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• Excuses oud-Kamerlid Öztürk voor moordbeschuldiging militairen
• Staatssecretaris Defensie nodigt bonden uit voor vergadering SOD
• KMar negeert regelgeving bij beoordeling declaraties dienstreizen
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Lid worden, zijn en blijven…
de voordelen van het lidmaatschap:

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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
verantwoordingsorgaan 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!
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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 collectieve 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 Defensiepersoneel, 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 opzegging 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.

UW VOORZITTER
Er gebeurt erg veel aangaande Defensie en ik weet dan
ook niet goed waar ik mijn voorwoord mee moet
beginnen. We geven al jaren aan dat de wereld om ons
heen, in de ruimste zin des woords, onrustig en onstuimig
is en dat het niet altijd duidelijk is waar nu de echte vijand
zit of waar de risico’s zitten.
Wel wordt de laatste maanden duidelijk waarom het o zo
belangrijk is dat er rust, balans en vrede is in de wereld.
Als er spanningen zijn is, uiteraard volkomen terecht, alles
en iedereen in rep en roer maar zien we ook wat dat doet
met de prijzen. Niet alleen de prijzen van energie, maar alle
prijzen omdat die effecten alleen maar doorwerken. Nut en
noodzaak van Defensie was naar mijn mening al lange tijd
klip en klaar maar dat wordt het nu voor steeds meer
mensen hoewel er ook altijd criticasters zullen blijven.
Het staat voor mij echter als een paal boven water dat er
het nodige moet veranderen binnen Defensie. Het
moderniseren van het loongebouw voor militairen en de
arbeidsvoorwaarden staan uiteraard hoog op mijn lijstje.
Maar het moge ook overduidelijk zijn dat er op vele andere
vlakken slagen gemaakt moeten worden.
Terugkomend op het eerste: het moderniseren van het
loongebouw voor militairen en de arbeidsvoorwaarden. In
dat opzicht hebben de sociale partners en Defensie zich
parallel ingezet voor het juiste gelabelde budget. Hiervoor
is structureel € 500 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de
overige zaken is (oplopend tot) € 2,5 miljard beschikbaar
gesteld en binnen deze kabinetsperiode ook nog serieuze
eenmalige bedragen.
Is dat genoeg? Nee, ik denk het niet, er was immers niet
voor niets gevraagd om ruim € 4 miljard structureel. Maar
ik ben er wel van overtuigd dat we hiermee heel grote
stappen in de goede richting kunnen zetten. Aangaande
het moderniseren van het loongebouw voor militairen en
de arbeidsvoorwaarden kunnen we dat alleen als sociale
partners samen doen.
Dat we dingen samen kúnnen doen blijkt wel uit het
realiseren van de € 500 miljoen, maar ook uit de brieven
die gewisseld zijn na het SOD van 2 december vorig jaar
waarin duidelijk gemaakt werd dat u, met een overgrote
meerderheid, het maximaal haalbare pakket binnen de
arbeidsvoorwaarden had afgewezen.
In de laatste brief van Defensie staan wat mij betreft de
juiste zaken om een basis te leggen voor een nieuw
arbeidsvoorwaardenpakket waar wel respect en
waardering uit blijkt. En dat is één van de zaken waar we
als sociale partners voor moeten staan. Niet voor ons maar
voor het Defensiepersoneel in het algemeen en onze
leden in het bijzonder.

INHOUD
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Herrezen 306 Squadron
gereed en gedreven om te
werken met geavanceerd
wapensysteem MQ-9
Reaper.

Ik ben daar, met onze mensen, helemaal klaar voor. Wij
hoeven geen (nieuwe) inzetbrieven te sturen of te
ontvangen, wij hoeven geen wazige brieven aan het SOD
te sturen of te ontvangen. We gaan op 8 februari a.s. vol
optimisme naar het SOD en zijn bereid om ons maximaal
in te zetten om tot een arbeidsvoorwaardenakkoord te
komen waar u achter kunt
staan.
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Als we dat realiseren, zo snel en zorgvuldig als mogelijk,
zal dat bijdragen aan het beter vullen en gevuld houden
van de krijgsmacht. Uiteraard is dat niet het enige en zal er
ook het nodige gedaan moeten worden aan de huisvesting
en infrastructuur en het verwerven en soms vervangen
van het nodige materieel en materiaal. We zullen ook weer
moeten “herstellen”, door op te leiden, te trainen en te
oefenen, zodat de inzetbaarheid van de krijgsmacht weer
kan toenemen. Maar al die zaken vergen volgens mij iets
meer tijd.

Militair-Ambtenaar en
Rechtspositie: ontslag
militair wegens blijvende
medische ongeschiktheid.
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Nieuwe online
supportgroep ‘KNAK’ wil
taboe binnen de
krijgsmacht op ‘mentale
gezondheid’ doorbreken.
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En dat, beste lezer is exact mijn
prioriteit 1, 2 en 3 en daar zal ik
mij keihard voor (blijven)
inzetten.
En dat kan alleen samen, want
alleen gaat sneller, maar samen
komen we verder!

Jan Kropf

Presentatie resultaten
lang verwacht
omvangrijk ‘Indiëonderzoek’: (Indië-)
veteranen sceptisch.

@Jan_Kropf
@AcomCarib
@ACOM_Mil_Bond

Inleveren kopij ACOM Journaal
#03-22: 14 februari
#04-22: 21 maart

ACOM de Bond van
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

NIEUWS
N a ‘ n u t t i g g e s p r e k ’ : a a n k l a c h t w e g e n s b e l e d i g i n g, l a s t e r
en haatzaaien ingetrokken

Excuses van oud-parlementariër Öztürk
die militairen van ‘moord’ beschuldigde
Het voormalige DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk biedt excuses aan en betuigt spijt aan de Nederlandse
militairen die hij van “moord” beschuldigde in het Kamerdebat (05-11-2019) over het ‘Hawija-bombardement’. Daarbij werden, als gevolg van onjuiste informatie, een zeventigtal burgers gedood.
Volgens de toenmalige parlementariër hebben de luchtmachtmilitairen
toen “willens en wetens” onschuldige burgers vermoord. Het kwam
Öztürk te staan op een reprimande
van Kamervoorzitter Khadija Arib
maar het parlementslid bleef bij zijn
beschuldiging en weigerde in te
binden. Mede-Kamerlid en
partijgenoot Farid Azarkan herhaalde overigens die beschuldiging
dezelfde avond nog in het televisieprogramma ‘Pauw’ (BNNVARA).

Selçuk Öztürk
(foto: De Jonge Turken)

Aangifte militairen en bonden

De “krenkende en kwetsende”
beschuldigingen van Öztürk en
Azarkan waren voor ruim zeshonderd militairen en veteranen, onder
wie oud-commandant CLAS Mart
de Kruif, reden om, geïnitieerd door
advocaat Michael Ruperti, aangifte
te doen tegen Öztürk wegens belediging en laster alsook het zaaien
van haat.
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De ACOM, in eerste instantie, en
de andere vakbonden van Defensiepersoneel deden ook aangifte
tegen het DENK-Kamerlid. Die
haastte zich tijdens de daaropvolgende behandeling van de
Defensiebegroting zijn woorden af
te zwakken. Het was allemaal
“verkeerd begrepen”. Hij had alleen
de gevoelens van de mensen daar
willen verwoorden en bood aan in
gesprek te gaan met de vliegers
die bij het bombardement betrokken waren.
De klagers reageerden dan ook
ontzet toen het Openbaar Ministerie (OM) besloot niet tot vervolging
van de Kamerleden over te gaan
wegens hun immuniteit als
parlementariër. Öztürk deed
immers zijn uitspraken als volksvertegenwoordiger in de Kamer.
Bovendien was er in de uitleg van
het OM bij de militaire operatie wel
degelijk sprake van “moord in
juridische zin”. Voor met name de
militairen die aangifte deden was
1

die interpretatie van het OM hard
en schokkend. Niet in de laatste
plaats voor ACOM-voorzitter Jan
Kropf. “Dus eigenlijk zeggen we
tegen onze kinderen: ‘Papa zit in
het leger en is per definitie een
moordenaar’. Dat kan toch niet?’’
Advocaat Michael Ruperti, die de
klagers bijstond, besloot daarop
om, samen met de voorzitters van
enkele Defensiebonden, waaronder de ACOM, via het Gerechtshof
het Openbaar Ministerie alsnog
ertoe te brengen de gewraakte
Kamerleden te vervolgen. “Dit is
een strafbare belediging waar
Kamerleden niet mee weg mogen
komen”, oordeelde de strafpleiter

‘Nuttig en verhelderend
gesprek’

In een verklaring namens de
vakbonden en Öztürk op 1 februari
jl. openbaar gemaakt door advocatenkantoor Cleerdin en Hamer,
laten betrokkenen nu weten de juridische strijdbijl te begraven. De
lucht in de ruim twee jaar slepende
kwestie werd, zo blijkt, geklaard in
een “nuttig en verhelderend
gesprek” tussen de voorzitters van
de bonden1 en het oud-Kamerlid,
dat, naar nu blijkt, op 7 juni 2021
plaatshad.
“De voorzitters van de bonden
stelden dat het door de heer
Öztürk gemaakte onderscheid
tussen de minister en de krijgsmacht te subtiel was en in de
publieke discussie verloren ging.
Zijn opmerkingen hadden leden
van de krijgsmacht diep geraakt en
waren ook hard aangekomen bij
het thuisfront. De krijgsmacht
moet zijn grondwettelijke taak
ongehinderd kunnen uitvoeren en
dit soort commentaar staat
daaraan in de weg. Zij spraken hun
waardering uit voor het feit dat de
heer Öztürk op diverse plekken
uitleg had gegeven en voor zijn
bereidheid om met hen het
gesprek aan te gaan.”
De heer Öztürk verklaarde op zijn

beurt dat hij in het debat “een stem
wilde geven aan de slachtoffers
van het bombardement van Hawija
en hun nabestaanden. Hen als
'nevenschade' afdoen vroeg om
een tegenreactie.”
Het voormalige DENK-Kamerlid
benadrukte dat hij “op geen enkele
wijze kritiek heeft geleverd op de
militairen die deze operatie hebben
uitgevoerd en dat hij hen ook niet
heeft willen beledigen. Maar die
indruk is wel gewekt en daar
neemt hij afstand van. Zijn intentie
is verkeerd begrepen en hij gaf toe
dat dat mede het gevolg was van
zijn woordkeus.”
Achteraf gezien zou hij nu scherper
hebben geformuleerd dat zijn
kritiek toen de ministers Hennis en
Bijleveld betrof. Het lag absoluut
niet in zijn bedoeling kritiek te
oefenen op “de militairen die deze
missie ter vervulling van hun plicht
in opdracht van de regering hebben
uitgevoerd. Voor zover hij heeft
bijgedragen aan de vorming van
het misverstand bood hij daarvoor
zijn excuses aan. Het speet de
heer Öztürk te horen dat naast
leden van de krijgsmacht ook hun
gezinnen zich door zijn uitlatingen
geraakt voelden.” De voormalige
DENK-voorman werd na zijn
uitspraken “bedreigd en er
moesten veiligheidsmaatregelen
worden getroffen.”
De voorzitters van de bonden,
waaronder de ACOM, aanvaardden
de excuses van het oud-Kamerlid
en gaven aan een streep onder de
zaak te zetten.
Nu de lucht geklaard is in deze
kwestie wordt ook de klacht tegen
de ex-parlementariër ingetrokken.
“Öztürk heeft excuses gemaakt.
Hij is tot het inzicht gekomen dat
zijn woorden militairen diep
hebben geraakt. Dat is een goede
zaak en daarmee kunnen we dit
afsluiten”, aldus advocaat Ruperti
over de voor veel militairen en hun
thuisfront pijnlijke affaire.

Jean Debie, voorzitter VBM, Jan Kropf, voorzitter ACOM, Ton van den Berg, voorzitter AFMP en Rob Pulles, voorzitter KVMO. De bonden werden bij het

gesprek bijgestaan door mr. Michael Ruperti. De heer Öztürk door prof. dr. Tom Zwart. Zie voor de integrale verklaring: https://www.acom.nl/nieuws/persbericht/

NIEUWS
Scepsis en ongerustheid bij veteranen over
‘vooringenomenheid onderzoekers’

Presentatie lang
verwacht omvangrijk
‘Indië-onderzoek' op
17 februari 2022
Op donderdag 17 februari 2022, worden de resultaten
gepresenteerd van het (lang verwachte) onderzoek onder de
titel ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in
Indonesië, 1945-1950’. De opdracht voor dit “breed opgezet
onderzoek” werd in 2016 namens het toenmalige kabinet
gegeven door de ministers Bert Koenders (Buitenlandse
Zaken), Jeanine Hennis (Defensie) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Directe aanleiding voor de regering om dit onderzoeksprogramma in
gang te zetten en te financieren, was de geruchtmakende dissertatie1
van dr. Rémy Limpach, wetenschappelijk onderzoeker bij Defensie
Ondersteuningscommando. Hiermee nam de regering in feite afstand
van haar officiële standpunt gebaseerd op “de Excessennota” (1969),
dat er geen sprake was van ‘systematische’ wreedheden gepleegd door
het Nederlandse leger.

Veteranen bezorgd en sceptisch over onderzoek

Het internationaal opgezette onderzoek, waaraan wetenschappers uit
Indonesië en andere landen meewerkten, komt op het conto te staan
van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. “Dit onderzoek moet
inzicht verschaffen in de aard, de omvang, de oorzaken en gevolgen van
het door het Nederlandse leger toegepaste geweld in het naoorlogse
Nederlands-Indië.”
De Indië-veteranen die nog in leven zijn, de Inspecteur der Veteranen en
andere organisaties van (Indië-)veteranen, wachtten intussen met
scepsis, zorg en ongerustheid de publicaties van het onderzoek af. Men
wijst erop dat, zeker gezien de (werk)titel van het onderzoek, niet alle
aspecten van de ‘Indië-oorlog’, zoals de beruchte ‘Bersiap’-periode
”even veel aandacht (zullen) krijgen. Bovendien zou er geen rekening
zijn gehouden met de ‘tijdgeest’, de (internationaal) geaccepteerde
mores en opvattingen van die oorlogsjaren.”
“De resultaten van het onderzoeksproject zijn
vanaf 17 februari in boekvorm verkrijgbaar.
Uiteindelijk zullen er 12 boeken verschijnen.
Enkele weken na de presentatie worden ze
ook gratis digitaal (open access) beschikbaar
gesteld.”
Zie voor meer informatie (actuele verschijningsdata etc.) uitgeverij Amsterdam University Press: http://aup.nl/odgoi.

