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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
Voor u ligt een extra dikke editie van ACOM Journaal.
Bij het “maximaal haalbare resultaat binnen de
AVW-ruimte van Defensie” hebben we een speciale
AVW-editie uitgebracht en dat werd door veel mensen,
zowel leden als niet-leden van de ACOM, enorm
gewaardeerd.
Aangezien het deze keer samenviel met het ter persé
gaan van het reguliere ACOM Journaal is het dus een
extra dikke editie geworden. Zowel digitaal als in
drukversie. En zoals altijd ook op vele locaties in het
land te vinden. Ik hoop oprecht dat dit nummer vele
vragen aangaande het AVW-onderhandelingsresultaat
zal beantwoorden.
Desondanks ben ik er ook van overtuigd dat het
minstens net zoveel vragen zal oproepen. Ik heb al
vele tientallen, misschien wel honderden leden
gesproken om vragen te beantwoorden en onduidelijkheden weg te nemen. Dat zal ik ook tot 7 juli blijven
doen. Ook zullen zowel Stefan Hop, onze onderhandelaar, als ikzelf het land ingaan om e.e.a. uit te leggen.
Deels samen met de andere vakbonden binnen
Defensie en vertegenwoordigers van Defensie, deels
als ACOM. U heeft immers recht op uitleg en op
antwoorden op uw vragen. Ik roep u dan ook op om
een van deze bijeenkomsten bij te wonen, naar de
uitleg te luisteren en vragen te stellen. Het gaat
immers om uw CAO, - niet om die van mij.
Ik ben er van overtuigd dat er een mooi totaalpakket
voorligt en sta daar ook achter. Sterker nog, zoals u
kunt lezen in dit nummer heeft het Bondsbestuur van
de ACOM besloten dit onderhandelingsresultaat met
een positief advies aan u voor te leggen. En dat doet
het bestuur niet zomaar. Ik ben er in ieder geval van
overtuigd dat dit een goed totaalpakket is, - goed voor
het personeel én goed voor Defensie.
Of u dat ook vindt kunt u vanaf nu laten weten. U leest
elders in deze editie waar u dit kunt doen, en ik roep u
dan ook op om hier gebruik van te maken. Elke stem
telt en bij de ACOM zijn het op die manier de leden die
bepalen of dit onderhandelingsresultaat een akkoord
gaat worden. En of u nu voor of tegen bent, maak
vooral gebruik van uw stemrecht. De uitkomst is echt
geen vanzelfsprekendheid.
Het is echter niet alleen het onderhandelingsresultaat
arbeidsvoorwaarden dat mij inzake Defensie vrolijk
stemt. Ook voor andere zaken is immers veel extra
(structureel) geld beschikbaar; waarbij de reden
daarvoor mij nog steeds droevig stemt. Ik leef oprecht
mee met alle mensen die direct of indirect slachtoffer
zijn van de Russische invasie in de Oekraïne.
Door deze feiten werd de “BV Nederland” echter wel
met de neus op de feiten gedrukt en werd duidelijk dat
vrede en veiligheid nooit vanzelfsprekend en zeker niet
gratis zijn. Dat biedt voor Defensie dan ook perspectief. Perspectief op meer materiaal, materieel en
personeel. Perspectief om te groeien; al zou het niet in
omvang zijn dan toch zeker in slagvaardigheid en
doorzettingsvermogen.
En last but not least, is het deze maand weer
Veteranendag. Zaterdag 25 juni is het zover. Eindelijk
weer fysiek bijeen om de veteranen te eren. Het
respect bieden dat de veteranen verdienen, eigenlijke
elke dag, maar op deze dag tonen we dat ook. Voor
het eerst na de coronapandemie weer groots opgezet
in het ‘Haagse’. Iets groots waar we ook best trots op
mogen zijn, maar toch zijn we er wat dat betreft nog
lang niet en zijn er nog veel
veteranenzaken die we als
Nederland beter kunnen doen
of beter kunnen regelen.
Maar voor nu verheug ik mij
oprecht op Veteranendag
2022, en met mij vele
anderen.
Stay safe.

Jan Kropf

INHOUD
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Vakbonden en werkgever
Defensie bereiken
uiteindelijk akkoord over
regeling ‘Verminderd
pensioenperspectief’.
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Algemene Rekenkamer:
‘Defensie kampt nog altijd
met structurele
problemen. Keuzes maken
anders inzet krijgsmacht
in gevaar.’
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Medezeggenschap:
‘Werknemer moet alert
zijn op eigen
veiligheidsrisico’s en
eigen veiligheid. Ga daar
bewust mee om.’

25

Disclaimer

De meningen en opvattingen vertolkt in
interviews en columns in dit blad, zijn, met
uitzondering van ‘Uw voorzitter’, niet per se
de meningen en opvattingen van de ACOM
de Bond van Defensiepersoneel.

Inleveren kopij ACOM Journaal
#07/08-22: 20 juni
#09-22:		 22 augustus

Voorjaarsnota 2022: In
2024 en 2025 defensieuitgaven op afgesproken
NAVO-norm van 2%
bruto binnenlands
product (BBP).

@Jan_Kropf
@AcomCarib
@ACOM_Mil_Bond
ACOM de Bond van
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

NIEUWS
Kabinet geeft gehoor aan motie Sjoerdsma c.s.

Voorjaarsnota 2022: ‘Investeringen
Defensie in 2 jaar op NAVO-norm’
In 2024 en 2025 voldoet Nederland aan de in 2014 afgesproken NAVO-norm van 2%
bruto binnenlands product (BBP) voor zijn defensie-uitgaven. Dit belooft de Voorjaarsnota 2022 van het kabinet Rutte IV.

In de Voorjaarsnota wordt onder
meer gerefereerd aan de “brede
steun in de Tweede Kamer voor
meer investeringen in Defensie”.
De Russische agressie tegen
Oekraïne maakte (ook) in de
Tweede Kamer veel ‘welwillendheid’ voor Defensie los. Het
D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma1
kreeg Kamerbrede steun voor zijn
motie waarin bij het kabinet werd
aangedrongen in de lopende
regeerperiode structureel meer te
investeren in defensie.

Alarmbellen ‘Oekraïne’

‘Oekraïne’ deed ook in het kabinet
de alarmbellen afgaan. “Het
kabinet”, aldus de Voorjaarsnota,
“geeft gehoor (aan de motie
Sjoerdsma c.s.). De defensieuitgaven gaan in 2024 en 2025
naar de 2 procent bbp en de
benodigde 2,2 miljard euro in
2025 wordt structureel doorgetrokken.”
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Dit betekent investeringen in “de
operationele gereedheid, gevechtskracht en de wendbaarheid
van de krijgsmacht, innovatie en
nieuwe domeinen en samenwerking met onze partners, EU en
NAVO.”
De Voorjaarsnota 2022 geldt als
“bijzonder”. Ze behelst namelijk
niet, zoals gebruikelijk, slechts
een bijstelling van de Begroting
2022, maar ze biedt ook “een
vooruitblik op de begrotingen voor
de komende jaren. (-) Deze
vooruitblik geeft de Tweede
Kamer meer tijd om de voorgenomen beleidsmaatregelen te
beoordelen.” De complete
begroting volgt traditiegetrouw op
Prinsjesdag.

Structurele dekking nieuwe
uitgaven

“onvoorziene gebeurtenissen”. De
oorlog in Oekraïne betekent niet
alleen veel en groot menselijk
leed maar is ook van invloed op
de Nederlandse economie en de
begroting. “De oorlog noopt tot
extra investeringen in defensie.
De hoge inflatie als gevolg van
fors gestegen energie- en
voedselprijzen brengt grote
zorgen met zich mee voor lage en
middeninkomens.”
De nieuwe c.q. extra uitgaven en
tegenvallers denkt het kabinet te
kunnen compenseren door
“verhoging van de belastingen op
vermogen en bedrijven in box 2
en 3 en de vennootschapsbelasting. De uitgaven zijn dus structureel gedekt.”
Zie ook p. 7 voor de kritische
noten die de Algemene Rekenkamer kraakt over Defensie.

Het kabinet Rutte IV werd van
meet af aan geconfronteerd met

https://tinyurl.com/2cd5s3rh; De motie werd medeondertekend door de leden Agnes Mulder (CDA); Ruben Brekelmans (VVD); Don Ceder (CU); Kees van

der Staaij (SGP); Kati Piri (PvdA); Jesse Klaver (GL); Marieke Koekkoek (Volt); Derk Jan Eppink (JA21); Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt).

‘Geestelijke eerste hulp in tijden van oorlog en onzekerheid’

AMI Catholic Military Connect-App voor militairen gelanceerd
Een nuttig instrument “dat je zal vergezellen op je geloofsreis”, typeerde
kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, de Catholic Military Connect-App van AMI,
bij de lancering op 13 mei jl. Kardinaal Parolin is als staatssecretaris van het
Vaticaan, na de paus de hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke kerk.
De hoge prelaat moedigde in een
videoboodschap waarin hij het
startsein gaf voor gebruik van de
app, de militairen aan de applicatie te gebruiken voor “geestelijke
eerste hulp” in tijden van oorlog
en onzekerheid.
“Ik geloof dat de app enorm
nuttig zal zijn voor alle militairen.
In het bijzonder voor de jonge
mannen en vrouwen die in deze
belangrijke sector van publieke
dienstbaarheid willen groeien in
persoonlijke vriendschap met
Jezus Christus en in het begrip en
de waardering van de schoonheid

en rijkdom van ons katholieke
geloof”, aldus kardinaal-staatssecretaris Parolin.
De Catholic Military Connect-App
biedt op een eenvoudige manier
toegang tot “antwoorden op
militaire vragen, gebeden voor de
militairen, getuigenissen, inspirerende citaten en geestelijke
eerste hulp”, licht AMI toe.

tie van en voor katholieke
militairen. AMI werkte daarbij
samen met ‘Twitteren met God’,
een initiatief van dr.ir. Michel
Remery, priester van het Bisdom
Rotterdam, die ook voor de
Koninklijke Luchtmacht heeft
gewerkt.
De applicatie is beschikbaar voor
Apple IOS (Apple App Store) en
Android (Google Play) smartphones.

De app is ontwikkeld door
Apostolat Militaire International
(AMI) de mondiale lekenorganisa-

Wie de Catholic Military ConnectApp van AMI wil downloaden:
https://bit.ly/3GfMh1C

‘Twitteren met God’

NIEUWS

Nog meer lintjes
voor ACOM-leden
In tegenstelling tot wat ACOM Journaal eerder
berichtte, op basis van de toen bekende informatie, is
het ‘behagen’ van zijne majesteit koning WillemAlexander, meer ACOM-leden in de vorm van een
lintje ten deel gevallen dan de vermelde drie.
Theunis Gerrit (Theun) Veenstra (82) uit Franker, mocht op 26 april jl. op
het gemeentehuis van Waadhoeke (fusiegemeente waar Franker bij
hoort) vernemen dat het de koning behaagd had hem te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Veenstra, ruim 62 jaar ACOM-lid, is, na zijn pensionering bij
Defensie, al decennia sociaal en politiek actief. Hij deed onder meer 23
jaar vrijwilligerswerk bij Tresaor, het Fries Historisch en Letterkundig
Centrum, de grootste erfgoedinstelling van Friesland. In de politiek als
gemeenteraadslid voor Gemeentebelang in zijn woonplaats en voor
vakcentrale CNV als consulent Belastingservice.
Het ‘behagen’ van de koning viel ook ACOM-lid (sinds
1967) A.J.M. (Toon) Hussaarts uit Helmond ten deel. Op
18 mei jl. mocht hij uit handen van burgemeester Van
Veen (Gemert-Bakel), de versierselen behorende bij de
onderscheiding van Lid in de Orde van Oranje Nassa in
ontvangst nemen.
De ceremonie had plaats op de Luitenant-generaal
Bestkazerne tijdens de viering van het twintigjarig
bestaan van de Contactgroep Postactieven Groepen
Geleide Wapens (CGPA GGW). Toon Hussaarts “vervult een voortrekkersrol in de organisatie” waarvan hij sinds 2005 de secretaris is.
Daarnaast was hij ook jaren als secretaris Onderofficiersmess Luchtmachtbasis De Peel en als vrijwilliger van het lokale Sinterklaascomité.

Winnaars verloting AJ#05-22
‘Adolf Hitler, de beeldbiografie’ van Erik Somers &
René Kok en uitgegeven door Hollands Diep Uitgevers, is gewonnen door:
• J.H. Heijmer
• J.H. Blom
De winnaars van de verloting van ‘Klimaatgeneraal:
Bouwen aan weerbaarheid’, van Tom Middendorp, uitgegeven door Uitgeverij Podium (Park Uitgevers), zijn:
• P. Viallé
• J.G.F. Nicolaas
• K. Morsink

Betaaldata 2022
Maand

Juni
Juli
Augustus

Salaris Defensie*
24 juni
22 juli
24 augustus

Pensioen ABP AOW**
23 juni
21 juli
23 augustus

23 juni
21 juli
23 augustus

* 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.

