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MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

• SOD: Overleg ‘lastige keuzes’ en stand van zaken op 14 oktober 

• Oproep kandidaten voor verkiezing Verantwoordingsorgaan ABP

• AMI: Heroriëntatie doctrine ‘just war’ met Verklaring van Londen



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 Zeist. 
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. 

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Na deze periode kan 
het lidmaatschap worden opgezegd. De opzegtermijn is 3 maanden. De opzeg-
ging dient u schriftelijk of per e-mail (info@acom.nl) aan ons te zenden, met 
vermelding van naam, adres en militair registratienummer. Tevens graag de reden 
van opzegging vermelden. Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons 
altijd een ontvangstbevestiging.
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Jan Kropf

Velen zijn weer terug van verlof en “alles draait door”. De zomer 
(als we die al hebben gehad) gaat acuut over in de herfst en 
elke dag wordt gevolgd door een nieuwe dag. 

Aangaande Defensie is er ook niet veel veranderd: elke dag is 
het weer “another day at the office”, de vraag om inzet of 
ondersteuning komt en ‘nee’ is geen optie. De medewerkers 
van Defensie doen dan weer wat ze altijd doen: hun beste 
beentje voorzetten en het verschil maken. Dat de politiek dan 
klaarblijkelijk denkt dat Defensie hetzelfde is als water uit de 
kraan is wel triest. Men denkt immers nog steeds dat 
Defensie, net als water uit de kraan, er altijd moet zijn als je 
erom vraagt en dat het bijna gratis moet zijn.

Zo gaf ik het in mijn vorige voorwoord al aan: het “gerucht” 
ging dat Defensie er structureel € 100 miljoen bij zou krijgen op 
Prinsjesdag. In de praktijk viel zelfs die druppel op de gloeiende 
plaat nog kleiner uit, het bleek slechts te gaan om € 90 miljoen 
voor 2021 en € 95 miljoen structureel vanaf 2022. 

Later bleek daar overigens nog een druppel bij te komen van 
€ 300 miljoen. Zo bleek uit een breed gedragen motie tijdens 
de Algemene Politieke Beschouwingen dat Defensie “maar 
liefst” 300 miljoen extra werd toebedeeld. Meer dan de eerder 
toegezegde € 95 miljoen, maar bij lange na niet genoeg. De 
eerste € 95 miljoen waren gelabeld voor munitie, veteranen en 
de versterking van de inlichtingendienst. De 
€ 300 miljoen om “de onderhoudsachterstanden te verkleinen”.

Als we dat wegzetten tegen de veel genoemde € 4 miljard om 
Defensie op orde te brengen (waarmee Defensie ongeveer op 
het Europese NAVO-gemiddelde zou komen), de ongeveer  
€ 7 miljard structureel per jaar die nodig is om op de 
overeengekomen 2% BBP te komen of de ca. € 17 miljard die 
nodig is om uitvoering te geven aan de Defensievisie 2035, is 
dat nogal een schril contrast.

In deze tijden is elk miljoen er een en is het in ieder geval een 
heel klein stapje in de goede richting. Daar mogen we dus ook 
dankbaar voor zijn, maar als de komende regering niet met 
echt serieuze bedragen over de brug gaat komen zal dat 
desastreuze gevolgen hebben.

Wat ook nogal vreemd overkomt is dat er bij de extra gelden 
niet gesproken wordt over de arbeidsvoorwaarden van het 
zeer betrokken personeel van Defensie. Op veel fronten 
worden er grotere bedragen genoemd die wel naar personeel 
kunnen bij andere beroepsgroepen, maar dat halen wij hier niet 
uit terwijl de salarissen bij Defensie toch echt niet best zijn en 
er wel sprake is van ca 9.000 (militaire) vacatures. 

Hoe demoraliserend is dan ook het artikel van 25 september 
op RTL-nieuws waarin onder meer een politieagent en een 
basisschoollerares “klagen” over de hoogte van het inkomen. 
Die inkomens zijn dan ook “slechts” € 2500 netto voor 5 dagen 
voor de 'agent' respectievelijk € 2551,29 netto (inclusief 
reiskosten) voor 4 dagen voor de genoemde basisschoollera-
res. Als we bezien vanaf welke rang en ervaring militairen (en 
schalen en tredes voor burgers binnen Defensie) op dit 
inkomensniveau zitten, is wel duidelijk dat er aan arbeidsvoor-
waarden bij Defensie in het algemeen en de salarissen in het 
bijzonder nog serieus veel verbeterd moet worden.

Of moeten we beter lezen en is de € 300 miljoen voor het 
verminderen van onderhoudsachterstand aan het loonge-
bouw? U weet wel, dat loongebouw uit 1917 dat al decennia in 
de steigers staat en waarvan we met Defensie hadden 
afgesproken dat er op 1 juli 2020 een nieuwe variant zou zijn 
ingevoerd.

Als dat een mogelijke besteding is biedt dat in ieder geval 
perspectief op verbeteringen waar het personeel recht op 
heeft. Maar iets zegt mij dat deze euro’s daar niet aan besteed 
gaan worden.

Waar dit alles ons zal brengen zal de tijd moeten leren maar 
het moge duidelijk zijn dat het er allemaal vooralsnog niet 
rooskleurig uitziet. Laten we ons in die zin dan ook eerst maar 
eens focussen op het SOD van  
14 oktober a.s. waar toch eindelijk 
duidelijkheid moet komen of er al 
dan niet een onderhandelaarsresul-
taat tot stand komt. Uw CAO is 
immers al “verlopen” sedert  
1 januari jl. en daar gaat wat mij 
betreft weinig respect en 
waardering van uit. Hoog tijd dus 
voor een CAO waar wél respect en 
waardering uit blijkt!

U W  VO O R Z I T T E R
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Medio april 2022 zijn er verkiezin-
gen voor het Verantwoordingsor-
gaan van het ABP. Een verantwoor-
delijke functie, waarvoor de ACOM 
alsmede onze zusterbonden binnen 
de CCOOP gekwalificeerde leden 
zoeken die kandidaat willen zijn.

Als lid van het Verantwoordingsor-
gaan behartigt u de belangen van 
de deelnemers. Daarnaast is 
deelname een verrijking. U leert het 
spel van overleg en onderhande-
ling, ontvangt uitstekende opleidin-
gen van het ABP en u vormt een 
belangrijke schakel tussen de 
vakbond en het pensioenfonds. En 
omdat de komende jaren de 
pensioenregelingen worden 
gemoderniseerd, wordt u tevens 
een speler in een unieke fase van 
het ABP pensioenfonds.

Profielkenmerken
•  Interesse in de wereld van het 

pensioen.
•  U bent lid van onze bond en 

onderschrijft de uitgangspunten 
en doelstellingen van de fractie.

ABP moet staan voor een goed, 
eerlijk en duurzaam pensioen. Als 
verantwoordingsorgaan moeten we 
het ABP-bestuur hierop positief 
kritisch volgen en beoordelen.
Pensioen is een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde. Sociale 
partners (vakbonden en werkge-
vers) maken de afspraken over de 
inhoud van de regeling en hebben 
de uitvoering neergelegd bij het 
bestuur van ABP. Het verantwoor-
dingsorgaan heeft hierbij de taak 
om het bestuur te adviseren en het 
beleid te beoordelen. Wij vinden 
het belangrijk dat ABP:

•  Open, helder en eerlijk met 
deelnemers en gepensioneerden 
communiceert over hun pensi-
oen.

•  Op verantwoorde wijze streeft 
naar een maximaal beleggingsre-
sultaat.

•  De lasten van het pensioen op de 
juiste wijze tussen deelnemers, 
gepensioneerden en werkgevers 
verdeelt.

Op deze punten zal de VO-fractie 

het bestuur op positief kritische 
wijze volgen en gevraagd en 
ongevraagd van advies voorzien.

•  U bouwt pensioen op bij het ABP 
of ontvangt pensioen van het 
ABP. “Slapers” kunnen zich 
derhalve niet aanmelden.

•  U heeft een HBO werk- en 
denkniveau.

•  U heeft naast affiniteit met het 
onderwerp pensioen ook kennis 
van een aspect, bijvoorbeeld 
juridisch, financieel, vermogens-
beheer, of u bent bereid deze 
kennis op te bouwen.

•  U heeft gevoel voor bestuurlijke 
verhoudingen en de positie van 
het pensioenfonds. Overleggen 
en complexere dossiers (leren) 
doorgronden ligt u wel. U weet 
wat u wilt bereiken en u kunt 
daar stevig voor opkomen.

•  U bent bereid samen te werken 
in de VO-fractie en contacten te 
onderhouden met leden van de 
CCOOP-bonden in het algemeen 
en de ACOM in het bijzonder. U 
onderhoudt ook contacten met 
de bonden van de CCOOP en de 
CCOOP-onderhandelaar in de 
Pensioenkamer en het bestuur 
van de ACOM (de overlegtafels 
over de inhoud van de ABP 
regeling).

Let op: U meldt zich aan voor een 
van de twee geledingen, ofwel 
voor de lijst actieven ofwel voor de 
lijst gepensioneerden. Zolang u 
pensioen opbouwt behoort u tot de 
actieven. Gekozen kandidaten 
kunnen alleen worden geïnstalleerd 
in de geleding waarvoor zij op de 
lijst hebben gestaan.

Kortom: vanaf het moment van 
indienen van de lijsten half 
december tot en met 1 juli 2022 
(datum benoeming gekozen leden) 
moet u de status van hetzij actief 
hetzij gepensioneerd behouden. Als 
die status in deze periode wisselt 
kun u zich niet kandideren.

Faciliteiten
ABP stelt u prima in staat te 
functioneren. U krijgt vergaderfacili-
teiten. Er wordt gezorgd voor 

mogelijkheden om te communice-
ren met de deelnemers. U ontvangt 
tijdig alle benodigde stukken. Er is 
goede ambtelijke ondersteuning. U 
krijgt geregeld scholing met 
betrekking tot de pensioenregeling 
en pensioenactualiteiten. Onkosten 
worden uiteraard vergoed en u 
krijgt een vergoeding in de vorm 
van vacatiegelden. Verder zijn er, 
afhankelijk van uw werkgever en 
CAO, mogelijkheden van betaald 
verlof bij uw werkgever. Het is 
verstandig u hier vooraf op te 
oriënteren.

Wat vraagt het?
Het lidmaatschap van het Verant-
woordingsorgaan kost tijd. Het 
Verantwoordingsorgaan vergadert 
ongeveer tien keer per jaar. Vaak de 
hele donderdag. De vergaderingen 
vinden meestal plaats in Veenen-
daal of Amsterdam maar zijn soms 
ook digitaal. U zit daarbij ook 
minimaal in één van de vier 
commissies (financiën, beleggin-
gen, communicatie, algemeen).  
Daarnaast is er voorbereidingstijd 
nodig en afstemming met de leden 
van uw fractie.
Kijk voor meer informatie over het 
Verantwoordingsorgaan op https://
www.abp.nl/over-abp/onze-organi-
satie/verantwoordingsorgaan/

Geïnteresseerd?
Stuur vóór 23 oktober 2017 een 
motivatie voorzien van CV en een 
kopie van een geldig legitimatiebe-
wijs aan:
ACOM, Postbus 240, 3700 AE Zeist 
of per e-mail: info@acom.nl ter 
attentie van de heer J.A. Kropf, 
algemeen voorzitter ACOM. 
Op basis van de reacties vindt 
eventueel een oriënterend gesprek 
plaats.

Wij streven naar een evenwichtige 
samenstelling van de kandidaten-
lijst en kijken daarbij naar leeftijd, de 
verhouding mannen en vrouwen en 
de achtergrond van de sectoren 
waaruit kandidaten afkomstig zijn. 
Daarnaast streven wij naar een 
balans tussen ervaring in de fractie 
en het bevorderen van vernieu-
wing.

Bijna drie miljoen werknemers en gepensioneerden in de sector (semi-)overheid en het onderwijs 
bouwen pensioenrechten op of ontvangen pensioen via het pensioenfonds ABP. Omdat het om grote 

belangen gaat, bestaat er een Verantwoordingsorgaan (VO) dat het ABP bestuur adviseert over het 
beleid. Ook beoordeelt het Verantwoordingsorgaan achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. 

Werknemers, gepensioneerden en werkgevers zijn in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd.

W i l t  u  d e  p e n s i o e n b e l a n g e n  b e h a r t i g e n  v a n  3  m i l j o e n  N e d e r l a n d e r s ?

Kandidaatstelling Verantwoordingsorgaan 
pensioenfonds ABP
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MexicaanseHond
Doe je Dublin aan mag je niet van boord. U weet wel de stad van 
Guinness, het zwarte bier, en andere geestrijke versnaperingen. 
Maar dát is balen! U kent alvast die uitdrukking die veelvuldig wordt 
gebezigd in met name ‘politiek Den Haag’ als deze of gene politicus/
politica weer spitsroeden moet lopen of diep door het stof moet in de 
Tweede Kamer. Dát is bálen!

Balen was het zeker voor de opvarenden van Zr.Ms. Rotterdam en de 
marinierseenheid aan boord, die deelnemen aan de NAVO oefening 
Hebrides Archer 21. Vanwege coronasymptomen (neusverkoudheid, 
hoesten, hoofdpijn) onder de bemanning, werd passagieren in de 
stad met zijn talloos vele drenkplaatsen voor dorstige en hunkerende 
varensgezellen, verboden. 

En havenbezoek, leren wij van commandeur Ad van de Sande, 
commandant Netherlands Maritime Force, is “erg belangrijk voor het 
moreel aan boord. De bemanning moet stoom kunnen afblazen” om 
onder meer ondergraving van moreel en moraal in te perken. En zo’n 
vlagofficier kan dat wis en waarachtig wel weten, nietwaar? 

Maar vanwaar deze coronasymptomen, mogen wij ons en u afvragen. 
Marinepersoneel dat zich ‘opwerkt’ voor een (lange oefen)vaart, komt 
toch, getest en wel, uit een ‘quarantainebubbel’, - naar wij dachten? 
Ook op Zr.Ms. Karel Doorman is het qua corona niet allemaal botertje 
tot de boom. Klachten van bemanningsleden “over nieuwe corona-
richtlijnen, waarvan testen bij klachten geen onderdeel is”, bereikten 
het wakkere ochtendblad van Nederland. 

Volgens de Koninklijke Marine, aan het woord in diezelfde courant, zijn 
er “goede argumenten voor het nieuwe testbeleid”: hoge vaccinatie-
graad en laag besmettingsrisico aan boord van een schip op zee. Voor 
wie toch klachten krijgt, moet een ‘paracetamolletje’ uitkomst bieden. 
Nu ja, je moet uit het juiste hard hout gesneden zijn om je te scharen 
onder de trotse banier: jongens van Jan de Witt ofwel Jan de Werd! 
Wat dacht je wat? Dus als het klimaat in de kombuis je even te gortig 
wordt, - je weet de uitgang te vinden makker!  

