wel goed komt”. Positief 
denken en focussen is de 
sergeant 1e klasse (sgt1) b.d. van 
11 Luchtmobiele Brigade, op het 
lijf geschreven. De focus is nu 
dan ook gericht op het ‘opwerken’ 
door coronaproof oefenen, 
coachen en (individueel) begelei-
den, van het team dat straks, tot 
in de haarvaten gemotiveerd, aan 
de meet verschijnt. 

Spannende tijd
Chef d’équipe-teammanager De 
Wolf trad in 2011 als burgermede-
werker in dienst van Militair 
Revalidatie Centrum (MRC) 
Aardenburg in Doorn. Hij runt daar 
in de functie van manager 
Orthopedie Techniek, de Instru-
mentmakerij. 

De voorbereidingsperiode naar de 
Invictus Games (IG) is, zeker nu, 
een spannende tijd. “Dat is één 
ding wat zeker is”, benadrukt de 
teammanager. “Gegeven de 
verruiming en versoepeling van de 
coronamaatregelen kunnen we nu 
meer doen met de mensen. Met 
name de teamsporten leden 
onder de beperkingen. Maar we 
krijgen heel langzaam meer 
ruimte om, hopelijk, op de oude 
voet, met alle teamsporten aan de 
slag te gaan”, kijkt De Wolf 
optimistisch hoopvol vooruit. 
De trainingen en oefeningen in 
teamsportverband lagen en liggen 
goeddeels1 stil. Individueel 

hebben teamsporters voor hun 
“herstel en ontwikkeling” 
doorgaans behoefte aan het 
collectief van het team, - trainen, 
oefenen in teamverband. Het 
schuurt en het schrijnt maar er is 
begrip bij de sporters, die door de 
bank genomen in de risicocatego-
rieën vallen, voor de coronabeper-
kingen. 

Teammanager De Wolf voelt als 
ervaringsdeskundige als geen 
ander aan wat in het vaak lange 
herstel- en ontwikkelingsproces 
de noden en behoeften zijn van 
de (oud-)militair met een door of 
tijdens de dienst opgelopen 
beperking. 

In 1994, op missie in Bosnië 
(Dutchbat II), liep hij op 18 
augustus bij een patrouille op een 
anti-personeelsmijn waardoor hij 
zwaargewond raakte aan zijn 
linkerbeen en -arm. De slagader-
lijke bloeding in de arm kon ter 
plekke worden gestelpt maar 
amputatie van het been bleek 
onvermijdelijk. “Men is ruim drie 
uur bezig geweest om mij op te 
lappen, maar het linkerbeen viel 
niet meer te redden. Na nog een 
operatie aan mijn arm en twee 
weken in het ziekenhuis, mocht ik 
uiteindelijk voor revalidatie naar 
het Militair Revalidatie Centrum in 
Doorn.”

Moeizaam traject
Het herstelproces van de fysiek 
gewonde en mentaal aangeslagen 
sergeant 1 verliep niet altijd even 

gladjes. “Ik kom uit de tijd dat de 
nazorg bij Defensie nog niet zo 
gestructureerd was als dat nu het 
geval is”, legt De Wolf uit. “Het 
was een moeizaam en eenzaam 
traject om er bovenop te komen.” 

Maar ‘Bij de pakken gaan neerzit-
ten’ komt niet voor in het ‘hand-
boek van Edwin de Wolf’. In zijn 
herstelperiode pakte de oud-mili-
tair onder meer de hbo-studie 
‘Beleid & Management’ op. Maar 
het was jaren later dat hij tot het 
besef kwam “om mijn ervaring als 
prothesegebruiker, mijn ervaring 
als leider maar ook mijn theoreti-
sche opleiding in de praktijk te 
gaan toepassen. In 2011 is het mij 
na een pittig sollicitatietraject 
gegund en sindsdien zit ik op 
deze functie. Als oud-militair mag 
ik nu bijdragen aan het terugge-
ven van kwaliteit van leven aan 
collega’s die gewond zijn geraakt. 
Dat kan een bedrijfsongeval zijn 
tijdens oefening of een ongeval 
tijdens operationele inzet. Het 
maakt mij enorm trots dat wij die 
collega’s weer kwaliteit van leven 
kunnen geven met de hulpmidde-
len die wij hier maken.”

Door zijn werk op het MRC als 
manager van de orthopedische 
instrumentenmakerij en de 
dagelijkse confrontatie met 
revaliderende lotgenoten, raakte 
De Wolf ook bekend met de 
Invictus Games. Gesprekken met 

1 Het interview werd afgenomen vóór de versoepeling en verruiming van de coronamaatregelen.
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Games-veteranen en 
anderen wakkerden 
zijn belangstelling en 
enthousiasme aan om 
deel te nemen aan de 
IG. Ook in dit geval 
stonden tussen droom 
en daad de nodige hin-
dernissen die evenwel 

met intensief ijveren en doorzet-
tingsvermogen werden geslecht. 
En zo verwierf  
De Wolf in 2016, 45 jaar oud, een 
basisplaats in de selectie voor het 
Dutch Invictus Team voor de IG in 
Orlando, Florida. Uitkomend in het 
wielrennen, de tijdrit en het 
criterium, wist de rookie een 
bronzenplak in de wacht te 
slepen. “Maar daar draait het niet 
om bij de Invictus Games”, 
tamboert de huidige teammana-
ger/chef d’équipe van de Neder-
landse equipe, “of je nu een 
medaille wint of niet. Waar het 
om gaat zijn vaak heel intense 
persoonlijke doelstellingen die 
belangrijker zijn dan het halen van 
een podiumplek. Ik fiets letterlijk 
met één been. Als je het dan op 
moet nemen tegen mensen die 
een arm of een oog missen maar 
wel een gezond onderstel hebben 
en je weet een bronzen medaille 
te halen dan is dat toch heel erg 
bijzonder. Jezelf doelen stellen, 
zoals deelname aan de Games, 
maakt deel uit van het algehele 
herstel.”

Wat terugdoen
Bij Edwin de Wolf reikten de 
ambitie en de dienstverlening een 
stuk verder. Ook op bestuurlijk 
niveau wilde hij een bijdrage 
leveren aan de ‘Invictus-organisa-
tie’ in Nederland. 

“De eerste deelname is heel 
speciaal, heel bijzonder”, herin-
nert zich de sergeant 1 b.d. “Als 
je dan een tweede keer wordt 
geselecteerd en je wordt ook nog 
eens een keer captain van het 
team, frontman van de selectie, 
dat maakt het al heel erg speciaal. 
Dat maakte de Invictus Games 
van Toronto heel uitzonderlijk los 
van de wielrenwedstrijden waarin 
ik weer uitkwam. Je gekregen 
plek in de selectie is waardevol, - 
dat moet je waarderen. Toen al, in 
2017, had ik sterk het gevoel dat 
ik heel graag wat wilde terugdoen 
voor de organisatie”. 

Dat “wat terugdoen voor de 
organisatie”, zou nog even op zich 
laten wachten. De ‘bikkel-sporter 
met één been’, wilde zijn carrière 
“heel bijzonder afsluiten” tijdens 
de IG van 2018 in Sydney. “Het 
gaat er bij de Games ook om dat 
je friends & family wil laten zien 
dat je er mag staan. Dat je, 
ondanks je beschadiging, nog 
meetelt. In Sydney wilde ik 
afsluiten door mijn moeder mee 
te nemen. Ik wilde haar, naast 
mijn vrouw, laten zien in welke 
wereld ik sport en werk, - dat ik 
gewoon keihard met beide benen, 
waarvan één een prothese, op de 
grond sta. Hoe mooi is het, om in 
mijn geval, een moeder van 70 
jaar mee te nemen om haar te 
bedanken en te laten zien dat haar 
zoon er mag zijn ondanks dat zijn 
lichaam beschadigd is.”