MexicaanseHond
‘Jottem’, riep een medestudente uit de provincie, in de
jaren ’70, steevast, als grimmig-sarcastische reactie op een
gebeurtenis of actie die als ‘gotspe’ mocht worden weggezet. ‘Jottem, daar zijn de Zwitsers weer’, dacht ik direct ook,
toen bekend werd dat die vermaledijde jodelaars zich weer
laf verschuilen achter hun ‘neutraliteit’ om de levering van
wapens aan Oekraïne te verbieden. Let wel: het zijn niet hún
wapens, maar in opdracht van derde landen door die groteske
lederhosen (gepikt overigens van de Beiers) geproduceerde
munitie en systemen.
Zwitserland ‘neutraal’? My foot! Hoe gluiperig schijnheilig kun
je zijn? In de Tweede Wereldoorlog Joodse vluchtelingen bescherming weigeren en terugsturen naar nazi-Duitsland. Het
van de Joden geroofde goud, edelstenen en kunstschatten in
de kluizen te Bern en elders in het Alpenland opgeslagen. Dat
betrof ook uit Nederland geroofd goud. Compensatiebetaling?
Mondjesmaat en slechts na veel halen en trekken. Zelfs de
Nederlandse regering werd er moedeloos van en liet de rest
maar zitten. Na de oorlog zochten en vonden veel nazimisdadigers een goed en veilig heenkomen in het ‘neutrale’
Zwitserland van waaruit men ongehinderd kon doorreizen
naar voor die gezochte oorlogsmisdadigers nog gastvrijere
Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië, Argentinië, Peru e.a.
Vandaag de dag mogen dictators en andere criminelen die
al plunderend, eigen land en bevolking in diepe armoede
stortten, hun geroofde miljarden en biljoenen op Zwitserse
bankrekeningen bewaren. Gott grüez i! Willkomme! Geen jodelende haan die ernaar kraait. Die geroemde en gekoesterde
‘neutraliteit’ van het Alpenland is dus net zo massief en solide
als Emmenthaler en net zo ‘teflon’ als raclette!
Bij ons in polderland dan. Na decennia van straffe bezuinigingen met als gevolg kannibalisering en uitbening, krijgt
Defensie de broodnodige miljarden toegeschoven om weer
enigszins op krachten te kunnen komen. Niet dat het kabinet
dit doet uit de goedheid en erbarmen zijns harten, welnee,
‘gamechanger ‘Oekraïne’ veroorzaakte deze ‘Wende’. Ook
bij de oosterburen trouwens. De tegenstanders, de ‘nuttige
idioten van het Kremlin’, zien dit schuimbekkend van woede
gebeuren. In hun lijfblad, de ‘Azijnpissersbode’,
(toen ik er werkte in de jaren ’60, nog ‘Katholiek
dagblad voor Nederland), vraagt ene Peter de Waard zich af,
-zonder schaamrood op de pacifistische kaken -, of ‘het leger
nu vrijelijk in de schatkist mag graaien’.
Middelerwijl in de nabijgelegen polder in Herwijnen (West
Betuwe) loopt een actiecomité (meest voormalige ‘grootstedelingen’) “woedend”, meldt het lokale sufferdje, te hoop
tegen de komst van de “hypermoderne SMART-L-radar”.
Die is bedoeld “om het luchtruim te bewaken tegen vijandig
vliegverkeer”. Maar daar hebben de tegenstanders kennelijk
geen boodschap aan. Men lamenteert dat het een aard heeft
over “geluidsoverlast en straling” Want: “Als u zo nodig moet
Defensie, doe dan uw bewakingswerk voor onze eigen veiligheid en way of life maar elders in den lande maar niet in onze
achtertuin!”
Tenslotte. In het hoge noorden van het Avondland liggen
Sverige en Suomi oftewel Zweden en Finland. Het laatste
land deelt een grens van 1340 km. met het grote, in de loop
van zijn geschiedenis zeer agressief gebleken, Rusland.
Getriggerd door ‘Oekraïne’ zoeken deze landen nu, ten langen
leste, de schutse van de bondgenootschappelijke militaire
solidariteitsparaplu en treden toe tot de NAVO. De Finnen
weerden zich tijdens de Winteroorlog (30-11-’30 tot 13-03-’40)
manhaftig en kranig tegen de overmacht van Stalins Sovjetleger maar moesten uiteindelijk delen van hun grondgebied
afstaan aan de agressor. Deze laaghartige geschiedenis ‘rijmt’
nu in (gelijkaardige) vorm en metrum in Oekraïne.
En zie, ook NAVO-lid Denemarken dat altijd de neus optrok
voor deelname aan NAVO-oefeningen, komt daar schielijk
van terug. Onder de Scandinavische landen was tot nog toe
IJsland het enige ‘volwaardige’ NAVO-lid.
Daar in Reykjavík huist dus nog, evenals in Oslo, de ware Viking-geest
en houding! Hoewel, nu heeft ook
Kopenhagen, aangespoord door
Noorwegen en IJsland, met de
hand op het hart beloofd Zweden
en Finland militair te zullen steunen
als ze worden aangevallen in de
periode dat ze nog geen NAVO-lid zijn.
Over een ware gamechanger gesproken!
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Vakbonden en werkgever
Defensie bereiken
hierover akkoord
In de juni-editie 2021 van ACOM Journaal (AJ#06-21) mochten wij berichten dat er eindelijk duidelijkheid was over de maatregelen ‘Verminderd pensioenperspectief’. In juni 2021
werden, sociale partners het eens over de regeling pensioencompensatie. Daaraan ging
een langdurig en intensief beraad vooraf in een speciaal daarvoor ingesteld technisch
werkverband pensioencompensatie (TW PC).
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Deze regeling behelsde, bijna 2
jaar na dato, de invulling van
afspraken overeengekomen in het
arbeidsvoorwaardenakkoord van
2018-2020. Er werd toen al
gesproken over verdere uitwerking van de gemaakte afspraken
in weerwil van het destijds
opgeschorte overleg. Dit was
noodzakelijk omdat de betrokken
groep medewerkers al te lang
wachtten op duidelijkheid. Zeker
voor wat betreft de daadwerkelijke financiële compensatie in
verband met het verminderd
pensioenperspectief dat kan
optreden als gevolg van de
overgang van het eindloon- naar
het middelloonpensioen.
Op 12 mei 2021 werd het advies
van de TW PC ter behandeling
aangeboden aan de Werkgroep
Algemene en Financiële Rechtspositie (WG AFR). Daarna werd, in
verband met het toen opgeschorte overleg, nog een aantal
technische sessies belegd ter
nadere toelichting van het advies
en het gladstrijken van (eventuele)
plooien.

Transparant, eerlijk en
uitlegbaar

De ACOM was na bestudering
van het advies en de toelichting
van mening dat de aanbeveling
voldeed aan de doelstellingen. De
aangeboden maatregelen ‘Verminderd pensioenperspectief’ waren
naar onze mening mede door de
individuele benadering waarvoor
is gekozen, transparant, eerlijk en
uitlegbaar. Ze droegen er bovendien toe bij dat onder- of een
aanmerkelijke overcompensatie
wordt vermeden. Deze conclusie
werd gedeeld door de overige
sociale partners zodat in juni 2021
duidelijk werd dat alle partijen

afzagen van behandeling in de
WG AFR. De gemaakte afspraken
dienden zo spoedig mogelijk in
regelgeving te landen. Daarmee
zou worden bewerkstelligd dat de
betreffende medewerkers zo
spoedig mogelijk de uitbetaling
van het verminderd pensioenperspectief zouden kunnen incasseren. Om hieraan te voldoen zou
Defensie een Ministeriële
Regeling (MR) opstellen. Toen
bleef het, ondanks herhaaldelijk
vragen over de voortgang van
deze MR, lange tijd stil.
Eind december 2021 werden de
bonden per brief door Defensie
geïnformeerd dat bij de implementatie van de pensioencompensatie aandachtspunten waren
gesignaleerd inzake de uitvoering
en invoering van de overeengekomen regeling. In deze brief gaf
Defensie aan dat een aantal van
die aandachtspunten raakte aan
de inhoud van de overeengekomen regeling. Omwille van de
voortgang zou het dan ook aan te
bevelen zijn deze aandachtspunten separaat te bespreken
alvorens de MR op te maken,
aldus Defensie. Dit was toch wel
een aparte wending in de
afwikkeling van het dossier
‘Pensioencompensatie’. Terwijl de
bonden in afwachting waren van
de MR, bleek plotseling, ondanks
de toezegging van Defensie dat
alle overeengekomen afspraken
uitgevoerd konden worden, dat
uitvoeringsproblemen roet in het
eten gooiden. Men sprak van
“complexiteit” bij een aantal
aandachtspunten, vandaar de
wijzigingsvoorstellen vanwege
Defensie. Waar deze “complexiteit” daadwerkelijk uit bestond
was op dat moment niet geheel

duidelijk. Ook het aantal (ex-)
medewerkers en de mate waarin
zij positief dan wel negatief
geraakt zouden worden werd in
de brief van Defensie niet
duidelijk vermeld.

Niet over een nacht ijs

Zoals eerder al aangegeven is er
gedurende het gehele (langdurige) proces om te komen tot de
maatregelen verminderd pensioenperspectief, niet over een
nacht ijs gegaan. Het heeft dan
ook de nodige tijd in beslag
genomen om tot deze maatregelen te komen. Alles is toen
uitgebreid besproken, ook de
‘complexiteit’. Dit alles heeft toen
geleid tot een de individuele
benadering van het verminderd
pensioenperspectief: transparant,
eerlijk en uitlegbaar met bovendien vermijding van onder- of
overcompensatie. Dat waren toen
de belangrijkste argumenten om
in te kunnen stemmen met de
overeengekomen maatregelen
‘Verminderd pensioenperspectief”.
De afgelopen periode is er,
ondanks het opgeschorte overleg
en in de marge van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen,
door de bonden en Defensie
verder gesproken over de
complexiteit implementatie van
de pensioencompensatie. We
kunnen nu dan ook eindelijk
melden dat de afspraken omtrent
de pensioencompensatie helemaal rond zijn zonder dat er is
getornd aan de basis van de
eerder overeengekomen afspraken. Defensie heeft aangegeven
de maatregelen nu te kunnen
invoeren in de betalingssystemen.
Het invoeren in de betalingssystemen gaat wel enige tijd in beslag
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nemen waardoor het nog een paar maanden
kan duren alvorens de reguliere betalingen
daadwerkelijk gaan plaatsvinden. Misschien
wel pas begin 2023. Defensie streeft er
echter naar nog dit jaar al wel een eerste
uitkering te doen.

Reorganisaties
Facilitair bedrijf (FBD) en Service
punt (SP)

De bonden hebben op vrijdag 3 juni jl. de
BCO PI 1 van de reorganisatie FBD/SP
afgerond. Alle betrokken medewerkers zullen
nu aan de hand van de gemaakte afspraken
en de functievergelijkingstabel, een definitief
besluit tot ‘plaatsen’ of ‘niet-plaatsen’
ontvangen.
Wij roepen al onze leden op om indien u niet
akkoord bent met de ontvangen plaatsings-

brief hiertegen een heroverweging in te
dienen. De termijn om deze heroverweging,
in te dienen eindigt op vrijdag 24 juni aanstaande. U kunt voor ondersteuning bij deze
heroverweging bij voorkeur via e-mail
info@acom.nl, contact met ons opnemen.
Gelet op de korte termijn waarbinnen de
heroverweging dient te worden ingediend
verzoeken wij u om dit tijdig te doen.

DMO

De afgelopen maanden zijn er door de
bonden extra overleggen gehouden met
Defensie Materieel Organisatie (DMO) om
voortgang te maken op het dossier JIVC fase
2a en het dossier van 244 urgente functies
die DMO binnen afzienbare tijd nodig heeft
om invulling te geven aan de invoering van de
nieuwe ICT binnen JIVC. De verwachting is
dat het cVRP JIVC fase 2a binnenkort in de
ioREO DMO afgerond gaat worden.

Audrey Hepburn Trofee voor
Dutch Invictus Team 2022
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Dutch Invictus Team, de helden die hun eigen ‘kleuren’ en die van Nederland, hemelhoog hielden tijdens de Invictus Games in Den Haag (16-22
april), heeft nu ook de Audrey Hepburn Trofee in de prijzenkast staan.
De trofee, vernoemd naar de beroemde
Hollywood actrice met Nederlandse roots, is
ingesteld door BNMO (de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers). Ze wordt
sinds 1968 jaarlijks toegekend aan “een
sporter of organisatie die zich verdienstelijk
maakt op het terrein van de gehandicaptensport”. Audrey Hepburn, inmiddels overleden,
leverde indertijd met haar fondsenwerving
een “belangrijke bijdrage” aan zorgcentrum
NLVi.