Er wordt wat geweeklaagd, gejeremieerd en gezeverd in dit land. Her-
kent u dat beste kenners van de Nederlandse samenleving? Juist ja, 
we leven in een “gaaf land” dat welhaast een iegelijk ruim baan biedt 
om zijn/haar kwarteleitje overal en nergens te leggen. Tja, ook een 
‘puntgaaf’ land kent een aanzienlijke groep gepassioneerde (beroeps)
zuigers en querulanten. 

De rechterlijke macht heeft er een dagtaak aan vandaag de dag 
om ze van dienst te zijn. Als het geen ontevreden 
horecabezitters en verbolgen kroeglopers zijn, zijn het 
wel advocaten die met goesting plaatsnemen bij de 
drukbeklante dorpspomp om in den rondte kond te doen van hun 
klachten en zorgen over vertrapping van onze grondrechten door een 
overheid die alleen maar oog en oor zou hebben voor de gezondheids-
gevolgen van corona. 

Maar dan in de grote buitenwereld. Daar werden door de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië, een nieuw acroniem ge-
vormd, AUKUS, dat een tijdbom zal blijken te zijn onder de voorheen 
zo knus warme betrekkingen tussen Amerika en Europa. Onder de 
schutse van AUKUS dat de Chinese militaire dreiging het hoofd moet 
bieden, krijgt Australië onder meer kernonderzeeërs (zonder kern-
raketten weliswaar) geleverd door de Verenigde Staten. Kernmacht 
Frankrijk en Europa’s eigen economische powerhouse Duitsland,  
mochten van de vorming van AUKUS pas vernemen op de dag van de 
aankondiging. ‘Parijs’ voelde zich ernstig gebruuskeerd en hevig in de 
wiek geschoten.‘Verraad, een ongehoorde belediging’ en nog meer 
afkeurende teksten konden in het Élysée en andere politieke centra in 
La Douce France worden opgetekend. Europa lijkt (definitief?) te heb-
ben afgedaan voor Washington dat het vizier steeds scherper afstemt 
op het oosten: Azië en Oceanië.

Dan waren er hier ook de kunstjesflikkers, fielterig vuige roddelaars 
en abjecte verspreiders van fake news uit kringen rond de politiek lei-
der van D66 die de moerasdelta wil voorzien van “nieuw leiderschap”. 
Mevrouw Sigrid Kaag doet een ‘carringtonnetje’ (men raadplege 
de ‘carringtondoctrine’) en treedt af als demissionair minister van 
Buitenlandse Zaken na een Kamermotie van afkeuring. Voorwaar, het 
zij toegegeven: een relatieve nouveauté in politiek Den Haag. 

Maar met die opportunistische actie sleurde ze ook haar collega Ank 
Bijleveld mee die niet op de hoogte bleek te zijn van de soloactie van 
haar hoog te paard zittende collega. Het weekblad HP/De Tijd, toch 
niet direct te scharen onder de erfvijanden van D66, schreef dan ook: 
“Als je besloten hebt om af te treden, laat je dat met opzet niet weten 
aan je medeverantwoordelijke collega, zodat jij even de spotlights voor 
jezelf hebt en je overrompelde ambtsgenoot 
een pleefiguur slaat.” 

Tot zover nieuw politiek leiderschap 
in de polder die met de introductie 
hiervan pas echt reden heeft tot 
weeklagen, jeremiëren en zeveren. 
Het wachten is op de gang naar 
de rechter van de in hun politiek 
fatsoen gekwetsten.

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
Oktober 22 oktober 21 oktober  21 oktober
November 24 november 23 november  23 november  
(incl. eindejaarsuitkering)

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

“Herdenken kan alleen van diepe(re) betekenis zijn en de op de loer 
liggende ‘vervlakking’ door de jaren heen ‘overleven’, als het de rituelen 
die ermee gepaard gaan overstijgt. Herdenken moet meer zijn dan 
terugkijken alleen”, verduidelijkte OGS-directeur generaal-majoor b.d. 
Theo Vleugels in een vraaggesprek met ACOM Journaal (AJ#05-21).

Onze nationale herdenking concentreert zich voornamelijk op “Neder-
landse oorlogsslachtoffers. Als je herdenken naar de jeugd wil brengen, 
dan moet je breder kijken naar het verleden zonder dat je slachtoffers 
tekort doet”, is de overtuiging van Vleugels. 

In het brandpunt van het OGS-jubileumjaar staan de verhalen van en 
over de oorlogsslachtoffers. Elke week een verhaal op de geboortedag 
van een slachtoffer. “Want achter elke steen schuilt een persoonlijk 
verhaal. Het verhaal van iemand die wordt gemist, die verdween uit het 
leven van zijn of haar dierbaren. Een aantal van hen maakte bewust de 
keuze om te strijden voor vrijheid, waar anderen slachtoffer waren van 
noodlottige omstandigheden. Hun verhalen, hoe verschillend ook, 
bieden inzicht, troost en mogelijk inspiratie.”

Door die persoonlijke verhalen komen de slachtoffers nabij: op de 
website van OGS (www. Oorlogsgravenstichting.nl) en social media. 
De verhalen worden ook toegankelijk gemaakt door middel van “bordjes 
met QR code bij het graf of een markante plaats uit het leven van het 
oorlogsslachtoffer. Een korte film vertelt het verhaal van de bijzondere 
man of vrouw op de dag dat hij of zij jarig zou zijn geweest. ‘Lang 
zouden zij leven’.”

7 5  j a a r  O o r l o g s g r a v e n s t i ch t i n g :

‘Achter elke steen schuilt 
een persoonlijk verhaal…’
De Oorlogsgravenstichting (OGS) herdenkt dit jaar haar 

75-jarig jubileum. Met een “bijzondere ceremonie op 
Nationaal Ereveld Loenen” werd het jubileumjaar 2021 

officieel geopend. Het wordt een jaar “met veel aan-
dacht voor de levens van oorlogsslachtoffers en de 

toekomst van herdenken”. 
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Een handige beslissing om te voorkomen dat 
handmatig ingevulde appellijsten in het hele 
logistieke proces inclusief alle benodigde 
controlefuncties niet worden verwerkt of niet 
correct worden verwerkt. 
Bij ‘niet verwerkt’ of ‘niet correct verwerkt’ 
moet je denken dat:
• niet alle gewerkte uren worden uitbetaald, 
• oefentoelages niet worden toegekend, 
•  gewerkte uren op een verkeerde dag 

worden gemuteerd.

Haken en ogen aan ‘robotisering’
Deze ‘robotisering’ lijkt op het eerste gezicht 
een prima oplossing om de administratieve 
rompslomp voor de reservist te vermijden.  
Er zitten echter ook haken en ogen aan deze 
methode. Kennelijk zijn toch niet alle onge-
wenste neveneffecten onderzocht en in kaart 
gebracht. 

Allereerst benoemen wij het verschijnsel dat 
een reservist per maand niet meer dan  
165 uur mag werken/uitbetaald worden. Dit  
is vermeld in de regelgeving in de Inkomsten-
regeling militairen art 3. Nu blijkt dat de robot 
meer uren accepteert dan 165 uren in de 
maand. Het salarissysteem van Defensie 
betaalt echter nooit meer uit dan 165 uur. Als 
gevolg hiervan heeft de reservist dus recht op 
overwerkuren voor de meer dan 165 uur per 
maand gewerkte uren.

Niet op regelgeving geprogrammeerd
De robot is dus niet geprogrammeerd om de 
regelgeving te volgen en is dus een op 
zichzelf staand instrument. Hierdoor ontstaat 
de situatie dat de regelgeving zegt dat je 
maximaal 165 uur per maand mag uitbetalen 
maar dat de robot dus hogere aantallen uren 
kan registreren. Nu is natuurlijk de vraag wat 
is nu geldend: de regelgeving die zegt 165 uur 
per maand of de robot die meer uren dan  
165 uur per maand in zijn systeem accepteert.
Je mag er natuurlijk als reservist erop 
vertrouwen dat de ingebrachte uren uitbetaald 
gaan worden. Defensie heeft immers in deze 
een fout gemaakt die niet genegeerd mag 
worden. Men moet accepteren dat alle 

ingebrachte uren worden uitbetaald ook 
boven de 165 uur. Dit houdt in dat voor alle 
uren boven de 165 uur een overwerkvergoe-
ding geldt.

Een ander verschijnsel dat niet is onderkend is 
het navolgende:
De robot is ingevoerd om de dagen/uren 
werkzaam per dag waarop je normaal werkt te 
registreren. Dit kan worden gezien als een 
werkrooster. De robot is niet ingevoerd op het 
gebeuren dat je op een andere dag/tijdstippen 
dan de ingevoerde dagen/tijdstippen werk-
zaam bent. 

De omstandigheid dat men op een andere 
dag/tijdstippen werkt kan vele oorzaken 
hebben. Deze oorzaken kunnen bijvoorbeeld 
zijn een doktersafspraak, een afspraak bij de 
tandarts, een afspraak met nutsbedrijven of 
werklieden voor klusjes in het huis of gewoon 
een afspraak voor een dagje weg. Allemaal 
doodnormale zaken die er echter voor kunnen 
zorgen dat de werkzaamheden (na overleg 
met de leidinggevende) op een andere dag/
tijdstip dan normaal worden verricht. 

Afwikkeling ABP BRD
Hier wringt nu net de schoen. De robot blijft 
gewoon registreren dat op de eerder afge-
sproken dag/tijdstippen de werkzaamheden 
zijn verricht terwijl in werkelijkheid de werk-
zaamheden op een andere dag/tijdstippen zijn 
verricht. Wat nu als net op de dag/tijdstip dat 
je in plaats van je gewone werkdag/uren je 
een ongeval overkomt? Allereerst maar hopen 
dat er een proces-verbaal van ongeval (PVO) is 
opgemaakt. Nadat het PVO het Defensietra-
ject heeft afgelegd komt het uiteindelijk 
terecht bij het ABP Bijzondere Regelingen 
defensie (BRD).

Bij het ABP BRD geldt de regel dat als het 
reservisten betreft men allereerst gaat 
controleren of de reservist op die dag in 
werkelijke dienst was. Dit in tegenstelling tot 
onze beroepscollega’s die 24/7 in werkelijke 
dienst zijn. 

N AT R E S
N i e u w e  m e t h o d e  u i t b e t a l i n g e n  r e s e r v i s t e n

Systeem van ‘robot registratie’ gewerkte 
uren pakt niet goed uit voor reservist

Voor reservisten met een individuele inzet (genaamd IIR, IO, PIR) gericht op 
werkzaamheden op structurele basis voor Defensie, is er de mogelijkheid 
hun te werken uren in een zo genaamde robot te laten zetten. Zij hoeven 

daardoor zelf geen appellijsten meer in te vullen. 

6



N AT R E SN AT R E S

Uit de controle door het ABP BRD zal, in de 
hierboven genoemde gevallen, blijken dat de 
reservist op die desbetreffende dag niet in 
werkelijke dienst was. Dit doordat de robot 
gewoon de overeengekomen werkdag/
tijdstippen blijft muteren in het systeem. De 
robot kent en erkent niet de daadwerkelijke 
dag/tijdstippen waarop het ongeval heeft 
plaatsgevonden.

Oplossing: handmatige verwerking
Hierbij een paar voorbeelden om het duidelij-
ker te maken:
1. Het begeleiden en/of werkzaam zijn tijdens 
een oefening op een andere dag dan gepland 
in de robot.
2. In plaats van op een vrijdag (gepland in de 
robot) nu op een zaterdag cursisten begelei-

den bij de algemeen militaire opleiding 
(AMO). 

3. Het overkomen van een ongeluk met een 
auto/vrachtauto tijdens een dienstreis op een 
andere dag dan de geplande dag in de robot. 
Door dit soort gebeurtenissen bestaat de 
mogelijkheid dat het ongeval niet wordt 
erkend als ongeval met dienstverband.
De reden hierachter is simpel: het aanwezig-
heidssysteem van Defensie vertelt ons dat je 
op die dag/tijdstippen niet in werkelijke dienst 
was. Hierna is het aan jou als reservist of/en 
met hulp van Defensie om aannemelijk te 
maken en te bewijzen dat je de desbetref-
fende dag van het ongeval wel in werkelijke 
dienst was. Dit kan een uiterst onplezierige 
zaak worden. 
De oplossing is dus om handmatig de dag/
tijdstippen van opkomst te verwerken 
waardoor klinkklaar vast komt te staan dat je 
op de dag/tijdstip van ongeval in werkelijke 
dienst was. 

Defensie zelf dient echter hierin het voortouw 
te nemen en de gewenste actie te onderne-
men. Als reservist kun je tevens Defensie 
wijzen op de te ondernemen acties in deze 
zaak.

Vergeet dit niet het is in jouw belang!
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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

Het was er weer!
Ik moet het eerlijk bekennen, ik ben deze keer nog later dan normaal met 
het aanleveren van mijn bijdrage. Normaal is de oorzaak dat ik zo veel als 
mogelijk de laatste actualiteit op pensioengebied probeer mee te nemen. 
Nu had ik als reden het verslag van het wel en wee van de heer Johan 
Remkes. Een zeer gekende autoriteit in politiek Nederland.

Kamerleden vragen om aanpassing Financieel 
Toetsingskader

Hij is wel een van de politici voor 
wie ik bewondering heb. Zijn 
blazoen staat als een huis. Toch 
werd het nodig gevonden, 
vermoedelijk in het kader van de 
nieuwe politiek met andere 
normen en waarden, om een 
poging te doen hem te beschadi-
gen. 

Zelden heb ik, ook in mijn 
politieke loopbaan niet, zo’n 
getuigenis van een volstrekt 
niveauloze actie meegemaakt!  
En dat van de zelfbenoemde 
verspreiders van het ‘anders 
doen’. Het lijkt er niet op dat dit 
een vingerwijzing is naar de 
beloofde veranderingen, met een 
andere omgang met vooral de 
inwoners (ze niet meer zien als 
potentiële streng te controleren 
tegenstanders) en de Kamer(s).
Wat er tot nu toe naar buiten is 
gekomen gaat alleen maar om 
potentiële samenwerking tussen 
personen die elkaar tot voor kort 
alleen maar de maat namen. Het 
onderhandelen moet nog begin-
nen.