Na die ‘afsluiting’ werd De Wolf 
lid van het bestuur dat verant-
woordelijk is voor de organisatie 
van de Invictus Games in Neder-
land. Vorig jaar kwam de post van 
teammanager/chef d’équipe op 
een uitgelezen moment vrij. “Voor 
mij was het met recht een eer 
om, na het sollicitatiegesprek met 
de chef de mission, uitgekozen te 
worden. De teammanager is 
primair verantwoordelijk voor de 
selectie van Dutch Team Invictus 
Games, het voorbereiden van de 
selectie en er uiteindelijk voor 
zorgen dat die 30 geselecteerde 
mannen en vrouwen een onverge-
telijke ervaring hebben.” 
In de functie van manager van de 
Nederlandse selectie is De Wolf 
ook verantwoordelijk voor de 
gehandicaptensport bij Defensie. 

Bepaald quotum deelnemers
De dertig sporters van het 
Nederlandse team komen in Den 
Haag aan de meet bij zitvolleybal, 
rolstoelbasketbal, boogschieten, 
wielrennen, atletiek en driving 
challenge. De laatste discipline 
omvat vaardigheidsproeven met 
“terreinvaardige en race auto’s”. 
Volgens de teammanager een 
“broodje speciaal” waarvan hij 
het belangrijk vindt dat deze vorm 
van behendigheidssport ook op 
het IG-menu voorkomt. 

De selectie van de sporters die 
uiteindelijk Dutch Team Invictus 
Games gaan vormen ligt op het 
bord van de teammanager en zijn 
staf bestaande uit twee psycholo-

gen, drie sportinstructeurs, 
maatschappelijk werkers en 
administratieve ondersteuners. 
Gekozen kan worden uit een 
aanbod van zo’n 100 mannen/
vrouwen die elke keer weer 
meedingen naar een begeerde 
plek in het Nederlandse team.  
Waarom selecteren, met alle 
teleurstelling van dien, als 
deelname aan de IG zo belangrijk 
is in verband met het algehele 
herstel van de fysiek/geestelijk 
gewonde collega's. Waarom niet 
iedereen die zich aanmeldt 
meenemen in het team?

“Het aantal deelnemers aan de 
Invictus Games is op maximaal 
500 vastgesteld. Het evenement 
zou anders onbetaalbaar worden. 
Elk deelnemend land is dus 
gebonden aan een bepaald 
quotum voor wat betreft het 
aantal deelnemers. Dat is 
afhankelijke van de omvang van 
de inzet in Afghanistan.”

Doelstellingen realiseren
Het belangrijkste selectiecriterium 
is de mate waarin de ambitie 
wordt uitgedragen om “persoon-
lijke doelen” te verwezenlijken. 
Simpel gezegd, het in de wacht 
slepen van een plak dient niet het 
hoofddoel te zijn. Belangrijk is ook 
de meerwaarde die de kandidaat 
meebrengt voor het team als 
geheel. “Je moet laten zien”, 
hamert De Wolf op het IG-aam-
beeld, “dat je voor deze missie wil 
gaan. Samen met je friends & 
family.” 

Wie bij (eerste) aanmelding niet 
geselecteerd is wordt, bij wijze 
van spreken, weer teruggezet in 
de poule van aspirant-deelnemers. 
“Iedereen start weer vanaf nul. 
Elke sporter mag maximaal twee 
keer aan de Games deelnemen. 
Wie voor een derde keer wil 
opgaan moet dan wel ontheffing 
aanvragen. De mensen die niet 
geselecteerd zijn kunnen overi-
gens gewoon meedoen aan de 
trainingen.” 

In ‘normale’ (niet-corona) tijden 
beginnen na de selectieprocedure 
de open trainingen. Op “laag-
drempelig niveau begeleid in 
sport en beweging. Daar zit een 
opbouw in wat er uiteindelijk toe 
leidt dat de mensen bewust 
kiezen voor een bepaalde tak van 
sport. Vervolgens gaan ze zich 
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daar in toenemende mate in 
bekwamen. Die open trainingen 
gaan dan over in centrale trainin-
gen, die zijn bedoeld voor de 
mensen die uiteindelijk gekozen 
zijn voor de Invictus Games. Niet 
alleen bekwaamheid in een 
bepaalde discipline is van belang 
maar meer nog dat de mensen 
nadenken over de doelstellingen 
die ze willen realiseren door 
deelname aan de Games.”

Al die trainingen zijn door de 
coronabeperkingen wel een 
uitdaging?

“Trainen in de COVID-periode is 
een hele uitdaging. De afgelopen 
periode zijn wij wel online in 
verbinding met elkaar geweest 
door het aanbieden van trainingen 
die men thuis kon doen. Dat 
gebeurde onder leiding van een 
sportinstructeur. En zo konden de 
sporters via MS Teams toch met 
elkaar in contact blijven. We 
hebben nu gelukkig de ruimte om 
buiten in kleine groepen te 
sporten en daar zijn we ook mee 
begonnen. Verdeeld over drie 
locaties in het land: ’t Harde, 
Soesterberg en Oirschot, - heb-
ben we buiten op de kazerne het 
maandelijkse sporten weer 
opgepakt. De meest schrijnende 
gevallen kunnen wat vaker 
komen. Met name bij de collega’s 
met PTSS merk je effecten van 
thuiszitten met kinderen. We 
hebben er dan ook voor gekozen 
om de meest kwetsbare sporters 
in onze groep iets vaker te 
begeleiden en te coachen.” 

Het tot twee keer toe uitstellen 
van de IG zal ook niet erg motive-
rend gewerkt hebben?

“Natuurlijk, dat is teleurstellend 
en het heeft een grote impact op 
de sporters individueel en op het 
team. We blijven er bij mensen op 
hameren te focussen op datgene 
waar de Games voor bedoeld zijn. 
Realiseren van de eigen doelstel-
lingen in aanwezigheid van de 
duizenden mensen die daar op af 
komen. Volle tribunes met 
enthousiaste mensen, friends & 
family die speciaal voor jullie 
gekomen zijn en onderdeel van de 
games zijn. Als de Games nu 
waren doorgegaan zou dat zonder 
publiek zijn. En dan zou het beeld 
dat wij willen laten zien aan de 
samenleving van de gewonde 

collega’s die zich niet laten kisten 
door tegenslagen, volstrekt niet 
uit de verf zijn gekomen. Dat is 
ook het standpunt van de 
sporters.”

Positieve vibe
Hoewel de corona(stop)lichten 
van rood via oranje uiteindelijk 
naar groen floepen is het nog niet 
een gestolde zekerheid dat de 
Invictus Games Den Haag 2020 in 
april 2022 doorgang zullen vinden. 
Maar vooralsnog gaat het 
organisatiecomité, met aan het 
roer luitenant-generaal b.d. Mart 
de Kruif, ervanuit dat dan eindelijk 
het startschot valt voor de 
Nederlandse editie van de 
Games. 

Ook voor teammanager De Wolf 
is dat de stip aan de nabije 
horizon. “Ik ga ervanuit dat tegen 
die tijd iedereen gevaccineerd is 
en dat we de zaak wat beter in de 
greep hebben. Onder de bezie-
lende leiding van Mart de Kruif zijn 
we dit traject ingegaan op weg 
naar ‘normale’ Invictus Games.” 