Saamhorigheid en camaraderie

De Audrey Hepburn Trofee en een cheque ter
waarde van € 2.500 werden namens Dutch
Invictus Team 2022 in ontvangst genomen
door teamcaptain Wouter Bakker. Behalve de
trofee kregen ook alle 27 helden die samen
het team vormden, een medaille.
“Wij hebben laten zien dat we Invictus zijn,
- we hebben laten zien wat wij nog kunnen”,
kijkt de teamcaptain niet zonder trots en
voldoening terug. “We stonden daar tijdens
de Games als team, iedereen stond voor
iedereen klaar."
Die saamhorigheid en camaraderie bij de
Nederlandse sporters maar vooral hun
“positiviteit” bleven niet onopgemerkt bij de
buitenlandse teams en maakten veel indruk.

De coach van de Amerikanen complimenteerde zijn Nederlandse collega na de zitvolleybal
wedstrijd dan ook “omdat wij positief in het
veld zaten en plezier hadden. We bleven
elkaar steunen, ondanks de fouten. We
mogen dan geen medaille hebben behaald
maar dat, die teamspirit en alles overhebben
voor elkaar, is vele malen belangrijker”, aldus
teamcaptain Wouter Bakker van het Nederlandse Invictus Team 2022.

COLUMN
De oorlog in Oekraïne confronteert ons met een onaangenaam feit: de
ideologie die Poetin hanteert wordt geleverd door de Moskouse patriarch
Kyrill. Hoe kan dat anno 2022?
De patriarch is het hoofd van de Orthodoxe
Kerk, in ‘heel Rusland’. Inmiddels weten we dat
dit laatste geen onschuldige toevoeging is:
Rusland ziet alle gebieden waar het ooit de
baas was als behorend tot zijn invloedssfeer.
Dat betekent dat ook vroegere Warschau
Pactlanden die nu tot de NAVO behoren, en
bovendien soms veel Orthodoxe Russische
burgers huisvesten, daaronder vallen. Maar de
ambities van de patriarch reiken verder. Want in
de ogen van de Russische Orthodoxie is de
Moskouse patriarch de opvolger van de paus
van Rome, sinds de scheuring tussen het
westers christendom en het oosters christendom uit 1054.
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moreel gezag heeft paus Franciscus dan ook
niet in Moskou.
Alsof deze verachting van het westers christendom en de hele westerse cultuur niet voldoende is, heeft patriarch Kyrill nog meer ambitie. Hij
ziet ‘Moskou’ niet alleen als opvolger van
‘Rome’, maar ook als opvolger van ‘Constantinopel’, het huidige Istanboel. Bij de val van
Constantinopel (1453) door de verovering door
sultan Mehmet II claimde deze de eretitel van
‘keizer van het Romeinse Rijk sedert Constantijn’. Hierin werd Mehmet II overigens erkend
door de patriarch van Constantinopel. Mehmet
II was wel zo handig om de verhouding tussen
kerk en staat uit het Oost-Romeinse Rijk over
te nemen, met de overheid als toezichthouder
op religie, die bovendien eenheid van religie
nastreeft als factor van politieke eenheid.
Enkele decennia later kondigde een aantal
orthodoxe leiders echter af, dat Moskou ook
Constantinopel opvolgde. Dat kon, omdat
Rusland al in de vroege middeleeuwen
gekerstend was. Hoe dan ook was er al sinds
de vijftiende eeuw binnen het Oosters Christendom een strijd om het ‘primaat’: was
Constantinopel hoger in rang, of Moskou?
Precies deze kwestie herleefde in Oekraïne
toen ’Constantinopel’ in 2018 zonder toestemming van Moskou een patriarch in Oekraïne
benoemde, zodat er nu twee Orthodoxe kerken
zijn in Oekraïne: een onder ‘Moskou’ en een
onder ‘Constantinopel’, tegen de religieuze
monocultuur in. Kyrill draagt inmiddels zijn
religieus imperium niet alleen richting het
westen (Oekraïne) uit, maar ook naar het
Oosten. Dat komt Poetin in het Midden Oosten
goed uit.

In het vroegere West-Romeinse Rijk oefende
Rome morele macht over keizers uit. Dit werd
de basis voor westerse vormen van de
verhouding van kerk en staat, met de kerken in
een morele rol die de overheid legitimeert of
kritiseert. Maar in het Oost-Romeinse Rijk –
met een eigen keizer na keizer Constantijn
(270/280-337), was het na Constantijn precies
omgekeerd. De patriarch oefende geen moreel
gezag over de Oost-Romeinse keizer in
Constantinopel uit: in plaats daarvan functioneerde de Oost-Romeinse (christelijke) keizer
als bisschop (!) voor wereldlijke aangelegenheden zoals buitenlandse politiek en sociale
kwesties; de keizer had een kerkelijke sleutelrol. Waar het Westers christendom politieke
overheden zag als instrument voor christelijke
doeleinden, was dit in het Oosten al voor 1054
eeuwenlang precies omgekeerd: religie werd
ingekaderd en benut in wereldlijk gerichte
politiek van Oost-Romeinse christelijke keizers.
De patriarchen van Constantinopel ontwikkelden zich dus veel minder tot zedenpredikers
To whom it may concern
Ten slotte: ‘Moskou’ heeft altijd het beginsel
voor overheden. Zij benadrukten van hun kant
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MERKSTENEN

Mijmeren over zaaien en oogsten
Toen Anders Breivik1 op vrijdag 22 juli 2011 een bomaanslag in de regeringswijk van de Noorse hoofdstad Oslo pleegde, gevolgd door een schietpartij op een zomerkamp van de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij op het eiland Utøya, waarbij in totaal 77
meest jonge mensen het leven verloren, verkeerde hij niet in een psychose
of onder invloed van drugs.
Zowel voor de bomaanslag als voor de
schietpartij heeft Breivik een bekentenis
afgelegd, waarin hij stelde dat de aanslagen
die hij jarenlang had voorbereid, 'gruwelijk
maar noodzakelijk' waren in de strijd tussen
‘internationalisme en nationalisme’.
Ik bevond me op die dag in Mazär-e Sharïf, op
de internationale ISAF-basis in de nabijheid
van deze grote stad in het noorden van
Afghanistan. De internationale gemeenschap
probeerde daar een democratie te vestigen,
iets wat jammer genoeg tot op heden niet
gelukt is. De Noren waren min of meer onze
buren op de basis, we trokken vaak naar hun
compound, omdat ze als enigen over een
voetbalveldje - met kunstgras - beschikten,
dat ze grootmoedig aan alle liefhebbers ter
beschikking stelden. Onthutsend was het
voor hen, dat deze aanslag niet plaatshad in
het onrustige en woeste land waar zij als
militairen voor stabiliteit en veiligheid moesten zorgen, maar in hun altijd zo rustig, stabiel
en veilig geachte vaderland.
Sinds Breivik hebben we intussen alweer de
nodige aanslagen gekend, waarvan een niet
gering aantal werd gepleegd door rechtsextremistische eenlingen, die griezelig goed
voorbereid aan hun daden begonnen.
Voorlopig nieuw dieptepunt was de actie van
Payton Gendron bij een supermarkt in Buffalo.
Ook hij maakte geen geheim van zijn antisemitisme, anti-pluralisme, anti-internationalisme.
Nog even los van het feit dat men in de
Verenigde Staten verbijsterend gemakkelijk
aan wapentuig schijnt te komen, schokte mij
vooral de jeugdige leeftijd van deze terrorist.
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Toegegeven, radicale denkbeelden hebben
meer mensen op die leeftijd. In eigen land
vermoed ik, dat heel wat Forum-stemmers
nog een lang leven voor zich hebben en
daarmee hopelijk genoeg tijd om meer
volwassen, meer genuanceerd te leren
denken. Maar dat er soms eentje tussen zit,
bij wie opruiende woorden en leuzen,
verdachtmakingen, suggestieve opmerkingen
en verdeel en heers politiek tot deze uiterste
consequentie kunnen leiden, is een huiveringwekkende gedachte. Te voorkomen valt het
helaas niet, maar iedereen die in een positie
verkeert waarin hij of zij met woorden en
ideologieën, politiek of religieus gekleurd,
mensen op dit spoor kan zetten, moet zich
heel ernstig afvragen of we wel beseffen wat
woorden kunnen uitwerken.
Het geeft te denken dat het Hebreeuwse
‘dabar’ zowel woord als daad kan betekenen.
Woorden, leuzen, preken, artikelen, tweets,
spreekkoren, borrelpraat… het is als zaad.
Eenmaal gezaaid onttrekt de werking zich
lange tijd aan onze waarneming. Maar vroeg
of laat wordt er geoogst. Veelal met vreugde.
Soms met tranen van spijt en zelfverwijt.

1

Anders Behring Breivik, tegenwoordig Fjotolf Hansen (Oslo, 13 februari 1979). Breivik werd in augustus 2012 veroordeeld voor

meervoudige moord en terrorisme. Voorafgaand aan de aanslag schreef hij een manifest waaruit extreemrechtse, staatsnationalistische, anti-islamitische en anti-feministische opvattingen blijken. Breivik is een oud-lid van de rechts-populistische Noorse Vooruitgangspartij. (Bron: Wikipedia)

Henk Fonteijn
was geestelijk verzorger
bij de KL (CLAS)

MEDEZEGGENSCHAP

Zorg voor uw veiligheid, ken de
In het vorige nummer van ACOM Journaal schreven wij dat jaarlijks ongeveer 4000
(oud-)werknemers overlijden door hun werk. De oorzaken van de overlijdens zijn
onder andere ongevallen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Buiten de 4000
overlijdens, moeten jaarlijks vele (oud-)werknemers naar een arts of zelfs naar het
ziekenhuis door iets wat zij opgelopen hebben tijdens hun werk.
manieren. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet eerst geprobeerd worden het
risico helemaal weg te nemen. Als dat niet
kan moeten er technische maatregelen
genomen worden; is het risico niet helemaal
weg dan moeten er organisatorische maatregelen genomen worden. Blijft er dan nog een
restrisico over dan moeten persoonlijke
beschermingsmiddelen worden ingezet.

Een aantal risico’s
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Aan alle soorten werk(omgeving) zijn risico’s
verbonden; van kleine tot grote. Ook in de
thuissituatie bestaan (kleine en grote)
gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Denk aan
het zich aan een mes snijden en een brandblaar oplopen in de keuken of een val van een
ladder bij het schoonmaken van de dakgoot
waarop ziekenhuisopname nodig is of erger.
Het verschil met thuis en op het werk is dat
uw werkgever verantwoordelijk is voor het zo
veilig mogelijk laten zijn van het werk en de
werksituatie. Daarvoor moeten de risico’s van
en bij het werk worden weggenomen, kan dat
niet dan moeten de risico’s worden beheerst.

Kleine en grote risico’s: kleine en
grote gevolgen bij misgaan

Ook bij Defensie wordt in keukens met
messen gewerkt en voor militairen behoort
een mes tot de uitrusting. Daarnaast wordt bij
Defensie zeker op hoogte gewerkt bijvoorbeeld tijdens onderhoud aan materieel, bij de
klimtoren, op schepen enz. Zo bestaan bij
Defensie ook kleine en grote risico’s. Beide
kunnen leiden tot klein of groot letsel als er
iets misgaat. De snijwond van het mes kan
heel ernstig zijn, het vallen van hoogte kan
meevallen of niet.

Verschillende manieren om risico’s
te beheersen

Bij Defensie worden veel verschillende
werkzaamheden verricht en wordt in veel
verschillende situaties gewerkt. Sommige
werkzaamheden vinden steeds in dezelfde
omgeving plaats, andere ook op oefening of
uitzending.
Het beschermen van de medewerker tegen
risico’s op de werkplek kan op verschillende

- valgevaar
- beknelling bij machine, snijwonden, breuken
- ziekte door blootstelling aan gevaarlijke
stoffen en/of straling
- ziektes door teken, muggenbeten, bacteriën,
enz.
- onderkoeling, oververhitting
- gevolgen brand en rook
- ongevallen in het verkeer

Het risico wegnemen

In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de
werkgever eerst moet proberen het risico weg
te nemen. Dat kan bij sommige risico’s. Denk
aan risico’s bij onderhoud aan materieel;
werken met een gevaarlijke stof (schoonmaakmiddel; verf) waarvan inmiddels een niet-gevaarlijke variant beschikbaar is. Als dat zo is
moet de werkgever overgaan op het niet-gevaarlijke middel. Is de werking van de nietgevaarlijke variant niet goed genoeg voor het
materieel, dan kan de werkgever een ontheffing aanvragen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie voor het mogen blijven gebruiken van
het oude middel. Bij die aanvraag hoort een
motivatie waarom het niet-gevaarlijke middel
niet geschikt is en wat de werkgever zal doen
om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer bij het gebruik van het
oude wel-gevaarlijke middel.