Pensioen, rekenrente.
Het kwam toch even ter sprake. 
Er waren Kamerleden die vragen 
hebben gesteld over het instru-

ment ‘rekenrente’. 
Vooral werd er 
gevraagd naar een 
aanpassing van 
het Financieel 
Toetsingskader 
(FTK) om de maar 
voortdurende 
reeks van niet 
indexeren voor de 
gepensioneerden 
en deelnemers te 
stoppen. Er is 
immers aantoon-
baar meer dan 
voldoende 
vermogen om te 

kunnen indexeren. Tot mijn 
verbazing was het antwoord van 
onze premier iets in de zin van het 
grote belang dat de rekenrente 
heeft voor de solidariteit tussen 
de generaties en daarom niet 
zomaar kon worden aangepast. 
Nu kan er veel gezegd worden 
van onze premier, maar hij is zeker 
niet voor een gat te vangen. Dus 
wat hij zegt was waar echter wel 
gebaseerd op een andere 
economische werkelijkheid. 

Toen de rekenrente werd inge-
voerd was er krapte als het gaat 
om geld, en de waardering van 
die krapte gaf een marktrente. Die 
krapte is er niet meer. Sinds de 
overheden over heel de wereld de 
geldpersen hebben aangezet is 
het voorhanden hebben van geld 
niet meer het probleem. In 
economische zin zou je kunnen 
zeggen dat er daardoor dus ook 
geen waarde in de zin van rente, 
kan worden berekend.
Daarbij komt dat het Centraal Plan 
Bureau (CPB) heeft aangegeven 
dat De Nederlandsche Bank 
(DNB) zich baseert op een foutief 
rekenmodel.
Dit samen zou al voldoende 
moeten zijn om de normen van 
het FTK tegen het licht te houden 
en een discussie te beginnen over 
de aanwending van het enorme 
vermogen van het ABP.
Helaas, vanuit de Kamer is er 
onvoldoende intrinsieke kennis 
aanwezig om de discussie goed 
te kunnen voeren c.q. voort te 
kunnen zetten. Dus de halve 
waarheid van onze premier blijft in 
stand en dus ook de (veel te 
hoge) premies die van deze uitleg 
het logische vervolg zijn. 

En dan zijn we eindelijk uitgeko-
men bij het arbeidsvoorwaarden-
overleg. Dat gaat volgens de pers 
vooral over meer uren en meer 

loon. Het bruto-
netto traject komt 
tot nu toe niet 
zichtbaar aan de 
orde. Dat is in mijn 
ogen vreemd. Bijna 30 procent 
van de loonsom gaat over de 
premie die betaald moet worden 
voor het pensioen. Als deze 
premie, op basis van wat ik boven 
heb uitgelegd, onnodig hoog 
wordt berekend is als gevolg 
daarvan dat ook van invloed op 
het bruto-netto traject. 
Nu niet meteen beginnen te 
roepen dat dit niet kan: nieuwe 
politiek is ook zoeken naar 
mogelijkheden om onrecht recht 
te zetten.
Dus de noodzaak om het over de 
rekenrente te hebben gaat niet 
alleen over pensioen, maar ook 
over het nu netto meer te 
besteden hebben, elke maand 
voor de werkenden. Doordat het 
alleen gaat over een andere en 
betere invulling van het FTK en 
dientengevolge de rekenrente, is 
dat een goedkope manier om 
daadwerkelijk te zorgen voor een 
grotere netto inhoud van het 
loonzakje. Dat is vooral heel goed 
nieuws voor de lage en middenin-
komens en het kost dus geen 
geld uit de Rijksbegroting.
Nu de bonden daar nog van 
overtuigen. Ook daar is de 
inhoudelijke kennis op het gebied 
van pensioenen niet dik gezaaid. 
Maar wij leden kunnen ze in elk 
geval stimuleren er iets aan te 
doen. Spreek ze aan, onze 
vertegenwoordigers.
 
Allez roert den trom.
 
Tot volgende maand,

Uw vertegenwoordiger in het 
Verantwoordingsorgaan,
 
Ben Groen

P E N S I O E N
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In joods-religieuze gezinnen, 
doorgaans traditioneel van 
samenstelling, is het op sabbats-
avond gebruik dat de man des 
huizes Spreuken 31 voorleest of 
voordraagt. Eenmaal per week 
minstens wordt de vrouw des 
huizes in het zonnetje gezet. 

Ik weet wel, het stamt uit een 
andere tijd en cultuur, met andere 
rolpatronen, laat staan dat men 
zich in die oude tijden voorstelde 
dat ook twee mensen van 

hetzelfde geslacht een huishou-
den kunnen vormen. 

Maar met al die disclaimers … 
wat mooi als partners elkaar 
regelmatig in het zonnetje zetten! 
En wat zijn er veel militairen 
(meest mannen toch) die alle 
reden hebben om dat met hun 
‘thuisfront’ te doen!

Hieronder mijn poging, Spreuken 
31 te parafraseren. Ik heb het 
mijn vrouw voor haar verjaardag 
gegeven.

Jij sterke vrouw, je bent een groot 
geschenk,
jouw zachte kracht maakt mij 
meer mans.
Je doet me goed, mijn leven lang.
Jouw handen maken wat je ogen 
zien,
jouw zorgend zijn houdt zelfs bij 
nacht niet op,
ook in de slaap blijf je paraat
en koestert in je dromen wie je 
lief zijn. 

Je maakt ons huis tot herberg van 
het goede leven,
aan onze tafel is altijd een plaatsje 
vrij.
Al wat het leven schenkt, deel je 
met velen.
Wanneer je lacht, gaan duizend 
zonnen schijnen,
je woorden leggen groot gewicht 
in elke schaal.
En voor jouw wijsheid kan zelfs ik 
niet doof zijn,
mijn boosheid maakt een knieval 
voor jouw glimlach.

Ik, levenslang jouw metgezel, 
draag je op handen. 
Je brengt de hemel dichter naar 
omlaag.
Goddank, dat Hij uit Adam Eva 
schiep,
als hulp, mij tegenover. 
Je bent mijn koningin!

Henk Fonteijn
was geestelijk verzorger bij de 
KL (CLAS).

M E R K S T E N E NM E R K S T E N E NM E R K S T E N E NM E R K S T E N E N

Voor de koningin in huis
Spreuken 31, de lof der degelijke huisvrouw

Ooit gelezen? ‘De lof der degelijke huisvrouw’ stond er vroeger 
boven. Dat hadden de bijbelvertalers er zelf bij bedacht
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Aan de slag gaan bij de MC of het  steunen van de MC is niet moeilijk
Nooit aan medezeggenschap gedaan en interesse in de medezeggenschap?

Iedereen kan het leren. En daar wordt van uitgegaan bij de trainingen die beschikbaar 
zijn voor (nieuwe) leden van de medezeggenschapscommissie (MC).

Net verkiezingen geweest, voordat 
je bij de eenheid kwam, maar je 
wilt wel iets met medezeggen-
schap doen en zeker niet wachten 
tot de volgende verkiezingen die 
ofwel na 2 jaar of na 4 jaar zijn?
De medezeggenschap voeden met 
informatie kan altijd. En misschien 
kan je wel meedoen als werkgroep 
lid. Werkgroepleden hebben net 
als medezeggenschapsleden recht 
op scholing en training.

Voordat we ingaan op alle moge-
lijke scholing, training en steun die 
je kunt krijgen als nieuw MC lid of 
werkgroeplid, is het goed te weten 
hoe je MC-lid of werkgroeplid 
wordt.

Kandidaat stellen
Officieel word je lid van de 
medezeggenschapscommissie 
(MC) als je je kandidaat hebt 
gesteld voor de MC-verkiezingen 
bij jouw eenheid en je bent 
gekozen. Daar heb je geen kennis 
van medezeggenschap voor nodig. 
Wel nodig zijn voldoende stem-
men van de medewerkers bij de 
eenheid. 

En soms zijn die stemmen niet 
nodig. Dat is als zich niet meer 
kandidaten dan het maximum 
aantal zetels in de MC heeft 
gemeld. In dat geval wordt ervan 
uitgegaan dat alle kandidaten 
automatisch zijn gekozen. 

Via de vakbond of niet
Vakbondsleden kunnen zich 
kandidaat stellen via hun vakbond. 
Zodra zij weten dat er MC 
verkiezingen gehouden worden bij 
hun eenheid, nemen zij contact op 
met hun vakbond.

Bij de ACOM kan dat via 
mc@acom.nl of 
netty.van.ginkel@acom.nl. 

De ACOM zorgt ervoor dat je op 
de kandidatenlijst van onze 
centrale komt (CCOOP) en dat de 
kandidatenlijst op tijd bij de 
verkiezingscommissie is. 
Vakbondsleden hebben het 
voordeel dat zij zich alleen bij hun 
vakbond hoeven melden als zij zich 
kandidaat willen stellen. Niet-vak-
bondsleden moeten zich bij de 
verkiezingscommissie melden en 
kunnen laten zien dat zij gesteund 
worden door 1/3 van de collega’s 
tot een maximum van 30. Dat 
wordt gedaan door het verzamelen 
van handtekeningen. Collega’s 
mogen meerdere kandidaten 
steunen met handtekeningen. Dit 
is nog niet stemmen.

Starten als werkgroepslid
Starten als lid van een werkgroep 
van de MC kan met toestemming 
van de MC. Er zijn voorbeelden te 

bedenken waar het op dat 
moment niet kan. Bijvoorbeeld als 
de MC al erg uitgebreid is en veel 
werkgroepleden heeft kan het zijn 
dat je op dat moment geen 
werkgroeplid kan worden. Wil je 
toch bijdragen aan de MC, zorg er 
dan voor dat de MC regelmatig 
informatie krijgt bijvoorbeeld hoe 
het reilt en zeilt op jouw werkplek, 
over de wensen die de collega’s 
hebben ter verbetering van de 
werkzaamheden en/of de op-
brengst van de werkzaamheden 
en welke knelpunten er zijn. Zo 
blijf je in beeld bij de medezeggen-
schap en zodra er weer een 
werkgroeplid nodig is, kunnen zij 
jou benaderen. Blijf het zelf ook 
aangeven dat je meer wilt doen 
voor en liefst in de medezeggen-
schap.

Gaandeweg leren over 
medezeggenschap

Train as you fight is een bekende 
kreet binnen defensie. Dat kan ook 
gedaan worden bij medezeggen-
schap: leren ook door het te doen. 
Leren van je medezeggenschaps-
collega’s die al wat ervaring 
hebben en door zelf de belangrijke 
documenten voor de medezeggen-
schap eens door te lezen. Het 
belangrijkste document is het 
Besluit Medezeggenschap 
Defensie 2008. Dat is best een 
lang document maar niet alle 
artikelen heb je dagelijks nodig. 
Kijk als je begint vooral naar de 
volgende artikelen:

Artikel 19 voorzieningen lid 2 
waarin staat dat vergaderen van 
mc en werkgroep zoveel mogelijk 
tijdens werktijd plaatsvindt.
Artikel 20 faciliteiten: over vrijge-
stelde uren voor vergaderen en 
aantal scholingsdagen per jaar.
Artikel 25 onderwerp van overleg: 
de onderwerpen waarover 
vergaderd mag worden.
Artikel 27 initiatiefrecht: voorstel-
len die de MC aan het hoofddien-
steenheid (HDE) kan doen
Artikel 29 lid 1 over voorgenomen 
maatregelen die het HDE aan de 
mc moet voorleggen en alleen na 
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H o e  t e  b e g i n n e n  i n  d e  m e d e z e g g e n s ch a p  b i j  D e f e n s i e

Aan de slag gaan bij de MC of het  steunen van de MC is niet moeilijk

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CLAS MMO 7 oktober Gesloten

CZSK Marinierskapel (MARKAP) 14 oktober Gesloten

CZSK MCG2 26 oktober Gesloten

DMO DMO/JIVC/KIXS 26 oktober Gesloten

DOSCO CMH 1 – 5 november Gesloten

KMar LTC 1 – 8 november Gesloten

CLAS OTC Genie 4 november Gesloten

CLAS OTC Man 3 januari 15 november

CZSK Surface Assault and Training Group 10 januari 2022 8 november 

 (SATG)

CZSK Seabased Support Group (SSG) 10 januari 8 november

overeenstemming tussen HDE en 
MC mogen worden uitgevoerd.

Als het HDE en de MC niet tot 
overeenstemming komen over 
voorgenomen maatregelen 
genoemd in artikel 29 lid 1 dan zijn 
er de volgende opties: de maatre-
gel wordt niet uitgevoerd of de 
partij(en) gaan een geschil aan. 

Met deze artikelen kom je door 
zelfstudie/ervaring al een heel 
eind.

MC-training aangeboden  
via Defensie

Defensie en de vakbonden hebben 
afgesproken dat er trainingen aan 
de leden van medezeggenschaps-
commissies en aan werkgroeple-
den worden aangeboden. Die 
trainingen worden door een 
externe instantie verzorgd. Je kunt 
er meer over vinden op 
www.mcdef.nl.
Zo is er een e-learning module 
ontwikkeld voor starters in de 
medezeggenschap. In de module 
komen de artikelen van het Besluit 
Medezeggenschap Defensie 2008 
aan de orde en leer je de basis van 
het mc-werk maar ook je rechten 
als mc-lid en/of werkgroeplid.
Een logische volgorde voor nieuwe 
MC-leden is het beginnen met de 
e-module en daarna bijwonen van 
een experience day. 
Als die achter de rug zijn, is het tijd 
voor een cursus met de hele MC. 
Zo hebben alle MC-leden de basis 
een keer gehad of weer opgefrist 
en kun je dat samen in de geza-

menlijke cursus uitproberen. Plus 
van die gezamenlijke training is dat 
de MC-leden elkaar beter leren 
kennen en een beetje op elkaar 
ingespeeld raken zonder direct 
inhoudelijk met zaken van de 
eenheid bezig te zijn. Hoe vaak en 
wanneer vergaderen we en waar? 
Hoe houden we contact met 
elkaar maar ook met de collega-
medewerkers bij de eenheid? Hoe 
werken we samen, wie doet wat 
binnen de MC? 

Naast de gezamenlijke cursussen 
die worden aangeboden (maat-
werk voor wat er op hoofdthema’s 
speelt bij de eenheid), worden ook 
individuele cursussen aangeboden.

Bijvoorbeeld: communicatie met 
de achterban; krachtig argumente-
ren; medezeggenschap en 
vakbonden; notuleren; voorzitters 

en secretarissen; aan de slag met 
arbo en RI&E; onderhandelen; van 
discussie naar dialoog; presente-
ren doe je zo; enz.