De spirit is en blijft hoog onder de 
sporters?

“Ja, je merkt wel dat COVID 
effect heeft op sommige mensen 
maar de spirit is en blijft op een 
hoog niveau. De mensen willen 
graag de Games zoals die bedoeld 
zijn en daar is men volledig op 
gefocust. Je merkt ook steeds 
weer dat sporters, coaches en 
begeleiders het fantastisch vinden 
om weer samen te kunnen 
trainen. Ze hebben allemaal het 
gevoel nu in ernst begonnen te 
zijn aan het opwerktraject naar de 
Invictus Games en dat geeft een 
positieve vibe.”

Goede voorbeeld geven
De motivatie en de drive “erin 
houden”, vraagt geen extra effort 
van de teammanager en zijn staf. 
Hun wijze van communiceren en 
het programma-aanbod sorteren 
immers (ook) in dat opzicht 
positieve effecten. “We proberen”, 
legt De Wolf enthousiast uit, “het 
leuk en gevarieerd te houden. Wat 
ik heel belangrijk vind is dat we 
als staf te allen tijde het goede 
voorbeeld geven. Op een laag-
drempelig niveau de mensen 
blijven coachen en motiveren. 
Eensgezind focussen op het doel 
dat ons allen voor ogen staat: 

Gaan naar de Invictus Games en 
niet kijken naar het vele negatieve 
dat deze tijd toch wel kenmerkt. 
Meer tijd vrijmaken voor de 
mensen en ze, zoveel mogelijk 
één op één begeleiden in hun tak 
van sport.”  

Neergeslagen maar niet 
verslagen

Maar er is meer. Om de motivatie, 
focus en moed erin te houden is 
eind mei een “digitale sport-
week” georganiseerd. Comman-
dant der Strijdkrachten generaal 
Onno Eichelsheim loste daarvoor 
het digitale startschot vanuit MRC 
Aardenburg in Doorn. “Het uitstel 
van de spelen was voor alle 
betrokkenen een grote teleurstel-
ling. Maar ik bewonder hoe jullie 
hiermee zijn omgegaan. (-) En nog 
steeds zijn we niet uit deze crisis, 
maar dat moment komt er wel 
aan”, stak Eichelsheim, die ook 
meedeed aan een training, de 
IG-sporters een hart onder de 
riem. 

“Omdat jullie, veteranen en 
gewond geraakte militairen, de 
wereld laten zien wat doorzet-
tingsvermogen echt betekent! 
Jullie weten hoe het is om 
neergeslagen te worden, maar 
niet verslagen. Jullie hebben 
allemaal geworsteld, maar 
uiteindelijk ben je sterker gewor-
den. Door de sport en solidariteit 
met je teamgenoten en als lid van 
de Invictus-familie. Je hebt 
bewezen dat je niet te verslaan 
bent. Jij bent Invictus”, sloot CDS 
zijn peptalk af.

En dan was er ook de heuglijke 
gebeurtenis van het ten doop 
houden door prinses Margriet van 
een speciale ‘Invictus Games-
tulp’. De prinses, erevoorzitter van 
de Invictus Games deed dat in stijl 
met champagne op 3 juni jl. in de 
tuinen van Paleis Het Loo in 
Apeldoorn. Ze gaf hiermee ook 
het startsein voor de Nederlandse 
editie van de Games.

Foto Koninklijk Huis; Laurens Morel.
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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.

Complexiteit pensioenen veroorzaakt weerstand

Sinds ik niet meer officieel actief ben probeer ik met een klein balletje 
de golfbaan Spaarnwoude te ronden. Dat valt niet altijd mee.

Bonden nu aan zet om onjuiste uitgangs-
punten Pensioenakkoord bij te stellen

Laatst bestond de flight bij de 
maandagsenioren alleen uit heren. 
Bij de overgang naar de tweede 9 
dacht ik aan de column die ik nog 
te schrijven had. Overigens een 
slechte combinatie met de 
concentratie op het balletje. Ik 
dacht: Wat als ik nu aan mijn flight 
vraag om te reageren op de 
volgende vraag, ‘Wat is je reactie 
als ik tegen je zeg ‘pensioen’’?

De oudste gaf aan daar niet op te 
willen reageren, hij was tevreden 
en het kwam hem nu niet uit om 
er over te praten, te ingewikkeld.

De tweede zei ook tevreden te zijn 
met hoe het nu ging. Wel vond hij 
het onbevredigend dat de materie 
wel heel moeilijk is gemaakt.

De laatste was een bijzonder 
geval, je treft ze niet zo vaak in het 
wild. Hij was jarenlang actief 
geweest in het Pensioenfonds van 
een grote staalfabriek die in de 
buurt staat. Zijn commentaar was 
vooral gericht op de rekenrente. 
Die was ooit, in andere tijden 
ingesteld met het oogmerk om 
een soort van berekening te 
kunnen maken van het minimaal 
benodigde vermogen om de 
pensioenen veilig te stellen.

Hij was ook zeer kritisch op de 
samenstelling van zowel het 
bestuur als het VO. Een onneem-
bare vesting van werkgevers en 
vakbonden, aangestuurd door de 
regels van De Nederlandsche 
Bank. Tot zijn grote frustratie 
ontbrak, vooral in het bestuur, een 
delegatie van de gepensioneer-
den. En dat terwijl het toch gaat 
om door hen ingelegd ingehouden 
loon plus rendement. 

Een mooie afspiegeling van de 
werkelijkheid in die flight. Het 
grootste gedeelte van de gepensi-
oneerden en actieve Nederlanders 

weten dat het belangrijk is maar 
ook te moeilijk om echt te volgen. 
De complexiteit veroorzaakt 
weerstand. Zonder mijn plek in het 
Verantwoordingsorgaan, zou ik 
ook hooguit marginaal geïnteres-
seerd zijn in de pensioenen als 
geheel. Het komt elke maand en 
ik zou niet het gevoel hebben er 
veel aan te kunnen veranderen. 
Dat gevoel heb ik overigens nu 
ook.

Even terug naar de werkelijkheid. 
Nu de overheden niet meer de 
drukpers aan hebben staan om 
aan hun geldbehoefte te voorzien 
(en de VS enorme investeringen 
heeft aangekondigd) is er sprake 
van het weer opduiken en oplopen 
van een echte rente. Die loopt 
zelfs op tot ruim boven de 0 
procent. En zie daar: de pensioen-
fondsen zijn uit de problemen aan 
het komen. Nog effe een paar 
procentjes erbij en er kan weer 
geïndexeerd worden. Dit geeft 
meteen aan dat de rekenrente als 
instrument alleen werkt als de 
omstandigheden niet beïnvloed 
worden door marktverstorende 
ingrepen als het aanzetten van de 
geldpers. 

Nu de vakbonden dit ook kunnen 
waarnemen is dit ook voor hen het 
bewijs dat de luchtkastelen van de 
framefabriek Netspar* niet langer 
kunnen worden gebruikt als 
uitgangspunt voor pensioenbeleid. 
De bonden zijn dus nu aan zet om 
de onjuiste uitgangspunten van 
het Pensioenakkoord bij te stellen. 
Een van de belangrijkste zaken 
daarbij is, buiten de rekenkundige 
uitgangspunten die bijgesteld 
moeten worden op aangepaste 
doelen voor een goed pensioen, 
het regelen van formele invloed 
van de direct belanghebbenden, 
namelijk de GEPENSIONEERDEN, 
in het bestuur van pensioenfond-
sen en adviesorganen die bijdra-

gen aan het 
financiële 
beleid.