Technische maatregelen

Een ander risico dat is weggenomen of is
verminderd, is letsel door tillen. Daar waar
vroeger met menskracht getild werd is dit
door tilhulpen overgenomen. Daar waar dat
niet kon, is het in 1x te tillen gewicht verlaagd
(kleinere dozen).
Bij het werken met gevaarlijke stoffen kan
afscherming (afgesloten cabine) of afzuiging
worden aangebracht zodat de inademing, het
huidcontact met de stof aanzienlijk verminderd wordt.

MEDEZEGGENSCHAP
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risico’s en ga daar bewust mee om
Organisatorische maatregelen

Blijven er nog risico’s over na de bronmaatregelen en technische maatregelen dan moet
de werkgever organisatorische maatregelen
nemen. Dat kan door taakverdeling. Bij tillen
kan om de beurt of samen getild worden.
Werkt men in de omgeving van gevaarlijke
stoffen dan kan dat ook worden afgewisseld
om de blootstelling zo kort mogelijk te laten
zijn. Hier kan gedacht worden aan de blootstelling aan de uitstoot van diesel door
voertuigen en de bewaker aan de poort.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Is het wegnemen van het risico niet mogelijk
en kunnen technische en organisatorische
maatregelen het (rest)risico nog niet wegnemen dan moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Zo heeft de
brandweer beschermende pakken nodig en
adembescherming. Ook tegen ongedierte in
de natuur zoals teken en muggen wordt
persoonlijke bescherming ingezet. Met
insecten werende stoffen bewerkte kleding
met lange pijpen en lange mouwen. Denk ook
aan een lasbril, oordoppen, veiligheidsvest,
helm en gasmasker.

Opleiding en training, begeleiding en
toezicht

Om de werknemer op zijn/haar werk en de
eventuele risico’s die daaraan verbonden zijn
voor te bereiden, zorgt de werkgever voor
opleiding en training en regelmatige herhaling
daarvan.
Opleiding en training hoe met machines
gewerkt moet worden, hoe met persoonlijke
beschermingsmiddelen moet worden
omgegaan, hoe de technische maatregelen
onderhouden moeten worden zoals het
vervangen van stoffilters bij afzuiging, wat
signalen van het lichaam zijn dat
er iets mis is bij bijvoorbeeld
duiken, koude/hitte, oververmoeidheid enz.
Verder zorgt de werkgever
ervoor dat jonge en minder
ervaren werknemers worden
Defensiebegeleid voorafgaand, bij en na
onderdeel
hun werkzaamheden voor zo
lang als dat nodig is. Ook zorgt
CLAS
de werkgever ervoor dat
CLAS
voldoende toezicht wordt
CZSK
gehouden op de uitvoering van
CZSK
de werkzaamheden voor wat
CZSK
betreft de veiligheid en de
CLAS
gezondheid van de werknemer.
CZSK

leren van ‘noodsignalen’ van het lichaam.
Denk aan militairen die, vaak met bepakking,
langdurig zwaar werk moeten doen of zware
inspanning, oververhit raken. Oververhitting
komt zeker niet alleen voor bij hoge buitentemperaturen.
Zo horen opleiding en training op allerlei
vlakken en begeleiding en toezicht ook bij
beheersmaatregelen voor risico’s op de
werkplek.

Verplichting van de werknemer zelf:
aangeven als het minder gaat

De werknemer zelf heeft ook een taak in het
beschermen van de eigen veiligheid en
gezondheid op de werkplek. Dat moet ook
wel. Van de werknemer die met gevaarlijke
stoffen in gevaarlijke processen werkt, wordt
verwacht dat hij/zij de algemene veiligheidsbladen regelmatig doorneemt die bij de
werkzaamheden horen.
De werknemer is degene die de veiligheidsvoorschriften, ook bij werk zonder gevaarlijke
stoffen, in acht neemt, vraagt om hulp als hij/
zij dat nodig vindt en aangeeft wat zijn/haar
eigen fysieke gesteldheid is voor of bij de
werkzaamheden. Zo kan korte ziekte in het
weekend zorgen voor minder fitheid op de
maandag op het werk. Ook spanning of
emotionele zaken thuis kunnen zorgen voor
minder reserves, minder alertheid op het
werk. Soms wordt dit door een collega of
leidinggevende opgemerkt. Beter is het om
dit zelf aan te geven. Dan kan daar rekening
mee gehouden worden door het inlassen van
een extra pauze, het eventueel wisselen van
werkzaamheden met een ander of op een
andere wijze.
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Zo hebben zowel de werkgever als de
werknemer een taak in het beschermen van
de veiligheid en gezondheid van de werknemer op de werkvloer.

Overzicht MC-verkiezingen

CLAS

Bij Defensie hoort bij die
opleiding en training ook het

Eenheid

Verkiezingen

Opgeven vóór

Ststcie 43 Mechbrig

27 – 30 juni

Gesloten

Staf CLAS

7 juli

Gesloten

P&O KM

11 juli

Gesloten

Staf GC OEM

11 juli

Gesloten

STC (Sea Training Command)

12 juli

Gesloten

CIS Bn

25 – 27 juli

21 juni

Zr Ms Zeven Provinciën

22 augustus

20 juni

Personeel Logistiek Commando (PLC)

5-9 september

24 juli

CLAS

Joint ISTAR

13 september

2 augustus

DOSCO

Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD)

10 oktober

30 augustus

MC

Bij het onderhoud van materieel op hoogte is
valbeveiliging aangebracht bijvoorbeeld door
steigers.

SOD
Uitleg en commentaar

Bondsbestuur legt Arbeidsvoorwaardenresultaat
In dit nummer van ACOM Journaal geven we (verkort) weer wat er is opgenomen in
het Arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie 2021-2023 zoals dat op 31 mei in het
Sectoroverleg Defensie (SOD) tot stand is gekomen. Aangezien het hier om een
verkorte weergave gaat, met daarbij enige uitleg en de appreciatie van het Bondsbestuur van de ACOM, verwijzen wij u graag naar onze website waar alle stukken die
behoren bij dit arbeidsvoorwaardenresultaat terug te vinden zijn. Deze vindt u op
https://www.acom.nl/nieuws/onderhandelingsresultaat-arbeidsvoorwaarden-bereikt-2/

Bij dit artikel is er voor gekozen om de teksten die gebaseerd zijn op het bereikte Arbeidsvoorwaardenresultaat te cursiveren en de toelichtende teksten en appreciaties in ‘romein’ (regulier) te plaatsen.
Voorafgaand aan deze verkorte weergave en toelichting van het Arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie 2021-2023 benadrukt het Bondsbestuur van de ACOM dat het dit Arbeidsvoorwaardenresultaat met een positief advies aan u voorlegt.

Looptijd

Dit akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.
Het spreekt voor de ACOM voor zich dat de looptijd start op het moment dat het vorige akkoord afliep. Ook is het daarbij
van belang dat er direct op die datum een eerste loonontwikkeling wordt ingevuld. Ook zijn wij zeer content dat de looptijd
tot 1 januari 2024 is. Dat biedt perspectief maar geeft ook de ruimte om tijdig te beginnen met onderhandelingen over het
volgende akkoord in de hoop en verwachting dat een volgend Arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie een keer vóór het
aflopen van het lopende akkoord aan de achterban kan worden voorgelegd.

Loonontwikkeling
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De loonontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Het defensiepersoneel ontvangt:
•	Per 1 januari 2021 een loonsverhoging van 1,7%
•	Per 1 januari 2022 een loonsverhoging van 2,95%
•	Per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 3,65% over de nieuwe salaristabellen per 1 januari 2023.
De salarisverhoging werkt op de gebruikelijke wijze door in de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van het gewezen
defensiepersoneel. De indexering van pensioenen en bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen vindt plaats overeenkomstig de hiervoor geldende voorschriften.
Dit onderwerp gaat alleen over de generieke loonontwikkeling voor al het Defensiepersoneel (inclusief de Wachtgelders,
UKW’ers en FLO’ers) en de verhogingen gaan ook over de vorige verhogingen. De salarissen van 1 januari 2023 liggen
derhalve alleen al door deze mutaties 8,5% boven het salaris van 31 december 2020. Het is van belang om hierbij te
benadrukken dat de loonontwikkeling per 1 januari 2021 en 2022 over het “oude” loon gaan en dat de loonsverhoging van
2023 over de nieuwe salaristabellen gaat. Aangezien er in de nieuwe salaristabellen voor vrijwel iedereen een aanzienlijke
verbetering van het inkomen zit, zal ook daardoor de loonontwikkeling hoger liggen.
Daarnaast heeft de staatssecretaris van Defensie toegezegd dat, als er extra referentieruimte (geld voor loonontwikkeling) beschikbaar komt voor de Rijksoverheidssectoren in 2022 of 2023, dit alsnog naar het personeel gaat.

Eenmalige uitkering

Sociale partners realiseren zich dat het Defensiepersoneel lang heeft moeten wachten op de invoering van een nieuw
arbeidsvoorwaardenakkoord. Daarom is afgesproken dat per persoon een eenmalige pensioengevende uitkering wordt
gegeven van € 1750,- bruto aan het defensiepersoneel dat op 1 juli 2022 in dienst is.
Deze eenmalige pensioengevende uitkering wordt op de gebruikelijke wijze uitgekeerd aan het gewezen defensiepersoneel met een wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkering. Militairen die op 1 juli 2022 een aanstelling hebben als reservist en
tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2022 met aanspraak op bezoldiging in werkelijke dienst zijn geweest ontvangen de uitkering
naar rato van de gewerkte uren.
Het genoemde bedrag geldt bij een aanstelling van 38 uur per week. Medewerkers met een aanstellingsvorm van minder
dan 38 uur ontvangen een uitkering naar rato van de deeltijdfactor. Voor mensen met meerdere aanstellingsvormen en/of
uitkeringen geldt dat zij maximaal € 1750,- bruto per persoon ontvangen.
Het moge duidelijk zijn dat een eenmalige uitkering alleen niet kan verzachten dat u lang heeft moeten wachten op een
akkoord. Maar het maakt deel uit van een totaalpakket waarin ook nog zaken zitten die met terugwerkende kracht (zullen)
worden uitbetaald. Voor eenieder de eerder genoemde loonsverhogingen (die ook doorwerken in vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen) en in voorkomend geval ook de verhoogde toelages meerdaagse activiteiten en VVHO.
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met positief advies voor aan de leden
Bezoldigingssysteem militairen

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is overeengekomen om gefaseerd, een bij de tijd passend bezoldigingssysteem voor militairen te ontwikkelen en hierbij een vereenvoudigd model van toelagen te introduceren. Dit bezoldigingssysteem zou volgens de afspraak in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018 – 2020 worden ingevoerd op 1 juli 2020.
Het bezoldigingssysteem bestaat uit de salaristabel en de toelagen. In dit akkoord is het accent gelegd op de invoering van
een nieuwe salaristabel. De vereenvoudiging van het toelagenstelsel wordt stapsgewijs ingevoerd. In vervolg op het
AV-akkoord 2018-2020 wordt op dit onderwerp een nieuwe stap gezet.
Dit hoofdstuk bestaat feitelijk uit twee onderdelen, de salaristabel en het toelagenstelsel. Op beide onderdelen worden
stappen gezet en die zullen hieronder worden samengevat en verklaard. Voor de ACOM is het van belang dat de basis op
orde komt en daarnaast de operationele inzet beter gewaardeerd en beloond wordt.