Je hoeft zeker niet alle cursussen/
trainingen te volgen. Voor de 
MC-leden en de MC in haar geheel 
is het wel nuttig om in ieder geval 
1 tot 2 dagen per jaar deel te 
nemen aan een training. Tijdens de 
training ben je weg van je werk-
plek, de dagelijkse beslommerin-
gen en druk. Een MC en/of de MC 
leden zijn dan een keer met 
andere dingen bezig, bijvoorbeeld 
met de onderlinge samenwerking 
met elkaar en HDE. Een deel van 
de tijd kan ook gebruikt worden 
om eens anders naar onderwer-
pen die bij de eenheid spelen te 
kijken. De trainingsdagen vinden 
plaats in werktijd met behoud van 
bezoldiging. Voor MC-leden is het 
minimum door het HDE goed te 
keuren dagen 5 per jaar en voor 
werkgroepleden 3 per jaar.

Kortom als je bij de medezeggen-
schap komt, is er ruime mogelijk-
heid om je op dat vlak te trainen/
scholen. 

Steun van de ACOM
Naast de scholing kun je als je 
vragen hebt over de medezeggen-
schap ook contact opnemen met 
de ACOM. Dat kan door een mail 
te sturen naar mc@acom.nl of 
netty.van.ginkel@acom.nl. U kunt 
ook bellen op 030-2020320 en 
vragen naar Netty van Ginkel.
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S O D

Arbeidsvoorwaarden 
Defensiepersoneel: 
hoe staat het ermee?

 Vanaf juli hebben de onderhandelaars verder overlegd over een nieuw arbeids-
voorwaardenakkoord. Zij stelden vandaag (30 september jl.) vast dat zij op dit 
moment niet tot een resultaat kunnen komen. Daarom gaan zij de stand van zaken 
nu voorleggen aan het SOD en daar nader bespreken.

Voor de zomer lieten de onderhan-
delaars weten dat zij jou in 
september zouden vertellen wat 
de gesprekken over een nieuw 
akkoord hebben opgeleverd. De 
afgelopen tijd is uitgebreid 
gesproken over alle onderwerpen 
uit de verschillende inzetbrieven. 
Na de zomer richtten de gesprek-
ken zich vooral op de volgende 
onderwerpen:

• Loonsverhoging;
• Tijdelijke toelage loongebouw;

•  Woon- werkverkeer en thuis-
werken;

• Pensioenakkoord;
•  Verlengen Sociaal Beleidskader 

2012;
• Cafetariamodel;
•  Opleidingsbudget bij overgang 

van militair naar burger en 
omgekeerd. 

 Tijdens deze gesprekken zijn 
partijen op een aantal onderwer-
pen dicht tot elkaar gekomen. De 
onderhandelaars stelden vast dat 

er onvoldoende mogelijkheden zijn 
om aan de wensen van alle 
partijen tegemoet te komen. 
Vooral de gewenste loonsverho-
ging en de maatregelen voor het 
woon- werkverkeer leggen een 
groot beslag op het beschikbare 
arbeidsvoorwaardengeld. 

Daarom gaan de onderhandelaars 
het SOD informeren over de stand 
van zaken en daar de lastige 
keuzes verder bespreken. Dit SOD 
zal op 14 oktober plaatsvinden.

Wat is er aan de hand met 
Zorgzaam Zorgverzekering?

Wat wel verandert is de uitvoering 
en administratieve afhandeling van 
uw zorgverzekering. Per 1 januari 
2022 wordt die voor Zorgzaam 
verzorgd door VGZ Zorgverzeke-
ring. Overigens valt VGZ, evenals 
Univé die nu belast is met de 
administratieve afhandeling voor 
Zorgzaam, onder de Coöperatie 
VGZ1. 

De verzekeringsvoorwaarden voor 
de Zorgzaam Zorgverzekering, 
zowel van de basisverzekering als 
de aanvullende verzekeringen, 
blijven ongewijzigd. Maar per 1 
januari 2022 vervalt wel de 
comfortverzekering die nu door 
Zorgzaam wordt aangeboden. 
De collectiviteitskorting voor 
andere verzekeringen die u heeft 

lopen bij Univé blijft intact.  Ook de 
service aan de verzekerden blijft, 
verzekert Zorgzaam, op hetzelfde 
niveau: Univé en VGZ Zorgverzeke-
ring maken immers deel uit van 
hetzelfde koepelconcern. 
U hoeft verder geen actie te 
ondernemen. In de maand 
november (uiterlijk 12 november) 
ontvangt u, zoals vanouds, uw 
nieuwe polis van Zorgzaam.

Over Zorgzaam
Zorgzaam Zorgverzekering is een 
stichting zonder winstoogmerk. Ze 
werd op 6 oktober 2005 opgericht 
door de vakbonden voor Defensie-
personeel, de zogenaamde 
‘founding fathers’. 
De oprichting had als oogmerk een 
ziektekostencollectiviteit in het 

leven te roepen voor iedereen die 
een (arbeids)relatie heeft of had 
met het ministerie van Defensie 
(met uitzondering van militairen, 
die vallen onder SZVK). Ook 
partners en gezinsleden (t/m de 3e 
graad naar beneden), medewer-
kers van vakbonden voor Defensie-
personeel, reservisten en mede-
werkers van Home-Base Support 
kunnen een zorgverzekering bij 
Zorgzaam afsluiten. Naast de 
basisverzekering biedt Zorgzaam 
ook aanvullende ziektekostenver-
zekeringen (Ster 1 tot en met 5) 
aan. 

Voor nadere informatie kunt u ook 
kijken op www.zorgzaamverze-
kerd.nl of bellen met de helpdesk 
van Zorgzaam: 072-527 76 77

De ACOM krijgt de laatste dagen veel vragen over zorgverzekeraar Zorgzaam. 
Die vragen gaan over een e-mail, ontvangen door een deel van de 

verzekerden, die de indruk wekt dat Zorgzaam Zorgverzekering overgaat naar 
VGZ Zorgverzekering. Dit is niet juist! Zorgzaam blijft uw zorgverzekeraar.

1 Coöperatie VGZ is met ingang van 31 december 2011 ontstaan door de opsplitsing van het fusiebedrijf Univé-VGZ-IZA-Trias.
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Maar het “allerergste” vindt de 
gelauwerde officier dat hij niet 
onvoorwaardelijk werd geloofd en 
gesteund door Defensie. “Je kunt 
alles van me zeggen en vinden, 
maar maak me niet uit voor fantast 
en leugenaar”, zei hij in een 
interview met Omroep Brabant. 
Binnenkort heeft Kroon, naar eigen 
zeggen, dan ook een gesprek 
hierover met Commandant der 
Strijdkrachten, generaal Onno 
Eichelsheim.

Twijfels
Die benoeming door de toenma-
lige koningin tot ridder MWO 
voelde ongemakkelijk, kijkt Kroon 
terug op de ‘ridderslag’ in 2009. 
“Je wordt tot held, tot ridder, tot 
halfgod geslagen, zo word je 
behandeld op dat moment. En je 
denkt, potverdikkie, ik moet nog 

iets vertellen. Ik mag hier niet 
staan. Maar ik kan niet vertellen 
waarom niet.” Toen Kroon in 2018 
alsnog onthulde waarom hij niet 
geheel brandschoon was voor die 
‘ridderslag’, werd zijn relaas in 
twijfel getrokken. Ook, en dat 
deed extra pijn, door Defensie. Het 
departement wist, naar werd 
beweerd, in de archieven geen 
documentatie terug te vinden die 
erop wees dat Kroon een Afghaan 
die hem indertijd ontvoerde en 
misbruikte, had opgespoord en 
doodgeschoten.   

Knakmoment            
Marco Kroon voelde zich door zijn 
eigen werkgever uitgemaakt voor 
leugenaar en fantast. “Dat is mijn 
knakmoment geweest. Na tien jaar 
heb je alle moed bij elkaar geraapt 
om het te vertellen, hopend dat 

het discreet wordt behandeld en 
dan ligt het binnen no time bij het 
OM, waar het absoluut niet hoort, 
vind ik. En dan gaat een machine 
rollen waardoor je niks meer kunt 
inbrengen.” 
De MWO-ridder kreeg een lange 
schorsing opgelegd en zat een jaar 
in therapie. Inmiddels is hij weer 
enige tijd in de running bij en voor 
Defensie maar de opgelopen 
schade “vreet aan hem”. 

In een nieuw boek, Nassau Two 
Zero, van zijn hand 
dat in maart 2022 
uitkomt, heeft hij 
al die “emotionele 
zaken” van zich 
afgeschreven. 
“Ik heb geschre-
ven wat ik wil. 
Heerlijk.”

Ridder MWO Marco Kroon wil 
‘eerherstel en excuses’ van Defensie

Majoor Marco Kroon wil “eerherstel en excuses” van Defensie. Kroon, twaalf jaar gele-
den door koningin Beatrix geslagen tot ridder Militaire Willemsorde (MWO), raakte daar-
na een aantal keren in opspraak. Dit als gevolg van als onoorbaar aangemerkt gedrag in 
de ‘openbare ruimte’ en door zelfonthulling van eigenmachtig optreden in Afghanistan.

Henk Kamp voor even (?) terug 
als minister van Defensie

In de uiterste (?) nadagen van het demissionaire kabinet Rutte III keert oud-bekende Henk 
Kamp (VVD) terug als politieke chef op het ministerie van Defensie. Kamp volgt Ank 

Bijleveld (CDA) op die moest aftreden na een motie van afkeuring door de Tweede Kamer. 

Aanleiding van de Kamermotie 
was de chaotisch verlopen 
evacuatie van Nederlanders en 
Afghaanse tolken na de overrom-
peling van het land door de 
Taliban. 
VVD-coryfee en bestuurlijk kanon 
Henricus Gregorius Jozeph 
(Henk) Kamp (69) stond van 
december 2002 tot februari 2007 
(kabinetten Balkenende I en II) al 
aan het roer van het ministerie 
van Defensie. 

Gedwongen aftreden
Ank Bijleveld, eveneens door vele 
bestuurlijke wateren gewassen in 
Den Haag en de provincie, werd 

in feite overvallen door haar 
gedwongen aftreden. Die was 
onvermijdelijk geworden door het 
onverwachte opstappen van 
demissionair minister van 
Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag 
(D66) na de aan haar adres 
gerichte motie van afkeuring.

“Ik wilde doorgaan om de taak af 
te maken waar ik voor sta, voor 
de mannen en vrouwen die in de 
frontlinie staan. En om de 
opdracht te voltooien om de 
tolken die nog in Afghanistan zijn 
en op ons rekenen in veiligheid 
te brengen. Dat is de verant-
woordelijkheid die ik voel. Die 

verantwoordelijkheid wilde ik 
waarmaken”, benadrukte Bijleveld 
in een verklaring over haar 
aftreden. 

“Ik constateer echter dat mijn 
aanblijven onderwerp van 
discussie is geworden. Daardoor 
kan ik niet meer op een goede 
manier de verantwoordelijkheid 
dragen voor mijn mensen. 
Mensen die hun werk met passie 
doen, in dienst van de samenle-
ving. Ik wil niet dat ik hun 
belangrijke werk in de weg sta”, 
aldus Ank Bijleveld-Schouten de 
voormalige (demissionair) 
minister van Defensie.

A L G E M E E N
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Themaconferenties 2021-‘22

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

Inleiding Boeddhisme
2-daagse conferentie.
Door: Boeddhistische GV

20-21 oktober2021
3- 4 november 2021
15-16 december 2021

Boeddhisme 
Retraite: Mediteren in 
Stilte: 4 dagen

6 t/m 9 oktober 2021

Online mindfulness medita-
tie introductie training -  
6 sessies.
Door: Boeddhistische GV
Maandagen:

1, 8, 15, 22, en 29 november 
- week pauze - en 13 december 
2021 
Tijdstip inloggen: 
09.30- 10.30 ochtendsessie of 
13.00- 14.00 middagsessie

Trauma en Mindfulness
1-daagse conferentie.
Door: Boeddhistische GV

28 oktober

In de planning voor 2022
Mediteren als een Monnik
Familieopstellingen 
Transgender – LHBTIQ 
Persoonlijke Veerkracht 3 modules
Verdieping in de Yoga Traditie - 
Yoga Retraite
Timemanagement
Inleiding Hindoeïsme
Proef het Klooster thema: Wie 
draag jij, wie draagt jou? 
(Motortocht met overnachting op 
Landgoed Beukbergen.

Mindfulness 3-daagse 
training:

Start 3-daagse training: 

22-29 november  
6 december 2021
Start 3-daagse training
7-14-20 december 2021 
Start 3-daagse training: 
12-19-26 januari 2022 
Start 3-daagse training: 
2-9-16 februari 2022

Mindfulness 8- ochtenden 
training:

Start 8 ochtenden training:
29 oktober; 5-12-19-26 november; 
3-10-17 december 2021
Start 8 ochtenden training: 
7-14-21-28 januari;  
4-11-18-25 februari 2022
Start 8 ochtenden training: 
6-13-20 mei; 3-10-17-24 juni;  
1 juli 2022

Compassietraining 3- daag-
se training kan op ingete-
kend worden nadat de 
Mindfulness 3- daagse is 
gevolgd:

Start 3-daagse training:  
13-20-26 oktober 2021
Start 3-daagse training:
2-9-16 maart 2022

Bewust ademen 
1-daagse workshop

8 december 2021
23 februari 2022
23 maart 2022

Verder bieden wij uitzendconfe-
renties, opleidingsconferenties en 
conferenties op maat.

Contact-informatie- aanmelden
Liza Kok
E: e.kok.04@mindef.nl
T: 06-10239092
www.beukbergen.nl of intranet 

Defensie-Diensten Geestelijke 
Verzorging- Vormingswerk
Landgoed Beukbergen
Amersfoortseweg 59
3712 BB Huis ter Heide 

Persoonlijke veerkracht met 
NLP modellen 
2-daagse conferentie

Module 1 op:
12-13 oktober 2021 
16-17 november 2021
30 november; 1 december 2021
Module 2 op:
26-27 oktober 2021
14-15 december 2021
Module 3 op:
11-12 januari 2022

Samenwerkingsproces 
Begeleiding. Leergang 6 
blokken van 3 dagen 2022 

11-12-13 april 2022
30-31 mei-1juni 2022
Verdere planning volgt. 

Op Uitzending geweest, 
lekker belangrijk
Terugkijken op je uitzending 
2-daagse conferentie
door de Humanistische GV

18-19 oktober 2021

Militair en Christen
2-daagse conferentie

1-2 november 2021

Dienend Leiderschap 
2-daagse conferentie

11-12 november 2021

LHBTIQ conferentie
3-daagse conferentie 
24-25-26 november 2021 
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

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

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

DFD biedt u zorgeloos woongenot 
en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor militairen 

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

door de DFD-regioadviseur;
✔  Duidelijkheid en transparantie, 

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

tarieven.
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De verwachte rampspoedige 
faillissementsgolf bij het bedrijfs-
leven bleef uit dankzij de miljar-
densteun van de overheid die zich 
even niet bekommerde om de 
steil piekende staatsschuld. En “er 
zijn meer vacatures dan perso-
neel”, stelde de minister van 
Financiën vast. Met name de 
‘horeca sector’ meldt zich 
veelvuldig aan het klachtenloket 
van de media met meelijwekkers 
over onder meer de vruchteloze 
jacht op (bedienend) personeel. 