Allez: werk 
aan de winkel 
en roert den 
trom!

* “Netspar, 
Network for 
Studies on Pensions, Aging and 
Retirement” is een denktank en 
kennisnetwerk op het gebied van 
economische en sociale gevolgen 
van pensioenen, vergrijzing en ‘de 
oude dag’. Naar mijn waarneming 
vooral gevuld met lieden met 
uitgesproken ideeën over de rol 
van de overheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van de 
inwoners.

PS. En dan heb ik het nog niet 
gehad over de ‘nieuwe’ inzichten 
over de rol van de overheid in 
relatie tot haar burgers na de 
pijnlijke conclusies uit de onder-
zoeken naar de gang van zaken bij 
Sociale Zaken en de Belasting-
dienst. Dat komt een volgende 
keer.

Ben Groen
lid Verantwoordingsorgaan ABP

P E N S I O E N
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Onder prima weersomstandigheden werd 
mede dankzij de goede koffie en de infor-
mele setting van gedachten gewisseld over 
de huidige staat van Defensie in het 
algemeen en die van het personeel in het 
bijzonder. 

Ludieke koffieactie
In een sfeer van gemoedelijkheid was het 
hoofdthema van gesprek: Een goed totaal-
pakket aan arbeidsvoorwaarden waaruit 
respect en waardering blijkt voor militairen 
en burgerpersoneel bij Defensie. Van 
Defensie waren present onder anderen 
staatssecretaris Barbara Visser, HDP 
schout-bij-nacht Peter Reesink maar ook 
C-LAS luitenant-generaal Martin Wijnen. Bij 
de aanwezige Kamerleden ‘domineerden’ 
de leden van de vaste Kamercommissie 
Defensie.

De vakbonden konden op ludieke wijze door 
middel van een voorbedrukte koffiekop de 
gewenste 2,5% arbeidsvoorwaardenruimte 
onder de aandacht brengen. Deze gemoe-
delijke actie bleek een succes. Vooral de 
(nieuwe) leden van de Tweede Kamer 
deden nieuwe ervaringen en indrukken op 
en leken enthousiast over het verloop en de 
manier waarop de gespreken plaatsvonden. 

Cappuccino of ijskoffie
De vakbonden en het ministerie van 
Defensie hebben in navolging van deze 
koffie-actie besloten om op korte termijn 
nog een keer (of meerdere keren) een 
‘bakkie te doen’ en op deze informele wijze 
van gedachten te wisselen. Tijdens dit 
gesprek, of deze gesprekken, zal gekeken 
worden of er voldoende aanknopingspunten 
zijn om daadwerkelijk de onderhandelingen 
over de arbeidsvoorwaarden te hervatten. 
Want ondanks de demissionaire status van 
de huidige regering blijkt dat er, zie de 
cao-afspraken bij de politie, misschien toch 
wat extra financiële ruimte zou kunnen zijn 
om zinvol de gesprekken over nieuwe 
arbeidsvoorwaarden te hervatten. Of dit 
daadwerkelijk het geval is en of de moge-
lijke extra ruimte voldoende is, zou tijdens 
de gesprekken moeten blijken. 

We zullen u via ACOM Journaal en onze 
website www.acom.nl op de hoogte 
houden of er sprake is van ijskoffie of van 
een goede cappuccino met slagroom.

‘Koffieactie’: Bonden serveren gezellig ‘bakkie’ zuivere leut

Vakbonden, Defensie 
en Kamerleden met  
elkaar in gesprek 

Onder het genot van ‘2,5%-mokken’ 
sterke, zuivere koffie, courtesy van de 
vakbonden, troffen vertegenwoordigers 
van Defensie, de vakbonden en Kamerle-
den elkaar op 18 mei jl. op het Hofplein 
in Den Haag. Dit in het kader van een 
‘koffieactie’ georganiseerd door de  
gezamenlijke bonden bij Defensie. 
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Ondanks het opgeschorte overleg in de 
sector Defensie hebben wij gemeend dit 
werkverband te moeten voortzetten. Het 
betreft namelijk een uitwerking van eerder 
gemaakte afspraken. 

Bovendien wacht de betrokken groep 
medewerkers al te lang op duidelijkheid. 
Maar vooral ook op de daadwerkelijke 
financiële compensatie voor het verminderd 
pensioenperspectief dat kan optreden in 
verband met de overgang van het eindloon-
pensioen naar het middelloonpensioen.

Transparant, eerlijk en uitlegbaar
Op 12 mei jl. is het advies van het Tech-
nisch werkverband pensioencompensatie 
ter behandeling aangeboden aan de 
Werkgroep Algemene en Financiële 
Rechtspositie (WG AFR). Daarna is het 
advies toegelicht in enkele technische 
sessies. 

De ACOM is na uitvoerige beschouwing van 
het advies en de toelichting van mening dat 
het voldoet aan de doelstellingen. De 
aangeboden ‘Maatregelen verminderd 
pensioenperspectief’ zijn naar onze mening 
mede door de individuele benadering  
waarvoor is gekozen, transparant, eerlijk en 
uitlegbaar. Ze dragen er tevens toe bij dat  
er geen sprake is van onder- of overcom-
pensatie.

IJveren voor snelle uitbetaling
Inmiddels is duidelijk geworden dat alle 
partijen afzien van behandeling in de WG 
AFR. Onze inzet is nu ervoor zorgen dat wat 
is afgesproken zo spoedig mogelijk (in de 
regelgeving) leidt tot snelle uitbetaling van 
het verminderd pensioenperspectief aan de 
betreffende medewerkers. 

Wij zullen u hiervan via ACOM Journaal en 
onze website www.acom.nl op de hoogte 
houden. Als u de documenten wilt nalezen 
kunt u ze opvragen bij het secretariaat van 
de ACOM of downloaden van onze website.

Gekozen individuele benadering transparant, eerlijk en uitlegbaar

Eindelijk duidelijkheid over  
de maatregelen verminderd 
pensioenperspectief

Naar aanleiding van de afspraken in het  
arbeidsvoorwaardenakkoord van 2018-2020 is 

het afgelopen jaar uitvoerig gesproken over de 
‘Maatregelen verminderd pensioen perspectief’.

Gesprekken die plaatshadden in een langdurig en 
intensief traject in het ‘Technisch werkverband 

pensioencompensatie’. 
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O n e i g e n l i j k e  d r u k  e n  h e t  m e d i s c h  g e h e i m  o v e r  C O V I D - v a c c i n a t i e s

Vakbonden schorten overleg 
met DOSCO op

Het betreft hier het overleg over reorganisa-
tieplannen bij het Defensie Ondersteunings-
commando (ioREO DOSCO) alsook de 
Bijzondere Commissie Personele Implemen-
tatie (BCO PI). 

Uitzonderlijke stap
De centrales kwamen tot deze uitzonderlijke 
stap omdat ze de afgelopen jaren moesten 
constateren dat het DOSCO de vakbonden 
niet serieus neemt en zelfs schoffeert. Die 
laakbare houding bleek bij verschillende 
reorganisaties en BCO PI’s. Meerdere 
excuses en toezeggingen van beterschap ten 
spijt bleef het DOSCO volharden in hetzelfde 
stramien bij diverse recente reorganisatiepro-
cessen binnen het Commando. Voor CCOOP, 
AC en ACOP is nu echt een grens bereikt. Ze 
hebben de voorzitter van de WG REO dan 
ook schriftelijk aangegeven de huidige situatie 
die ontstaan is in het overleg met het DOSCO 
eerst in de WG REO te bespreken. Daar zou 
dan kunnen worden bezien of en onder welke 
voorwaarden eventueel weer met het 
DOSCO in overleg getreden kan worden. 