1

Dissertatie ‘Die brennenden Dörfer des General Spoor. Niederländische Massengewalt im

Indonesischen Unabhängigkeitskrieg 1945-1949’ (2015, Universiteit Bern, Zwitserland). In 2016
verscheen de Nederlandse handelseditie van het proefschrift onder de titel ‘De brandende
kampongs van Generaal Spoor’. Dr. Rémy Limpach is specialist Nederlandse koloniale geschiedenis in de 20e eeuw. Hij houdt zich vooral bezig met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
1945-1949 en het in deze strijd toegepaste geweld. (Bron: Defensie Ondersteuningscommando).

MexicaanseHond
“Nederland staat er geharnast in!” Minister Wopke Hoekstra,
rookie op Buitenlandse Zaken, waarschuwt Rusland op
strenge toon dat het mag rekenen op ongekend zware sancties mocht het een vinger uitsteken naar Oekraïne. Neen, het
westen is het uit de hemel vallen van ‘groene marsmannetjes’
die de Krim onverhoeds annexeerden voor Moedertje Rusland
niet vergeten.
Wij staan er dan ook geharnast in en ook de EU liet zich, hoewel niet unisono, - met name Duitsland houdt zich angstvallig
gedeisd -, niet onbetuigd. Wordt het menens? Daar heeft
het veel van weg. Nederland stelt de gloednieuwe F-35’s en
“landgebonden eenheden” beschikbaar ten behoeve van de
snelle interventiemacht van de NAVO die “de afschrikking en
verdediging” versterkt, schreef minister van Defensie Kajsa
Ollengren aan de Tweede Kamer.
Alleen maar dreigen met economische sancties mochten
de Russen hun legeroefeningen over de Oekraïense grens
heen willen voortzetten, “is een gepasseerd station” sprak
Hoekstra resoluut in de volksvertegenwoordiging. In de rug
gesteund door de minister van Defensie kondigde hij dan ook
het eerste pakket militaire maatregelen aan.
Versterking is broodnodig. Zo ook de hulp van grote broer
Amerika want Europa is bij lange na niet in staat zich de Russische beer van het anorexia defensielijfje te houden. Dat zeggen zowel Hoekstra als CDS Onno Eichelsheim. “Is Europa,
zij het in een NAVO- of een EU-kader, tot actie in staat? En
hebben we de nodige capaciteiten om onze belangen te verdedigen. Het algemene antwoord is: nee dat doen we niet”,
sprak de CDS onlangs onomwonden.
De Duitsers houden ook in dit geval de Teutoonse kaken
stijf op elkaar. Een vlagofficier leek zich zelfs met gusto in
het kamp van de Russische ‘Babaika’ (boeman) te scharen
door op te merken dat die terecht vraagt om “respect en
veiligheidsgaranties”. De viceadmiraal heeft inmiddels het
veld moeten ruimen, maar toch! Gazprom: de machtspositie
van Rusland als de grootste pusher van gas aan Europa, zou
wel eens het (fatale) effect van een fragmentatiebom kunnen
sorteren binnen de Europese Unie.
Onderwijl in Nederland, het eertijds zo ordelijke,
keurig aangeharkte landje, onder het schild met de trotse
wapenspreuk ‘Je maintiendrai! Ik zal handhaven!’ Maar daar is
ernstig de klad in gekomen, sinds ordehandhavers met name
in de beginjaren ’60, in toenemende mate van doen kregen
met gezagsondermijning, gedoogbeleid op velerlei gebied en
niveau, en het uniform van de diender zijn gezagsuitstraling
goeddeels verloor. Het devies van de gekleineerde regenten
werd allengs: ‘Ik zal met graagte gedogen’.
Corona legde de teloorgang van waarden, normen en gezag
meedogenloos bloot en het wachten is op de doodsteek, - de
coup de grâce! Immers, wat zien wij gebeuren? ‘Gezagsdragers en -handhavers’: burgemeesters, politiechefs e.a.
beklimmen, - kinderen van de jaren ’60 -’70 die ze zijn -,
onbekommerd het mediapodium om onomfloerst mee te
delen dat ‘handhaving’ geen of lage(re) prioriteit geniet in hun
respectievelijke balboekjes.
Zelfs de voorman van het Veiligheidsberaad (voorzitters van
de 25 veiligheidsregio’s die ons land telt) Hubertus Maria Franciscus Bruls, burgemeester van Nijmegen, lijkt zijn neiging tot
‘gedogen’ in plaats van handhaven, bij tijd en wijle nauwelijks
te kunnen intomen.
De bekroonde auteur Ilja Leonard Pfeijffer hekelde dit subversieve gedrag in een recente column (HP 20-01-22).
“Het feit dat de lokale overheid openlijk ingaat tegen de
landelijke regering, is niet zomaar een ludieke protestactie,
een onschuldig signaaltje aan Den Haag of een kwestie van
een oogje dichtknijpen om de lieve vrede te bewaren. Het is
niets minder dan een constitutionele crisis, in die zin dat de
machtsverhoudingen zoals ze in de Grondwet zijn verankerd
willens en wetens worden genegeerd. Het
is, helemaal los van wat we van de pandemie en de coronaregels vinden,
een buitengewoon ernstig feit.
Een overheid die geen gezag afdwingt, verliest zijn gezag. Iedereen die kinderen heeft opgevoed,
weet hoe dat werkt.”
Waarvan akte! Waakzaamheid is
geboden!
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CMC Werkgroep Reservisten o

Recentelijk is de CMC Werkgroep Reservisten opnieuw op (werk)bezoek
geweest bij de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (tevens Inspecteur der
Reservisten en Inspecteur der Veteranen), luitenant-generaal der mariniers
Frank van Sprang. De CMC Werkgroep Reservisten gaat twee keer per jaar
langs op het Gooise Landgoed De Zwaluwenberg waar de IGK kantoor houdt.
Zoals altijd worden vooraf de te bespreken
punten gevraagd aan de leden van de werkgroep en daaruit wordt een selectie gemaakt
om te bespreken met de IGK.
De overleg en spreektijd met de IGK is
anderhalf uur. Vandaar dat er een selectie
plaatsvindt van de te bespreken onderwerpen.
Bij dit overleg komen alleen bedrijfsvoeringsaspecten aan bod. Dit keer werd wel, op verzoek
IGK, gesproken over hoe de reservisten het
(afwijzen van het) Arbeidsvoorwaardenakkoord
hebben ervaren.
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IGK luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang.

Bespreekpunten

De navolgende punten werden besproken met
de IGK:
• Stand van zaken van de HR-transitie c.q.
nieuwe contractvormen
• Voortgang van de brochures voor de verschillende OPCO's
• Flexibiliteit/aanstellingsduur huidige contractvormen
• Digitalisering van de appellijsten
• ZZF-dagen uitbetalingsperikelen vier of acht
uur
• Zeven-dagen-regeling afgelasten oefeningen
c.q. inzet
• Kennisniveau en gedragingen van de Divisie
Personeel en Organisatie Defensie (DPOD)
(waaronder de selfservice op het intranet).
Hierna worden de bespreekpunten verder
verwoord:

Stand van zaken HR-transitie c.q.
nieuwe contractvormen

Hierover werd tussen de aanwezigen gediscus-

sieerd hoe men dit ervaart. Uiteraard was het
voor alle aanwezigen duidelijk dat afgewacht
dient te worden tot de besprekingen tussen
Defensie en de bonden hierover van start gaan.

Voortgang brochures voor OPCO’s

Over de progressie bij de brochures voor
verschillende OPCO’s gaf de technisch
voorzitter (VZ) een update. De Groep Luchtmacht Reserve is in het bezit van de brochures
Algemeen, Sociale zekerheid en Uitzending. De
Landmacht is in het bezit van de brochure
Uitzending. De brochures Algemeen en Sociale
Zekerheid zijn in de laatste afrondende fase bij
de Landmacht. De Marechausseereserve is
tevens in de afrondende fase voor wat betreft
de brochures Algemeen, Sociale Zekerheid en
Uitzending. De Marinereserve haakt aan na het
voltooien van de brochures voor de Landmacht
en Marechaussee.
De Directeur Personeel CZSK heeft aangegeven dat CZSK ook wil meedoen met de
brochures maar dan wel ‘paars opgezet’ dat wil
zeggen in krijgsmachtbrede opzet. Dit is
uiteraard een voorstel dat met open armen is
ontvangen. De aanvang van de paarse brochures is voorzien in het tweede of derde kwartaal
2022.

Flexibiliteit/aanstellingsduur langdurige inzetvormen

Vanuit alle OPCO’s is bij de IGK gepleit om de
huidige “langdurige inzetvormen” zoals
Individuele Inzet Reservisten ( IIR), Individuele
Opdracht (IO), Persoonlijke Inzet Reservisten
(PIR) zoveel als mogelijk is, binnen de geldende
regelgeving, in de huidige situatie aan te
passen richting de positie van het beroepspersoneel. Uiteraard was voor iedereen duidelijk
dat voor echte verbetering in deze inzetvormen
zal moeten worden afgewacht wat hierover
t.z.t. in het Georganiseerd Overleg wordt
besloten.

Digitalisering van de appellijsten

Vanuit de CMC Werkgroep Reservisten is
opnieuw aandacht gevraagd voor het digitaliseren van de appellijsten. De reden hiervoor is dat

ALGEMEEN
Met een waslijst aan bespreekpunten

op (werk)bezoek bij de IGK
nog steeds wordt gewerkt met het oude
systeem van (papieren) appellijsten. Dit oude
systeem kent verschillende gebreken waardoor
geregeld vertraging en fouten in de uitbetaling
voorkomen. In de burgermaatschappij heeft de
digitalisering van aanwezigheidssignalering al
haar nut bewezen.

ZZF uitbetalingsperikelen

Uiteraard zijn bij de IGK ook de uitbetalingsperikelen rondom de zaterdag/zondag, feest en
gedenkdagen vergoeding (ZZF) besproken. Er
heerst binnen de organisatie onduidelijkheid of
er nu vier of acht uur ZZF-vergoeding moet
worden betaald. De uitvoering van de regelgeving hierin is onduidelijk.

zeven dagen voor aanvang. Deze regeling is
ook niet besproken met de medezeggenschap.
Let wel: deze regeling is het terrein van het
Georganiseerd Overleg!

Kennisniveau en gedragingen DPOD

De werkgroep maakt zich grote zorgen over het
kennisniveau en de gedragingen van de DPOD.
De werkgroep heeft geconstateerd dat er
foutieve informatie wordt verstrekt. Deze
verstrekte informatie is in strijd met wet- en
regelgeving. Bij navraag hierover geeft de
DPOD een ontwijkend antwoord.
Al met al een prima gesprek met de IGK en zijn
medewerker (staflid). Op naar het volgende
onderhoud.

Zeven-dagen-regeling afgelasten
oefeningen c.q. inzet

De ‘zeven-dagen-regeling’ vanuit de HDP kwam
voor alle betrokkenen geheel onverwachts. De
regeling is de eerste officiële regeling vanuit de
HDP. Zij is bedoeld om aan te geven dat uitbetaling van de toegezegde uren tijdens een
oefening of inzet zal gebeuren. De oefening of
inzet moet dan wel afgelast worden binnen
7

COLUMN

Defensie: het einde van
het ‘vredesdividend’
Het kabinet Rutte IV gaat investeren in Defensie. Na 25 jaar incasseren van het ‘vredesdividend’ na het einde van de Koude Oorlog, met alle krimp en kramp van dien,
komt er nu eens een fors bedrag naar Defensie toe. Het werd wel tijd.
Uit de lucht vallen komt deze
investering echter niet. Door de
vorige Amerikaanse president
Donald Trump is vele malen
scherper dan door zijn voorgangers
duidelijk gemaakt dat Europa meer
zelf moet doen als het om haar
veiligheid en verdediging gaat. De
veiligheid van Europa is niet
Amerika’s eerste prioriteit, ook al
blijft de trans-Atlantische solidariteit
voorlopig wel bestaan. Het
presidentschap van Trump was een
harde wake up call, voor de NAVO
en de EU.

Na Rutte III
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Het kabinet Rutte III heeft wel op
de wake up call ingespeeld, maar
nog steeds niet volledig aan de
norm voor de bijdrage aan de
NAVO voldaan. Wel was er een
begin van een visie. De nota van
Buitenlandse Zaken (BuZa) uit 2018
‘Wereldwijd voor een Veilig
Nederland’ uit 2018 is weliswaar
erg globaal in de aanduiding van
veiligheidsrisico’s die ons land
loopt, en mist een scherpe
prioriteitstelling, maar ze legde wel
een Geïntegreerde Buitenland- en
Veiligheid Strategie (GBVS) op tafel
met drie speerpunten: voorkomen,
verdedigen en versterken. De
Defensienota uit hetzelfde jaar
‘Investeren in onze mensen,
slagkracht en zichtbaarheid’ werkte
dit uit voor de krijgsmacht, maar
substantiële investeringen bleven
uit. Anno 2022 is er precies het
tegendeel: er is nu wel geld, maar
slechts een summiere aanduiding
van hoe dit precies besteed gaat
worden. De omvang van de
investeringen wettigt een nieuwe
Defensienota.

Regeerakkoord

Want erg veel wijzer worden we
nog niet van de defensieparagraaf
in het regeerakkoord van Rutte IV.
Duidelijk wordt dat Nederland zich
in de NAVO meer ‘op de eigen
regio’ gaat richten, heet het. Dat
zijn dus de buitengrenzen van de
EU en het Caribisch gebied. Dit
klinkt tevens als een beperking van
commitments in Afrika en het

Midden Oosten. Er bestaan geen
Nederlandse regeerakkoorden
waarin de trouw aan de NAVO niet
wordt beleden. Maar halen we nu
eindelijk wel de norm voor onze
bijdrage?
Daar waar de EU ter sprake komt
in het regeerakkoord, gaat het juist
niet zoals bij de NAVO-paragraaf
over concentratie op kerntaken
maar over uitbreiding van ‘gemeenschappelijke missies en oefeningen’, en ook ‘Rapid Deployment
Capacity’ (RDC) wordt genoemd.
Zo bezien bevat het regeerakkoord,
hoe summier ook, een strategisch
heet hangijzer: hoever blijft
Nederland gaan in het volgen van
de prioriteiten van de grote
bondgenoot, de VS? En wat heeft
nu de echte prioriteit: de NAVO of
EU? Of ligt er voor Nederland een
heldere taakverdeling tussen EU
en NAVO in het verschiet, waarbij
de EU de preventie doet uit het
GBVS, en de NAVO de verdediging,
waarbij de ‘versterking’ voor beide
instellingen geldt? Maar wat krijgt
dan prioriteit? Ook een versterkt
defensie kan haar geld maar een
keer uitgeven.