‘Nederland een goed land 
om in te leven’

“Maar”, hield de minister een 
waarschuwende slag om de arm, 
“cijfers zeggen niet alles over de 
individuele levens van mensen. 
Dat we voor ons welzijn van meer 
afhankelijk zijn dan alleen de 
stand van de economie, dat heeft 
corona ons laten zien.”

Overigens had Zijne Majesteit in 
de Troonrede al vastgesteld dat de 
Nederlandse economie er goed 
voorstaat (-) zeker in vergelijking 
met andere landen.” Hij compli-
menteerde daarvoor het “innova-
tieve bedrijfsleven” en wees erop 
dat “de doorgevoerde steunmaat-
regelen ongekend waren in 
financiële omvang en reikwijdte, 
maar (ze) hebben wel het 
beoogde effect gehad.” De 
staatsschuld is echter door al die 
miljarden voor de bedrijven “niet 
uit het lood geslagen”.

De koning stelde “nuchter” vast 
“dat Nederland een goed land is 
en blijft om in te leven. Een land 
dat zich macro-economisch met 
de beste kan meten. Als we de 
toekomst gezamenlijk tegemoet 
blijven treden, kunnen we veel 
aan.”

Het was het staatshoofd niet 
ontgaan dat Prinsjesdag dit jaar 
samenviel met de Internationale 
Dag van de Vrede1. Ruim 75 jaar 
vrede en internationale samen-
werking die “ons land ongekende 
welvaar en welzijn heeft gebracht”. 
Die inbedding van Nederland in 
“de naoorlogse multilaterale 
wereldorde” is van wezenlijk 
belang want in de wereld waarin 
wij leven hangt alles met alles 
samen zoals bij “de bekende 
Rubikkubus”, constateerde de 
vorst. 

“Zo is vrede ook welvaart, klimaat 
ook veiligheid, armoedebestrijding 
ook mensenrechten, duurzaam-
heid ook economie, en internatio-
nale stabiliteit ook migratie. Elke 
draai aan de kubus, elk besluit, 
werkt door op meerdere terreinen 
en niveaus. In dat besef is en blijft 
Nederland een betrouwbare 
internationale partner. Omdat het 
in ons eigen belang is, maar ook 
vanuit de solidariteit en verant-
woordelijkheid die we voelen met 
en voor andere delen van de 
wereld. Onze uitgezonden 
militairen verdienen steun en 
respect voor de belangrijke en 
moeilijke taak die zij hierin steeds 
vervullen, zowel tijdens als na 
afloop van een missie. De 
regering stelt structureel extra 
geld beschikbaar voor de operatio-
nele inzetbaarheid van onze 
militairen en voor hulp aan 
veteranen die dat nodig hebben”, 
kondigde de koning aan. 

Tweede Kamer geeft  
€ 300 miljoen extra

Dat “extra geld” beliep oorspron-
kelijk € 95 miljoen (“een treurige 
fooi”, schreef Elsevier Weekblad) 
te besteden aan aanvulling van 
munitietekorten, veteranenzorg 
en versterking van de inlichtingen-

dienst. Maar bij de Algemene 
Politieke Beschouwingen bleek 
deze beschamende stiefmoeder-
lijke bejegening zelfs de Tweede 
Kamer te gortig. Per breed 
gesteunde motie kreeg Defensie 
nog eens 300 miljoen extra 
bedoeld om de jarenlange 
achterstanden in het reguliere 
onderhoud in te lopen. 

Aan de gemiddelde keukentafel is 
€ 300 miljoen ontegenzeggelijk 
een aanzienlijke som gelds. Maar 
het is een armzalig bedrag als het 
wordt afgezet tegen de vele 
(structurele) miljarden die 
broodnodig zijn om Defensie te 
brengen op het niveau van het 
Europese NAVO-gemiddelde  
(€ 4 miljard) of richting de 
overeengekomen NAVO-norm van 
2% BBP (€ 7 miljard), laat staan 
de structureel extra benodigde  
€ 13 miljard tot € 17 miljard 
waarvan sprake is in de  
Defensievisie 2035.

‘Desastreuze gevolgen’
De ACOM waarschuwt dan ook 
voor de “desastreuze gevolgen 
als de komende regering niet echt 
serieuze bedragen” op tafel legt 
voor Defensie. Immers nu al is 
Defensie, het is maar weer eens 
benadrukt, niet bij machte zich 
adequaat te kwijten van haar in de 
Grondwet vastgestelde taken. In 
de Beleidsagenda bij de Defensie-
begroting 2022 liet de (demissio-
naire) minister van Defensie 
onomwonden optekenen: “Van 
Defensie wordt verwacht dat zij 
altijd gereed staat om het 
Koninkrijk te beschermen en te 
verdedigen tegen iedere dreiging, 
snel en effectief, waar en wan-
neer dan ook. Met de verwachte 
groei aan inzetscenario’s en de 
veranderende manieren van 
conflictvoering kunnen we dit in 

P R I N S J E S DAG

‘Opvallend snel herstel’: ondanks de pandemie 
gaat het economisch prima in ons ‘gave land’

Kamer grijpt in: Defensie krijgt bovenop toegezegde 

€ 95 miljoen nog € 300 miljoen extra 

Economisch gezien heeft Nederland er nog nooit zo rooskleurig voorgestaan. De eco-
nomie herstelt ‘opvallend snel’ na de coronacrisis met een verwachte groei van 3,5%. 

“We gaan door een diep dal”, weeklaagde minister van Financiën Wopke Hoekstra vorig 
jaar op Prinsjesdag nog luide. Dit jaar glimlachte hij breed: “Als we dit een jaar geleden 

hadden kunnen voorspellen had ik ervoor getekend.”

1 Een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. In 1981 (Resolutie 36/37) uitgeroepen door de Verenigde Naties. De Internationale Dag van 

de Vrede valt samen met de openingssessie van de Algemene Vergadering, in september. Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks plaats op 21 september 

(resolutie 55/282).
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P R I N S J E S DAG

de toekomst niet garanderen. 
Defensie is op dit moment niet 
adequaat toegerust om het 
Koninkrijk te beschermen tegen 
toekomstige (en sommige 
huidige) dreigingen. De taken die 
Defensie nodig acht om haar 
grondwettelijke taken volledig uit 
te voeren kunnen we onvoldoen-
de waarmaken en afspraken met 
bondgenoten komen we onvol-
doende na. Om dat wel te kunnen 
zijn stappen nodig. In de Defen-
sievisie is uiteengezet welke 
stappen genomen kunnen 
worden. Veiligheid is namelijk niet 
vanzelfsprekend.”

Nederland is niet immuun voor 
mondiale geopolitieke ontwikke-
lingen. Recent nog de volledige 
inname van Afghanistan door de 
Taliban. Koning Willem-Alexander 
maakte in de Troonrede onder 
meer gewag van “hartverscheu-
rende beelden en verhalen uit 
Afghanistan” waar de internatio-
nale gemeenschap zich twintig 
jaar lang heeft ingezet voor 
“internationale stabiliteit en 
veiligheid, democratie en men-
senrechten, en kansen voor 
meisjes en vrouwen. Nu wacht 
het Afghaanse volk opnieuw een 
ongewisse toekomst. Voor veel 
Nederlandse Afghanistanvetera-
nen is deze afloop na jaren 
militaire aanwezigheid en vele 
offers een hard gelag. Voor onze 
militairen en diplomaten waren 
het extreem intensieve en 
spannende laatste weken, waarin 
zij binnen de mogelijkheden 
zoveel mogelijk mensen in 
veiligheid brachten. Daarvoor 
verdienen zij diep respect en 
grote waardering. Tegelijkertijd 
realiseren we ons dat dit boek 
niet gesloten is. Degenen die 
achterbleven, wacht een onzeker 
lot. Wat vijfduizend kilometer 
verderop gebeurt, raakt direct aan 
onze diepste waarden en aan 
onze eigen veiligheid”, beklem-
toonde het staatshoofd. 

Arbeidsvoorwaarden  
onbesproken

Teleurstellend was met name dan 
ook dat in de Troonrede noch in 
het vaak vilein virulente debat 
tijdens de Algemene Politieke 
Beschouwingen, met geen woord 
gerept werd over de arbeidsvoor-
waarden van het Defensieperso-
neel. Zijne Majesteit sprak wel 
waarderende woorden van “steun 
en respect” voor de militairen die 
uitgezonden worden naar 

oorlogs- en conflictgebieden. Het 
lijken, met alle respect, evenwel 
gratuite woorden, makkelijk en 
kennelijk zonder het serieuze 
voornemen om daar consequen-
ties aan te verbinden, toever-
trouwd aan het geduldige papier. 
“Op veel fronten worden er 
grotere bedragen genoemd die 
wel naar personeel kunnen bij 
andere beroepsgroepen, maar dat 
halen wij hier niet uit terwijl de 
salarissen bij Defensie toch echt 
niet best zijn en er wel sprake is 
van ca 9000 (militaire) vacatures”, 
reageerde de ACOM op haar site 
www.acom.nl. 

Tekenend in dit opzicht is de 
recente door RTL-nieuws opgete-
kende kritische kijk van een 
politieagent en een basisschool-
lerares op de hoogte van hun 
loon. Maandelijks beurt men 
€ 2500 netto voor vijf dagen, 
respectievelijk € 2551,29 netto 
(inclusief reiskosten) voor vier 
dagen. “Als we bezien vanaf 
welke rang en ervaring militairen 
(en schalen en treden voor 
burgers binnen Defensie) op dit 
inkomensniveau zitten, is wel 
duidelijk dat er aan arbeidsvoor-
waarden bij Defensie in het 
algemeen en de salarissen in het 
bijzonder, nog serieus veel 
verbeterd moet worden”, is de 
stellige overtuiging van onze 
bond. 

In de Troonrede werd er aan 
herinnerd dat Nederland voor zijn 
welvaart, stabiliteit en veiligheid 
aangewezen is op (meer en 
intensievere) internationale 
samenwerking. “De lidmaatschap-
pen van de Europese Unie, de 
NAVO en de Verenigde Naties zijn 
de hoekstenen van het Neder-
landse buitenlands beleid. Het is 
duidelijk dat Nederland samen 
met de andere lidstaten van de 
Europese Unie voor strategische 
keuzes staat in de relaties met 
China en Rusland, maar ook in de 
relatie met de Verenigde Staten. 
Trans-Atlantische samenwerking 
blijft de basis onder het Neder-
landse veiligheidsbeleid, maar we 
zullen tegelijkertijd meer moeten 
investeren in Europees veilig-
heidsbeleid.”

Ook dit jaar beheerste 
corona Prinsjesdag

Ook dit jaar werd Prinsjesdag 
‘beheerst’ door corona. De koning 
had ook dit keer de koetsen 
onbenut in de Koninklijke Stallen 

laten staan en zich per prozaïsche 
limousine begeven naar de Grote 
of Sint-Jacobskerk in Den Haag 
voor het uitspreken van de 
Troonrede. In elke passage van de 
rede ‘sijpelde’ de pandemie door 
en was ze, als het ware, ook 
zicht- en voelbaar in de 
ceremoniële opening van het 
nieuwe zittingsjaar van de Staten 
Generaal. Hoewel, de sfeer leek 
een beetje meer ontspannen dan 
in 2020, wellicht door de snel 
naderende stip aan de horizon van 
de aangekondigde 
versoepelingen. 

Het kabinet noch de overige 
gasten konden vermoedelijk toen 
bevroeden dat diezelfde versoe-
pelingen, in casu de ‘coronapas’, 
het ontslag op staande voet van 
staatssecretaris Mona Keijzer en 
het bijkomende politieke gekra-
keel tot gevolg zouden hebben. 
Mevrouw Keijzer liet, zoals 
bekend is, in een interview met 
De Telegraaf, zonder terughou-
dendheid blijken het niet geheel 
eens te zijn met het coronabeleid 
van het kabinet waar ze notabene 
deel van uitmaakte. Ze mocht per 
direct de dozenverhuizer laten 
voorrijden bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
aan de Bezuidenhoutseweg. De 
getogen Volendamse CDA’er, die 
zichzelf ooit tooide met de 
‘eretitel’ “kroonprinses van het 
CDA”, is hiermee de twaalfde 
bewindspersoon die het kabinet 
Rutte III voortijdig (al dan niet 
vrijwillig) verlaat.
“Maatschappelijke verandering 
(is) een constante”, stelde koning 
Willem-Alexander in zijn Troonrede 
vast. (-) “Het komt er steeds op 
aan, ook in het hier en nu, elke 
verandering die zich aandient met 
open vizier tegemoet te treden. 
Zo bouwen we samen aan een 
beter land voor volgende genera-
ties. In dat streven zal de regering 
de samenwerking blijven zoeken 
met u, leden van de Staten-Gene-
raal. U mag zich in uw belangrijke 
werk gesteund weten door het 
besef dat velen u wijsheid 
toewensen en met mij om kracht 
en Gods zegen voor u bidden”, 
besloot het staatshoofd.
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Heroriëntatie AMI op doctrine ‘rechtvaardige oorlog’ met Declaration of London

Apostolat Militaire International1, AMI, de internationale leken-
organisatie van katholieke militairen, stemde op 15 september jl. 
in met de Declaration of London (Verklaring van Londen). Aan 
die verklaring is sinds de AMI-jaarconferentie 2020, hard getim-
merd en verspijkerd door een internationale werkgroep voorge-
zeten door prof. em. dr. Fred van Iersel. “Nu kunnen de dialoog-
sessies hierover gaan plaatsvinden. Zin in!”, reageerde Van Iersel 
enthousiast om wederom de hand aan de ploeg te slaan. 

De AMI-jaarconferentie zou vorig 
jaar in de hoofdstad van het 
Verenigd Koninkrijk worden 
belegd. Maar vanwege de 
coronapandemie moest de 
organisatie haar toevlucht nemen 
tot een videoconferentie met  
42 leden, gedelegeerden en 
andere deelnemers. Bijzonder 
was toen de deelname van het 
Roman Catholic Archdiocese for 
the Military Services, USA 
(Amerikaans Ordinariaat). Een 
mooi resultaat van het ijveren van 
het (pro)actieve Nederlandse 
voorzitterschap geleid door 
viceadmiraal b.d. Matthieu 
Borsboom. 