In de ioREO worden reorganisatieplannen 
behandeld ter voorbereiding op een formele 
afdoening in de WG REO. Op het moment 
dat er geen sprake meer is van open en reëel 
overleg op basis van gelijkwaardigheid, heeft 
het geen toegevoegde waarde om met elkaar 
te overleggen in een ioREO of een BCO PI. 
Deze stap van de centrales is zeer uitzonder-
lijk omdat indertijd besloten is om overleg in 
de ioREO’s bij de Defensieonderdelen, uit te 
zonderen van het opschorten van alle 
overleggen met Defensie in verband met het 
arbeidsvoorwaardenconflict. Maar de maat is 
nu echt vol. Wij blijven u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen.  

Vaccinatie verplicht of niet?
De afgelopen maand werd de ACOM 
meermaals door leden benaderd met de 
vraag of de commandant/leidinggevende een 
vaccinatieplicht mocht opleggen aan het 
personeel. Men zou denken dat het voor 
commandanten en leidinggevende inmiddels 
toch wel duidelijk mag zijn hoe het zit met 
vrijwillige en de verplichte COVID-vaccinatie. 
Gevraagd werd ook door diverse leden of ze 
verplicht zijn om desgevraagd de comman-
dant/leidinggevende aan te geven of ze zich 
wel of niet zouden laten vaccineren. 

Behalve de militairen die zijn aangewezen 
voor deelname aan missies voor wie door (of 
namens) de minister is bepaald dat voor hen 
een vaccinatieverplichting geldt, is:

-  Vaccinatie tegen COVID-19 voor militairen 
volstrekt vrijwillig;

-  Leidinggevende mogen geen enkele druk 
uitoefenen op militairen om zich te laten 
vaccineren;

- L eidinggevende mogen niet vragen of 
personeel al dan niet gevaccineerd is of 
wil worden. Deze informatie valt onder het 
medisch geheim;

-  Het niet laten vaccineren mag op geen 
enkele wijze rechtspositionele gevolgen 
hebben.

Mocht u met bovenstaande punten te maken 
krijgen neem dan als lid van de ACOM 
contact met ons op en wij zullen u verder 
adviseren. Raadpleeg voor alle eerdere 
artikelen, relevante regelgeving, aanwijzingen 
en brieven www.acom.nl de website van de 
ACOM. 

De centrales CCOOP, AC en ACOP schorten het overleg met het  
Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) op.  

Dit hebben ze de voorzitter van de Werkgroep Reorganisaties  
(WG REO) in een gezamenlijke brief laten weten. 
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

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

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

DFD biedt u zorgeloos woongenot 
en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor militairen 

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

door de DFD-regioadviseur;
✔  Duidelijkheid en transparantie, 

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

tarieven.

A f s c h e i d  F r e d  v a n  I e r s e l  a l s  b i j z o n d e r  h o o g l e r a a r  Ti l b u r g  U n i v e r s i t y

‘Bestaansrecht geestelijke 
verzorging bij de krijgsmacht in 
theologisch perspectief’

In 2019 
vierde Fred 
van Iersel zijn 
25-jarig 
jubileum als 
hoogleraar 
aan de 
Theologische 
Faculteit van 
Tilburg 

University. “Een kwart eeuw is 
een heel lange tijd voor een 
bijzondere leerstoel”, keek de 
jubilaris indertijd lichtelijk 
verbaasd terug, in een interview 
met ACOM Journaal (AJ#10-19). 

In de meeste gevallen loopt 
namelijk de ‘houdbaarheid’ van 
zo’n professoraat na een periode 
van vijf tot tien jaar ten einde. 
Maar in het geval van de leer-
stoel ‘Vraagstukken Geestelijke 
Verzorging bij de Krijgsmacht’, 
mocht gesproken worden van 
een unieke uitzondering. 

Relevantie bijzondere 
leerstoel

Het onderwijsprogramma van de 
bijzonder hoogleraar behelsde 
telkens weer thema’s die in 
belangrijke mate bijdroegen aan 
het “relevant houden” van de 
leerstoel sinds zijn instelling in 
1994. Het initiatief daartoe werd 
genomen door de toenmalige 
bisschop van het Bisdom 
Rotterdam en militair ordinarius 
Philippe Bär.1

 De legerbisschop achtte de tijd 
rijp voor een ‘eigen’ leerstoel 
voor de GV in de krijgsmacht 
zeker na de instelling, twee jaar 
ervoor, van een bijzondere 
leerstoel voor de GV in de 
gezondheidszorg. De gepromo-
veerd theoloog Fred van Iersel2, 
ferm ‘geworteld’ in de christe-
lijke oecumenische vredesbewe-
ging en het kerkelijk milieu, 
bleek een geschikte kandidaat.

Bij zijn inauguratie, ruim een 
kwart eeuw terug, benadrukte de 
kersverse bijzonder hoogleraar 
de noodzaak voor geestelijk 
verzorgers om meer aandacht te 
hebben voor ethische thema’s en 
dilemma’s waarmee het beroep 
van militair gepaard gaat. Het is 
immers de taak van geestelijk 
verzorgers om militairen “een 
levensbeschouwelijk perspectief 
op zinvragen” te bieden.

Inhoudelijke betrokken-
heid ACOM
De bijzondere leerstoel aan de 
Theologische Faculteit van 
Tilburg University wordt gefinan-
cierd door de dienst Rooms-
Katholieke Geestelijke Verzorging 
(RKGV). 

Aan het financieel overeind 
houden van de leerstoel draagt 
ook de ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel bij. Met name 
voor wat betreft de bekostiging 

van publicaties van wetenschap-
pelijk onderzoek vanwege de 
leerstoel. 

Maar ook inhoudelijk is de bond 
bij de bijzondere leerstoel 
betrokken, namelijk als officiële 
vertegenwoordiger in Nederland 
van lekenapostolaat Apostolat 
Militaire International (AMI). 
Professor Fred van Iersel is 
bovendien adviseur ethiek van 
de ACOM. 

Het afscheidscollege zal van-
wege de geldende coronabeper-
kingen “alleen online te volgen 
zijn via een livestream: https://
www.tilburguniversity.edu/nl/
campus/live-uitzendingen/aula. 
Als u niet live aanwezig kunt zijn, 
kunt u een gelukwens sturen 
aan: Fred van Iersel, Boomstraat 
116c, 5038 GV  Tilburg. E-mail: 
fredvaniersel@hotmail.com.

Fred van Iersel neemt op 18 juni a.s. met een openbaar college officieel 
afscheid als bijzonder hoogleraar ‘Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij 
de Krijgsmacht’. De afscheidsrede draagt als titel ‘Oorlogen en geruchten 

van oorlogen. Over het bestaansrecht van geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht in theologisch perspectief’.

1 Bisschop Bär (Menado/Manado, Nederlands-Indië, 29 juli 1928) was van 19 oktober 1983 tot 13 maart 1993, bisschop van het Bisdom Rotterdam en militair 
ordinarius (legerbisschop). 

2 Van Iersel promoveerde in 1993, samen met Marijke Spanjersberg, aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Vrede leren in de kerk’, met 
als onderwerp de polarisatie die de kerken meemaakten als gevolg van het vredesactivisme.