Europa (OVSE) - en collectieve
verdediging - het unique selling
point van de NAVO. Hoe dan ook
roept het regeerakkoord een
discussie op door de concrete
tekst, die al dan niet toevallig ook
kan worden gezien als een
discussie tussen twee ministeries
- BuZa en Defensie - en twee
politieke partijen waarvan er een in
militaire aangelegenheden meer
NAVO-gezind is en de andere meer
EU-gezind. Door Defensie een zak
geld mee te geven is in elk geval
duidelijk dat Defensie iets in te
brengen heeft en niet door BuZa
kan worden bejegend als een
‘ijzerwinkel met personeel’, zoals
de Nijmeegse polemoloog Leon
Wecke de reflexen van BuZa
richting Defensie ooit typeerde.

Strategisch onafhankelijk

De versterking van de internationale samenwerking, ook genoemd
in de defensieparagraaf, is eveneens een onduidelijke formule.
Deze kan namelijk betekenen dat
Nederland nog meer taken aan de
bondgenoten wil uitbesteden en
kosten elders wil neerleggen dan
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MERKSTENEN
‘Worden als een kind’

Een pleidooi voor meer
mastodonten in de media!
In de laatste week van 2021 overleden twee markante persoonlijkheden,
beiden op zeer hoge leeftijd. Een derde, even hoogbejaarde en even markante persoonlijkheid, vervulde een belangrijke rol als verteller van een
eigentijds kerstverhaal in een kerst-televisieprogramma van KRO-NCRV.

Ik heb het over de Zuid-Afrikaanse
aartsbisschop Desmond Tutu, over
voormalig diplomaat en vredesactivist Edy Korthals-Altes en over
schrijver/politicus Jan Terlouw.
En nu ik dit schrijf, schiet me ook
de naam van generaal Ted Meines
te binnen, wiens stoffelijke resten
afgelopen najaar met een kleine
plechtigheid zijn herbegraven op de
veteranenbegraafplaats in Loenen.
Bij de betekenis van genoemde
mensen is en wordt door anderen
al uitgebreid stilgestaan. Ik ga dat
hier niet herhalen, laat staan
verbeteren. Wel vind ik het
boeiend, op te merken hoe deze
zeer ouden, die allen het voorrecht
hadden dat ze helder van geest
gebleven zijn, naarmate ze ouder
werden alleen maar meer respect
en aandachtig gehoor vonden.
Hetzelfde respect en dezelfde
aandacht die bijvoorbeeld ook de gelukkig nog levende - hoogbejaarde Jan Terlouw, de Dalai Lama
of de dichter Huub Oosterhuis ten
deel vallen, als dezen hun levenswijsheid delen met een nieuwe
generatie aanstaande academici,
een zaal vol spirituele zinzoekers of
een kerk vol potentiële kerkverlaters.
Zeggen deze mastodonten dan
zulke nieuwe dingen? Eigenlijk
helemaal niet! Ik zou bijna zeggen:
integendeel! Het zijn waarheden
die de mensheid door alle eeuwen
heen gehuldigd heeft: dat je zonder
hoop niet leven kunt, dat de liefde
de meest kostbare gave is die ons
mensen is geschonken, dat een
knap uiterlijk, rijkdom, bezit, status
en roem allemaal vergankelijk zijn
en geen blijvend geluk bieden en
dat geen mens zonder naasten

kan. Maar uit de mond van
mensen die in een lang leven deze
waarheden gaandeweg (her)
ontdekt en ervaren hebben, en die
alleen al vanwege hun leeftijd geen
enkele behoefte aan, of noodzaak
tot bluf en blabla hebben, klinken
deze woorden als evangelie.
Van deze mensen verdragen we
zelfs dat ze - als dat tot hun
geestelijke bagage behoort - openlijk over hun geloofsvertrouwen
spreken, zonder dat dit als seniel
geneuzel wordt afgedaan. Jezus
zegt dat we moeten ‘worden als
een kind’, om iets van het Koninkrijk van God gewaar te worden. Dit
soort mensen zijn op die weg
waardevolle gidsen voor ons
allemaal.
Genoemde mastodonten belichamen in mijn ogen waar het in het
leven werkelijk om draait en ik
denk dat we er als samenleving
enorm van opknappen, wanneer
we in de media iets vaker deze
mastodonten aan het woord en in
beeld krijgen, in plaats van allerlei
‘influencers’ met een overdosis
aan geldingsdrang en een navenant
gebrek aan levenswijsheid en
zelfrelativering.

Desmond Tutu

1
Dalai Lama
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2
Edy Korthals Altes

3
Huub Oosterhuis

4
Jan Terlouw

5
LGen Ted Meines

Henk Fonteijn
was geestelijk verzorger bij de
KL (CLAS).
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Foto's 1 en 6: Wikipedia
Foto 2: PIME Asia News
Foto 3: Kerk in Den Haag
Foto 4: Thomas Talk
Foto 5: Screen shot College Tour

MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschapsorgaan gegroeid e
Medezeggenschap heeft een lange geschiedenis in Nederland, wettelijk vanaf 1950
toen de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in werking trad. Bij Defensie is de
medezeggenschapsgeschiedenis korter: grofweg vanaf de jaren ‘70, ’80 en vanaf
1999 hanteren we het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD).
Na zoveel tijd is het medezeggenschapsorgaan in Nederland (bij Defensie de medezeggenschapscommissie) een geaccepteerd
onderdeel van bedrijven en organisaties
geworden.

Aandachtspunten voor medezeggenschap

Die acceptatie van het medezeggenschapsorgaan in Nederland betekent niet dat alles
perfect gaat. Zo blijft de strategische invloed
van de medezeggenschap over het geheel
van Nederland gekeken, steken en is er
sprake van afnemende interesse om deel te
nemen aan de medezeggenschap.

Afnemende interesse in deelname in
MC
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De afnemende interesse is al langer dan tien
jaar het geval. Werknemers zijn nu veel
drukker dan toen de medezeggenschap voor
het eerst (officieel) werd ingevoerd. Dat
wordt als reden voor de verminderde animo
voor medezeggenschap genoemd. Werk is
sterk geïntensiveerd. Bedrijven, organisaties
en ook Defensie heeft het aantal medewerkers teruggebracht met een beperkte
aanpassing van de hoeveelheid werk die
gedaan moet worden.

Knelpunt: tijd

Na de invoering van het BMD in 1999 is
Defensie sterk gaan reorganiseren. Defensie
moest bezuinigen, waarbij haar taken niet
noemenswaardig werden teruggebracht.
Defensie bezuinigde door de uitvoering van
taken efficiënter te maken waardoor deze
met minder personeel konden worden
verricht. Of dat echt het geval was/is laten wij
in het midden.
Duidelijk was wel dat door de inkrimping van
het personeelsbestand bij Defensie de tijd
voor onderling overleg in de medezeggenschap en met de medezeggenschap minder
werd. De uren voor de medezeggenschap
(voorbereiden/vooroverleg/overleg/schrijven
van adviezen/organiseren van verkiezingen
enz.) waren niet opgenomen als vaste
noodzakelijke uren bij de eenheid. Dat is nog
zo. Gevolg is dat medewerkers minder tijd
hebben om medezeggenschap in werktijd te
doen. Ze krijgen misschien wel de tijd, maar
het werk gaat door. De tijd die tijdens werktijd
aan medezeggenschap wordt besteed, moet
door collega’s worden opgevangen of door
het MC-lid zelf.

Boven op de krimp in banen bij Defensie,
hadden en hebben minder mensen interesse
in werken bij de organisatie. Het gevolg
hiervan was en is dat Defensie een groot
aantal vacatures kent. Het gaat daarbij vooral
om militaire functies. Door de vacatures moet
het werk met nog minder mensen gedaan
worden. Dat zet nog meer druk op de tijd voor
medezeggenschap. Het werk dat af moet,
blijft namelijk.

Ontwikkelpunt: verkrijgen strategische invloed: artikel 25 en 28 BMD

Het tweede punt van aandacht bij de medezeggenschap, naast de verminderde interesse/tijd voor het MC-werk, is dat de strategische invloed (nog) beter moet en kan. De
strategische invloed van de medezeggenschap bij Defensie is toegenomen met het
instellen van de centrale medezeggenschapscommissie (CMC) en de defensieonderdeelmedezeggenschapscommissies (DMC’s).
Uit de berichtgeving op de website van de
CMC www.CMC-defensie.nl
bijvoorbeeld is te halen dat de CMC deelnemer dan wel toehoorder is bij veel overleggen
binnen Defensie waar strategische zaken
worden voorbereid en besproken. Ook in haar
jaaroverzicht is te lezen dat de CMC betrokken is bij strategische onderwerpen binnen
Defensie en daarover mee heeft mogen
denken en praten.
De CMC geeft op haar website uitleg hoe een
MC meer strategische invloed kan krijgen.
Dat kan door de cyclus van beleid – plannen
– begroting (BPB) van de eenheid te volgen
en te koppelen aan overlegvergaderingen van
de MC met het hoofd diensteenheid (HDE).
De vergaderingen over de algemene zaken bij
de eenheid, die volgens BMD artikel 25 lid 3
en artikel 28 lid 2 gehouden moeten worden,
zijn bij uitstek de vergaderingen waar de
BPB-cyclus besproken zou moeten worden.
Dit zijn structureel de belangrijkste vergaderingen in een jaar.

Artikel 25. Onderwerp van overleg

3 Ten minste tweemaal per jaar wordt in een
overlegvergadering de algemene gang van
zaken bij de diensteenheid besproken.

Artikel 28. Informatierecht

2 Het hoofd van de diensteenheid verstrekt
mede ten behoeve van het in artikel 25, derde
lid, bedoelde overleg ten minste tweemaal

MEDEZEGGENSCHAP
To e k o m s t m u z i e k o f n u a l r e a l i t e i t : m e e r s t r a t e g i s ch e i nv l o e d e n i n s p r a a k

en geaccepteerd binnen Nederland

Deze vergaderingen over de algemene zaken
bij een eenheid/organisatie/bedrijf worden
ook in de WOR genoemd. Dat is terug te
vinden in artikel 24 lid 1. Wat in de WOR in
één artikel staat is in het BMD in tweeën
geknipt. De tekst in de WOR komt daardoor
duidelijker/krachtiger over. Maar ook met de
tekst verdeeld over twee artikelen in het
BMD kan de MC goed uit de voeten.
Wij adviseren MC’s om deze vergaderingen over de algemene zaken bij de
eenheid altijd en elk jaar in te plannen en
te koppelen aan de BPB cyclus van de
eenheid.

Meer mensen inspraak

Met dat de medezeggenschap meer grip
krijgt op strategische zaken, kunnen andere
zaken die nu in de medezeggenschap
besproken worden, denk bijvoorbeeld aan
roosters, misschien met andere
inspraak tot stand komen.
Digitale communicatietechnieken kunnen hierbij helpen.
Sinds de invoering van de
medezeggenschap is op
communicatiegebied veel
Defensieveranderd. Er zijn meer en
onderdeel
snelle methoden van communicatie mogelijk, waar vroeger
CLAS
vergaderen, bellen of een brief
CZSK
de enige mogelijkheden waren.
CZSK
Nu kunnen de achterban van de
CZSK
MC, experts en anderen digitaal
DMO
benaderd worden. Aan hen kan
CZSK
worden gevraagd te vertellen
DMO
wat hun blik op een onderwerp
DOSCO
is, wat belangrijk is voor het
CLAS
werk en ook wat belangrijk is
CZSK
voor henzelf. Die informatie
CZSK
wordt vervolgens door de
CLAS

medezeggenschapscommissie (MC) meegenomen in het overleg met het hoofd diensteenheid (HDE).
In de toekomst kunnen de MC en het HDE
een kader afspreken voor bijvoorbeeld de
roosters. Vervolgens kunnen zij het opstellen
en accepteren van de roosters aan de
medewerkers van de afdelingen en leidinggevenden overlaten. De afspraak kan daarbij zijn
dat zodra de medewerkers van de afdeling en
de leidinggevende er niet samen uit komen,
het onderwerp aan de MC en HDE wordt
voorgelegd.
Geleidelijk aan kunnen meer onderwerpen zo
besproken en besloten worden. Door gebruik
te maken van de digitale techniek en de
onderwerpen bij de personen neer te leggen
over wie het gaat, zal de informatie die de MC
krijgt toenemen. De MC zorgt voor de regie,
zorgt dat het onderwerp voldoende wordt
besproken, dat medewerkers de gelegenheid
krijgen input te leveren en dat die input ook
wordt gebruikt bij het komen tot een besluit.
De praktijk zal uitwijzen voor welke onderwerpen en wanneer deze andere inspraak werkt.
Misschien laten MC’s nu al meer zaken over
aan het werkoverleg, waarbij zij als vangnet
beschikbaar blijven.
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Tip voor MC’s is om deze andere manier van
inspraak op een aantal onderwerpen te proberen. Niet alles zal lukken. Een goed gevolg zal
zijn dat de medewerkers (de achterban)
doordat zij ook zelf directe inspraak krijgen op
hun interessegebied zich ook ‘medezeggenschapper’ gaan voelen. De band tussen
achterban en de medezeggenschapscommissie, die de inspraak mogelijk heeft gemaakt,
zal nog beter worden en de interesse voor de
medezeggenschap zal toenemen.

Overzicht MC-verkiezingen

CLSK

Eenheid

Verkiezingen

Opgeven vóór

43 GNK

7 februari

Gesloten

Marinierskazerne Savaneta

7 februari

Gesloten

Marinekazerne Suffisant

7 februari

Gesloten

Marinebasis Parera

7 februari

Gesloten

MC Directie en Stafdiensten van JIVC

14 februari

Gesloten

MARSOF

28 februari

Gesloten

JIVC ITCC

1 maart

Gesloten

Staf DGO

22 maart

8 februari

MATLOGCO/LOGISTIEK

7 april

1 maart

KMTO

11 april

21 februari

Zr.Ms. Mercuur

22 april

4 maart

101 Geniebataljon

25 april

14 maart

Groep Luchtmacht Reserve (GLR)

1 mei

20 maart

MC

per jaar schriftelijk algemene gegevens over
het functioneren van de diensteenheid in het
verstreken tijdvak en het verwachte functioneren in het komende tijdvak. Het hoofd van
de diensteenheid doet in dit kader mededeling over maatregelen die hij in voorbereiding
heeft betreffende de aangelegenheden,
bedoeld in artikel 29, eerste lid. Daarbij
worden afspraken gemaakt over het tijdstip
waarop en op welke wijze de medezeggenschapscommissie in de besluitvorming wordt
betrokken.