Modernisering van de militaire salaristabel

In de eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden zijn uitgangspunten opgenomen waaraan een nieuwe salaristabel moet
voldoen. Sociale partners willen de militairen die voor een belangrijk deel de operationele inzetbaarheid verzorgen, in hun
basissalaris beter belonen voor hun werk bij de krijgsmacht. Ook vinden zij het van belang voldoende aantrekkelijk te zijn
voor nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd willen ze moderniseren door de verschillen in de beloning tussen de krijgsmachtonderdelen op te heffen en de sterke focus op anciënniteit te verminderen. Ten slotte moet de nieuwe salaristabel beter
aansluiten op de in 2019 ingevoerde middelloon pensioenregeling voor militairen.
Sociale partners hebben hierover het volgende afgesproken:
•	Het salaris van nieuw instromende militairen in initiële opleiding wordt geregeld via een separate opleidingstabel; (noot 1)
•	Er is één salaristabel voor alle krijgsmachtdelen, waarin vergelijkbare rangen gelijk worden beloond; (noot 2)
•	De salaristabel is, net als bij burgerpersoneel, ingedeeld naar rangen met gelijke somscores en treden. Salarisnummers
komen hierin niet meer voor;
•	Per rang is de hoogste trede maximaal trede 11; (noot 3)
•	In deze nieuwe salaristabel wordt het startsalaris bij plaatsing op eerste functie voor alle militairen op dezelfde
manier vastgesteld; (noot 4)
•	Vooropleiding, ervaring of functioneren kunnen leiden tot aanvullende beloningsmaatregelen;
•	De garantietoelage militair specifiek minimumloon, de maatregel voor negatieve inkomenseffecten pensioenpremie, de
compensatie Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) en de Tijdelijke Toelage Loontabel zijn structureel opgenomen in de
nieuwe tabel. Hierdoor tellen deze toelagen mee bij de berekening van de eindejaarsuitkering, de vakantie-uitkering en de
UGM-grondslag. De genoemde toelagen komen daarmee te vervallen op de datum van de invoering van de nieuwe
salaristabel. (noot 5)
noot 1: Deze opleidingstabel wordt, om uitvoeringstechnische redenen, per 1 januari 2023 ingevoerd. Nieuw instromende
militairen ontvangen dan een salaris gebaseerd op rang en leeftijd zoals beschreven in deze tabel. Dit salaris ligt uiteraard
altijd boven het minimum (jeugd)loon. Na het afronden van de initiële opleiding worden de betreffende militairen vervolgens
ingeschaald in de salaristabel en beginnen dan op trede 0 van de betreffende rang waarop ze instromen.
Dit salaris is vanaf dat moment dus niet meer afhankelijk van de toetredingsleeftijd.
Hierdoor heeft iedereen in dezelfde rang na afronding van de initiële opleiding zo veel mogelijk een gelijk startsalaris.
Militairen die op het moment van invoering van de nieuwe salaris- en opleidingstabel al in de initiële opleiding zitten, worden
ingepast in de opleidingstabellen en krijgen in alle gevallen minimaal hetzelfde salaris.
Militairen die op het moment van invoeren van de nieuwe opleidingstabel eerder al een initiële opleiding hebben afgerond,
waaronder de zogenaamde doorstromers, worden uiteraard ingepast in de nieuwe salaristabel.
noot 2: Over “gelijke rangen” is nog vaak discussie. Belangrijk is echter om te benadrukken dat het hier niet gaat om een
rangsharmonisatie maar om een salarisharmonisatie. Het gaat hier om “vergelijkbaar op basis van de somscore uit functiewaardering”. Zo is de somscore van een functie van een korporaal bij de Marine ook vergelijkbaar met de somscore van een
functie van een sergeant van de overige OPCO’s. Eenzelfde verklaring is er voor alle manschappen en onderofficiersfuncties
m.u.v. de functie van de adjudant KM. Er is dan ook voor gekozen om voor de adjudant KM een aparte salariskolom te
handhaven.
noot 3: Door het (in de meeste gevallen) terugbrengen van het aantal tredes zullen de salarissen binnen de rangen sneller
stijgen. Daardoor heeft men eerder een hoger salaris en daardoor bouwt men ook meer pensioen op in het middelloonpensioenstelsel.
noot 4: Hoewel hier gesproken wordt over “plaatsing op eerste functie” kan dit ook gaan om een plaats in een vervolgopleiding. Dit gaat namelijk in na de initiële opleiding. In principe komt iedereen daarbij in trede “0” van de nieuwe salaristabel.
noot 5: De hier genoemde toelages (garantietoelage militair specifiek minimumloon, de maatregel voor negatieve inkomenseffecten pensioenpremie, de compensatie Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) en de Tijdelijke Toelage Loontabel) komen
te vervallen als toelage, omdat de bedragen zijn opgenomen vóór de invoering van de nieuwe salaristabel in het salaris.
Daardoor tellen ze voortaan mee voor de eindejaarsuitkering en het vakantiegeld (een plus van 16,33%!) maar worden ze op
1 januari 2023 ook verhoogd met 3,65%.
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Inpassing in de nieuwe salaristabel en tijdelijke toelage vanaf 1 juli 2022

•	Alle militairen die op 1 januari 2023 in dienst zijn, gaan op die datum over naar de nieuwe salaristabel (of opleidingstabel)
en ontvangen vanaf dat moment de hogere salarisbedragen die horen bij de nieuwe salaristabel;
•	In de transitietabel is vastgelegd op welke wijze het huidige militaire personeel op 1 januari 2023 over gaat van bestaande
naar de nieuwe salaristabel;
•	De nieuwe salaristabel brengt over de gehele loopbaan genomen een verbetering van de salarispositie met zich mee.
Om invulling te geven aan de afspraak dat niemand erop achteruitgaat, zijn er overgangsmaatregelen opgenomen, onder
andere vanwege de afschaffing van de max-max systematiek;
•	Militairen die vanaf 1 januari 2023 zijn of worden aangesteld, worden ingedeeld in de nieuwe salaristabel of opleidingstabel. Voor deze groep gelden uiteraard geen overgangsmaatregelen;
•	Voor militairen die tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2022 met UGM zijn gegaan, wordt de UGM-grondslag per 1 juli 2022
herberekend op basis van de nieuwe salaristabel. Vanaf 1 juli 2022 heeft deze groep militairen aanspraak op de verhoogde UGM;
•	Voor militairen die vanaf 1 juli 2022 met UGM gaan, wordt de UGM berekend op basis van de nieuwe salaristabel.
De nieuwe salaristabel wordt per 1 januari 2023 ingevoerd. Om militairen zo snel mogelijk voor de salarisverhogingen uit de
nieuwe salaristabel in aanmerking te laten komen, wordt vanaf 1 juli 2022 tot de datum van invoering van de nieuwe
salaristabel maandelijks een toelage toegekend op basis van de bedragen die zijn opgenomen in de transitietabel.
Voorbeeld
Veel teksten en veel verwijzingen. We zullen aan de hand van een voorbeeld proberen duidelijk te maken wat er gebeurt. In
dit geval nemen we een sergeant-1 als voorbeeld met salarisnummer 14.
Op het moment van de transitie op 1 januari 2023 zal betrokkene overgaan naar trede 11 van de nieuwe salaristabel.
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Het nieuwe salaris in dit voorbeeld is dan dus € 3.487,82 per maand (volgens de tabel € 3.365, maar die wordt direct
verhoogd met 3,65%!)
In dit salaris zijn de eerder in dit ACOM Journaal genoemde toelages opgenomen waardoor het “oude salaris” niet helemaal
te vergelijken is. Daarnaast is het oude salaris verhoogd per 1 januari 2021 (+1,7%) en 1 januari 2022 (+2,95%).
Zoals aangegeven wordt deze salaristabel, om uitvoeringstechnische redenen, pas op 1 januari 2023 ingevoerd maar willen
sociale partners de militairen wel al vanaf 1 juli 2022 laten profiteren van de voordelen ervan. Daartoe wordt, van 1 juli 2022
tot aan de daadwerkelijke invoering van de salaristabellen per 1 januari 2023, een toelage toegekend aan de betreffende
militairen.

Let wel, deze toelage komt dus bovenop het “oude salaris” inclusief de salarisverhogingen van 1 januari 2021 en 1 januari
2022 (dus € 2.802,92) en de daarbij behorende toelages. Derhalve is het huidige salaris vermeerderd met de toelage niet
exact hetzelfde als het salaris conform de nieuwe tabel.

Overgangsmaatregelen

Alle militairen die op 1 januari 2023 over gaan naar de nieuwe salaristabel ontvangen vanaf dat moment de hogere salarisbedragen die horen bij de nieuwe salaristabel. Na de overgang naar de nieuwe salaristabel kan de situatie ontstaan dat
militairen er ten opzichte van het huidige stelsel op achteruit gaan. Om invulling te geven aan de afspraak dat dit niet voor
kan komen, zijn er overgangsmaatregelen opgenomen. Dit overgangsbeleid richt zich op de effecten die kunnen optreden
bij bevordering na overgang. In de huidige salaristabel telt het salarisnummer ieder jaar met één door, ook na het bereiken
van het maximumsalaris in de (huidige) rang. Dit kan er toe leiden dat militairen bij bevordering een grote(re) salarissprong
kennen dan in de nieuwe salaristabel het geval is.
Daarnaast kan het voorkomen bij de hogere officiersrangen (kolonel en hoger) dat deze militairen
het maximum in de nieuwe salaristabel op een later moment bereiken. (noot 1)
Sociale partners hebben een methodiek afgesproken om deze effecten weg te nemen. Deze methodiek komt neer op het
toekennen van extra periodieken.
Deze maatregel is van toepassing op een relatief kleine groep militairen. Leden die hiermee te maken kunnen krijgen en
hier vragen over hebben kunnen deze vragen stellen via info@acom.nl en zullen vervolgens een persoonlijke maatwerkuitleg krijgen.
noot 1: Het zou ook bij andere rangen en bevorderingen voor kunnen komen dat militairen het maximum in de nieuwe
salaristabel op een later moment bereiken. Dan is het echter doorgaans wel zo dat dit nieuwe maximum hoger ligt dan in de
oude salaristabellen. Mocht u echter van mening zijn dat u onevenredig nadeel ondervindt door de gemaakte keuzes in dit
arbeidsvoorwaardenakkoord dan bestaat de mogelijkheid om uw bezwaar voor te leggen aan de begeleidingscommissie
arbeidsvoorwaarden. Na ontvangst van het zwaarwegende advies van deze commissie, beslist het bevoegd gezag op dit
verzoek, met in achtneming van het advies van de commissie.

Vereenvoudigen en verbeteren toelagenstelsel met de operationele inzet centraal

Sociale partners hebben op een eerder moment afgesproken een vereenvoudigd model van toelagen te willen introduceren. Daartoe willen zij naar een systeem waarin toelagen zo generiek als mogelijk zijn en zo specifiek als noodzakelijk. De
toelagen worden daarbij beter uitlegbaar en zoveel mogelijk op dezelfde manier berekend.
De vereenvoudiging van het toelagenstelsel is door de verscheidenheid en de samenhang met een nieuwe salaristabel
complex. Het nieuwe stelsel van toelagen wordt daarom gefaseerd ingevoerd.
Partijen spreken daartoe aangaande toelagen het volgende af:
•	De belaste component van de VVHO wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 25%; (noot 2)
•	De vergoeding voor meerdaagse activiteiten wordt per 1 januari 2022 verhoogd met 10%; (noot 2a)
•	Per 1 januari 2023 wordt de TOD voor militairen geharmoniseerd met de systematiek die geldt voor het burgerpersoneel.
Het uurtarief dat voor de berekening wordt gehanteerd is € 14,- per uur. Vanaf de invoering van de nieuwe systematiek
wordt de TOD voor militairen achteraf berekend en betaald;
•	De onderzeeboottoelage wordt per 1 juli 2022 verhoogd met 20%;
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•	Met de invoering van de nieuwe salaristabel wordt een vereenvoudiging gerealiseerd, door de garantietoelage militair
specifiek minimumloon, de maatregel voor negatieve inkomenseffecten pensioenpremie, de compensatie Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) en de Tijdelijke Toelage Loontabel op te nemen in het salaris.
noot 2/2a: Zowel de belaste component van de VVHO als de vergoeding meerdaagse activiteiten is met terugwerkende
kracht verhoogd tot 1 januari 2022. Indien u derhalve eerder dit jaar voor deze toelages in aanmerking gekomen bent zal ook
daarover nog een nabetaling volgen.

Salaristabel burgermedewerkers

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken een onderzoek te starten naar de beloningspositie van
burgerpersoneel. Vooruitlopend op de uitkomsten van dit onderzoek is afgesproken per 1 januari 2023 de volgende
maatregelen te nemen:
•	De maandelijkse inkomenstoeslag wordt voor alle burgermedewerkers van Defensie verhoogd met € 25,- per maand;
•	De schalen 1 en 2 worden, qua salaris, niet meer effectief toegepast en burgermedewerkers worden minimaal
bezoldigd volgens schaal 3 trede 0. Op deze wijze wordt geborgd dat, binnen de sector Defensie de startsalarissen
van de burgermedewerkers en militairen op functie € 14,- per uur (€ 2310,- per maand / voltijd) zijn; (noot 3)
•	Aan de schalen 3 tot en met 7 wordt één extra trede toegevoegd na de huidige hoogste trede;
•	Bij de invoering van de aangepaste salaristabel krijgen de burgers in de schalen 3 tot en met 7 een extra periodiek
toegekend. (noot 4)
noot 3: Deze veronderstelling is niet volledig en slechts heel kort van toepassing. Allereerst geldt dit alleen voor burgermedewerkers van 22 jaar en ouder en voor militairen na het afronden van de initiële opleiding. Daarnaast worden de salaristabellen voor zowel militairen als burgerpersoneel op 1 januari 2023 ingevoerd en direct verhoogd met 3,65%.
Daardoor is vanaf 1 januari 2023 het minimumsalaris € 14,51 per uur en € 2.394,32 bij een voltijds-aanstelling.
noot 4: Om misverstanden te voorkomen benadrukken wij hier dat de salarissen van de medewerkers met schaal 1 en 2
eerst gelijkgetrokken worden met het niveau van de schaal 3. Daarna wordt de extra trede toegevoegd voor de schalen 3 tot
en met 7, dit is derhalve niet van toepassing op de schalen 1 en 2.