A L G E M E E N
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A l b e r t  K o n r a d  G e m m e k e r  c o m m a n d a n t  K a m p  W e s t e r b o r k

‘Een ongelooflijk doortrapte 
schoft, kil en koelbloedig’

SS Obersturmführer (eerste 
luitenant) Gemmeker (Düsseldorf 
*1907, †1982) wist ook de 
Assense rechtbank in 1948 dit 
rad voor ogen te draaien. Die 
oordeelde immers dat de 
“onberekenbare en opvliegende” 
kampcommandant “een belang-
rijk aandeel had in de ‘correcte’ 
behandeling van de gevangenen”. 
In plaats van de door procureur-
fiscaal jhr. mr. J.E. de Ranitz 
geëiste twaalf jaar kreeg hij dan 
ook tien jaar celstraf opgelegd. 
Drie jaar later, in 1951, kwam hij, 
wegens “goed gedrag” weer op 
vrije voeten. 

‘Een psychologisch  
monster’

Over deze Gemmeker, een 
“ongelooflijk doortrapte schoft, kil 
en koelbloedig”, schreef journa-
list-historicus Ad van Liempt, 
‘Gemmeker, commandant van 
Kamp Westerbork’. Het is de 
handelseditie van het kritisch 
ontvangen proefschrift waarop 
Van Liempt in 2019 promoveerde 
aan de RU Groningen. Behalve 
het monnikenwerk van uitvoerig 
bronnenonderzoek in onder meer 
Nederlandse en Duitse archieven, 
deed de auteur ook journalistiek 
werk. Hij interviewde bijvoor-
beeld de dochters van de 
kampcommandant die zich 
weinig vleiend uitlieten over hun 
vader, als ouder, als mens en 
over diens oorlogsverleden. “Hij 
heeft geen sporen nagelaten, 
- alleen ons.”

Van Liempt beschrijft en analy-
seert het leven van een bureau-

craat voor wie ‘befehl’ ook 
onverbiddelijk ‘befehl’ is dat 
blindelings moet worden opge-
volgd. Een meedogenloze, laffe 
‘Schreibtischmörder’ die heel zijn 
naoorlogse leven niet anders 
deed dan zich verschuilen achter 
zijn opdrachtgevers. Een overle-
vende van ‘Westerbork’ typeerde 
Gemmeker als “een psycholo-
gisch monster”. Een monster dat, 
schreef een andere kampgevan-
gene in zijn dagboek “van tijd tot 
tijd de wrede klauw (laat zien) die 
onder zijn handschoen schuil-
gaat”. 

Peilloze tragiek slachtof-
fers

 Het historische ‘diepteonder-
zoek’ van Ad van Liempt resul-
teerde in “een verhaal vol 
cynisme en machtsgebruik” en 
(-) “de peilloze tragiek van 
Gemmekers slachtoffers”. 
Na zijn korte gevangenisstraf in 
Nederland vestigde de comman-
dant van Kamp Westerbork, die 
naar believen kon beslissen over 
leven en dood van zijn gevange-
nen, zich in zijn geboortestad 
Düsseldorf. Daar dreef hij, tot aan 
zijn dood in 1982, een tabaks-
zaak. 

De Duitse justitie heeft nog zo’n 
twintig jaar vruchteloos actie 
ondernomen om Albert Konrad 
Gemmeker te berechten en een 
hogere straf op te leggen dan de 
onbevredigende strafmaat van de 
Assense rechtbank. 

Zie ook pagina 28. Uitgeverij 
Balans, stelt drie exemplaren van 

‘Gemmeker - Commandant van 
Kamp Westerbork’, beschikbaar 
voor 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 2 juli.

‘Gemmeker - Commandant van 
Kamp Westerbork’, Ad van Liempt
Uitgeverij Balans
382 blz.
€ 34, 99
E-book: € 17,99.

Lachend liet hij, met een bijna achteloos hand-
gebaar, “meer dan tachtigduizend joden” van 

Kamp Westerbork deporteren naar de vernieti-
gingskampen. Wagonladingen vol. Mannen, 

vrouwen, kinderen, vaak baby’s nog. Ziek of 
gezond, het maakte niet uit. Kampcommandant 

Albert Konrad Gemmeker, droeg met verraderlijke over-
tuiging het masker van de “charmante gentleman-com-

mandant” die compassie had met zijn gevangenen. 
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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

    

BEUKBERGEN
Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

De conferenties worden gehouden o.v.b. van 
coronamaatregelen. Tot tegenbericht en/of 
anders vermeld in de uitnodiging en/of 
wervingstekst, zullen door de aanhoudende 
coronamaatregelen, de meerdaagse conferen-
ties gehouden worden zonder diner, avondbe-
lasting en overnachting op het vormingscen-
trum 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 
wervingstekst zijn 
10.00 uur tot 18.00 uur

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

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 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:
• 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

Bezielend Leidinggeven:
• 21-22-23 juni

Proef het Klooster!  
(nog enkele plaatsen beschikbaar)
Bezinningsconferentie per motor rond het 
thema ‘Wie draag jij, wie draagt jou’
• 10 september 2021
Inschrijven tot: 14 dagen voorafgaand aan de 
conferentie

Begeleiding: Geestelijk Verzorger: Bart van 
Dijk
Deze conferentie is incl. lunch, diner en 
overnachting op het vormingscentrum 
Beukbergen.
Aanvang: 08.30 uur. 
Aanmelding via: e.kok.04@mindef.nl/intranet 
en www.beukbergen.nl 
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.

A L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E N

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

juni   
8 19.30 Thuisfrontinformatiedag eFP 2021-2  Online 
11 Geannuleerd  Thuisfrontcontactdag eFP (2e)
12 Geannuleerd  Thuisfrontcontactdag RS 19 en overige missies
12 Geannuleerd  Thuisfrontcontactdag eFP (2e)   
13 Geannuleerd  Thuisfrontcontactdag eFP (2e)  
19 Geannuleerd  Thuisfrontcontactdag   
26 Geannuleerd  Medaille-uitreiking Nat. Veteranendag
30 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI-21
  Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot CLAS

juli   
1 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI-21
  Genm de Ruyter van Steveninckkazerne, Oirschot CLAS
3 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-20 (Marns) ARTIS, Amsterdam CLAS
4 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-20 (Marns) ARTIS, Amsterdam CLAS
7 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-21 Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl
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P U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E L

Breng de letters uit de overeenkomstig genummerde  
hokjes over naar de oplossingsregel en u leest de oplossing van deze puzzel.

P U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E LP U Z Z E L

ZWEEDS RAADSEL

Oplossingen kunt u inzenden tot 

28 juni 2021.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #05-21 luidt: ‘Bezorgdienst’. 
De winnaars: U. de Laat en P.W. van der Mark. 

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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70 jaar ACOM-lid
Herplaatsing
Zeventig jaar is de heer P.L. de Wildt lid van de ACOM.  
Dat heuglijke feit werd onlangs gevierd en opgeluisterd met onder meer 
de versierselen die horen bij zo’n jubileum. Daarmee ‘gewapend’ togen 
seniorenvertegenwoordiger B. Pattynama van Regio Midden en me-
vrouw N. van Ginkel naar Rhenen, de woonplaats van de jubilaris. 

In overeenstemming met de ‘coronavoorschriften’ speldde dochter 
Mariëlle, bijgestaan door zus Jacqueline, haar vader het insigne op. 
De heer De Wildt diende, sinds de oprichting daarvan, bij het Depot 
Elektronisch Luchtmacht Materieel (DELM), te Rhenen,  
zijn huidige woonplaats. 