SOD

Staatssecretaris ziet mogelijkheden

Woensdag 26 januari jl. ontvingen wij van de staatssecretaris
van Defensie, mr.drs. C.A. van der Maat, een uitnodiging voor
een vergadering van het SOD op dinsdag 8 februari aanstaande. In een duidelijke en heldere brief schetste de staatssecretaris een voor hem duidelijk beeld van de mogelijkheden die hij
ziet om gezamenlijk als sociale partners tot een nieuw pakket
aan arbeidsvoorwaarden te komen.
Eerder was al bekend geworden dat het kort
geleden aangetreden kabinet structureel en
incidenteel extra geld beschikbaar stelt voor
Defensie. Structureel gaat het daarbij om 3
miljard euro, en door incidenteel geld loopt
dit binnen de huidige kabinetsperiode op tot
zelfs 4,2 miljard euro in 2025.

Ongewenste situatie
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De belangrijkste constatering voor het
personeel van Defensie was echter dat door
het nieuwe kabinet duidelijk is aangegeven
dat van deze extra financiële ruimte 500
miljoen euro voor het moderniseren van het
loongebouw en arbeidsvoorwaarden
beschikbaar is. Dat dit kei- en keihard nodig
is bleek begin januari wel. Mede omdat er
nog geen arbeidsvoorwaardenakkoord was
bereikt vanaf 1 januari 2021 en de laatste
salarismutatie binnen de sector Defensie
alweer dateert van 1 juli 2020, terwijl het
wettelijk minimum(jeugd)loon wel halfjaarlijks werd aangepast, deed zich de ongewenste situatie voor dat het minimum(jeugd)
loon hoger was dan het militair specifiek
minimum(jeugd)loon. Wij hebben op 17
januari jl. de staatssecretaris hiervan per
brief op de hoogte gesteld en met klem
verzocht om, vooruitlopend op de nog te

starten arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, de betreffende wedde per 1 januari
2022 aan te vullen tot minimaal het wettelijk
minimum(jeugd)loon zoals dat per 1 januari
2022 van toepassing is. Omdat ook Defensie
zich als werkgever dient te houden aan de
wet, verwachten wij een positief antwoord
van de staatssecretaris op onze brief.

Perspectief, respect en waardering
voor personeel

Eerder spraken wij al de hoop uit dat het
overlegjaar 2022 de boeken in zal gaan als
het jaar van de definitieve ommekeer voor
het Defensiepersoneel. In zijn uitnodiging
voor een SOD op 8 februari blikt de staatssecretaris terug op het SOD van 2 december jl.
Tijdens dit SOD maakten de vakbonden de
werkgever duidelijk dat het voorliggende
maximaal haalbare pakket op basis van de
geboden arbeidsvoorwaardenruimte voor de
periode 1 januari 2021 tot en met 1 januari
2022, door de leden was afgewezen. Ook
een door Defensie gehouden enquête onder
het personeel gaf dezelfde uitkomst.
Het ontbrak in het voorliggende pakket
namelijk aan perspectief en, belangrijker
nog, aan respect en waardering voor het
Defensiepersoneel. De vakbonden gaven
tevens aan dat zij in de diverse achterbanraadplegingen een houding van gelatenheid
bespeurden bij hun leden ten aanzien van
het onderwerp arbeidsvoorwaarden. De
staatsecretaris ging hier in zijn uitnodiging
voor het SOD op in door te stellen dat deze
gelatenheid alleen doorbroken kan worden
door het bieden van perspectief. Een
perspectief van waardering en respect in de
vorm van loon en modernisering van de
arbeidsvoorwaarden waaronder het loongebouw voor militairen en het personeelssysteem van Defensie.
Dit zijn belangrijke stappen die gezet dienen
te worden, tezamen met een duidelijke

SOD
Ve r g a d e r i n g S e c t o r o v e r l e g D e f e n s i e o p 8 f e b r u a r i

voor nieuw pakket arbeidsvoorwaarden
indicatie welke financiële en beleidsmatige
mogelijkheden er zijn, om snel significante
vooruitgang te kunnen boeken op deze
belangrijke onderwerpen. Voor de ACOM
dienen deze belangrijke voorwaarden vooraf
duidelijk te zijn alvorens wij het arbeidsvoorwaardenproces kunnen aanvangen.

Voldoende vertrouwen voor onderhandelingen

Staatsecretaris Van der Maat geeft in zijn
uitnodig tevens aan dat los van de eerder
genoemde structurele 500 miljoen euro voor
modernisering van het loongebouw en de
arbeidsvoorwaarden, ook de arbeidsvoorwaardenruimte uit 2021 en die voor 2022 en
2023 (nog door het kabinet te bepalen)
beschikbaar zijn. Zijns inziens, en dat
onderschrijven wij, biedt dit perspectief om
als sociale partners het formele overleg te
hervatten en in deze onderwerpen stappen
te zetten om snel resultaat te bereiken. De
staatssecretaris zou dit overleg willen voeren
in het licht van een breder pakket betreffende een arbeidsvoorwaardenakkoord voor
een periode van maximaal 3 jaar (2021 tot en
met 2023).

Drukke en dynamische tijd

Als sociale partners hebben wij gezamenlijk
een grote verantwoordelijkheid en staan wij
voor de uitdaging om in het belang van het
Defensiepersoneel en de organisatie, maar
wel in deze volgorde, snel tot een nieuw
arbeidsvoorwaardenresultaat te komen.
Onze voorzitter gaf in zijn voorwoord al aan
dat wij als ACOM altijd klaar staan om in het
belang van het Defensiepersoneel in het
algemeen en onze leden in het bijzonder de
onderhandelingen met Defensie te beginnen.
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Ook voor wat betreft de voorliggende
onderwerpen zoals modernisering van het
loongebouw en arbeidsvoorwaarden, hebben
wij diverse voorstellen en ideeën klaarliggen
om de onderhandelingen in te gaan. Maar
zoals altijd beseffen wij terdege dat, en dat
geldt ook voor onze sociale partners, een
goed voorstel c.q. idee is pas een goed
voorstel of idee als het door sociale partners
samen wordt onderschreven en gedragen.
De ACOM heeft bij de onderhandeling voor
een arbeidsvoorwaardenakkoord vanaf 1
januari 2021 al aangegeven voorstander te
zijn van een meerjarige overeenkomst. Dit
geeft rust en de gelegenheid om andere
onderwerpen op te pakken zonder de
constante druk om te komen tot een
arbeidsvoorwaardenakkoord.
Wij hebben inmiddels laten weten dat de
door de staatssecretaris geschetste mogelijkheden ons voldoende vertrouwen geven
om in te gaan op de uitnodiging voor het
SOD op 8 februari. In die SOD-vergadering
gaan wij dan graag met Defensie en onze
overige sociale partners in gesprek. Daarbij
gaan we bezien of een gezamenlijke overlegagenda is op te stellen voor de komende
arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en
een manier waarop we dit proces gaan
inrichten kan worden geaccordeerd.

Wij gaan een drukke en dynamische tijd in en
zullen u via onze website www.acom.nl en
ACOM Journaal op de hoogte blijven houden
van alle ontwikkelingen.

Betaaldata 2022
Maand

Februari
Maart

Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

24 februari
24 maart

23 februari
24 maart

23 februari
23 maart

* Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de
rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.
** Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Dan kan het wat langer
duren voordat het geld op uw rekening staat. Het hangt af van het
land en uw bank.

SOD
Diver se dienstreisdeclaraties per soneel afgekeurd en niet uitbetaald

KMar hanteert zonder
overleg andere uitleg
rechtspositie dienstreizen
De Koninklijke Marechaussee (KMar) hanteert sinds 17 januari 2022 bij de beoordeling van dienstreisdeclaraties een van de algemene praktijk afwijkende interpretatie van het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD). De ACOM en haar zusterorganisaties VBM, AFMP/MARVER (3 SCO) ontvingen daarover recent signalen van leden.
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C-KMar LGen Hans Leijtens

Deze afwijkende uitleg van het
BDD is een gevolg van een
onderzoek, uitgevoerd door het
Dienstencentrum Human
Resources (DC HR), naar
aanleiding van het declaratiegedrag van medewerkers bij de
Brigade Noord-Holland.

Analyse van dienstreizen

De resultaten van dit onderzoek
waren vervolgens voor de
afdeling Bijzondere Rechtspositie
(REPOS) aanleiding om een
analyse te maken van de dienstreizen die door de KMar-medewerkers werden gedeclareerd.
De uitkomsten van die analyse
zouden aan de basis liggen van
de gewijzigde uitleg van de
regelgeving alsmede tot een
aanwijzing namens de commandant KMar (C-KMar) om diverse
dienstreisdeclaraties niet langer
goed te keuren en uit te betalen.
In die analyse werd onder meer
verwezen naar een uitspraak van
de Centrale Raad voor Beroep in
een zaak die gaat over de
rechtspositie van de Politie. Een
rechtspositie die evenwel op

geen enkele wijze is te vergelijken met de rechtspositie van het
defensiepersoneel. Men wees
daarnaast op een nota reizende
dienstverrichting van de HDP uit
2008. Deze nota is de 3 SCO (de
ACOM en haar zusterorganisaties) niet bekend. Het begrip
‘reizende dienstverrichting’ komt
bovendien niet voor in de
rechtspositie bij Defensie. Bij de
vraag of er al dan niet sprake is
van een dienstreis speelt dit dan
ook geen rol verder.

Aanwijzing van C-KMar

Opvallend is de kennelijke
conclusie in de analyse dat als
defensiepersoneel krachtens de
plaatsingsbeschikking geplaatst
is op een plaats van tewerkstelling (PvT), andere locaties waar
werkzaamheden worden verricht
van het organisatiedeel van
betrokkenen, automatisch de
status van PvT krijgen voor het
aldaar geplaatste personeel. Dit
is, in de opvatting van de bonden
(3 SCO), een onjuiste interpretatie van de regelgeving.
De door REPOS opgestelde
analyse leidde dus, zoals gezegd,
tot een andere uitleg van de
regelgeving en een aanwijzing
van C-KMAR om verschillende
dienstreizen niet meer te laten
goedkeuren en uitbetalen. Over
de gewijzigde uitleg en toepassing van de bestaande regelgeving is op geen enkele wijze
overleg gevoerd tussen Defensie
en de sociale partners. Ook de
medezeggenschap bij KMar is
hierin niet gekend terwijl dit wel
overleg-plichtige zaken zijn die

overeenstemming vergen van
sociale partners. Inmiddels is
gebleken dat diverse dienstreizen
gemaakt door KMar-personeel
niet zijn goedgekeurd noch
uitbetaald.

Gezamenlijke brief 3 SCO

De ACOM (CCOOP), VBM (AC)
en de AFMP/MARVER (ACOP)
hebben naar aanleiding van deze
signalen een gezamenlijke brief
gestuurd aan de voorzitter van de
Werkgroep Algemene en
Financiële Rechtspositie (WG
AFR) met de oproep per direct in
te grijpen en de ‘oude’, van voor
17 januari 2022 gehanteerde
werkwijze binnen de KMar, te
herstellen. De drie bonden willen
binnen 14 dagen schriftelijk een
terugkoppeling ontvangen van de
getroffen maatregelen.
Wij houden u op onze
website www.acom.nl en
via ACOM Journaal op de
hoogte van de ontwikkelingen. De betreffende brief
kunt u vinden op www.
acom.nl of opvragen bij het
secretariaat.

INTERVIEW
Herrezen 306 Squadron gereed en gedreven om te werken met de Reaper MQ-9

Opbouwen en uittesten
informatie-wapensysteem
gebeurt in Caribisch luchtruim
Luitenant-kolonel vlieger (Apache gevechtshelikopter) Boudewijn (‘Bout’) Roddenhof, commandant van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden (sinds september
2018) is “blij en trots” nu de levering af fabriek van vier Reaper drones aanstaande
is. Het betekent een eerste bekroning van noest teamwork en gedurige inspanning
die, begonnen in 2013, vooralsnog uitmondt in het in de komende maanden opbouwen en uittesten van het ultra geavanceerde wapensysteem1 in de Cariben.
306 Squadron herrees in 2018 als
de spreekwoordelijke feniks uit zijn
as2. Een herrijzenis die voor
commandant Roddenhof “voelt als
een overwinning”. Vijf jaar eerder
gingen hij en zijn collega’s aan de
slag met het Luchtmachtproject
gericht op de inrichting van de
(toekomstige) thuisbasis voor
onbemande vliegtuigen van het
type MQ-9 Reaper.
Een ‘gespreid bedje’ op Vliegbasis
Leeuwarden voor het ‘Medium
Altitude Long Endurance Unmanned Aeriel Vehicle’ (MALE UAV)
zoals het nieuw aangekochte
(informatie)wapensysteem van het
Commando Luchtstrijdkrachten
voluit heet.
Nu de Reapers in aantocht zijn,
althans straks in actie komen in de
Cariben, staan overste Roddenhof
en zijn “club gedreven mensen te
trappelen om daadwerkelijk aan
het werk te gaan.”

Beeldanalyse en inlichtingenproducten

Maar ook in de omvattende
‘gereedstellingsfase’ (opleiding van
personeel, bouwen aan infrastructuur) heeft men bepaald niet op
zijn handen gezeten voor wat
betreft de kerntaak van het
squadron: de collectie en analyse
van data en informatie door de
PED-cel (Processing, Exploitation
and Dissemination). “Die analysecapaciteit van het squadron die wij
toen al hadden ingericht, is ingezet
in de strijd tegen terreurorganisatie
ISIS. Dat hebben we ook gedaan
voor de NAVO-missie Resolute

1

Support in Afghanistan. We
hebben video’s van vliegtuigen van
de coalitie geanalyseerd en
daarvan inlichtingenproducten
gemaakt”, licht de squadroncommandant toe.
De PED-cel, toen nog zonder eigen
‘eagle eyes’ in de lucht, mag
niettemin sinds 2018 de analyse en
omzetting in inlichtingenproducten
van zo’n 4.000 uur aan beeldmaterieel, op haar nu al indrukwekkende conto schrijven.
“Een periode om met gepaste
trots op terug te kijken”, liet
luitenant-kolonel Roddenhof
indertijd weten. Door de ‘lessons
learned’, is 306 Squadron goed
voorbereid op de komst van de
eerste vier Reapers.