Verlofuren
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In de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB) zijn bepalingen
opgenomen over de vergoeding van zogeheten ZZF-uren. De wijze van uitbetalen van de ZZF-vergoeding van artikel 9 lid 5
VROB wordt aangepast. Sociale partners hebben hierover het volgende afgesproken:
•	De huidige tabelvergoeding wordt omgezet naar een vergoeding per uur. Dit betekent dat de opgebouwde ZZF-uren, die
niet in de meetperiode zijn opgenomen, per uur tot uitbetaling worden gebracht volgens artikel 9 lid 5 VROB. Ook zullen
de ZZF-uren die vanaf 1 december 2021 in de uitvoering zijn komen te vervallen omdat het geen veelvoud van 8 uren
betrof, alsnog aan de medewerker worden toegekend. Deze uren kunnen binnen de eerstvolgende meetperiode na
toekenning, worden opgenomen; (noot 5)
•	Voor alle medewerkers wordt de mogelijkheid geboden de vervaltermijn van het in 2021 en 2022 toegekende saldo het
vakantieverlof op te schorten met twee kalenderjaren. Dit betekent dat het saldo 2021 kan worden opgenomen tot 1
januari 2025. Het saldo 2022 kan worden opgenomen tot 1 januari 2026;
•	De reguliere bepalingen ten aanzien van het minimumaantal op te nemen vakantieverlofuren, blijven hierbij van kracht;
•	De bewaartermijn van gespaarde flexuren wordt verlengd met een termijn van twee jaar als de reguliere verlengingstermijn van de flexuren in de coronaperiode (13 maart 2020 – 1 maart 2022) is verstreken.
noot 5: Het betreft hier niet de ZZF-uren die worden inverdiend tijdens meerdaagse activiteiten maar de ZZF-uren die tijdens
een ZZF-dag worden inverdiend i.v.m. het verrichten van diensten, functionele werkzaamheden, beschikbaar- bereikbaarheid
en militaire bijstand.

Plaats- en tijd onafhankelijk werken (PTOW)

Voor plaats- en tijd onafhankelijk werken gelden per 1 juli 2022 de volgende afspraken:
Woon-werkverkeer
•	De tegemoetkoming woon- werkverkeer wordt gekoppeld aan het standaardwerkrooster. De hoogte van de forfaitaire
tegemoetkoming voor dagelijks reizen wordt naar rato afgestemd op het aantal dagen dat de werknemer volgens het
rooster reist voor woon- werkverkeer; (noot 6)
•	Voor het dagelijks reizen geldt, ook voor moeilijk met openbaar vervoer bereikbare plaatsen, een tegemoetkoming van 19
cent per kilometer op basis van een tabelvergoeding. (noot 7) Bij deze tegemoetkoming is aangesloten bij het bedrag dat
onbelast kan worden vergoed (noot 8). Sociale partners beoordelen periodiek of het tabelbedrag aanpassing behoeft.
(noot 9)
•	Bij een reisafstand met eigen vervoer vanaf minimaal 11 kilometer (enkele reisafstand) geldt de tegemoetkoming voor
dagelijks reizen voor de vastgelegde kilometers in de tabellen. Daarmee geldt nog steeds dat de werknemers die minder
dan 11 kilometer reizen voor het woon-werkverkeer geen aanspraak maken op een tegemoetkoming. De tabel kent een
vergoeding toe tot een maximale enkele reisafstand van 94 km. (noot 10)
•	De hoogte van de reiskostenvergoeding bij niet-dagelijks reizen is gebaseerd op één retourreis per week (tabel H). Bij één
retourreis verandert er niets aan de huidige tabelvergoeding. In geval de medewerker twee retourreizen per week maakt,
ontvangt de medewerker voortaan voor beide retourreizen een tabelvergoeding van 19 cent per km op basis van het
aantal gereisde kilometers.
Bovenstaande reiskostenaanspraken worden per 1 juli 2022 ingevoerd. Als de invoering wegens uitvoeringstechni-
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sche redenen wordt vertraagd, zullen de medewerkers daarvan geen nadeel ondervinden. Zij behouden tot de datum
van daadwerkelijke invoering hun bestaande reiskostenaanspraken. Zij die op grond van de nieuwe regeling over de
overgangsperiode een hogere aanspraak gehad zouden hebben, ontvangen alsnog het verschil. Bij hen die op grond
van de nieuwe regeling over de overgangsperiode een lagere aanspraak gehad zouden hebben, wordt het verschil
niet teruggevorderd.
Dit betekent, inzake het woon-werk-verkeer, een hogere tegemoetkoming voor medewerkers die 4 of 5 werkdagen per
week reizen en een lagere tegemoetkoming voor mensen die 1, 2 of 3 dagen per week reizen ten opzichte van de huidige
tegemoetkoming woonwerkverkeer.
noot 6: Hier gaat het dus niet alleen om deeltijdwerken maar ook om een 4-daags-rooster of bijvoorbeeld thuiswerken. U
krijgt een tabelvergoeding naar rato gebaseerd op het aantal dagen dat u per week reist tussen uw woonplaats en uw plaats
van tewerkstelling.
noot 7: Deze tabelvergoedingen gaan uit van het aantal werkbare dagen volgens de Belastingdienst. De Belastingdienst
hanteert bij een tabelvergoeding een maximaal aantal werkdagen van 214. Bij deze 214 werkdagen is rekening gehouden
met verlof, feestdagen etc. Dat betekent dus dat u normaliter elke maand hetzelfde bedrag krijgt. Als u de hele maand elke
werkdag reist is dat dus voor die maand iets minder dan € 0,19, in de maanden waarin u bijvoorbeeld vakantie heeft is dat
doorgaans meer dan de eerder genoemde € 0,19. Een kort rekenvoorbeeld voor iemand die 30 kilometer enkele reis van
zijn plaats van tewerkstelling woont en 5 dagen per week reist, levert het de volgende tegemoetkoming op:
30 (km)*2 (retourreis)*0,19 (tegemoetkoming per km)*214 (werkdagen volgens belasting)/12 maanden= €203,30 p/mnd.
Bij een rooster waar 3 dagen per week gereisd wordt tussen de woning en plaats van tewerkstelling wordt dit bedrag
evenredig toegekend. €203,30*3/5 = €121,98.
noot 8: De maximaal belastingvrije vergoeding die een werkgever thans mag vergoeden is € 0,19 per kilometer. Daar wordt
echter slechts deels bij aangesloten. Ook voor reisafstanden onder de 11 en boven de 94 kilometer (enkele reis) zou immers
€ 0,19 belastingvrij per kilometer betaald mogen worden.
noot 9: De maximaal belastingvrije vergoeding die een werkgever thans mag vergoeden is € 0,19 per kilometer. In het
regeerakkoord is afgesproken dat dit bedrag omhoog gaat. Aangezien er nog steeds sprake is van een schamele tegemoetkoming is het goed om hier vast te stellen dat er bezien zal worden of de tabelbedragen, bij voorbeeld in die situatie,
aangepast dienen te worden.
noot 10: Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer
bij opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is
loopt de tegemoetkoming op tot een enkele reisafstand van 250 Kilometer.
Voorbeeld
Ook hier veel tekst maar een voorbeeld zegt vaak veel meer. In onderstaande tabel ziet u voor een aantal “afstanden enkele
reis” wat het effect zal zijn op uw tegemoetkoming woon-werkverkeer.

Reisdagen
Afstand

Huidige
tegemoetkoming 1

2

3

4
€ 00,00

5

10 Km enkele reis

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

€ 00,00

20 Km enkele reis

€ 90,35

€ 27,11

€ 54,21

€ 81,32 € 108,43 € 135,53

30 Km enkele reis

€ 143,76

€ 40,66

45 Km enkele reis

€ 215,15

€ 60,99 € 121,98 € 182,97 € 243,96 € 304,95

60 Km enkele reis

€ 282,30

€ 81,32 € 162,64 € 243,96 € 325,28 € 406,60

75 Km enkele reis

€ 362,79

€ 101,65 € 203,30 € 304,95 € 406,60 € 508,25

90 Km enkele reis

€ 390,19 € 121,98 € 243,96 € 365,94 € 487,92 € 609,90

105 Km enkele reis

€ 390,19

€ 127,40 € 254,80 € 382,20 € 509,61

€ 637,01

130 Km enkele reis

€ 390,19

€ 127,40 € 254,80 € 382,20 € 509,61

€ 637,01

€ 81,32 € 121,98 € 162,64 € 203,30

Let op: Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij
opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is, loopt
de tegemoetkoming op tot een enkele reisafstand van 250 Kilometer.
Vervolg op pagina 19.
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SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar.
Bij schade is dit belangrijk. Samen met
onze partners helpen wij u bij het beperken
en herstel van uw schade. Download de
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke
informatie en telefoonnummers binnen
handbereik.

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

WONEN
Een huis kopen of verhuizen?
Een hypotheek afsluiten of aanpassen?
Een belangrijke financiële stap. Voorkom
bij de aankoop, of juist later, financiële
tegenvallers. Laat u persoonlijk
adviseren en begeleiden door de
DFD-adviseur.

UITZENDING
De DFD ongevallen- en reisverzekering
biedt tijdens meer risicovolle uitzendingen
standaard dekking. Toch is het belangrijk om
al uw verzekeringen te controleren.
Contact DFD tijdig zodat u en uw
gezinsleden tijdens de uitzending hier
geen omkijken naar hebben.
18

Storm op komst? Gaat u op uitzending of
oefening? Of gaat u uit dienst? Een woning
kopen of verhuizen? Krĳgt u een kind? Een
schade? Gaat u binnenkort samenwonen of
trouwen of juist scheiden?

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie?
Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
of gaat u met functioneel leeftijdsontslag?
U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw
verzekeringen moeten worden
aangepast aan de nieuwe situatie.

Veranderingen?
Contact DFD

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

T

(040) 20 73 100 E dfd@dfd.nl I www.dfd.nl
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Vervolg van pagina 17.

NS-business card
Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, kan de medewerker zelf een keuze maken of hij of zij de NS
business-card ook voor privéreizen wil gebruiken. De werknemer betaalt dan een eigen bijdrage. Als de NS-business card
alleen voor woon-werkverkeer en/of dienstreizen wordt gebruikt, dan vervalt de eigen bijdrage en zijn alle binnenlandse
zakelijke reizen met het openbaar vervoer voor rekening van de werkgever. Dit geldt ook voor medewerkers die een enkele
reisafstand van minder dan elf kilometer hebben. Als de medewerker ten behoeve van woon- werkverkeer vrijwillig kiest
voor een upgrade, blijft de eigen bijdrage voor een upgrade naar de eerste klas bestaan.
Thuiswerken
•	De medewerker kan een verzoek doen bij zijn direct leidinggevende om thuis te werken. Thuiswerken kan door de
leidinggevende niet eenzijdig worden opgelegd;
•	Werken op de plaats van tewerkstelling is altijd toegestaan; (noot 1)
•	In het standaard werkrooster worden de dagen waarop de werknemer thuiswerkt bijgehouden. Voor deze dagen wordt
een thuiswerkvergoeding geïntroduceerd van € 2,- euro per dag. Sociale partners sluiten hierbij aan bij het NIBUD advies
en beoordelen jaarlijks of dit bedrag aanpassing behoeft;
•	Op de dagen waarop de werknemer recht heeft op een thuiswerkvergoeding kan tevens, indien er sprake is van een
dienstreis, op die dagen een dienstreis worden gedeclareerd;
•	Op de dagen dat de werknemer deels thuiswerkt en deels werkt op een plaats van tewerkstelling, is er recht op of een
thuiswerkvergoeding of een tegemoetkoming in het woon-werkverkeer. De medewerker kan daar zelf een keuze in
maken;
•	Op verzoek van de werknemer kan het standaard werkrooster maximaal één keer per vier weken wijzigen. De wijzigingen in de vergoedingen woon-werkverkeer, internet en thuiswerken gaan dan in op de ingangsdatum van die wijziging;
•	Ook werknemers waarvan geen standaardrooster geregistreerd staat of die in ploegen- of continudienst werken kunnen,
als ze voldoen aan de voorwaarden, een tegemoetkoming woon-werkverkeer, thuiswerkvergoeding of internetvergoeding aanvragen.
noot 1: Als een werknemer zijn direct leidinggevende verzoekt om thuis te mogen werken kan dit geweigerd worden. Een
leidinggevende mag een werknemer echter nooit verplichten om thuis te werken en indien een werknemer verzoekt om
van thuiswerken terug te gaan naar werken op de plaats van tewerkstelling dient dit verzoek altijd gehonoreerd te worden.
Internetvergoeding
Aan een werknemer die recht heeft op een thuiswerkvergoeding, wordt een internetvergoeding verstrekt van € 4,30 netto
per maand. Dit sluit aan bij het NIBUD advies en sociale partners beoordelen jaarlijks of dit bedrag aanpassing behoeft. De
huidige verouderde en niet meer bij deze tijd passende internetkostenvergoeding wordt hierop aangepast.
Voorheen diende middels een rekest verzocht te worden om een tegemoetkoming in de internetkosten. Hoewel deze wel
hoger was kwam zeker niet iedereen daarvoor in aanmerking. Deze vergoeding wordt, na invoering van de regeling, direct
gekoppeld aan de thuiswerkvergoeding. Indien u in een maand in aanmerking komt voor de thuiswerkvergoeding (voor één
of meerdere dagen) heeft u ook recht op de tegemoetkoming in de internetkosten. Deze internetvergoeding bedraagt
ongeacht het aantal thuisgewerkte dagen €4,30 netto per maand.
Mobiliteitsplan
Sociale partners willen in de toekomst naar een stelsel van reiskosten, faciliteiten en voorzieningen die aansluiten bij de
huidige manier van plaats- en tijdonafhankelijk werken.
Partijen maken hiervoor een mobiliteitsplan, dat in een volgend akkoord zal worden uitgewerkt.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
•	Een tegemoetkoming in reiskosten die rekening houdt met de daadwerkelijk gereisde kilometers en de daadwerkelijk
gemaakte kosten, waaronder ook voor de reisafstand minder dan 11 kilometer; (noot 2)
•	Het regelen van voorzieningen en faciliteiten die passen bij de nieuwe manier van werken en reizen, waarbij rekening
wordt gehouden met de bereikbaarheid van de werklocatie en de combinatie van vervoersmogelijkheden;
•	Een vermindering van reisbewegingen waar dat mogelijk is, zonder medewerkers daartoe te verplichten;
•	Als de medewerker reist, biedt het mobiliteitsplan nieuwe voorzieningen en duurzame vervoersalternatieven;
•	Het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren waar dat kan, met toegang tot verschillende ketendiensten, zoals
OV-fiets, deelauto’s en scooters.
noot 2: Dit past ook mooi bij de eerdere opmerking dat sociale partners in de toekomst zullen bezien of de tabelvergoedingen moeten worden aangepast. € 0,19 per kilometer is immers nog steeds slechts een schamele tegemoetkoming. Ook
zijn wij van mening dat er voor de eerste 10 kilometer een tegemoetkoming verstrekt zou moeten worden.