Aanpak vredes- en veilig-
heidsuitdagingen

Sinds 2000 brengt AMI elk 
decennium een Verklaring naar 
buiten waarin de internationale 
organisatie vanuit thematisch 
perspectief haar visie op het 
militaire beroep formuleert. Met 
andere woorden, hoe vanuit (een) 
christelijk perspectief daar naar 
gekeken kan worden. 

“In de afgelopen tien jaar hebben 
zich tal van ontwikkelingen 
voorgedaan die betrekking 
hebben op tot het militaire 
beroep. Een update van de vorige 
Verklaringen, die van Rome 
respectievelijk Berlijn, was dan 
ook nodig”, luidt de toelichting van 
werkgroepsvoorzitter Fred van 
Iersel. De Verklaring van Londen 
gaat bijvoorbeeld in op de 
wereldwijde inzet van krijgsmach-
ten maar ook op de ontwikkelin-
gen in het denken van de kerken 
over oorlog en vrede.

Als gevolg van die snelle en 
fundamentele veranderingen in de 
internationale betrekkingen zijn 
“ook de verordeningen, overeen-
komsten en verdragen die zijn 
aangenomen om vrede en 
veiligheid te handhaven, zwaar 
onder druk komen te staan. 
Bovendien worden veel van de 
fundamentele ethische en morele 
overtuigingen die aan deze 
overeenkomsten ten grondslag 
liggen, in twijfel getrokken of zelfs 
volledig genegeerd. (-) Als 
overkoepelende organisatie van 
katholieke soldaten van verschil-
lende krijgsmachten over de hele 
wereld en met ‘NGO-erkenning’ 
van het Vaticaan in bezit, zet AMI 
zich in het bijzonder in om deze 
uitdagingen aan te pakken die 
verband houden met het handha-
ven en versterken van vrede en 
veiligheid voor alle mensen.”

Morele aanvaardbaarheid 
gevechtstaken anno 2021

Behalve voorzitter van de internatio-

nale werkgroep achter de uiteinde-
lijke Verklaring van Londen, is Fred 
van Iersel de geestelijke vader van 
de ‘oerversie’ van het document. 
De afgelopen twee jaar is door de 
werkgroep, waarin structureel 
steeds vertegenwoordigers van 
acht AMI-lidlanden participeerden, 
uitvoerig gediscussieerd en aan 
‘brain-picking’ gedaan over de tekst. 
Maar het eindresultaat van alle 
deliberaties draagt onmiskenbaar 
de signatuur van de (voormalig 
hooggeleerde) ethicus-theoloog. 

Mondiaal gezien, zo constateert 
de organisatie, is de veiligheids-
situatie er niet beter op geworden 
en in complexiteit toegenomen. 
Een belangrijk gevolg hiervan is 
dat militairen op steeds meer 
manieren internationaal worden 
ingezet. “Voor de Nederlandse 
krijgsmacht is dat misschien geen 
nieuws maar je ziet dat krijgs-
machten van andere landen, ook 
in Afrika en Azië, eveneens met 
die ontwikkeling worden gecon-
fronteerd”, stelt Van Iersel vast. 
“Nederlandse militairen worden 
ingezet in verband met taken die 
niet direct met de kerntaken van 
de krijgsmacht te maken hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan humani-
taire hulp bij natuurrampen e.d. 
We zien dat militairen steeds 
meer te maken krijgen met 
situaties die telkens om een 
andere rol vragen en niet zelden 
lopen die rollen door elkaar heen. 
Dat kan heel erg belastend zijn. 
Onder meer daarvoor vraagt AMI 
in de Verklaring van Londen 
aandacht.”

A M I

1  AMI werd opgericht in Santiago de Compostela in Spanje (1965), door katholiek militair personeel van 10 landen. Ze voelden de noodzaak van een middel 

om de idealen van katholiek militair personeel, zowel in de strijdkrachten als in het openbare leven, te verspreiden en in de praktijk te brengen (-). (AMI) is 

officieel erkend door de Heilige Stoel als een katholieke internationale organisatie en is lid van het Forum of Catholic Inspired NGO’s. (Bron: AMI)
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Heroriëntatie AMI op doctrine ‘rechtvaardige oorlog’ met Declaration of London

A M I

“Soldaten zijn dienaren van ware 
vrede”, aldus de Verklaring van 
Londen. “In de zin van de 
katholieke doctrine van ware 
vrede zien soldaten zichzelf als 
“dienaren van veiligheid en 
vrijheid van de volkeren”. Door 
deze taak goed te vervullen, 
dragen we “echt bij aan de 
consolidatie van de vrede” 
(Gaudium et Spes 79, Tweede 
Vaticaans Concilie)2. We meten 
onze missie hieraan af en ons 
zelfbeeld is hierop gebaseerd! 
Voor ons betekent vrede meer 
dan de afwezigheid van oorlog. 
Een leven geleefd in vrede, 
geweldloos en waardig, is ons 
hoogste doel.”

“Waar mensen de kans op een 
veilig en waardig leven wordt 
ontnomen zijn hun levenservarin-
gen vaak doordrenkt van geweld, 
zelfs als er geen sprake is van 
oorlog. Daarom pleit AMI voor 
een alomvattend concept van 
echte vrede en zet het zich in voor 
de bescherming van de mense-
lijke waardigheid, de handhaving 
van het internationaal recht en de 
bevordering van sociale rechtvaar-
digheid.”

Er is, vermeldt de Verklaring 
verder, “een soort ‘tussentijdse 
ethiek’ nodig”. Dat wil zeggen een 
‘interim ethiek’ van verantwoorde-
lijkheid voor de noodzakelijke 
acties in gevallen waarin het 
ideaal van een ‘rechtvaardige 
vrede’ (just peace) niet volledig 
kan worden bereikt. 

Uit de aard der zaak is er in de 
Verklaring speciale aandacht voor 
de ethische aspecten en dan met 
name de morele aanvaardbaarheid 
van de gevechtstaken waarmee 
de militair anno 2021 van doen 
heeft. In een door de Duitse 
sectie van AMI ingebrachte 
paragraaf wordt daar uitvoerig bij 
stilgestaan. Om die “morele 
aanvaardbaarheid” te waarborgen 
zijn duidelijke voorwaarden 
geformuleerd. 

Specifieke verduidelijkingen 
kerkelijke vredesleer

Toepassing van militair geweld 
veronderstelt naleving van de ethi-
sche criteria die zijn vastgelegd in 
de vredesleer van de kerk. AMI 
komt dan ook op het tapijt met vijf 
“specifieke verduidelijkingen” die 
de organisatie aanbiedt aan de 
internationale gemeenschap 

•  Vrede is een gebod van God. In 
principe moet alle gebruik van 
geweld worden vermeden. In 
ieder geval moet het dienen 
voor echte gerechtigheid die 
vrede zal voortbrengen. 

•  Elke beslissing over gevechts-
operaties moet zorgvuldig 
worden voorbereid op basis van 
een conflict- en risicoanalyse en 
zorgvuldig tot het uiterste 
worden doordacht.

•  Elke gewapende inzet moet 
altijd worden ‘gewogen’ in het 
kader van een samenhangend 
algemeen concept, inclusief 
genezing na conflicten. 

•  Er moet rekening worden 
gehouden met de deskundig-
heid van het maatschappelijk 
middenveld.

•  Er moeten realistische verwach-
tingen worden geformuleerd en 
men moet een duurzame 
follow-up bieden na de conflic-
ten. Het veroorzaken van 
conflicten waarna een politiek 
vacuüm ontstaat brengt tal van 
gevaren met zich mee. 

De verklaring behelst bovendien 
een twintigtal gesprekspunten 
waarmee AMI, als officieel door 
het Vaticaan erkende NGO, de 
dialoog wil aangaan op internatio-
nale forums in het kader van de 
Verenigde Naties, met andere 
NGO’s en met het Vaticaan zelf in 
zijn overleg- en gespreksorganen. 
“Daarnaast”, vult Van Iersel aan, 
“is er de ambitie van het Neder-
landse voorzitterschap van AMI”.

Die aspiratie betreft het werk van 
de organisatie waarvan de 
gesprekken en discussies in 
steeds wijder verband moeten 
plaatshebben om zo de impact 
navenant te vergroten. De 
organisatie moet zich meer 
richten op jonge militairen zowel 
internationaal als nationaal, is het 
credo.

“De kerntekst van de Verklaring 

2  De pastorale constitutie Gaudium et Spes (Blijdschap en Hoop)  

over de Kerk in de wereld van vandaag is een document van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).
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van Londen, zoals ik die 
geschreven heb, is zo 
opgezet dat die gericht 
zowel op het internatio-
nale niveau als op de 
Nederlandse politiek”, 
licht Fred van Iersel toe. 
“Van die (basis)tekst 
worden nu adaptaties 
gemaakt toegesneden 
op individuele landen.  
Zo is nu al de op maat 
gemaakte tekst van het 
Verenigd Koninkrijk 
beschikbaar. 

Hetzelfde proces gaan ook Duitsland en 
Oostenrijk toepassen. In die zin gaat dus, en 
daar stuurt AMI op aan, die tekst op diverse 
podia werken, om het zo te zeggen. Maar, ook 
heel belangrijk, men kan er cursusmateriaal 
aan ontlenen waarmee jonge militairen 
handvatten krijgen om vanuit hun geloof en 
ethiek naar het militaire beroep te kijken. Dat 
is, nogmaals onderstreept, een nadrukkelijke 
ambitie van AMI.”

Nieuwe vormen van oorlogvoering
Van Iersel beklemtoont ook dat de Verklaring 
van Londen nadrukkelijk niet is geschreven 
vanuit een Europees perspectief. De voorzit-
ter van de internationale werkgroep’ wijst 
erop dat in zijn ‘denk- en redactieteam’ ook 
vertegenwoordigers van Noord-Amerika, 
Afrika en Azië actief waren. Bovendien zou 
een Europees ‘doordesemde’ tekst ook niet 
aanvaard zijn door de algemene vergadering 
van AMI. De assemblee telt ook gedelegeer-
den uit Afrika en Azië en die hebben unaniem 
ingestemd met de tekst zoals die voorlag. 
“Dat betekent dus dat ook zij van mening zijn 
met de geaccordeerde Verklaring van Londen 
in eigen land aan de slag te kunnen gaan, 
- hoewel de krijgsmachten in die landen vaak 
anders functioneren dan in Europa. Maar 
nogmaals: het is een internationale Verklaring 
die tot stand is gekomen na ampele discussie 
in een internationaal samengestelde werk-
groep.”

Een Verklaring die een update behelst van de 
opvattingen van AMI over, kortweg: militairen, 
moraal en ethiek in conflict- c.q. oorlogssitua-
ties, kan niet om nieuwe vormen van oorlogs-
voering heen. Er is dus adequaat aandacht 
besteed aan hybride oorlogsvoering en 
‘robotoorlogen’. Indertijd heeft het Vaticaan in 
de Verenigde Naties zijn zorgen geuit over de 
‘innovatieve’ oorlogvoering en dan met name 
over de menselijke factor in dit verband. 

Voorbereiding militairen op com-
plexe vraagstukken

Mede als stimulans voor het denken over 
‘nationale’ toepassingen aan de hand van de 
Declaration of London, is, wat Nederland 
betreft, al in een vroeg stadium bij Defensie 
aangemeld dat de Verklaring eraan zat te 

komen. Inmiddels is het document ook 
bezorgd bij de Dienst Geestelijke Verzorging 
van de krijgsmacht. Maar ook voor de bonden 
van Defensiepersoneel, niet in de laatste 
plaats de ACOM, is de Verklaring “nuttig om 
mee te werken richting de leden en de 
politiek” is de overtuiging van Fred van Iersel. 

“AMI is geen ‘top-down organisatie’. Het is 
aan de lidlanden om te bezien wat te doen 
met dit document. Maar er is bijvoorbeeld wel 
met de AMI-vertegenwoordigers van de 
ACOM overleg geweest over hoe hiermee is 
om te gaan. In dit opzicht is er nog een 
voorstel in de maak voor het bestuur van de 
bond. Te denken valt in dit verband aan goed 
personeelsbeleid: hoe bereid je onze militai-
ren voor op de complexe vraagstukken die de 
nieuwe vormen van oorlogvoering met zich 
meebrengen. En dan gaat het over het 
militaire beroep in den brede en niet specifiek 
over katholieke of christelijke militairen.”

Het (in documenten vastgelegde) werk van 
AMI wordt altijd gekenmerkt door een 
driedelige gelaagdheid. Dat is dan ook tevens 
het geval in de Verklaring van Londen. De 
eerste laag handelt over de krijgsmacht: het 
militaire beroep. Dat thema gaat iedereen 
aan, ongeacht de denominatie. Daar zullen 
dus ook de ‘seculiere’ vakorganisaties in 
geïnteresseerd zijn, - dat is althans de hoop 
en verwachting. 

De tweede laag omvat het ethische aspect 
van de in beschouwing genomen vraagstuk-
ken. Wat zijn daarvan de consequenties op 
het gebied van ethiek. Ook die laag is van 
belang voor alle (militaire) vakbonden. Maar 
wellicht ook voor het ministerie van Defensie. 
“Ik vermoed”, aldus Van Iersel, “dat de 
krijgsmacht hier zeer wel in geïnteresseerd zal 
zijn om bijvoorbeeld ideeën op te doen voor 
ethiek(vorming).” 
     
De derde laag is de specifieke oriëntatie op 
het katholieke geloof. Wat is de visie van de 
katholieke kerk op internationale conflicten. In 
dit opzicht is het mogelijk ook voor andere 
partijen van belang om kennis te nemen van 
het lopende denk- en ontwikkelingsproces 
waarin paus Franciscus afstand neemt van de 
notie van de ‘rechtvaardige oorlog’ (just war).

Doel katholieke sociale leer
Met de Verklaring van Londen in de hand en 
uitgerust met een dosis hoop gaat AMI ‘de 
boer op’ om het gesprek aan te gaan met 
kerkelijke vredesorganisaties als Pax, Kerk en 
Vrede, en ook met de Raad van Kerken in 
Nederland . Volgens de voorzitter van de 
internationale werkgroep ‘Declaration of 
London’, emeritus hoogleraar dr. Fred van 
Iersel, “kun je met dit document naar 
verschillende kanten dialogen aangaan. Dat is 
ook precies het doel van de katholieke sociale 
leer die paus Franciscus voorstaat.”
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Uit onderzoek blijkt dat 3 tot 5 % van de 
veteranen nadien aanhoudende psychische 
klachten ervaren die – na medisch onderzoek 
– als posttraumatische stressstoornis (PTSS) 
worden geduid. Dit artikel gaat kort in op het 
begrip PTSS bij getraumatiseerde veteranen 
(na uitzending), op welke wijze het door 
Defensie wordt erkend en welke financiële 
aanspraken er binnen Defensie bestaan.