RPAS

Op Curaçao worden de toestellen
geassembleerd en opgetuigd. Na
het doorlopen van het test- en
evaluatieprogramma zullen ze voor
de rest van het jaar worden
ingezet ter ondersteuning van de
taken van Commandant Zeemacht
in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) waaronder de bestrijding van
drugssmokkel.
Met het ‘uitproberen’ en ‘invliegen’
van de onbemande toestellen in
het Caribisch gebied, met zijn
daarvoor gunstige weersomstandigheden, doet 306 Squadron ook
ervaring op met operaties op een
andere locatie dan de thuisbasis.
Eventuele kinderziektes die zich
kunnen voordoen bij de (satelliet)
verbinding met Nederland, de

aansturing, de beeldanalyse etc.
kunnen dan direct worden
aangepakt.
Het vliegen van/met het MALE
UAV systeem heeft veel weg van
thuis- c.q. op afstand werken via
het onvolprezen internet. In het
geval van de Reapers die af
fabriek3 doorvliegen naar hun
tijdelijke basis op Curaçao, zitten
vlieger en sensoroperator straks
‘thuis’ op Vliegbasis Leeuwarden
en doen hun werk via een
satellietverbinding (RPAS: Remotely Piloted Aircraft System).
Daarnaast bestaat het team uit
technisch personeel voor onderhoud van het toestel en de
systemen.

Operatieconcept

“Ons uiteindelijke concept”, legt
commandant Roddenhof uit, “is
dat we in de buurt van het
operatiegebied de vliegtuigen
hebben staan samen met twee
grondstations (de cockpits op de
grond) waar de besturing wordt
verzorgd. Daar keren de vliegtuigen na de missie ook terug om
getankt te worden en voor
eventueel onderhoud. Vanuit die
basis vertrekken ze en dat gebeurt
via een rechtstreekse straalverbinding. Daarna wordt de besturing
overgegeven aan grondstations in
Nederland waarna de verdere
vliegbewegingen vanuit Leeuwarden gebeuren. Dat is het operatieconcept waarmee we in de loop
van 2022 gaan werken.”
De bedoeling is dat een deel van

Een volledig operationeel MQ-9 Reaper (wapen)systeem bestaat uit vier fully equipped vliegtuigen, een dito aantal grondstations (twee voor vluchten

vanaf de thuisbasis en twee voor het opstijgen en landen vanaf een inzetlocatie), een satellietverbinding en (volbezet) zo’n 130 man/vrouw aan personeel
om de klok rond te kunnen doorwerken.
2

306 Squadron werd oorspronkelijk in 1953 opgericht als fotoverkenningseenheid. Het was in de jaren ‘90 onder meer actief tijdens de oorlog in voormalig

Joegoslavië. Later was de eenheid belast met opleiding van piloten. Het squadron werd in 2010 gedeactiveerd en in september 2018 heropgericht. (Bron:
Defensie).
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het squadronpersoneel, de
commandant incluis, voor de duur
van de Caribische ‘testperiode’ de
matten uitrolt op Hato. Mocht ‘de
politiek’ evenwel beslissen dat
inzet elders noodzakelijk is, dan is
‘omzetting’ zogezegd een fluitje
van een cent.
Op Hato wordt gebruik gemaakt
van de reeds bestaande infrastructuur op het militaire deel van het
internationale vliegveld dat in
gebruik is bij de Amerikaanse
krijgsmacht als Forward Operating
Location (FOL). Maar bij het
Reaper MQ-9 wapensysteem
behoren ook specifieke zaken die
geïnstalleerd en ingericht moeten
worden. Het grondstation (Ground
Control Station), , antennes,
schotels en hangaartent die
allemaal daar een plek moeten
krijgen. Bovendien, zo is de
verwachting, zal het niet bij een
unit van vier toestellen blijven. Er
is namelijk een snel groeiende
behoefte aan inlichtingen en
-producten, met name vanuit de
NAVO, ter aansturing en validering
van informatie-gestuurd optreden.
“Er is vanuit het bondgenootschap
altijd wel een tekort aan middelen
die dit soort inlichtingen kunnen
verzamelen. Daar liggen dus wel
uitdagingen, maar ook groeimogelijkheden”, voorziet overste
Roddenhof.
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Smart wapens

beschikken over AGM-114
Hellfire-raketten, laser- en GPSgestuurde bommen GBU-12
Paveway II en GBU-38 Joint Direct
Attack Munitions (JDAM).
Dergelijke bewapening is momenteel geen onderdeel van de
Defensieplannen, maar de
Nederlandse toestellen zijn er wel
geschikt voor.
De Reaper is de opvolger, de
‘doorontwikkeling’ van de MQ-1
Predator. Zijn er wezenlijke
verschillen?
“Ja, absoluut”, reageert de
commandant van het ‘Reapersquadron’ stellig. “De Predator is een
heel stuk kleiner en daar zit een
zuigermotor op. De Reaper is niet
alleen groter en zwaarder maar
kan door zijn turbopropmotor ook
sneller en hoger vliegen. Vorig jaar
september hebben we op
Leeuwarden een demonstratie
met de MQ-9B Sea Guardian
gehad. We zijn daarvoor heel lang
in gesprek geweest met ILT, de
Inspectie Leefomgeving en
Transport, de Militaire Luchtvaartautoriteit, Luchtverkeersleiding
Nederland, om uiteindelijk alles op
te lijnen zodat het toestel naar hier
kon komen. Dat was noodzakelijk
om in het Nederlandse luchtruim,
hier op de vliegbasis, de aanvliegen vertrekprocedures af te vliegen
zoals we die ontwikkeld hebben

voor de Reaper.”

Opleidingen en trainingen

De ‘demonstratie-Reaper’ betrof
een ‘doorontwikkeld’ model, de
MQ-9B Sea Guardian die, vanuit
Groot-Brittannië gevlogen, de
luchtverkeersleiders op ‘Leeuwarden’ ruim de gelegenheid gaf tot
digitale handshakes met het
toestel. “Een mijlpaal”, oordeelt de
commandant. “Dit laat zien dat het
mogelijk is om met een onbemand
vliegtuig van het formaat MQ-9
Reaper conform onze procedures,
te opereren.”
Voor de meeste vaktechnische
opleidingen en trainingen, “de
wapensysteem-specifieke
componenten, het echt leren
werken met en sleutelen aan het
toestel”, moet het 306 Squadron
personeel zich melden in de
Verenigde Staten (Holloman Air
Force Base, New Mexico of
Hancock Field, New York)4. Maar
de basisvliegopleiding, de basisopleidingen tot onderhoudsmonteur
en de IT- en Inlichtingenopleidingen
zijn in Nederland te doorlopen.
Het ligt vooralsnog niet in de
bedoeling om, naast het ingevlogen personeel van 306 Squadron,
op Curaçao geplaatst Defensiepersoneel en/of lokale krachten aan te
trekken voor het ‘Caribische’
Reaper project.

De Nederlandse Reapers MQ-9
zijn (vooralsnog?) niet bewapend
maar wel voorzien van krachtige
sensoren (HD-kleurencamera’s) en
Synthetic Aperture Radar. “Beter
kun je niet hebben. (-) De Reaper
gaat ons dingen brengen die ik als
vlieger miste. (-) Dit hadden we 20
jaar geleden al moeten hebben”,
juichte een enthousiaste Roddenhof in een eerder interview.
Behalve circa 2 ton aan lading
vervoeren, kan het onbemande
verkennings- en aanvalsvliegtuig
aan ‘smart’ wapens onder meer

3

General Atomics Aeronautical Systems Inc. in Poway, San Diego County, California, VS.

4

De Nederlandse cursisten worden voor de duur van de opleiding ingedeeld bij het 49th Wing Operations Support Squadron] op Holloman Air Force Base.

Het gaat om vliegers en sensoroperators.

ALGEMEEN
Nieuwe online suppor tgroep KNAK:

‘Taboe binnen de krijgsmacht op
mentale gezondheid doorbreken’
“Schaam je niet. Kom met je verhaal naar buiten. Praat erover, want je bent
niet alleen.” Oproepen van de initiatiefnemers, Renaldo Ishaak en Robin
Imthorn, van het online platform KNAK (“afgeleid van knakmoment”).
‘Geknakt, maar niet gebroken.’
Met het nieuwe hulpplatform
beogen Ishaak en Imthorn,
‘PTSS-ervaringsdeskundigen’ op
dit gebied, het kennelijke taboe
binnen de krijgsmacht op ‘praten
over mentale gezondheid’, te
doorbreken.

PTSS lotgenoten

Renaldo Ishaak is teamleider bij de
KMar op Schiphol en was als
marechaussee-biker als eerste
hulpverlener ter plaatse bij de
aanslag op Koninginnedag 2009 in
Apeldoorn. Hij schreef een boek
over zijn traumatische ervaringen:

First Responder (zie AJ#07/08-21).
Marinier Robin Imthorn, Afghanistanveteraan bij wie 9 jaar na
uitzending PTSS werd vastgesteld,
werkt sinds kort bij de Militaire
Geestelijke Gezondheidszorg
(MGGZ). Imthorn wil bij de MGGZ
zijn ervaringen inzetten om
lotgenoten weer op de been te
helpen.
De lancering van KNAK had plaats
op 17 januari jl., Blue Monday,
‘Depri-dag’, in het Nationaal Militair
Museum.

BlueSupport

Eerder richtte Ishaak samen met
zijn toenmalige KMar-collega en
lotgenoot Emiel Jansen, BlueSupport op , een “laagdrempelige
hulpgroep” die in eerste instantie
voornamelijk bedoeld was voor het
eigen krijgsmachtdeel. (Zie voor
een interview met Emiel Jansen
AJ#11-21).
Op het Instagram-account van
KNAK (@knakmoment) zijn onder
meer videoclips van Defensiecollega’s en hun thuisfront te zien.

‘ N e g a t i e v e u i t s t r a l i n g o p n e u t r a l i t e i t v a n d e k r i j g s m a ch t ’
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CDS hekelt gebruik ‘militaire outfits’ bij
demonstraties tegen coronamaatregelen
De Commandant der Strijdkracht (CDS), generaal Onno Eichelsheim,
heeft geen goed woord over voor mensen die bij demonstraties tegen de
coronamaatregelen, misbruik maken van “ons uniform en waar het uniform voor staat”. De hoogste actief dienende militair in ons land schrijft
dit in zijn weblogbericht van 24 januari jl.
In ons land heeft iedere burger
het recht om “in alle vrijheid” te
demonstreren. “Als mens en
militair sta ik er vierkant achter dat
je mag zeggen wat je vindt (-). Het
beschermen van onze vrije
samenleving en open democratie
is niet voor niets een belangrijke
taak van Defensie”, benadrukt de
CDS.

Geen vrijbrief

Maar het recht om vrijelijk te
demonstreren en op vrije meningsuiting is geen vrijbrief om
zich dan maar niet te houden aan
de spelregels van de democratie.
“De coronamaatregelen maken
heftige emoties los in de samenleving”. Hoewel ze een “forse

impact (hebben) op ieders
persoonlijke leven”, houdt de
meerderheid zich aan de regels
om zichzelf en anderen te
beschermen. “Maar niemand
wordt er blij van – ik ook niet.”
Tot zover reikt het begrip van de
Luchtmachtgeneraal. Maar
Eichelsheim heeft er geen begrip
voor dat mensen die claimen
veteranen te zijn, in “militaire
outfits” opduiken tussen deelnemers aan demonstratie tegen de
coronamaatregelen. “Het straalt
negatief af op de hele krijgsmacht. Ik merk dat veel collega’s
en veteranen dit sterk afkeuren.”

Misbruik van
militaire status

De Commandant
der Strijdkrachten
stelt in zijn weblog
klip en klaar dat er geen enkele
relatie is tussen “deze groep en
de krijgsmacht. Als hoogste
militair keur ik dit soort acties zeer
af. Militairen zijn bij hun optreden
neutraal en mengen zich niet in
het publieke debat.” Generaal
Eichelsheim erkent nogmaals dat
veteranen het recht hebben om in
vrijheid te demonstreren “maar
geen misbruik moeten maken van
de militaire status. Dit gaat ten
koste van (oud-)collega’s en de
uitstraling van de krijgsmacht.”

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

DFD biedt u zorgeloos woongenot
DFD biedt u zorgeloos woongenot
en voordeel door:
en voordeel door:
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Expertise en zorg;
Expertise en zorg;
Ook hypotheken voor militairen
Ook hypotheken voor militairen
met een FPS fase-1 en -2 contract;
met een FPS fase-1 en -2 contract;
Echt onafhankelijk en persoonlijk advies
Echt onafhankelijk en persoonlijk advies
door de DFD-regioadviseur;
door de DFD-regioadviseur;
Duidelijkheid en transparantie,
Duidelijkheid en transparantie,
u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
u weet hoeveel en waarvoor u betaalt;
Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
Maximale zekerheid, ook voor de toekomst;
De optimale hypotheek met de scherpste
De optimale hypotheek met de scherpste
tarieven.
tarieven.

Bĳ
Bĳ DFD
DFD bent
bent u
u verzekerd
verzekerd van
van maatwerk.
maatwerk.
T
T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl
(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl
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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 )
Dienstverband kan op initiatief van Defensie worden beëindigd

Ontslag militair wegens blijvende
medische ongeschiktheid
De rechtspositieregeling van Defensie kent verschillende ontslaggronden. Eén daarvan is eervol ontslag wegens blijvende ongeschiktheid
voor het vervullen van de dienst uit hoofde van een ziekte of gebrek.
De vraag is onder welke omstandigheden een dergelijk ontslag
gerechtvaardigd is en hoe
verhoudt zich een dergelijk ontslag
met de vergaande re-integratieverplichting van Defensie. Dit artikel
gaat hier nader op in.

Rechtspositieregeling

De ontslaggronden staan beschreven in artikel 39 lid 2 van het
Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Artikel 39 lid 2
onder f (de ‘f-grond’) bepaalt dat
aan de militair ontslag kan worden
verleend ter zake van blijvende
ongeschiktheid voor het vervullen
van de dienst uit hoofde van een
ziekte of een gebrek. Met andere
woorden: het dienstverband kan
op initiatief van Defensie eindigen,
omdat de militair op medische
gronden niet langer de dienst kan
vervullen.

Militair geneeskundig onderzoek (MGO)

Alvorens een ontslag op medische
gronden wordt verleend, is
Defensie verplicht om de militair
ter zake van het ontstaan, de aard
en de gevolgen van zijn ziekte of
gebrek te onderwerpen aan een
geneeskundig onderzoek. De
regels van het geneeskundig
onderzoek staan beschreven in
het Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring
militairen.
Het MGO heeft niet als doel om
te onderzoeken of de militair
medisch beschouwd nog geschikt
is voor het vervullen van een
bepaalde functie of voor een
groep van specifieke functies
waartoe hij of zij is bestemd. In
het kader van het geneeskundig
onderzoek speelt enkel de vraag
of de militair ‘in het algemeen’
geschikt is. Defensie mag zich
daarbij niet baseren op verouderde
medische gegevens. Daarnaast

heeft de militair het recht om
(tijdig) zelf een rapportage van een
medisch specialist in te brengen.
Verder is er de mogelijkheid om
bezwaar tegen de uitkomst van
het MGO te maken en een
herhaald MGO aan te vragen. Als
uiteindelijk in alle redelijkheid komt
vast te staan (eventueel na
tussenkomst van de bestuursrechter) dat de militair op medische
gronden blijvend ongeschikt is
voor de vervulling van de militaire
dienst, dan zal ontslag op die
grond door het bevoegd gezag
worden verleend.
Op grond van artikel 47 lid 2 gaat
ontslag wegens blijvende ongeschiktheid niet eerder in dan nadat
ten minste drie maanden zijn
verstreken sedert het tijdstip
waarop de militair van de beslissing tot ontslagverlening (het
ontslagbesluit) schriftelijk in kennis
is gesteld. Vervolgens kan de
militair binnen 6 weken schriftelijk
tegen het ontslagbesluit bezwaar
maken en nadien – bij ongegrondverklaring van het bezwaar – beroep instellen bij de rechtbank.