Aanspraak opleidingsbudget bij overgang van aanstelling

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 is overeengekomen dat het FPS-scholingsbudget,
ten behoeve van de talentontwikkeling, met 20% werd verhoogd en beschikbaar zal blijven tot vijf jaar voor het leeftijdsontslag militairen. In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is vervolgens overeengekomen, dat burgermedewerkers in
het kader van hun ontwikkeling een eenmalige opleidingsaanspraak ter hoogte van maximaal € 4000,- wordt toegekend.
Sociale partners zijn van mening dat het onwenselijk is dat opgebouwde aanspraken komen te vervallen op het moment dat
de defensiemedewerker over gaat van een burgeraanstelling naar een militaire aanstelling en vice versa. Daarop spreken
partijen met ingang van 1 juli 2022 het volgende af:
•	Personeel dat wisselt van een burgeraanstelling naar een militaire aanstelling (of vice versa) blijft recht houden op het
resterende bedrag van de opgebouwde opleidingsaanspraak waarop betrokkene op dat moment nog recht heeft;
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•	De nieuwe opleidingsaanspraak groeit door tot het maximumbedrag in de mate en met de snelheid die behoort bij de
nieuwe aanstellingsvorm.

Cafetariamodel en individueel keuzebudget

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 hebben sociale partners een fiets- en/of pc-regeling afgesproken. Daarnaast
is in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 afgesproken dat sociale partners voor alle defensiemedewerkers de
mogelijkheid willen verruimen om ten aanzien van financiële beloning en vrije tijd meer keuzes te kunnen maken met een
Individueel Keuzebudget (IKB). Dit biedt de medewerker de gelegenheid om zelf keuzes te maken in het arbeidsvoorwaardenpakket en heeft daarmee invloed op een goede balans tussen werk en privé. Sociale partners spreken daarover het
volgende af:
•	Sociale partners hebben de intentie een Individueel Keuzebudget per 1 januari 2024 in te voeren en zullen in 2023
afspreken uit welke elementen het IKB zal worden opgebouwd en hoe dit budget kan worden besteed, waarbij de
wensen van defensiemedewerkers worden betrokken; (noot 1)
•	Tot het moment van de invoering van een Individueel Keuzebudget wordt de fiets- en pc-regeling structureel gemaakt en
hierover het volgende afgesproken:
o	Per 1 januari 2023 is het mogelijk om per periode van vijf jaar bestedingsdoelen (fiets- en pc-regeling) met een
gezamenlijke waarde van maximaal € 1500 te realiseren. Medewerkers die gebruik gemaakt hebben van de bestaande regeling uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018, kunnen van de nieuwe regeling gebruik maken vanaf het
moment dat de termijn van drie jaar verstreken is; (noot 2)
o	De vakbondscontributie wordt voor het jaar 2022 en 2023 toegevoegd als doel in het cafetariamodel. (noot 3)
noot 1: Wat ons betreft maakt hetgeen in het IKB wordt opgenomen deel uit van het onderhandelingsresultaat 2024 e.v.
hetgeen wij graag in 2023 aan u zouden willen voorleggen.
noot 2: Dit wekt de suggestie dat dit een tijdelijk iets is maar wij gaan ervan uit dat dit één van de elementen is die in het
toekomstige IKB zal worden opgenomen. Daarnaast sluiten de bedragen en de periode beter aan bij de gestegen prijzen
van met name fietsen en e-bikes en de periode beter bij de daaraan gekoppelde levensduur hiervan.
noot 3: Ook dit wekt de suggestie dat dit een tijdelijk iets is maar wij gaan ervan uit dat ook dit een van de elementen is die
in het toekomstige IKB zal worden opgenomen. Op deze manier krijgen de leden van de vakbonden, indien gewenst,
jaarlijks een deel van de door hen betaalde contributie terug via het cafetariamodel.

Pensioenakkoord
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Onder de kop “Pensioenakkoord” staan een aantal maatregelen en mogelijkheden genoemd voor groepen van personeel
gebaseerd op het Pensioenakkoord dat eerder is gesloten door de politiek, de landelijke vakcentrales en werkgeversvertegenwoordigingen. Daarin staat veel beschreven maar zeker niet alles is concreet of duidelijk. Aangezien het hier gaat om
eventuele maatregelen en mogelijkheden die slechts voor een beperkte groep (burger-)medewerkers van Defensie van
belang zijn, zullen we er in dit nummer van ACOM Journaal niet dieper op in gaan. Leden die hiermee te maken (kunnen)
krijgen en hier vragen over hebben kunnen deze vragen stellen via info@acom.nl en zullen vervolgens een persoonlijke
maatwerk-uitleg krijgen.

Verlengen bewaartermijn vakantieverlof 2021 en 2022

In de afgelopen twee jaar zijn er door meerdere oorzaken, waaronder COVID19, voor veel medewerkers beperkte mogelijkheden geweest om het reguliere vakantieverlof op te nemen.
De huidige bewaartermijnen van dit vakantieverlof leiden tot verzoeken tot overboeken van het vakantieverlof. Om medewerkers meer ruimte te geven in de opnamemogelijkheid van dit vakantieverlof spreken partijen af dat:
•	Voor alle medewerkers de mogelijkheid worden geboden de vervaltermijn van het in 2021 en 2022 toegekende saldo het
vakantieverlof op te schorten met twee kalenderjaren. Dit betekent dat het saldo 2021 kan worden opgenomen tot 1
januari 2025. Het saldo 2022 kan worden opgenomen tot 1 januari 2026;
•	De reguliere bepalingen ten aanzien van het minimumaantal op te nemen vakantieverlofuren, blijven hierbij van kracht;
•	De bewaartermijn van gespaarde flexuren wordt verlengd met een termijn van twee jaar als de reguliere verlengingstermijn van de flexuren in de coronaperiode (13 maart 2020 – 1 maart 2022) is verstreken. (noot 4)
noot 4: Indien u deze uren niet heeft kunnen opnemen ten gevolge van bijvoorbeeld COVID-19 en de termijn verstreek na 1
maart 2022 doch voordat dit onderhandelingsresultaat een arbeidsvoorwaardenakkoord wordt, kunt u, als lid van de ACOM,
contact met ons opnemen via info@acom.nl. Wij zullen u vervolgens wijzen op de mogelijkheden om daar iets aan te doen.

Aanvullend geboorteverlof

Met ingang van 1 september 2022 wordt de aanspraak voor defensiemedewerkers op een uitkering bij aanvullend geboorteverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg verhoogd naar 100% van het inkomen van de defensiemedewerker. Hiermee
wordt één van de drempels om aanvullend geboorteverlof op te nemen verder verlaagd.
Naar onze mening is dit één van de zaken die kan bijdragen aan een betere balans tussen werk- en privébelangen. Het
gegeven dat dit verlof wettelijk verankerd werd was een mooie eerste stap van Rijkswege, maar doordat de aanvullende
uitkering nu wordt verhoogd van 75% naar 100% wordt het voor veel medewerkers ook daadwerkelijk mogelijk om deze
keuze te maken.

ALGEMEEN
Sociaal beleidskader 2012-2016 (SBK)

De defensieorganisatie is continu in ontwikkeling. De komende jaren zal Defensie verder groeien, wat zal leiden tot
veranderingen in alle onderdelen van de organisatie. Ook dan kan het voorkomen dat medewerkers bescherming van een
sociaal beleidskader nodig hebben.
Aangezien het Sociaal Beleidskader nog niet structureel is verankerd, spreken partijen af dat het Sociaal Beleidskader 2012
voor de duur van dit akkoord wordt verlengd.
Defensie zal de komende jaren niet alleen groeien, maar ook veranderen. Zo kan het altijd gebeuren dat het werk dat
bepaalde mensen deden of doen niet of in mindere mate noodzakelijk is. Naast, of wat ons betreft ná, om- en bijscholing
biedt het SBK dan een sociaal vangnet. Het SBK kan echter ook soelaas bieden als door de vastgoeddiscussie het werk
over grote afstand verplaatst wordt en dit sociaal onwenselijk of onaanvaardbaar is voor betrokkenen.

Organisatieontwikkeling

Defensie zal de komende jaren versneld een transformatie doormaken die vanuit groei en ontwikkeling tot aanzienlijke
veranderingen leidt in alle geledingen van de organisatie. Los daarvan zal er in bepaalde gevallen ook sprake kunnen zijn van
krimp door veranderende taken. Tempo maken is hierbij cruciaal. De kwaliteit en samenhang van al die ontwikkelingen in de
defensieorganisatie dienen geborgd te worden. Daartoe hebben sociale partners een aantal aanvullende afspraken gemaakt.
Samengevat zijn dit de volgende afspraken:
•	per defensieonderdeel wordt een expertisebureau ingericht waar capaciteit en expertise op het vlak van organisatieontwikkeling en reorganisaties wordt samengebracht om de lijn te ondersteunen in het doorlopen van organisatieontwikkelingstrajecten, waarmee de kwaliteit van deze trajecten verbeterd en geborgd wordt;
•	Deze bureaus zullen tenminste eenmaal per kwartaal (tegelijkertijd) afstemmen met vakbonden over de voortgang van
lopende organisatieontwikkelingen en personele consequenties;
•	Er zal tevens een centraal team worden ingericht met als taak regie te voeren en de samenhang tussen de organisatieontwikkelingen binnen de defensieonderdelen te bewaken;
•	Dit centrale team zal relaties onderhouden met vakbonden over de personele consequenties en met de medezeggenschap over de bedrijfsvoering;
•	Vakbonden en medezeggenschap zullen vroegtijdig worden geïnformeerd over de voortgang van de lopende en over de
voorgenomen plannen rond organisatieontwikkeling. Daarbij gaat het minimaal om de scope, de beoogde effecten, de
samenhang en de personele consequenties van lopende en voorgenomen reorganisaties;
•	Vakbonden zullen hierop advies uitbrengen over hoe de organisatieontwikkeling vanuit het perspectief en de rechtspositie
van de betrokken medewerkers zo snel en zorgvuldig mogelijk kan worden uitgevoerd;
•	De aanwijzing Uitvoering Reorganisaties Defensie (URD) is daarbij leidend;
•	Uiteraard kunnen door vakbonden en Defensie aan de voorkant afspraken worden gemaakt over de minimaal noodzakelijke processtappen, eventueel samen te voegen stappen of parallel te maken stappen. Doel daarbij is om de (re)organisatieplannen zo hanteerbaar en summier mogelijk te kunnen opstellen en het tempo waarin uiteindelijk al die ontwikkelingen
hun effect gaan sorteren te bevorderen;
•	Om inzake deze reorganisaties medewerkers zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven over hun loopbaan en plaatsing;
•	Bij (re)organisatieplannen dient ook rekening gehouden te worden met de daadwerkelijke vulling van Defensie. Voor
uitbreidingen is immers voldoende gekwalificeerd personeel nodig en bij de vulling van nieuwe eenheden is het niet de
bedoeling dat de bestaande eenheden leeg getrokken worden;
•	Er worden vanaf 2022 gezamenlijk workshops georganiseerd waarbij kennis, kunde, ‘best practices’ en ‘lessons learned’
over URD en (re)organisatieplannen worden gedeeld voordat medewerkers worden belast met taken en verantwoordelijkheden op het vlak van organisatieontwikkeling;
•	De medezeggenschap een belangrijke rol speelt bij organisatieveranderingen, en dient, net als de vakbonden, vroegtijdig te
worden betrokken bij de planning en uitwerking van die veranderingen;
Het gegeven dat te voorzien valt dat specifieke onderdelen de komende periode met urgentie en op hoog tempo ingericht
en gevuld zullen moeten worden vraagt om vernieuwing van werkwijzen waarbij tegelijkertijd bestaande waarborgen en
verantwoordelijkheden in stand blijven. Ten behoeve van specifieke organisatieontwikkelingen met hoge urgentie zal in
overleg tussen Defensie en vakbonden zo spoedig als mogelijk een ‘escalatie- en bypassoptie’ worden uitgewerkt. Voor
reorganisaties met hoge urgentie kan met deze optie een aantal processtappen worden gecombineerd en/of verminderd
indien ze direct bijdragen aan de groei van de operationele gereedheid van Defensie.
Hieruit blijkt het belang dat sociale partners hechten aan gezamenlijkheid enerzijds en de aanpassing en groei van de
defensieorganisatie anderzijds. Ook in reorganisatietrajecten is het van groot belang dat eenieder de kans krijgt om invulling
te geven aan de rol die aan hem of haar is toebedeeld. Dat geldt zowel voor de mensen die er vanuit de lijn bij betrokken zijn
als voor de mensen die erbij betrokken zijn vanuit de vakbonden of de medezeggenschap. Alleen gaat men sneller, maar
samen komt men verder. En dat gaat alleen door elkaars rollen te respecteren en mét elkaar te praten in plaats van over
elkaar.
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Begeleidingscommissie Arbeidsvoorwaarden