Wat is PTSS?
PTSS is een psychische verwonding die 
ontstaat als een persoon een ingrijpende, 
schokkende gebeurtenis niet goed heeft 
verwerkt en waardoor veel stress ontstaat. 
PTSS kan iedereen treffen en vormt een 
ernstig obstakel voor het normaal functione-
ren in het dagelijks leven. PTSS uit zich met 
diverse lichamelijke en psychische klachten.
De symptomen die duiden op PTSS, staan 
beschreven in het diagnostisch handboek 
Diagnostic and Statistic Manuel of Mental 
Disorders (DSM-5) van de American Psychia-
tric Association, die ook in Nederland worden 
gehanteerd. 

DSM-5 symptomen en criteria  
in het kort

•  Was sprake van blootstelling aan een 
feitelijke of dreigende dood, ernstige 
verwonding of seksueel geweld?

•  Is sprake van één of meer intrusieve 
symptomen (voortdurende herbelevingen), 
zoals terugkerende onaangename dromen 
en flashbacks?

•  Persisterende vermijding van prikkels die 

geassocieerd worden met de psycho-trau-
matische gebeurtenis(sen), zoals vermijding 
van plaatsen of situaties die pijnlijke 
herinneringen of gevoelens oproepen;

•  Negatieve stemming, gemoedtoestand, 
overtuigingen en verwachtingen over zichzelf

•  Verhoogde alertheid en reactiviteit, zoals 
overdreven waakzaamheid, prikkelbaar 
gedrag en woede-uitbarstingen;

•  De duur van de stoornis is langer dan één 
maand;

•  De stoornis veroorzaakt lijden of beperkin-
gen in het sociaal of beroepsmatig functio-
neren of het functioneren op andere 
belangrijke terreinen;

•  De stoornis kan niet worden toegeschreven 
aan de fysiologische effecten van een 
middel (medicatie, alcohol of drugs) of aan 
een somatische (=lichamelijke) ziekte of 
aandoening.

Proces-verbaal van Ongeval en Rap-
port Medische Aangelegenheden 

Als een actief dienende militair c.q. veteraan 
vermoedt PTSS te hebben opgelopen, is het 
verstandig de commandant te verzoeken een 
proces-verbaal van ongeval (PvO) door de 
onderdeelsarts te laten opstellen, als de PTSS 
is terug te voeren op één traumatisch incident 
tijdens de uitoefening van de militaire dienst. 
Als de actief dienende militair c.q. veteraan 
van mening is dat hij of zij PTSS in de loop van 
de tijd heeft ontwikkeld door een reeks van 
traumatische gebeurtenissen (complexe vorm 
van PTSS) is het raadzaam het bureau 
Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB), 
gevestigd te Utrecht, te verzoeken een 
Rapport Medische Aangelegenheden (RMA) 
door één van hun artsen te laten opstellen. 

Dienstverband als centraal begrip 
Zowel het PvO als het RMA hebben als doel 
om formeel vast te stellen of sprake is van 
een ‘dienstverband’ (DV). Met anders 
woorden: is er een oorzakelijk verband tussen 
de (psychische) ziekte en de uitoefening van 
de militaire dienst. Ook is het mogelijk een 

M A R

M i l i t a i r - A m b t e n a a r  e n  R e ch t s p o s i t i e  ( M A R ) :  C a .  5 % 

v e t e r a n e n  e r v a a r t  a a n h o u d e n d e  p s y ch i s ch e  k l a ch t e n

Dienstverbandaanspraken 
van veteranen met PTSS

Militairen kunnen worden geconfronteerd met één 
of meerdere ingrijpende, traumatische gebeurte-
nissen in de uitoefening van de dienst, vaak ten 
tijde van een uitzending of deelname aan een 
internationale vredesmissie. 
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Militair Geneeskundig Onderzoek (MGO) bij 
BMB aan te vragen, om dienstverband en 
dienst(on)geschiktheid door PTSS te laten 
beoordelen, hoewel dat meer tijd vergt.

Advies aan de Stichting  
Pensioenfonds ABP

Overigens is de bevinding DV - in dit stadium 
- slechts een advies aan het ABP waaraan 
geen rechten kunnen worden ontleend. Het is 
slechts de opstap naar het indienen van een 
(mogelijke) claim bij het ABP tot het definitief 
erkennen van de DV en het toekennen van 
militaire dienstverbandaanspraken. 

Dienstverbandaanspraken
De getraumatiseerde veteraan met DV die uit 
de militaire betrekking is ontslagen, kan een 
militair invaliditeitspensioen (MIP) en voorzie-
ningen en verstrekkingen bij het ABP- Bijzon-
dere Regelingen Defensie (ABP-BRD) 
aanvragen. 

De meest voorkomende voorzieningen zien 
bijvoorbeeld op een vergoeding voor vervoer, 
rolstoelen, aangepaste fiets, hobby en 
ontspanning, aanpassen woning of verhuizing 
en uitgaven voor huishoudelijke hulp. De 
voorziening kan per e-mail bij het ABP worden 
aangevraagd (brdvz@abp.nl) of schriftelijk: 
ABP Bijzondere Regelingen Defensie, 
Serviceteam Voorzieningen, Postbus 4490, 
6401 CZ Heerlen.

De ontslagen veteraan met dienstverband 
(DV), die dienstongeschikt is verklaard 
(invaliditeit met dienstverband) heeft in 
beginsel recht op een arbeidsongeschiktheids-
pensioen (AOM) (arbeidsongeschiktheidsuit-
kering militairen), een militair invaliditeitspen-
sioen (MIP) en een Bijzondere 
Invaliditeitsverhoging (BIV) (=immateriële 
schadevergoeding bij medische eindtoestand). 
We noemen deze uitkeringen kortweg 
‘dienstverbandaanspraken’ wegens blijvende 
invaliditeit door de dienst op grond van de 
militaire rechtspositieregeling. 

Beoordeling van de aanvraag  
door het ABP 
De Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) voert 
een verzekeringsgeneeskundig onderzoek 
(keuring) uit om te bepalen of de veteraan 
recht heeft op de dienstverbandaanspraken.
Juridisch gezegd noemen we dit een invalidi-
teitsbeoordeling (IP) en invaliditeitsschatting 
aan de hand van het WIA-IP Protocol en – als 
aanvulling – het PTSS Protocol. Ook is het 
Besluit procedure geneeskundig onderzoek 
blijvende dienstongeschiktheid en pensioen-
keuring militairen en het Besluit aanvullende 
arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoor-
zieningen militairen (Besluit AO/IV) van 
toepassing. 

Het voorzieningen- en uitkeringsstelsel voor 
veteranen wordt overigens in de nabije 
toekomst door Defensie herzien en gemoder-
niseerd, waarbij ook het PTSS-Protocol wordt 

vernieuwd. 
De beoordelend verzekeringsarts bepaalt de 
vaststelling van de mate van invaliditeit 
(uitgedrukt in een percentage), waarbij 
allereerst de navolgende vragen moeten 
worden beantwoord:

•  Is sprake is van een zogeheten ‘dienstver-
bandaandoening’? Dit komt er kort op neer 
dat het onderzoek moet uitwijzen dat de 
psychische aandoening of verwonding is 
ontstaan tijdens en door de uitoefening van 
de militaire dienst onder buitengewone 
omstandigheden (of daarmee vergelijkbare 
omstandigheden) en bij actieve militairen 
hebben geleid tot blijvende dienstonge-
schiktheid op medische gronden. 

•  Is sprake van medische causaliteit: er moet 
een medisch oorzakelijk verband worden 
aangetoond tussen enerzijds de psychische 
aandoening of verwonding (letsel) en 
anderzijds de buitengewone omstandighe-
den en de gestelde invaliditeit; 

•  Is sprake van juridische causaliteit: er moet 
sprake zijn van tenminste 10% invaliditeit. 
Invaliditeit betekent de in een percentage uit 
te drukken mate van lichamelijke en 
geestelijke tekortkomingen en beperkingen, 
welke de militair – in verhouding tot een 
geheel valide persoon van gelijke leeftijd - in 
het dagelijks leven in het algemeen onder-
vindt.

In het kader van de WIA en de invaliditeitsbe-
oordeling (IP-beoordeling), vindt er overigens 
één verzekeringsgeneeskundig onderzoek 
plaats, door het ABP. De ‘1-loket-gedachte’ 
(zorgloket ABP) voor militaire oorlog- en 
dienstslachtoffers (MOD). Dit brengt als 
voordeel met zich mee dat de veteraan niet 
meerdere (belastende) medische keuringen 
moet ondergaan. 

Psychiatrische contra-expertise
De veteraan behoeft zich niet neer te leggen 
bij de diagnose en het professioneel inzicht 
van de verzekeringsarts van het ABP. Welis-
waar gaat het ABP – in het nemen van een 
besluit over de toekenning van een dienstver-
bandaanspraak - uit van de medische bevin-
dingen van de beoordelend arts ten aanzien 
van DV en invaliditeitspercentage, maar het 
staat u als veteraan vrij om zelf een advies 
van een externe deskundige in te winnen als 
u gerede twijfels hebt aan de bevindingen van 
de ABP-arts en de zorgvuldigheid van het 
onderzoek.

Het expertiserapport van een onafhankelijke, 
externe medisch adviseur, kunt u inbrengen in 
de bezwaarprocedure, waarin u de hoogte van 
het invaliditeitspercentage aanvecht.

Volledige schadevergoeding 
Indien de veteraan is ontslagen waarbij een 
bepaalde mate van invaliditeit met DV door 
het ABP is vastgesteld na het bereiken van 
een zogeheten ‘medische eindtoestand’ (de 
individuele medische beperkingen zijn stabiel), 

M A R
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dan heeft de veteraan recht op (aanvullende) 
volledige vergoeding van de geleden letsel-
schade op grond van de Regeling volledige 
schadevergoeding voor oorlogs- en dienst-
slachtoffers (RVS).

Het gaat hier slechts om materiële schade-
posten of ‘restschade’ zoals verlies aan 
verdienvermogen (gemiste loopbaankansen) 
en verlies aan zelfwerkzaamheid. Restschade 
betekent het bestaan van materiële schade-
posten die niet door de rechtspositieregeling 
voor vergoeding in aanmerking komen. Het 
eisen van smartengeld of immateriële 
schadevergoeding, valt er overigens buiten, 
omdat dit reeds is vergoed in de vorm van de 
bovengenoemde BIV.

Veteranenombudsman
In januari 2021 heeft de Veteraneombudsman 
– na gedaan onderzoek - geconcludeerd dat 
de behandelingsduur van deze restschade-

claim te lang is. De Veteranenombudsman 
heeft terecht een 4-tal aanbevelingen gedaan 
om de behandelingsduur in te perken. 
Defensie is ermee aan de slag gegaan in de 
vorm van een pilot (experiment/proef) 
tezamen met drie advocatenkantoren om de 
procedure te versnellen. De pilot wordt medio 
2022 afgerond en geëvalueerd. 
Het is een goede zaak dat de Veteranenom-
budsman de lange behandelingsduur aan de 
kaak heeft gesteld, omdat de getraumatiseer-
de veteraan – wegens de vele wettelijke 
regels, protocollen, begrippen, termen, 
vakjargon en het wachten op de afwikkeling 
– door de bomen het bos niet meer ziet en 
hierdoor veel stress en frustraties ervaart. 
Als de veteraan van mening is dat Defensie 
jegens hem of haar de bijzondere zorgplicht 
heeft geschonden en een schadevergoeding 
daarom op zijn plaats is, kan een verzoek-
schriftprocedure bij de bevoegde rechtbank 
worden gestart.

Indien u vragen hebt over dit onder-
werp (of een andere juridische 
kwestie), neem dan contact op met 
de Juridische Dienst van de ACOM, 
telefonisch via 033-4953020 of per 
e-mail via info@acom.nl.

M A R

We zijn op zoek naar:
• Seniorenvertegenwoordigers 
• Locatievertegenwoordigers

Leden van ACOM Regio Midden.

Voor de omgeving van Soesterberg, 
Ermelo, Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen 
zijn wij dringend op zoek naar seniorenver-
tegenwoordigers.

Werkzaamheden:

Seniorenvertegenwoordiger:
•  functioneert als aanspreekpunt voor de 

seniorenleden in zijn omgeving;
•  brengt een bezoekt in geval van  

overlijden van een lid van de bond;
•  treedt, bij de voor de Regio geplande 

seniorenbijeenkomsten, op als  
organisator/coördinator;

•  reikt desgewenst insignes uit aan leden 

die 40 of 50 jaar lid zijn van de ACOM;
•  vertegenwoordigt de seniorleden in de 

Regioraad.

Locatievertegenwoordiger:
•  vertegenwoordigt zijn locatie in de 

Regioraad;
•  maakt zich kenbaar als locatievertegen-

woordiger bij de werknemers;
•  steunt leden met vragen over de 

rechtspositie of van sociale aard c.q. 
verwijst ze door naar het algemeen 
secretariaat;

•  verleent eventueel ondersteuning bij 
promotie activiteiten in het kader van de 
ledenwerving:

•  kan zich mengen in de medezeggen-
schap.

Voor verdere informatie of aanmelding: 
regiomidden@acom.nl

ACOM Regio Midden 
zoekt regioraadsleden
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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
oktober 
16 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (1e) Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
  en overige missies 
17 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (1e)  Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
29 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP 2021-2 Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
30 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP 2021-2 Burgers' Zoo, Arnhem CLAS

november   
27 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-21 (2e) Van der Valk, Eindhoven CLAS
27 09.00 Thuisfrontcontactdag  Volgt KMar/Pol

december   
1 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-22 Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
  en overige missies
12 volgt Thuisfrontcontactdag We@Home Volgt DOT
14 10.00 Thuisfrontinformatiedag eFP 22-1 Genm de Ruyter van Steveninckkazerne CLAS
    Oirschot
15 10.00 Thuisfrontinformatiedag eFP 22-1 Genm de Ruyter van Steveninckkazerne CLAS
    Oirschot

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

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.
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WOORDSUDOKU

Oplossingen kunt u inzenden tot 

22 oktober
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #09-21 luidt: ‘Populariteit’
De winnaars: W. Warmenhoven en R. Kardux. 

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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Op elke regel, in elke kolom en in elk van de negen segmenten komen de getallen van 1 tot en met 9 
maar één keer voor. Vervang de gevonden getallen in de gekleurde vakjes door de gegeven letters in 
het verzameldiagram. Als u dat goed doet, wordt een woord leesbaar. Welk?

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.