Algemene dienstgeschiktheid

Illustratief in dit verband is een
uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep (CRvB) uit 2003. De
Raad oordeelde: ‘(..) dat de
militaire ambtenaar, gelet op de
eisen van algemene inzetbaarheid,
niet wordt aangesteld in een
specifieke functie. Gelet op de eis
van algemene inzetbaarheid is hij
gehouden de hem in het belang
van de taakuitoefening van de
krijgsmacht opgedragen werkzaamheden waar ook ter wereld
en zelfs onder oorlogsomstandigheden te verrichten. Aan een
militair mogen daarom zware
fysieke en geestelijke eisen
worden gesteld.’ Kortom, het gaat
om algemene dienstgeschiktheid,

waar geschiktheid voor uitzending
in het kader van vredesoperaties
ook onder valt. Echter, in de
praktijk zijn er een aantal uitzonderingen op deze strenge norm.

Dispensatiebeleid

Defensie hanteert op zeer
beperkte schaal een zogeheten
‘dispensatiebeleid’ in het geval de
militair wegens medische redenen
niet voldoet aan de militaire
inzetbaarheidseisen, bijvoorbeeld
de uitzendbaarheid. Dispensatie in
dit kader betekent ontheffing of
vrijstelling van een specifieke
inzetbaarheidseis, zonder inkomensverlies. Bijvoorbeeld
dispensatie van de voor iedere
militair geldende eis van inzetbaarheid voor uitzending.
Er bestaat voor Defensie juridisch
geen verplichting tot dispensatie,
ook niet in het geval het arbeidsverzuim verband houdt met de
uitoefening van de (normale)
dienst. Het is wél zo dat de
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
militair – in het vakjargon de
‘dienstongeschikte militair met
functioneel gezien geringe
inzetbaarheidsbeperkingen’ – in
het kader van zijn of haar re-integratieproces, op grond van de
Nota Herzien Re-integratiebeleid
Defensiepersoneel 2007 (‘de
Nota’), nadrukkelijk de wens kan
uitspreken om blijvend te worden
gedispenseerd voor één of
meerdere inzetbaarheidseisen,
zoals bijvoorbeeld de uitzendbaarheid en het draaien van bepaalde
dienstroosters, waardoor de eigen
functie verder kan worden
uitgeoefend.
Met name voor 50-plussers is dit
van belang, in relatie tot het
zogenoemde ‘leeftijdsbewust
personeelsbeleid’ (het ouderenbeleid). Immers ook Defensie heeft
in toenemende mate te maken
met oudere medewerkers.
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Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
is beleid waarbij zoveel mogelijk
rekening gehouden wordt met de
specifieke (werk)omstandigheden
en behoeften van werknemers in
de verschillende fasen van hun
leven en loopbaan.

20

Dit beleid heeft als doel dat
defensiemedewerkers gezond dan
wel zonder verdere medische
beperkingen, de pensioenleeftijd
(FLO) kunnen halen. Het is een
goede zaak voor zowel militairen
(en burgerpersoneel) én voor
Defensie als geheel (behoud van
expertise), dat alle medewerkers
gedurende hun gehele loopbaan
bij Defensie vitaal, gemotiveerd en
(grotendeels) inzetbaar blijven en
een waardevolle bijdrage leveren
aan veiligheid en vrede.
Het is van belang dat u als militair
- bij het niet-verlenen van dispensatie - checkt of sprake is van
ongelijke behandeling ten opzichte
van andere gevallen en dat het
dispensatiebeleid in uw geval
consistent is toegepast.

Ontslagbeschermingstermijn

Een ander belangrijk aspect is de
ontslagbeschermingstermijn. Dit
betekent dat Defensie pas een
ontslagbesluit op grond van
blijvende medische ongeschiktheid kan nemen als tenminste 24
maanden zijn verstreken sinds de
ziekmelding (datum aanvang
verzuim). Deze regel volgt niet uit
het AMAR maar uit de Nota.
Gedurende dit tijdvak van 24
maanden heeft Defensie de plicht
om zich in te spannen om te
komen tot werkhervatting in de
eigen functie of een andere
passende functie en dus re-integratie-inspanningen te verrichten.

Sociale inzetbaarheidsbeperking

Psychosociale omstandigheden
(bijvoorbeeld een ontwrichte
thuissituatie of PTSS), kunnen
leiden tot een zogenoemde

‘sociale inzetbaarheidsbeperking’.
Dit kan zorgen voor niet-inzetbaarheid voor uitzending naar het
buitenland. Is hiervan sprake dan
is het verstandig dat de militair
zich ziekmeldt en tevens uitstel
van uitzending of dispensatie
aanvraagt. Verder is het raadzaam
om bij de Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DBMW) een
coaching-traject aan te vragen.

Een andere, passende functie

De vraag is nu of Defensie
gehouden is om de militair – die
kampt met medische beperkingen
waardoor hij of zij blijvend niet zijn
eigen functie kan uitoefenen – een
andere passende functie aan te
bieden. Het is immers goed
mogelijk dat de militair nog fysiek
en mentaal in staat is (en dus
belastbaar) om succesvol een
andere militaire functie te
bekleden.
Artikel 39 lid 2 onder f AMAR
bepaalt niet dat Defensie eerst
moet zoeken naar een andere,
passende functie voordat ontslag
wegens dienstongeschiktheid kan
worden verleend. Niettemin volgt
uit de rechtspraak dat van
Defensie kan worden verlangd dat
eerst wordt onderzocht of het
mogelijk is om de militair een
andere passende functie toe te
wijzen alvorens het ongeschiktheidsontslag wegens medische
redenen zijn beslag krijgt.
Een herplaatsingsonderzoek of
re-integratietraject moet dus door
Defensie worden opgestart.
Defensie is als goed werkgever
gehouden zich in het re-integratietraject voldoende in te spannen.
Dit onderzoek gaat echter niet
zover dat Defensie ook moet
zoeken naar een geschikte
burgerfunctie binnen haar
organisatie.

Dienstencentrum Re-integratie (DCR)

Indien uit het bovengenoemde
geneeskundig onderzoek volgt dat
sprake is van een ‘vermoeden van
blijvende ongeschiktheid van de
militair’, dan wordt de militair
volgens het arbeidsverzuimbeleid
‘secundair’ geplaatst bij het
Dienstencentrum re-integratie
(DCR).
Het gaat dan om een zogeheten
‘tijdelijke tewerkstelling op een
(algemene) arbeidsplaats bij DCR

(secundair), waarbij de militair
primair geplaatst blijft bij zijn eigen
defensieonderdeel. DCR heeft de
taak om alle re-integratie-instrumenten aan te wenden die
kunnen leiden tot de terugkeer
van de militair zijn of haar oude
functie, op een andere functie
binnen Defensie of op een nieuwe
functie buiten Defensie.
Het is overigens niet zo dat het
ontslag afhankelijk is gesteld van
de omvang van de aan het ontslag
voorafgaande re-integratie-activiteiten. Met andere woorden: ook
in het geval niet alle re-integratiemogelijkheden door Defensie zijn
beproefd of ingezet, kan het
ontslag gerechtvaardigd zijn.
Gerichte hulp in de vorm van
opleiding, coaching en/of actieve
begeleiding van de militair (het
leveren van maatwerk), mag
echter wél van Defensie worden
verlangd, echter daar schort het in
de praktijk nogal aan, aldus een
rapport van de Veteranenombudsman uit juni 2016.

Bestuursrechter

De bestuursrechter is bevoegd om
– bij het toetsen van het ontslag
wegens blijvende medische
ongeschiktheid – aan de hand van
de bovengenoemde Nota te
beoordelen of Defensie wel
voldoende gebruik heeft gemaakt
van de haar ten dienste staande
re-integratie-instrumentaria (zie:
uitspraak van de CRvB van 24 juli
2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2533).
Is daar onvoldoende gebruik van
gemaakt, dan is het goed mogelijk
dat er een streep door het ontslag
gaat. Het ligt daarbij op de weg
van de militair nader te specificeren waar Defensie, op het vlak van
de re-integratie-inspanningen,
tekort is geschoten (zie: uitspraak
van de CRvB van 15 juli 2021,
ECLI:NL:CRVB:2021:1793).
Indien u vragen hebt over dit
onderwerp (of een andere
juridische kwestie), neem dan
contact op met de Juridische
Dienst van de ACOM, telefonisch
via 030-2020320 of per e-mail via
info@acom.nl.

ALGEMEEN

ACOM Belastingservice
2021-2022
Zoals elk jaar is de ACOM u ook dit jaar weer van dienst met haar ‘Belastingservice’. Wij verzorgen uw aangifte(s), verzenden deze naar de Belastingdienst en u ontvangt een kopie van de aangifte 2021, een berekening
aanslag 2021 en (indien van toepassing) een overzicht Zorgtoeslag 2021.
Hoe werkt het?

De leden die in 2021 via de ACOM aangifte
hebben gedaan over het belastingjaar 2020
ontvangen rond de jaarwisseling automatisch
het invulformulier, via een e-mail, voor de
aangifte over 2021.
Hebt u geen invulformulier 2022 ontvangen?
Download nu al ons “invulformulier Belastingaangifte 2021” op onze ACOM website
(www.acom.nl/belastingservice/) of bel/mail
ons vanaf 4 januari 2022 (tel 030-2020320 /
info@acom.nl) en vraag om ons invulformulier
2021.
Verzamel alle voor u relevante zaken, die in het
invulformulier, van u gevraagd worden.
Scan/fotografeer of kopieer, of stuur originelen,
voorzien van uw personalia bij voorkeur per
e-mail naar: belastingservice@acom.nl.
Per post kunt u uw documenten sturen naar
ACOM-Belastingservice,
Postbus 240,
3700 AE ZEIST.
Originelen worden, op verzoek,
aan u geretourneerd.
Wij verzorgen na ontvangst uw aangifte. Wij
zenden de aangifte digitaal naar de Belastingdienst en u ontvangt per e-mail (of, indien
nadrukkelijk aangegeven, per post) een kopie
van deze aangifte.

Administratiekosten

Voor u als lid van de ACOM is e.e.a. gratis.
Indien wij voor u ook de aangifte voor uw
echtgenote/partner mogen verzorgen, dan
wordt daar € 10,-- administratiekosten voor
gevraagd (zie verder de aanbiedingsbrief/
aanbiedingse-mail bij het invulformulier).

Uw documenten tijdig inzenden

Om uw aangifte tijdig, vóór 1 mei 2022, te
kunnen inzenden verzoeken wij u de stukken
vóór 1 APRIL 2022 aan ons te zenden of te
mailen.

Aanvragen uitstel

Als u daar geen kans toe ziet raden wij u aan,
tijdig, vóór 30 APRIL 2022 uitstel te vragen bij
de Belastingdienst (gratis tel. 0800 0543 /keuze
uitstel/BSN gereed houden).

Brief Belastingdienst: ‘U hoeft geen
aangifte te doen’

Sommigen van u ontvangen dit bericht. Doch
door veranderde persoonlijke omstandigheden
en/of inkomsten, eigen bijdragen etc. kan het
toch zijn dat na berekening blijkt dat er sprake is
van een teruggave. Wij raden u dus aan de
aangifte(s) altijd door ons te laten berekenen en
eventueel toch aangifte te doen.

Jonge leden of leden die recent
medewerker van Defensie zijn
geworden

Jonge leden of leden die recent medewerker
van Defensie zijn geworden ontvangen veelal
niet automatisch een uitnodiging van de
Belastingdienst. Wij raden u toch aan om aan
de hand van ons invulformulier Belastingaangifte 2022 de voor u relevante documenten te
verzamelen, te kopiëren en deze tezamen met
uw personalia aan ons toe te zenden, zodat wij
e.e.a. kunnen berekenen en bij een positieve
uitkomst aangifte voor u kunnen doen.
LET OP: U kunt desgewenst nog aangifte doen
over de afgelopen 5 kalenderjaren!
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Vragen

Als u vragen hebt kunt u ons mailen/schrijven
o.v.v. uw lidmaatschapsnummer/registratienummer of bellen. Telefonisch zijn wij het
gehele jaar door bereikbaar op dinsdag en
donderdag van 09.00 - 14.00 uur.
Noot:
1.	Indien u door persoonlijke omstandigheden
niet in de gelegenheid bent om uw documenten en personalia naar ons in te zenden
verzoeken wij u, of iemand anders namens u,
ons te bellen zodat wij een oplossing kunnen
afspreken.
2.	Ontvangt u in de loop van 2022 correspondentie van de Belastingdienst t.a.v. uw
ingediende aangifte Inkomstenbelasting; laat
het ons weten, zodat wij u eventueel
behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoorden ervan!
3.	Dringend verzoek:
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend
om:
a.	Bijsluiters bij jaaropgaven, zoals bij ABP, SVB
en de banken NIET mee te sturen!
b.	Documenten NIET met elkaar te verbinden
met nietjes, plakband of dergelijke. En ook
niet te verpakken in hoesjes e.d.

VERLOTING
‘ Va n K Z - s y n d r o o m t o t p o s t t r a u m a t i s c h e s t r e s s s t o o r n i s

De omstreden ‘geestverruimende
stimulantia behandeling’ van Jan Bastiaans
Hoogleraar psychiatrie Jan Bastiaans (Rotterdam, 27 mei 1917 – Warmond, 31 oktober 1997)
genoot in de jaren ’70-’80 van de vorige eeuw, roem en grote (media) bekendheid. Tegelijkertijd was hij, zeker in academisch-medische kringen, zeer omstreden. Dat gold met name de
behandelmethode (de ‘methode Bastiaans’) toegepast op PTSS-patiënten, waarbij onder meer
gebruik werd gemaakt van geestverruimende stimulantia als LSD etc.
Op (actualiteiten)redacties van
radio en televisie was de hooggeleerde zenuwarts in die jaren,
ondanks zijn vaak nurkse humeur,
een welkome gast. Ook nadat
bleek dat hij zich in de luren had
laten leggen door het prominente
PvdA-lid Eibert Meester. De
indertijd internationaal secretaris
en jarenlang Eerste Kamerlid van
de PvdA was bij Bastiaans onder
behandeling voor de traumatische
gevolgen van een verzetsverleden
en afgrijselijke gevangenschap in
Duitsland.