50 jaar ACOM-lid
Het gouden jubileum van de heer A.M.P. (Alexander) Bot als lid van de 
ACOM, werd op 3 mei jl. gevierd. Een ietwat verlate viering aangezien 
de jubilaris al in 2020 in aanmerking kwam voor het gouden insigne 
met lauwerkrans. 

Helaas gooide ook in dit geval corona en alle sociale beperkingen die 
ermee gepaard gaan, roet in het eten. Niet tijdens de seniorenbijeen-
komst van Regio West die de heer Bot elk jaar trouw bezoekt maar 
thuis in Nootdorp kreeg de jubilaris het kleinood opgespeld.  
Namens de ACOM was daarbij mevrouw N. van Ginkel aanwezig.

Maar liefst 70 jaar is de heer  
H.C.A. van Erven uit Mierlo de ACOM als lid trouw gebleven. 
Reden genoeg voor Regio Zuid om hem ruimhartig in het 
zonnetje te zetten. 

Op 3 mei zijn aan de jubilaris het ACOM-insigne voor het 
platina jubileum, de bijhorende oorkonde, cadeaubonnen en 
een boeket uitgereikt. Daarbij waren zijn vriendin en zoon 
aanwezig. De vertegenwoordigers van Regio Zuid werden 
onthaald met de nodige versnaperingen. 
Op de foto de jubilaris, zijn vriendin en regioseniorenverte-
genwoordiger H.R. van Baaren.

Uw regio wil ú als rsv’er
Lintje voor ACOM-lid Knul

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd bij de jongste 
lintjesregen AOO b.d. Hilbert Knul, lid van de ACOM, te benoemen 

tot ‘lid in de Orde van Oranje-Nassau’. 

De heer Knul is, onder meer, al  
39 jaar betrokken bij de organisatie 
van de jaarlijkse Dodenherdenking in 
de Amersfoortse wijk Rustenburg. 

Van 1990-2008 was hij bestuurslid en 
belast met de portefeuille Materieel, 
bij de Stichting Cavalerie Ere-Escorte 
(https://cee.nl/). In die bestuursfunc-
tie was hij verantwoordelijk voor de 
juiste uniformen en paardenuitrustin-
gen onder meer op Prinsjesdag. 

Het gedecoreerde ACOM-lid is 
daarnaast jarenlang actief ten 
behoeve van de Protestantse Wijkge-
meente de Brug in de Keistad, onder 
andere als voorzitter van de wijkraad 
diaconie De Brug.

Namens de ACOM felicitaties aan 
het adres van Hilbert Knul als 
nieuwbakken 'lid in de Orde van 
Oranje-Nassau'. Proficiat!
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Eerste data seniorenbijeenkomsten bekend (onder voorbehoud)
Lees de informatie hieronder

Geachte seniorenleden,

Gewoonlijk publiceren wij al in februari op deze pagina de data van onze seniorenbijeenkom-
sten, de leeftijdsontslagdag en 64+dag. Dat was dit jaar niet mogelijk vanwege de corona maat-
regelen. Wel hebben wij aangekondigd bijeenkomsten na de zomer te gaan plannen in de hoop 
dat we op die data weer bij elkaar mogen komen en die data in het meinummer van ACOM 
Journaal (dit nummer) te zullen publiceren.

Onder deze tekst vindt u voor een aantal locaties al een 
datum onder voorbehoud. 

Uitnodiging per mail voor degenen die een  
mailadres aan ons hebben doorgegeven

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 vermoedt 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 te zijner tijd 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 formulier kan zowel digitaal ingevuld 
worden als worden uitgeprint.
Aanmelden via de website kan vanaf ongeveer 6 weken voor 
de bijeenkomst. Als deze termijn wijzigt, laten wij u dat in 
ACOM Journaal en op de website weten.
Heeft u geen internet/of wilt u dit niet gebruiken,  
dan kunt u ons bellen voor opgave.

Wij hopen dat het goed met u gaat en hopen u dit najaar op 
één van de bijeenkomsten te kunnen begroeten.

Dag Datum Plaats Locatie 
do 9 sept Vught Geniemuseum, Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught
do 16 sept Oirschot Echos Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, 5688 GN
do 23 sept Boekel (Volkel en Uden) Vergadercentrum NIA DOMO
  St Agathaplein 6, 5427 AB  Boekel
wo 6 okt Venlo Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE  Venlo             
do 7 okt Woensdrecht  Vliegbasis, KEK gebouw, Schuttershof Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide
do 14 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
do 28 okt Born (Meerssen en Weert) Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
di 2 nov Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
do 4 nov Nieuwdorp (Vlissingen e.o.) Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
wo 10 nov Ede Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ
do 11 nov *** Gilze Rijen  Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD
di 16 nov *** Arnhem en Nijmegen Schaarsbergen, Oranjekazerne, Fly-inn, Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW
wo 17 nov *** Regio Oost Eibergen Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
do 18 nov Steenwijk Rabo theater De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM
di 23 nov Ermelo Echos Home de Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

Data seniorenbijeenkomsten (onder voorbehoud):

Voor de volgende bijeenkomsten worden nog 
data/locaties gezocht:

Melle, Duitsland; Ermelo e.o.; Soesterberg e.o.;  
leden van Regio West; en Venlo e.o.

64+ dag.

Leeftijdsontslagdag:  
zelf aangeven wens deelname

Graag organiseren wij ook een voorlichtingsdag voor 
degenen die binnen een jaar met leeftijdsontslag gaan, de 
zogenaamde leeftijdsontslagdag. 
Echter omdat wij niet weten wanneer u met leeftijdsontslag 
gaat, kunnen wij u niet gericht uitnodigen. Heeft u interesse, 
laat dat ons weten via de mail senioren@acom.nl onder 

vermelding van: voorlichting leeftijdsontslag, datum 
leeftijdsontslag en graag uw contactgegevens, zodat wij 
contact met u op kunnen nemen. Wij zullen na ontvangst 
van uw mail kijken of wij een individuele voorlichting voor u 
zullen verzorgen of een bijeenkomst voor meerdere 
deelnemers zullen organiseren. Wij nemen daarover contact 
met u op.
 

Aanvangstijden bijeenkomsten
Alle bijeenkomsten zijn middagbijeenkomsten die om  
13.30 uur beginnen. Zaal open om 13.00 uur. Behalve de 
bijeenkomsten met ***, dit zijn dagbijeenkomsten. 
*** deze bijeenkomsten zijnde hele dag. Opgave is hier 
noodzakelijk. U vindt een opgaveformulier bij de uitnodiging 
die u t.z.t. zult ontvangen per e-mail, of per post.

S E N I O R E N



Militaire skills helpen marinier overleven 
tijdens aanhouding, verhoor en ontsnapping

Militairen tonen vandaag de dag in toenemende mate niet alleen overweg te kunnen met 
de hun vanwege Defensie verstrekte wapens c.q. -systemen, maar ook met de pen. 

Getuige de vele door (oud-)militairen geschreven boeken die in gestaag tempo worden 
uitgegeven. Een daarvan is ‘Complot in Venezuela’ uit de pen van “special forces 

marinier en groene baret” Ronald van Leeuwen.

De auteur wordt halverwege de 
jaren ’80 voor 9 maanden geplaatst 
op Curaçao. Een bezoek aan een 
vriendin in Venezuela loopt 
verkeerd af als hij gearresteerd 
wordt “op verdenking van spionage 
en drugssmokkel”. 