WOORDSUDOKU

Sudoku
Op elke regel, in elke kolom en in elk van de negen segmenten komen 
de getallen van 1 tot en met 9 maar één keer voor. Vervang de gevon-
den getallen in de gekleurde vakjes door de gegeven letters in het ver-
zameldiagram. Als u dat goed doet, wordt een woor leesbaar. Welk?
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

1=I 2=O 3=T 4=D 5=F 6=IJ 7=E 8=F 9=K

7 18 5 16

8 3 1 10 2
9 6

4 8 14 15

7 12 9 4
17 3 4 8

4 1 7
3 13 2

8 11 3 5
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Op elke regel, in elke kolom en in elk van de negen segmenten komen 
de getallen van 1 tot en met 9 maar één keer voor. Vervang de gevon-
den getallen in de gekleurde vakjes door de gegeven letters in het ver-
zameldiagram. Als u dat goed doet, wordt een woor leesbaar. Welk?
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S E N I O R E NS E N I O R E N

Oirschot
Regio Zuid huldigde tijdens haar seniorenmiddag op 16 september 
jl. in Oirschot drie jubilarissen. Het betrof van links naar rechts op de 
foto: de heren H.G.M. van Hout (50 jaar lid) in gezelschap van zijn 
partner, J. Baar (40 jaar lid) eveneens met partner en J, van Lieverloo 
(25 jaar lid). Op de rechterflank de heer W.J.R. van Mol regiosenio-
renvertegenwoordiger van Regio Zuid. 

70 jaar ACOM-lid
Mevrouw G.M.K. Hein-Elkerbout te Soesterberg, kreeg op 24 augustus 
jl. bezoek van de heren G. (Gerrit) van Engelenburg en J.B. Kemper, 
respectievelijk bondsbestuurslid en voorzitter Regio Midden. Het 
bezoek had voor mevrouw Hein de oorkonde en het ACOM-insigne 
meegebracht die horen bij haar 70-jarig lidmaatschap van de bond. 

De jubilaresse toonde zich zeer verheugd met de visite en de belang-
stelling die daaruit bleek voor haar platina lidmaatschapsjubileum.  
Ook haar aanwezige dochter en zoon lieten blijken de attentie van  
de ACOM, ondanks alle coronabeperkingen, jegens hun moeder  
op prijs te stellen. 
Op de foto de jubilaresse en bondsbestuurslid Van Engelenburg. 

Mevrouw J. de Vries-Braaksma vierde op 1 september jl. haar 70-jarige 
lidmaatschap van de ACOM. De jubilaris is de weduwe (sinds 2013) van 
de heer G. (Geert) de Vries die lange jaren regiobestuurder en senioren-
vertegenwoordiger was van Regio Midden.
Onder de aanwezige gasten bij de jubileumviering, bij de jubilaresse 
thuis in Apeldoorn, waren ook seniorenvertegenwoordiger  
B. (Ben) Pattynama van Regio Midden en mevrouw  
N. (Netty) van Ginkel van ons hoofdkantoor in Zeist. 

Op de foto mevrouw De Vries in gezelschap van haar zoons en  
de partner van een van de zoons. 

J
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Boekel
Regio Zuid belegde op 23 september jl. in vergadercentrum 
Nia Domo in Boekel een middagbijeenkomst voor haar 
senioren in de regio. Die bijeenkomst bood ook de gelegen-
heid een aantal jubilarissen te huldigen.
Op de foto van links naar rechts: mevrouw en de heer  
P.C.W. Rongen (40 jaar lid), mevrouw en de heer H. Evers  
(60 jaar lid), de heer N.J.T. Spoor (60 jaar lid) in gezelschap 
van zijn zoon, mevrouw en de heer G.J.M.M. van Dijk (60 
jaar lid), mevrouw en de heer H.M.N. Summeren (60 jaar lid). 

Op de rechterflank de heer W.J.R. van Mol, regioseniorenver-
tegenwoordiger van Regio Zuid.

Een aardig detail voor wat betreft de zoon van jubilaris 
Spoor is dat Spoor junior in de voetsporen van zijn vader 
trad en ook voor Defensie actief is. Bovendien is hij even-
eens lid van de ACOM.
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Dag Datum Plaats Locatie 
wo 6 okt Venlo Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
do 7 okt Hoogerheide MFC Kloosterhof, Huijbergseweg 3b, 4631 GC Hoogerheide | Locatie gewijzigd!
do 14 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB Assen
do 21 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 Leeuwarden
do 4 nov Nieuwdorp (Vlissingen e.o.) Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp 
wo 10 nov Ede Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ Ede
do 11 nov Rijen Gewijzigd is nu een middag  Eetcafé Zalencentrum De Vijf Eiken, Oosterhoutseweg 55  5121 RE Rijen                                  
  (was een dag)
di 16 nov *** Schaarsbergen Schaarsbergen, Oranjekazerne, Fly-inn, Clement van Maasdijklaan 5, 
  (Arnhem en Nijmegen)  6816 TW Schaarsbergen
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 Steenwijk
di 23 nov Ermelo Echos Home de Schakel, Leuvenumseweg 68, 3852 AS Ermelo

Eerste data seniorenbijeenkomsten bekend, wel 
onder voorbehoud, lees de informatie hieronder:

Voor de volgende bijeenkomsten worden nog 
data/locaties gezocht:

Melle, Duitsland; Soesterberg e.o.; voor de leden van Regio 
West. Ook de 64plus-dag zal pas weer in 2022 plaatsvinden. 
Degenen die in de tussentijd 64 zijn en/of al 65 worden, kunnen 
contact opnemen met N. van Ginkel via 
netty.van.ginkel@acom.nl.

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. 

S E N I O R E N

Geachte seniorenleden,

De uitnodigingen voor de (meeste) seniorenbijeenkomsten zijn 
verstuurd. In afwijking van wat wij eerder schreven, zijn en 
worden de uitnodigingen met de reguliere post verstuurd. Vanaf 
2022 zullen wij de uitnodigingen zoveel mogelijk per mail 
verzenden. 

De bijeenkomsten zijn gebonden aan de overheidsrichtlijnen 
m.b.t. het COVID-virus, zoals o.a. contactregistratie en eventu-
eel de check van het coronatoegangsbewijs.

Wij moeten dan ook van tevoren weten hoeveel mensen willen 
deelnemen. Ook is het noodzakelijk dat wij over de contactge-
gevens van de deelnemers beschikken om bij een eventuele 
besmetting de andere deelnemers daarvan op de hoogte te 
kunnen stellen. Dat betekent dat deelname alleen is toegestaan 
na aanmelding. 

Alle data blijven onder voorbehoud van overheidsmaatregelen 
i.v.m. het coronavirus. Wij zullen het laatste nieuws op onze 
website publiceren. Wij hopen dat het goed met u gaat en 
hopen u op één van de bijeenkomsten te kunnen begroeten.

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

Mede hierom verzoeken wij u om, mocht u (onverhoopt) hiermee geconfronteerd worden, onverwijld uw  
regiobestuur en/of het secretariaat van de bond in Zeist te informeren over (langdurige) ziektegevallen.  
Dat kan telefonisch: 030 - 202 03 20 of per e-mail: info@acom.nl

Langdurig ziek? Laat het de ACOM weten!

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

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

Uw regio wil ú als rsv’er



V E R L OT I N G

Althans dat beweren de kenners en analyti-
sche ‘blootleggers’ van geopolitieke ontwik-
kelingen. Een kleine tien jaar geleden 
publiceerde wetenschapper Christopher 
Layne een doorwrocht essay in The Atlantic 
waarin hij vaststelde dat de werelddominan-
tie van de Noord-Atlantische wereld na een 
lange tijd van ‘overheersing’, ten einde loopt. 

De wereldheerschappijdroom van Xi
Vijf jaar na de vaststelling van Layne, in 
oktober 2017, stippelde de Chinese president 
Xi Jinping de route naar de wereldwijde Pax 
Sinica uit: als in 2049 de Volksrepubliek 
China haar honderdste verjaardag viert, moet 
de droom van de Chinese leider werkelijk-
heid zijn geworden. China is dan de leider 
van de wereld. 

In zijn boek De nieuwe wereldorde-Hoe 
China sluipenderwijs de macht overneemt, 
“een fascinerend betoog vol persoonlijke 
ervaringen”, laat historicus Rob de Wijk zien 
dat en hoe de Chinezen dit voor elkaar zullen 
krijgen. Een reële optie als de Volksrepubliek 
het mondiale machtsspel behendig speelt en 
daadwerkelijk koploper wordt van de nieuwe 
industriële revolutie van Internet of Things, 
nanotechnologie en Artificial Intelligence. 
Dan zal het aloude ‘Rijk van het Midden’ 
bepalend zijn voor de wereldorde. 

Neergang westerse wereldorde
De 21e eeuw wordt ‘de eeuw van China’. De 
weg erheen werd en wordt geplaveid door 
onder meer de financiële crisis van 2008, de 
coronacrisis, de ontregelende politiek van de 
Russische president Poetin en opkomend 
nationalisme in Europa. De westerse 
wereldorde met zijn vrijmarkteconomie, 
internationaal recht, internationale instituties, 

democratie, mensenrechten en burgerlijke 
vrijheden, zal een drastische revisie onder-
gaan. Hoe dit tij te keren, wordt het belang-
rijkste vraagstuk van onze tijd. 

Prof. dr. Rob de Wijk is als hoogleraar 
Internationale Betrekkingen verbonden aan 
de Universiteit Leiden. Hij is oprichter van 
het Den Haag Centrum voor Strategische 
Studies en houdt zich bezig met geopolitiek 
en internationale veiligheid. 

Verloting
'De nieuwe wereldorde-Hoe China 
sluipenderwijs de macht overneemt', 
auteur Rob de Wijk. 368 p. Uitgeverij 
Balans, € 23,99. 

Uitgeverij Balans stelt 3 exemplaren 
beschikbaar ter verloting onder de leden 
van de ACOM. Stuur een briefkaart of mail 
naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw 
naam, registratienummer en de titel van 
het boek. Reageren kan tot en met  
22 oktober.

De nieuwe wereldorde - 
Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt 

De Pax Sinica, de wereldorde volgens Beijing, komt eraan. De wereldorde 
naar Amerika’s ‘beeld en gelijkenis’, de Pax Americana, heeft immers haar 

langste tijd gehad. Wat we nu meemaken met bijvoorbeeld het defensie-
pact AUKUS dat de Chinese dreiging het hoofd zou moeten bieden, zijn de 

laatste stuiptrekkingen. 

Winnaars verlotingen
‘Sluipschutters in de tuin’ van Hans Moll, 
Walburg Pers, gaat naar:

• L. Broersma
• J.G.L. Hengstman

‘Verhalen van veteranen uit 
Vijfheerenland’, gaat naar: 

• J.J.G. Engelen
• R.F. Kamerling
• J.G.M. van Ooijen

Ko m e n d e  w i s s e l i n g  v a n  d e  w a ch t  t u s s e n  Pa x  A m e r i c a n a  e n  Pa x  S i n i c a

Rob de Wijk
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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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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.
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Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  
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Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:
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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
Onlangs is de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
uitgereikt: 
M.G. van Broekhoven (SM),  
S.E. Delibas (SGT-1),
D. de Groot (SM), R.F. Hecht (ELT), 
J.C.M. van Lieverloo (KOLbd),  
J.A.C. Mol (SM), 
B. Nijmeijer (SGT-1), R. Rikkers (AOO), 
E.F.P. Rose (SGT-1),  
R.E.R. van der Zande (SM).

40 jaar lid 
Recent ontvingen onderstaande leden het 
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap:
Mw. M.G. Arens-Papendorp,  
J.D. Baar (SMbd),
F.F. Heyblom (AOObd),  
D.J.W. Hoogsteder (SMbd), 
P.C.W. van Rongen (SMbd),  
H.W. Tomassen (AOObd).

50 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 50-jarig 
lidmaatschap is kortgeleden opgespeld bij 
de leden: 
J.W. Groeneweg (KAPbd),  
H.G.M. van Hout (ELTbd),
J.C. Latenstein (SGT-1bd),  
J. Lueben (SMbd).

60 jaar lid 
Recent mochten de hierna genoemde 
leden het ACOM-insigne voor 60-jarig 
lidmaatschap ontvangen: 
M.J.M. van Bennekom (KAPbd),  
H.J.J.R. van de Camp (AOObd),
J.C.L. Clarijs (AOObd),  
G.J.M.M. van Dijk (AOObd), 
F.M. Elbers (KAPbd), H. Evers (AOObd), 
H.C.A.M. Kuijpers (AOObd),  
J.B. Klaassen (AOObd), 
J.C.M. van den Maagdenberg (AOObd), 
A.C.A. van de Pol (AOObd),  
H.M.J. Sauren (AOObd), 
N.J.T. Spoor (SMbd),  
H.M.N. van Summeren (AOObd).

70 jaar lid
Voor 70 jaar bondslidmaatschap kregen 
recent onderstaande leden het
daarbij horende ACOM-insigne: 
Mw. G.M.K. Hein-Elkerbout,  
Mw. J. de Vries-Braaksma.

Huwelijk
Op 1 oktober 2021 vierden Jaap en Vera 
Stein hun 50-jarig huwelijksfeest.
Adres: Noorwegenkade 90,  
1364 DS ALMERE.

Overledenen
Leeuwarden

Jan ter Mors, 76 jaar, op 18 augustus.
Correspondentieadres: 
Nynke van Hichtumwei 92,  
8915 JJ Leeuwarden.

Grave
Karel de Man, 84 jaar, op 24 augustus.
Correspondentieadres: 
Koninginnedijk 124, 5361 CR Grave. 

Breda
Wilhelmus Hendrikus Thiermann, 
96 jaar, op 3 september.
Correspondentieadres: 
Woonzorgcentrum Elisabeth, 
Leuvenaarstraat 91, 4811 VJ Breda. 
Afdeling Saageman, kamer 110.

Almelo
Hermanus Hendricus (Herman) Janssen, 
70 jaar, op 4 september.
Correspondentieadres: 
Mevrouw N. Janssen-Jansen,  
De Mees 25, 7609 JT Almelo. 

Amersfoort
Jansje de Boer-Wolf, 84 jaar,
 op 7 september.
Correspondentieadres: 
Eikebladvlinder 68, 3822 ZL Amersfoort. 
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Lidmaatschap
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Noord
F.T.C. Voogt 
A.S. Talmaplein 14, 
8802 RW Franeker
Privé: 0517-394568 

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

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

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

Zuid
G.A.M.C. Dijkers  

Regiovoorzitters
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SERVICE
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SERVICE
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SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

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
R. van Santvoord

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 PAG I N A

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

Adviseur Ethische Aangelegenheden:
Prof. em. 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
AAK JE

 B
OND S

TERKER IN
 

DE S
TRIJD

.

HAAL J
E M

ATEN E
RBIJ.

 

M
AAK Z
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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.