Dr. Leo van Bergen
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Nadat Bastiaans midden jaren ’70
een boek publiceerde over de
diepe trauma’s, neurosen en de
succesvolle therapie van een
fictieve patiënt die sterk leek op
Meester, onthulde diens ex-echtgenote dat het door Meester
opgediste heldhaftige verzetsverleden en gruwelijke gevangenschap, bij elkaar gelogen waren.
Op basis van die verzinsels
toucheerde de politicus bovendien
jarenlang een verzetspensioen.
De brisante onthulling veroorzaak-

te een groot schandaal - het zou
niet het eerste schandaal zijn in
het bewogen academische leven
van professor Jan Bastiaans.
Over het roerige bestaan van
Bastiaans als hoogleraar in Leiden
en directeur van de Jelgersma
kliniek (‘de Jel’) in Oegstgeest,
schreef medisch-historicus en
auteur Leo van Bergen1 ‘Bevrijd.
Het concentratiekampsyndroom
en de LSD-behandeling van Jan
Bastiaans’. Het boek is voornamelijk gebaseerd op “de mediaberichten over Jan Bastiaans die
tussen 1954 en 1987 verschenen”.
In de eveneens roerige jaren ’60
brak in de (medische) wetenschap
het besef door dat overlevenden
van concentratiekampen psychische klachten ontwikkelden.
Gesproken werd van het KZ
(Konzentrationslager) syndroom
ofwel het ‘overlevendensyndroom’. Psychiater Jan Bastiaans,
eindjaren ’50 op dit onderwerp
gepromoveerd, begon toen met
zijn, onder de meeste vakgeno-

ten, omstreden ‘LSD-behandeling’. “Patiënten zeiden er baat bij
te hebben en zich geestelijk
‘bevrijd’ te voelen. (-) Aanvankelijk
was de diagnose KZ-syndroom
gereserveerd voor overlevenden
van de Duitse kampen. Daar
kwamen verzetsmensen, militairen met verwerkingsproblemen,
slachtoffers van gijzelingen,
overlevenden van de Japanse
kampen en tweede generatiekinderen, ook van NSB’ers, bij.”
Door de grote media aandacht,
met name na de televisiefilm
(1969) van cineast Louis van
Gasteren ‘Begrijpt u nu waarom ik
huil…’ begon het vervagen van
belangrijke verschillen tussen
‘getraumatiseerden’. “Slachtoffer
of dader, kampoverlevende of
getuige van een auto-ongeluk: het
deed er niet toe. De term
KZ-syndroom verdween. De alles
overkoepelende, en belangrijke
verschillen wegpoetsende,
posttraumatische stressstoornis
(PTSS) was geboren.”

Verloting
‘Bevrijd. Het concentratiekampsyndroom en de LSD-behandeling van Jan
Bastiaans’, auteur Leo van Bergen, is uitgegeven door QV Uitgeverij te Nijmegen.
Het boek werd op 27 januari jl. gepresenteerd ter gelegenheid van het afscheid
van traumapsycholoog kolonel-arts prof.dr. Eric Vermetten van Defensie.
De uitgever stelt 2 exemplaren van ‘Bevrijd’ 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 21 februari.

1

Dr. Leo van Bergen (Venlo, 1959) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is als medisch-historicus verbonden aan het KITLV

Koninklijk Instituut van Taal-Land- en Volkenkunde in Leiden waar hij onderzoek doet naar lepra in Nederlands-Indië. De relatie tussen oorlog en geneeskunde is echter sinds jaar en dag zijn specialiteit.
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‘ACOM-kandidaten’ verkiezingen 2021-2022
Verantwoordingsorgaan ABP
Eind juni eindigt de zittingstermijn van alle leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van
ABP. Dat betekent dat in de ‘bezetting’ van alle achtenveertig zetels in het VO opnieuw
voorzien moet worden. Het pensioenfonds organiseert dan ook VO-verkiezingen (4-25 april
2022) waaraan alle actieve deelnemers of gepensioneerden van ABP kunnen deelnemen.
De VO-leden vertegenwoordigen de bijna 3
miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van het pensioenfonds. Het VO
adviseert het ABP-bestuur en controleert en
beoordeelt jaarlijks achteraf zijn beleid,
handelingen en activiteiten.

Aparte kieslijsten voor de Kiesgroepen

Deelnemers, de mensen die nu actief pensioen opbouwen, stellen zich verkiesbaar
namens de Kiesgroep Deelnemers.
Gepensioneerden, iedereen die nu een
pensioenuitkering krijgt, stellen zich verkiesbaar namens de Kiesgroep Gepensioneerden.
Ook de ACOM en haar zusterbonden binnen
de Christelijke Centrale van Onderwijs- en
Overheidspersoneel (CCOOP), komen met hun
eventuele kandidaten (voor de respectievelijke
Kiesgroepen) voor het Verantwoordingsorgaan
ABP.
In ACOM Journaal, de edities februari en
maart, stellen wij onze adspirant kandidaten
(van beide Kiesgroepen) voor de VO-verkiezingen gaarne aan u voor.

J.C.A. (John) van der Hulst

John van der Hulst (37) heeft inmiddels twintig
jaar (werk)ervaring in dienst van het rijk,
waarvan dertien als militair, achter de knopen.
Hij is bestuurlijk actief in zowel de ACOM als in
de medezeggenschap bij Defensie. Enige tijd
als voorzitter van de Centrale Medezeggenschapscommissie Defensie (CMC) en nu in de
MC van Defensiestaf. Maar ook in de lokale
(gemeentelijke) politiek stak Van der Hulst zijn
energie en vrije tijd.
Naast een passie voor medezeggenschap,
koestert Van de Hulst ook een warme interesse in “financiële duurzaamheid” en de drive
om “mensen (te) bewegen om zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun toekomst”.

te vertolken, van jong en oud en daarbij alle
kanten belichten. En “samenwerken aan het
beste compromis voor eenieder.”
Vanuit die motivatie en sociale gedrevenheid
wil John van der Hulst die “analytisch sterk”
wordt genoemd, zich inzetten in het Verantwoordingsorgaan ABP.

H.J. (Jan) Kleian

Jan Kleian is alweer decennia (sinds de jaren
’90) bestuurlijk actief binnen en buiten de
ACOM. Hij trad in 1972 in dienst van de
Koninklijke Luchtmacht (KLu) waar hij zich
onder meer intensief bezighield met medezeggenschap. Mede hierdoor werd hij in 1994
‘aangetrokken’ om het bestuur van de ACOM
te komen versterken.
In eerste instantie als algemeen secretaris,
vervolgens, van 1998-2003 als onderhandelaar,
lid Sectoroverleg Defensie (SOD). Van 2003 tot
2014 leidde Kleian de bond als algemeen
voorzitter, lid SOD.
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In die periode werden onder meer de contacten met de postactieve ACOM-leden in
Suriname en de toenmalige Nederlandse
Antillen (Curaçao en Aruba) opnieuw aangehaald. In een aantal gevallen werden voor de
mensen die daar wel recht op hadden maar in
de ambtelijke bureaucratie tussen wal en schip
geraakt waren, de pensioen- en andere
uitkeringen uit Nederland in orde gemaakt. Dat
gold overigens ook voor postactieven c.q.
veteranen die toen nog geen lid van de ACOM
waren.
Niet alleen het omvattende vakbondswerk mag
rekenen op de aandacht en daadkracht van de
gepokt en gemazelde bestuurder. Hij is
namelijk ook in zijn woonplaats en ommeland
bestuurlijk actief in de politiek en het (overige)
‘maatschappelijk middenveld’.
J.C.A. (John) van der Hulst

Hij wil bovendien “de wereld van het pensioen
een beetje begrijpelijker maken voor de
mensen”, of ze nu “actief, gepensioneerd of
slapend zijn”. Nadenken over het pensioen en
indien nodig in actie komen binnen de daarvoor
geëigende kaders, is naar zijn mening belangrijk voor zowel nog niet gepensioneerden als
gepensioneerden.

Voor Kleian geen koekeloeren vanachter de
geraniums na zijn actieve periode als ACOMbestuurder, maar continuering van de belangenbehartiging ten behoeve van (ex-)werknemers van Defensie. Te denken valt in dit opzicht
aan schadeloosstelling/letselschade voor
militaire oorlogs- en dienstslachtoffers,
ziektekosten voor actief dienende en postactieve militairen.

Van der Hulst vindt het ‘pensioendebat’ in de
(social) media verhard. Er is sprake van
(onnodige) polarisatie tussen jong en oud. Daar
wil hij wat aan doen door het ‘algemene geluid’

Die jarenlange belangenbehartigings- en
bestuurlijke ervaring wil Kleian graag inzetten in
het Verantwoordingsorgaan ABP. Het is nu
eenmaal “de aard van het beestje”.

H.J. (Jan) Kleian
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Thuisfrontdagen
Hier vindt u alle 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
CLAS = Koninklijke Landmacht
CLSK = Koninklijke Luchtmacht

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

Datum

Tijd
Activiteit/locatie
Maart			
27
10.00
		
30
10.00
		

Thuisfrontcontactdag CBMI-NSE 22
en overige missies
Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-23
en overige missies

volgt

CLAS

Genm Kootkazerne, Garderen

CLAS

Burgers' Zoo, Arnhem
Burgers' Zoo, Arnhem

CLAS
CLAS

volgt
volgt
Burgers' Zoo, Arnhem
volgt

CLAS
CLAS
CLAS
DOT

Genm de Ruyter van Steveninckkazerne,
Oirschot
Genm de Ruyter van Steveninckkazerne,
Oirschot

CLAS

April			
9
10

10.00
10.00

Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e)
Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e)

Mei			
10
11
14
21

volgt
volgt
10.00
volgt

Medaille-uitreiking (diversen)
Medaille-uitreiking (eFP 2021-1 en eFP 2021-2)
Thuisfrontinformatiedag CDIW 39
Thuisfrontcontactdag We@Home

juni			
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8
10.00
Thuisfrontinformatiedag eFP 22-2
				
9
10.00
Thuisfrontinformatiedag eFP 22-2
				

CLAS

DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.
Als militaire professional wilt u zekerheid en
duidelijkheid over al uw militaire- en privérisico’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.

T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl
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HORIZONTAAL: 1 lieveling, 10 accijns (afk.), 12 ongebonden, 13 de goede aard verloren hebbend, 15 deel van een
trap, 17 steun, 18 man, 20 erkenning, 21 een beetje, 22 aalschaar, 23 langspeelplaat (afk.), 24 drietal, 25 kledingstuk,
27 bouwafval, 28 avondjurk, 29 barium (afk.), 30 vergissing, 32 steenkool, 33 belemmering, 34 sleuf, 35 laan, 36
insnijding, 37 Europeaan, 38 gemak in de omgang, 39 deftige kamer, 40 nummer, 41 het eeuwig heil deelachtig, 42
Keltische zanger, 43 zuurdeeg, 44 jong kind, 45 slede, 46 administratiekosten, 47 weinig schelend, 48 buurtschap,
49 roofdier, 50 eetlust, 51 plakband, 52 esprit, 54 schaalvormige bak, 55 plezierig, 56 bijwerking.
VERTICAAL: 1 eerste bladzijde, 2 bijwoord, 3 lof, 4 getijde, 5 loterij, 6 gezellig, 7 in tegenstelling tot (afk.), 8
voorzetsel, 9 zonder woning, 10 verblijfplaats, 11 kleine ruimte, 14 neerslag, 16 opschudding, 17 teken, 19 bijwoord,
21 bloem, 22 grammofoonplaat, 24 bloemetje, 25 kraamverzorgster, 26 behuizing van doek, 27 zuiver, 28 vol
vrolijkheid, 29 soort ritme, 31 mannetjesvarken, 32 vordering, 33 invasie, 35 gehele hoeveelheid, 36 panel, 38
spreiden in de tijd, 39 Bovenwinds eiland, 41 voorspoed, 42 meubel, 43 floret, 44 samen, 45 zoogdier, 46 windsteunzijde, 47 kaas, 48 echtgenoot, 49 geweldig, 50 ten gevolge van (afk.), 51 stof van zijde, 53 zangnoot, 54 klaar.

Oplossingen kunt u inzenden tot 21 februari.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist,
of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #01-22 luidt:
Amateurtoneel
De winnaars: F. Verduyn en C.W.A. van Kinderen
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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SENIOREN

Eerste data seniorenbijeenkomsten bekend, wel
onder voorbehoud, lees de informatie hieronder:
Geachte seniorenleden,
Vorig jaar hebben wij gelukkig weer een groot aantal van u
ontmoet tijdens de seniorenbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. Jammer genoeg kon een aantal bijeenkomsten niet
doorgaan. De bijeenkomsten van seniorenleden uit Soesterberg
en omgeving, uit Schaarsbergen en omgeving, van Regio West,
seniorenleden uit Duitsland en de ledenbijeenkomst van Regio
Oost hebben niet plaatsgevonden.
Ook de 64plus dag en een leeftijdsontslagdag hebben niet
plaatsgevonden. Leden die over hun aanstaande pensionering
en leeftijdsontslag informatie wilden, hebben ons weten te
bereiken. Toch hadden wij liever deze bijeenkomsten wel
gehouden.

Dit jaar zullen wij alle gebruikelijke seniorenbijeenkomsten plannen.

In het maartnummer van ACOM Journaal zullen zoveel mogelijk
data van de seniorenbijeenkomsten worden bekend gesteld.
Vanaf dan wordt de lijst met bijeenkomsten elke maand
bijgewerkt.

Uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten voortaan DIGITAAL wanneer dat kan
Wij zullen vanaf nu de uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal versturen. De leden waarvan wij
geen e-mailadres hebben, zullen de uitnodiging via de post
ontvangen. U kunt de uitnodiging tot uiterlijk 3 weken voor de

bijeenkomst verwachten.
Heeft u 3 weken voor de bijeenkomst geen uitnodiging via de
mail of post van ons ontvangen, dan vragen wij u contact met
ons op te nemen.

Opgave verplicht

Ook dit jaar is opgave voor een bijeenkomst verplicht. Zo
kunnen wij de deelnemers bereiken als dat nodig is.

4 manieren van opgeven voor een bijeenkomst

U kunt zich opgeven d.m.v. het daarvoor bedoelde formulier of
op de website van de ACOM www.acom.nl.
Leden die de uitnodiging per post ontvangen, kunnen zich
daarnaast per post of telefonisch opgeven.
In de uitnodiging en op de website zal worden aangegeven
welke gegevens wij van u nodig hebben voor opgave. Dat kan
verschillen per bijeenkomst.