Barre overlevingstocht
De marinier-commando wordt 
zonder omhaal in een kerker 
gegooid en krijgt het extreem voor 
de kiezen bij de verhoren van de 
Venezolaanse contraspionage-
dienst. Na Nederlandse diploma-
tieke interventie laten de Venezola-
nen hem gaan. Maar als de 
onderwereld van de hoofdstad 
Caracas, ingeseind door de 
inlichtingendienst, op Van Leeuwen 
wordt losgelaten, moet hij vrezen 
voor zijn leven. Hij overleeft, door 
inventiviteit en toepassing van alle 
militaire skills, een barre tocht door 
de gevaarlijkste sloppenwijk van de 
hoofdstad Caracas. 

Die combinatie van professionele 
overlevingstechnieken (aangeleerd 
als marinier-commando), persoon-
lijk evenwicht en vindingrijkheid 
zorgen ervoor dat de schrijver 
uiteindelijk het hachelijke avontuur 
in Venezuela kan navertellen.

In zijn voorwoord bij ‘Commando 
in Venezuela’ schreef generaal-
majoor der mariniers b.d. Frank van 
Kappen onder meer: 
“Hoe Ronald van Leeuwen tijdens 
zijn hachelijke en angstige avontuur 
gebruik wist te maken van al 
datgene wat hij tijdens zijn 
opleiding tot marinier had geleerd, 
is de rode draad die door dit 
verhaal loopt. Het is dan ook 
behalve een spannend, ook een 
leerzaam verhaal.”

Over de auteur
Ronald van 
Leeuwen (1964) 
zet zich al meer 
dan 40 jaar in 
voor vrede & 
veiligheid 
waarvan ruim  
18 jaar bij het 
Korps Mariniers. 

Hij is veelvuldig uitgezonden naar 
onder meer (post-)conflictregio’s in 
voormalig Joegoslavië. (-) Zijn 
groene mariniers-commandobaret 
(1984) is voor hem een symbool 
voor ‘doorzetten, nooit opgeven en 
uiteindelijk overwinnen’. 

Verloting
White Elephant Publishing, stelt  
drie exemplaren van ‘Complot in  
Venezuela’ beschikbaar voor 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 2 juli.

‘Complot in Venezuela’
Ronald van Leeuwen
White Elephant Publishing
208 p. full colour
Paperback
ISBN 978-90-79763-42-9
€ 22,00

‘Gevangen in dilemma’s’ van auteur 
Norman Jansen, uitgegeven door Futuro 
Uitgevers, gaat naar:

• B. Pattynama
• A. Landzaat
• H.J.G. Eijerkamp
 

‘Verhalen van veteranen uit de Lopiker-
waard’ van de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard, is gewonnen door:

• L.G.C. Julien
• S.B. Tilma
• M. Edelman

‘Uitschot in uniform-De WA 1932-1945’ 
van historicus-onderzoeker Gertjan 
Broek, uitgegeven door Boom Uitgevers 
Amsterdam, wordt gestuurd naar:

• L.P. Dekker
• R.J.G. Roelofs
• F.H. Locht

C o m p l o t  i n  Ve n e z u e l a

V E R L O T I N G

Winnaars verlotingen
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 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

25 jaar lid
Recent hebben de volgende leden het 
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap 
ontvangen: 
C.W.A.J. van Dijk (KOL), 
M. de Groot (AOO), P. Hagen (SM), 
C. Rebel (AOO).

40 jaar lid 
Voor 40-jarig lidmaatschap hebben 
onderstaande leden het ACOM-insigne 
uitgereikt gekregen:
R. Boeser (AOObd), J.M. Gabrielse 
(KAPbd), C.M.M. Habraken (SMbd), J.G.M. 
Raets (SMbd), A.F. Verschoor (ELT), Mw. 
H.M. Willems-Voogd, 
P.A.M. van der Zande (LKOL).

50 jaar lid
De volgende leden kregen vanwege hun 
50-jarig lidmaatschap het bijbehorende 
ACOM-insigne opgespeld: 
A.M.P. Bot (SMbd), H.C. van den Elzen 
(AOObd),
H.J. Zweers (AOObd).

60 jaar lid 
De navolgende leden ontvingen onlangs 
het ACOM-insigne voor 60-jarig 
lidmaatschap: 
C.G.L. Frits (MAJbd), J. van Hengst 
(AOObd), J.J.H. Heutjens (AOObd), M. 
Hiensch (AOObd), C.J. Jansen (AOObd), 
W.G. Nuijten (AOObd).

70 jaar lid 
Het 70-jarig lidmaatschap van de hieronder 
genoemde leden werd bekroond met het 
daarbij horende ACOM-insigne:
Mw. M. Biemans-Verduin, H.C.A. van 
Erven (KAPbd), S. Haitsma (AOObd), H.F. 
Schreuder (KAPbd), 
P.L. de Wildt (AOObd).

Dienstverlating
Onlangs heeft de dienst verlaten:
J.P. de Jong (AOO).

Driebergen
Abram Juliaan (Bram) Verhaar, 72 jaar, 
op 17 maart.
Correspondentieadres: Marterkamp 79, 
3972 TL Driebergen.

Huizen
Pieter Marinus den Hartog, 83 jaar, op 3 
april.
Correspondentieadres: Gemshoorn 18, 
3766 EL Soest. 

Den Haag
Willem (Wim) Visscher, 89 jaar, op 9 
april.
Correspondentieadres: Barnsteen horst 
39, 2592 EB Den Haag.

Almere
Wiro Hendrikus Maria Heil, 75 jaar, op 
11 april.
Correspondentieadres: Thomasa 
Heil-Acosta, Salsastraat 232, 1326 LK 
Almere.

Kortenhoef
Hermanus Johannes Gerardus (Her-
man) van der Burgt, 89 jaar, op 12 april.
Correspondentieadres: Familie Van der 
Burgt, Zandheuvel 5, 1241 JN Korten-
hoef. 

Dronten
J.H. Eilander, 76 jaar, op 22 april.
Correspondentieadres: H. Eilander-
Pafforaad, Kruidendreef 26, 8252 BG 
Dronten. 

Losser
Willem Peter Eernst, 86 jaar, op 25 april.
Correspondentieadres: Het Boerrigter 
25, 7582 DD Losser.

Capelle aan den IJssel
Johny Eduard Hendrik van Zeijl, 79 jaar, 
op 2 mei.
Correspondentieadres: Ernst Barlachra-
de 26, 2907 MK Capelle aan den IJssel.

Middelburg
Adriaan (Adrie) de Jonge, 90 jaar, op 5 
mei.
Correspondentieadres: Familie De 
Kruijff-de Jonge, Oudijk 44, 1617 KR 
Westwoud. 

Elst
Janny van der Linden-Groenendijk, 97 
jaar, op 9 mei. 
Correspondentieadres: Visstee 5A, 
6662 DS Elst. 

Harderwijk
Ali Muit-de Waal, 83 jaar, op 19 mei.
Correspondentieadres: Teun Muit, 
Drielandendreef 234, 3845 CH Harder-
wijk. 

Overledenen Lidmaatschap
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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: Johannes Postlaan 2a, Zeist.
Postadres: Postbus 240, 3700 AE Zeist

Voor alle onderstaande diensten is het 
ACOM Secretariaat te bereiken onder 
T: 030-2020320
F: 030-2020080
E: info@acom.nl 
W: acom.nl, acom-carib.nl

Buiten kantooruren kunt u een  
boodschap inspreken. U wordt de eerstvol-
gende 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: 030-2020320.  
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 240, 3700 AE Zeist
T: 030-2020320
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 240, 3700 AE Zeist
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.

M
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

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

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