Opgeven via de website

Ga naar de website. Klik op menu. Klik daarna links op voor
leden. Klik op senioren. En klik op seniorenbijeenkomsten. Zoek
de bijeenkomst van uw keuze en klik daarop. U ziet nu een
digitaal formulier dat u in kunt vullen en versturen.
De mogelijkheid zich via de website voor een bijeenkomst op te
geven, wordt geopend uiterlijk 4 weken voordat de betreffende
bijeenkomst plaats zal vinden. Indien deze termijn wijzigt zullen
wij dit in ACOM Journaal laten weten.

Uw regio wil ú als rsv’er
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!

Langdurig ziek?

Laat het de ACOM weten!

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

Winnaars verloting
Het boek ‘Na de revolutie’. Auteur: Jan
Konst. Pagina’s: 280. Uitgeverij: Balans,
is gewonnen door:
• N.M. André
• P.K. Wilsing
• P.G, Lotterman

De verloting van ’70 jaar Regiment Van
Heutsz’. Auteur: Laurens van Aggelen.
Pagina’s: 216. Uitgeverij: White Elephant
Publishing, leverde de volgende winnaars op:
• C. Straatsma
• R. Steensel van der Aa
• L.F.G. van Geene
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VERLOTING
Heldin voor de een, voor de ander een van de gevaarlijkste terroristen

Tanja Nijmeijer koos voor een ‘revolutionair’
jungleleven vol aanslagen en ontvoeringen
Over ‘Tania la Guerillera’ zijn er nogal wat boeken geschreven, onder anderen door de
Cubaanse journaliste-historica en zelf (heldhaftige) guerillera Marta Rojas. Nee, die
boeken gaan niet over Tanja (let op het klinkerverschil!) Nijmeijer, alias Alexandra
Nariño, maar over de roemruchte Haydée Tamara Bunke Bider onder kenners (van de
Cubaanse revolutie) en zeloten beter bekend als ‘Tania’ of ‘Tania la Guerillera’.
Bunke, dochter van Joodse ouders
die in de jaren dertig de Jodenvervolging door de Nazi’s in Duitsland
waren ontvlucht en zich in
Argentinië hadden gevestigd,
stond ook bekend als steun en
toeverlaat van Ernesto ‘Che’
Guevara aan wiens zijde ze werd
gedood door het leger van Bolivia.
De door Guevara gepredikte export
van de (Cubaanse) revolutie naar
andere landen en regio’s in Latijns
Amerika, ja van de wereld, was
uitgelopen op een dramatisch
persoonlijk fiasco.
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Of Tanja Nijmeijer indertijd
probeerde in de voetsporen te
treden van Tania Bunke of andere
geduchte guerilleras als Haydée
Santamaria, Celia Sánchez, Vilma
Espin, Melba Hernández, e.a., is
niet duidelijk. Haar autobiografie
‘Tanja Nijmeijer - van guerrilla naar
vredesproces’, geeft daar geen
uitsluitsel over.
“Ik ben bij de guerrilla gegaan in
de vaste overtuiging dat ik de
jungle nooit meer uit zou komen.
Dat ik mijn leven zou wijden aan
en zou geven voor een revolutionair ideaal.”
Nijmeijer werd geboren in een
“keurig en hecht” katholiek gezin
in Twente, studeerde in Groningen,
waar ze haar christelijke veren
afschudde. In 2002, ze was toen
24, trok ze, na eerdere bezoeken,
naar Colombia om zich aan te
sluiten bij de guerillabeweging
Fuerzas Armadas Revolucionarias

de Colombia - Ejército del Pueblo
(FARC ook wel FARC-EP). Haar
drijfveer: de armoede en ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land.
Wat volgde was een “geradicaliseerd leven vol aanslagen,
ontvoeringen en schietpartijen”,
schreef een recensent.

als naam Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común. Vorig
jaar werd de naam gewijzigd in
Partido Communes “de partij van
de vrede, verzoening en liefde
voor het leven”, aldus een woordvoerder en ex-commandant op
Twitter.

Ze haalde voor de eerste keer het
(internationale) nieuws door een in
een guerillakampement aangetroffen dagboek na een aanval van het
Colombiaanse leger. In 2012 trad
ze op als vertaler en FARC-vertegenwoordiger bij de vredesonderhandelingen in Cuba. Door de
Verenigde Staten was Nijmeijer
intussen verwezen naar de
internationale terroristenlijst.

De eens zo geduchte en gevreesde FARC als ‘keurige’ politieke
partij die zich voegt in het parlementair democratische gareel,
was voor Tanja Nijmeijer kennelijk
een gruwel. Vorig jaar liet ze in El
Tiempo, de grootste krant van
Colombia, weten niet meer bij de
FARC te passen. “De partij is
veranderd in iets dat ik misschien
nooit meer zal begrijpen”, schreef
ze aan haar vroegere kameraden.
“Ik denk dat het tijd is om te
vertrekken, voordat ik een obstakel
word.”

Het bereikte vredesakkoord viel
niet bij alle secties van de beweging in goede aarde, die gingen
dan ook ijzerenheinig door met de
‘strijd’ van aanslagen, ontvoeringen en de drugshandel.
In haar ‘verantwoording’ schrijft
Nijmeijer: “In 2012 besloot die
guerrilla dat er een vredesproces
moest komen dat, in tegenstelling
tot eerdere pogingen, ook nog
eens tot een ontwapeningsproces
leidde. Mijn leven in de jungle
werd plotseling onderbroken en ik
begon mijn re-integratieproces in
de Colombiaanse samenleving.
Pech? Geluk? Een geluk bij een
ongeluk?”
De ‘officiële’ FARC ging ondertussen verder als politieke partij met

“Is Tanja een terroriste?”, vroeg
journalist en auteur Robert-Jan
Friele zich af. “Toen ze een
brandbom probeerde te ontsteken
in een stadsbus wel, maar
tegelijkertijd gaat dat etiket voorbij
aan de Colombiaanse context. Is
ze een held? Dat sowieso niet.
Dezelfde context maakt ook dat
etiket onmogelijk.”. Friele weigerde
overigens op verzoek van het
Leids studentenblad Mare,
Nijmeijers boek te recenseren. “Ik
wil Tanja geen podium geven. In
plaats van in een boek moet ze
zich verantwoorden in een
rechtszaal.”

Verloting
‘Tanja Nijmeijer - van guerrilla naar vredesproces’, auteur Tanja Nijmeijer. Prijs: € 22,99.
Uitgeverij Hollands Diep.
De uitgeverij stelt 3 exemplaren van ‘Tanja Nijmeijer - van guerrilla naar vredesproces’
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 21 februari.

Overledenen
Nijmegen

Gerhard Nijhof , 77 jaar, op 25
november 2021.
Correspondentieadres:
Kraaijenberg 7056, 6601 SP
Wijchen.

Helmond

Nicolaas Jan (Nico) Oskam, 63 jaar,
op 30 november 2021.
Correspondentieadres: Buntven 19,
4635 DD Huijbergen.

Loppersum

Roelof Frederik Evert (Rutger)
Beukema, 25 jaar, op 10 december
2021.
Correspondentieadres:
Wirdumerweg 15, 9919 HA
Loppersum.

Tegelen

Mia Houwen-Bovendeerd, 94 jaar,
op 30 december 2021.
Correspondentieadres: Paul
Guillaumestraat 19a, 5931 CH
Tegelen.

Regiovoorzitters
Noord

F.T.C. Voogt
A.S. Talmaplein 14
8802 RW Franeker
Mobiel: 06-29023099

Oost

C.J. Dekker
Meester Leppinkstraat 10
7151 EP Eibergen
Privé: 0545-473571
Mobiel: 06-49135719

Midden

J.B. Kemper
Ronhaarstraat 37
3815 MA Amersfoort
Mobiel: 06-51171758

West

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

Zuid

G.A.M.C. Dijkers
Hobosstraat 28
3900 Overpelt
BELGIË
Privé: 00-3211735970

Lidmaatschap
Oeffelt

25 jaar lid

Mientje Hofmans-Arts, 93 jaar, op
31 december 2021.
Correspondentieadres: Kerkstraat
Noord 10, 5441 BH Oeffelt.

50 jaar lid

Recent hebben de
volgende leden het
ACOM-insigne voor
25-jarig lidmaatschap
ontvangen:

Ede

Johannes Hermanus (Johan) de
Munnik, 96 jaar, op 1 januari 2022.
Correspondentieadres: Mia de
Munnik, Gravenhof 20, 6715 AN
Ede.

Nijmegen

Voor 50-jarig
lidmaatschap hebben
de volgende leden het
bijbehorende ACOMinsigne ontvangen:

F.M.J. Bouwhuis (KAP),
B. de Grijs (SM),
A.J.A. Verweij (KOLbd),
S.M.A. Vos (SM).

M.M.M. Bouwman
(AOObd), A.D. Drop
(AOObd),
J.J.A.F. Eijkens
(AOObd), J.G.P. Niels
(KAPbd),

40 jaar lid

Onderstaande leden
kregen onlangs het
ACOM-insigne voor
40-jarig lidmaatschap
uitgereikt:

Johannes Bartholomeus (Jo)
Everkes, 93 jaar, op 3 januari 2022.
Correspondentieadres: Irenestraat
7, 6644 CN Beuningen.

J.W. van Boxtel
(SMbd), E. Brugman
(SM),
H. Doeven (SMbd),
het nieuwe lid van de
ACOM
J.P.M.
Kerkvliet
het nieuwe lid van
de ACOM
(AOObd),
Voorletters:
Naam:
F.H.W.C. Smets
Voorletters:
Naam:
(KPL
-1bd).
Geboortedatum:
-

m/v
m/v
Adres:Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon: het nieuwe lid van de Mobiel:
ACOM
Telefoon:
het
Mobiel:
het nieuwe
nieuwe lid
lid van
van de
de ACOM
ACOM
E-mailadres:
Voorletters:
Naam:
E-mailadres:
Voorletters:
Naam:
Voorletters:
Naam:
Registratienummer:
Geboortedatum:
m/vWerknemer- ID:
Geboortedatum:
Registratienummer:
m/v
Werknemer- ID:
Geboortedatum:
m/v
Adres: :
Adres:
Adres:
:
Postcode:
Woonplaats:
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
Postcode:
Woonplaats:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
Mobiel:
Telefoon:
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Militair
Mobiel:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
E-mailadres:
Rang: Militair
Salarisschaal:
E-mailadres:
Registratienummer:
WerknemerID:
Rang:
Salarisschaal:
Registratienummer:
Werknemer- ID:
Registratienummer:
:

Werknemer- ID:
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Ik hebKrijgsmachtdeel:
interesse in:: een DFD verzekeringscheck.
KLu
KM
KMar
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
Krijgsmachtdeel:
KLu
KM
KMar
Ik ga akkoord
met
het
doorgeven
van
mijn
persoonsgegevens
aan
DFD/BOOT
i.v.m.
het gratis vakbondscertiﬁcaat.
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Militair
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Militair
Ik ga akkoord met het
doorgeven van
mijn persoonsgegevens
aan DFD/BOOT
i.v.m. het gratis vakbondscerti
Burger
Reservist
Postactief
Dienstverband:
Militair
Rang:
Salarisschaal:
Ik heb kennis genomen van
de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.
Rang:
Salarisschaal:
Rang:
Salarisschaal:
Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Ik hebDatum:
interesse in een DFD verzekeringscheck.
Handtekening:
Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertiﬁcaat.
Datum:
Handtekening:
Ik ga akkoord met
het doorgeven van -mijn persoonsgegevens
aan DFD/BOOT
i.v.m. het gratis vakbondscertiﬁcaat.
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.
Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.
Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy en ga hiermee akkoord.

Datum:

-

-Nieuw Datum:
lid:
Datum:
Nieuw lid:

--

Nieuw lid:
Nieuw lid:
Nieuw lid:

en wij:
en wij:

Handtekening:
Handtekening:
Bestaand lid:
Handtekening:

Bestaand lid:

en wij:
en
en wij:
wij:

Bestaand lid:
Bestaand lid:
Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:
Nieuw lid aangebracht door:

:
:
:
:

:

Actievoorwaarden:
Actievoorwaarden:
-Deze actieActievoorwaarden:
geldt
alleen voor ACOM-leden
-Deze
actie
geldtgeldt
alleen
voor ACOM-leden
-Deze
actie
alleen
voor
ACOM-leden
Actievoorwaarden:
-Het nieuwe
lid verplicht
zich
minimaal
één
jaar lid te blijven
Actievoorwaarden:
-Het
nieuwe
lid verplicht
zich minimaal
één jaar lid
te blijven
actie
geldt
alleen
voor
ACOM-leden
-Het
nieuwe
lid
verplicht
zich
minimaal
één
jaar
lid teinblijven
De waarde-Deze
van
het
welkomstcadeau
kan niet
om worden
gezet
contanten
-Deze
actie
geldt
alleen
voor
ACOM-leden
De
waarde
van
het
welkomstcadeau
kan
niet
omlidworden
gezet in contanten
-Het
nieuwe
lid verplicht
zich
minimaal
één
jaar
teniet
blijven
Deniet
waarde
van
het
welkomstcadeau
kan
om worden gezet in contanten
-Deze actie-Het
is
geldig
in
combinatie
met
andere
acties
nieuwe
lidniet
verplicht
zich
minimaal
één
jaar
teacties
blijven
-Deze
actievan
is
in combinatie
met
andere
De
waarde
hetgeldig
welkomstcadeau
kan
niet
omlidworden
gezet in contanten
is welkomstcadeau
niet geldig in combinatie
andere
acties
De-Deze
waardeactie
van het
kan niet om met
worden
gezet in
contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

S E R V I C E PA G I N A
AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
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.

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK

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.
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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
persoons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw
uitzending.
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.

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM
de Bond van Defensiepersoneel en wordt
uitgegeven door en onder verantwoordelijkheid 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 Werknemersen vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid
(SWVV).

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

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

DIENSTVERLENING ACOM

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 eerstvolgende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: drs B.R.C. van Ginkel
Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch
bereikbaar van 08.45 uur - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:
elke dinsdag en donderdag van
10.30 uur - 12.30 uur.

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 K. Bisseswar
Imam (vacant)
Vertrouwenspersonen:
M. Bal, J. Talman-Klijnsma
A. Zwanenburg

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!
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Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen
uit een van deze welkomstcadeaus.

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 voordelen. Zoals het aantrekkelijke 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.

Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen
(0162) 45 48 25
(0162) 43 41 71
info@boot-verzekeringen.nl