Voor degenen die van mening zijn dat de toepassing van de afspraken uit dit arbeidsvoorwaardenakkoord leidt tot een
onevenredig nadeel, bestaat de mogelijkheid hun bezwaren voor te leggen aan de begeleidingscommissie arbeidsvoorwaarden. Na ontvangst van het zwaarwegende advies van deze commissie, beslist het bevoegd gezag op dit verzoek van
de medewerker, met in achtneming van het advies van de commissie.
Elke keuze in een arbeidsvoorwaardenonderhandeling die gekoppeld is aan een datum of die voor een afgebakende groep
van toepassing is, is per definitie arbitrair. Het kan daardoor voorkomen dat iemand door de gemaakte keuzes van mening is
dat hij of zij onevenredig wordt benadeeld als gevolg van deze gemaakte keuzes. Indien dit het geval is kan betrokkene zich
wenden tot deze bijzondere (paritaire) commissie.

Eerste stappen vernieuwing personeelssysteem
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Sociale partners willen op een toekomstbestendige wijze gaan werken aan een moderne krijgsmacht waarbij de operationele en personele gereedheid structureel naar een hoger niveau moet worden gebracht. Defensie moet hiervoor een
organisatie zijn waar mensen willen komen en blijven werken, door een aantrekkelijk werkgever te zijn met oog voor de
diverse wensen en ambities van medewerkers en de werk-privébalans. Uiteraard dienen hierbij ambities, rechten en
plichten van zowel werknemer als werkgever afdoende te worden gewaarborgd en dient één en ander te worden verankerd in regelgeving. In het verlengde hiervan vinden sociale partners het belangrijk om nadere invulling te geven aan een
levensfasebewuste en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
De totale vernieuwingsagenda voor het personeelssysteem bestaat uit een samenspel tussen Strategische Personeelsplanning (SPP), Strategisch Talentmanagement (STM) en keuzemogelijkheden ten aanzien van de aanstellings- en contractvormen (A&C). Een set aan aanstellings- en contractvormen is belangrijk, zodat concrete rechtspositionele invulling kan
worden gegeven aan een breder en gedifferentieerder aanbod met mogelijkheden voor maatwerk. Onderweg naar deze
noodzakelijk structurele beweging, komen sociale partners overeen om de eerste stappen hiernaartoe nu al te zetten. Dit in
de overtuiging dat dit een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het aantrekkelijk werkgeverschap en het verhogen
van de gereedheid van Defensie. Direct hierop volgend zullen de sociale partners afspraken maken over de vervolgstappen
waarmee verder invulling kan worden gegeven aan het nieuwe personeelssysteem.
Sociale partners zetten eerste stappen in de vernieuwing om de instroom te kunnen verhogen en de uitstroom te kunnen
verkleinen. Dit draagt bij aan de uiteindelijke ambitie om de personele gereedheid van Defensie te verhogen. Als eerste
stappen in deze vernieuwing worden de volgende afspraken gemaakt voor militairen:
•	Onderofficieren en officieren krijgen voortaan na het succesvol afronden van de initiële opleiding een vaste aanstelling;
•	Sociale partners zullen onderzoeken op welke wijze manschappen en korporaals een vaste aanstelling kan worden
geboden. Hierbij zal worden onderzocht wat de financiële voorwaarden zijn tijdens het werkzame leven binnen Defensie
en hoe gedurende deze periode hun werkzaamheden op duurzame wijze kunnen worden uitgevoerd;
•	Vooruitlopend hierop mogen militairen die de maximale looptijd in rang bereiken binnen de looptijd van dit (eventuele) arbeidsvoorwaardenakkoord, op eigen verzoek en bij voldoende functioneren, verlengen tot uiterlijk 31
december 2023; (noot 1)
•	Als alternatieve aanstellingsvorm voor mensen die zich in de vorm van zij-instroom voor een bepaalde periode en/of
een specifieke taak aan Defensie willen verbinden, kunnen onderofficieren en officieren ook tijdelijk worden aangesteld
voor één functieduur voor een periode van minimaal 3 tot maximaal 7 jaar; (noot 2)
•	Militairen mogen op eigen verzoek, in geval van leeftijdsontslag op basis van de nieuwe diensteinderegeling, maximaal
één jaar nadienen op specifieke tijdelijke arbeidsplaatsen die vallen buiten de organieke defensie formatie;
•	Vanaf deze specifieke tijdelijke arbeidsplaats zal aan de werknemer een pakket van passende werkzaamheden worden
opgedragen waarbij de volgende voorwaarden leidend zijn:
•	Indien werknemers hiertoe uiterlijk één jaar voor de datum leeftijdsontslag een verzoek indienen wordt dit, bij voldoende
functioneren, toegestaan;
•	Hierbij gaat het om niet-operationele inzet gericht op het vergroten van de operationele gereedheid en de continuïteit van
de bedrijfsvoering;
•	Er mag door het opgedragen pakket van werkzaamheden geen verdringing ontstaan;
•	Het gaat om een verlenging van maximaal één jaar. (noot 3)
Als eerste stappen in deze vernieuwing worden de volgende afspraken gemaakt voor (aspirant-)burgermedewerkers:
•	Er wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de maatschappelijk ontwikkeling om meer vaste banen te creëren en minder
tijdelijke banen en daarbinnen bestaande variaties;
•	De aanstelling in tijdelijke dienst geldt voor maximaal 3 aanstellingen binnen maximaal 3 jaar en vindt plaats op één van
de volgende gronden:
o	Voor het verrichten van diensten, niet vallende binnen de normale taak van het betrokken dienstvak, waarbij per dienst
een afzonderlijke beloning wordt vastgesteld;
o	Voor de duur van een opleiding tot een beroep of voor de duur van verdere theoretische of praktische vorming;
o	Voor het verrichten van werkzaamheden, waarvoor slechts tijdelijk een beroep op de arbeidsmarkt kan worden gedaan;
o	Als oproepkracht als bedoeld in de wet arbeidsmarkt in balans, dus niet op basis van een nul-uren contract.
•	Er wordt een algemeen geldende proeftijd van maximaal 2 maanden afgesproken;
•	Een aanstelling in vaste dienst hoeft niet langer vooraf te worden gegaan door een aanstelling in tijdelijke dienst;
•	De bestaande mogelijkheid voor een tijdelijke aanstelling van maximaal drie jaar met een mogelijkheid tot verlengen met
maximaal 3 jaar blijft gehandhaafd, zonder leeftijdsbeperking.
noot 1: Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. Dit helpt om de operationele en personele gereedheid gedurende
de grootschalige veranderingen te kunnen vergroten. Maar het biedt bovenal wellicht de kans aan deze groep militairen om
voor 1 januari 2024, indien de mogelijkheid voor een vaste aanstelling voor manschappen en korporaals is uitgewerkt, het
huidige contract om te kunnen zetten in een vast contract.

noot 2: Het gaat hier expliciet om een alternatieve aanstellingsvorm. Hier kan derhalve alleen gebruik van worden gemaakt
als er absoluut geen reguliere vulling mogelijk is. Voor de expliciete voorwaarden, die uiteraard nog in wet- en regelgeving
dienen te worden verwerkt, verwijzen wij u naar het onderhandelingsresultaat en de daarbij behorende bijlages op onze
website www.acom.nl.
noot 3: Ook deze afspraak gaat direct in na ondertekening van het eventuele akkoord. Militairen die niet kunnen voldoen
aan de eis van één jaar, omdat tussen de datum van dit akkoord en de daadwerkelijke UGM-datum minder dan een jaar zit,
moeten dit verzoek zo spoedig mogelijk indienen, met een ondergrens van 3 maanden.

Plaatsingsduur militair personeel (incl. MD)

Om meer tijd en ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling door mogelijkheden te bieden
voor een langere plaatsingsduur en hierdoor tegelijkertijd meer rust en tijd te creëren om binnen de organisatie kennis,
kunde en ervaring op te doen, en de personele gereedheid te verhogen, komen sociale partners overeen dat:
•	De plaatsingsperiode met instemming van de medewerker wordt vastgesteld;
•	Het uitgangspunt voor nieuwe plaatsingen een minimale plaatsingsduur van 3 jaar met een maximum van 7 jaar is;
•	Indien er een behoefte bestaat aan een periode langer dan maximaal 7 jaar kunnen sociale partners voor specifieke
categorieën een langere periode overeenkomen.

Loopbaan- en ontwikkelafspraken militair en burger

Om structureel de persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling een plek te geven komen sociale partners overeen dat:
•	Minimaal iedere 3 jaar met de medewerker rechtspositioneel bindende afspraken ten aanzien van de functionele en
persoonlijke ontwikkeling worden gemaakt;
•	De talenten en ambities van de medewerker vormen, in balans met de wensen en mogelijkheden van de organisatie, de
basis voor de afspraken over de (mini-) loopbaan. Deze bindende afspraken in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP)
vormen de basis voor de interne en externe employability;
•	De medewerker zal bij het zoeken naar een andere baan door een employability organisatie worden ondersteund bij de
interne en externe loopbaanontwikkeling. Een assessment kan hier onderdeel van uitmaken;
•	Defensie zoekt geen nieuwe baan, maar zorgt ervoor dat de medewerker zo kan worden toegerust dat de kansen op een
andere baan zo groot mogelijk zijn;
•	In samenspraak tussen de employability begeleider en de medewerker worden – met inspraak van en in afstemming
met leidinggevenden – in het POP bindende afspraken over de ontwikkeling van de medewerker gemaakt. De employability organisatie heeft daartoe het mandaat.

Verlof

Om ervoor te zorgen dat medewerkers werk en privé beter kunnen combineren komen sociale partners overeen dat:
•	Werken in deeltijd voor de militair gefaciliteerd blijft worden via deeltijdverlof;
•	Wet- en regelgeving op verlofgebied tegen het licht wordt gehouden zodat wederzijdse rechten en plichten eenduidig
worden vastgelegd;
•	Hierbij zal voor de werknemer een grotere zekerheid komen met meer individuele keuzemogelijkheden. Zo zal onder
meer duidelijk worden vastgelegd onder welke expliciete voorwaarden (deeltijd)verlof al dan niet kan worden opgeschort
of ingetrokken;
•	In een bredere context zal verder worden gesproken over de mogelijkheden om in deeltijd te werken en om een
operationele pauze in te voeren met een nadrukkelijke relatie naar de inzetbaarheid van de krijgsmacht.

Nawoord:

Uiteraard is het, zoals altijd bij de ACOM en voor wat de ACOM betreft, aan u als lid om te bepalen of dit arbeidsvoorwaardenresultaat omgezet kan worden in een akkoord. U kunt vanaf dit moment tot en met uiterlijk 5 juli 2022 laten weten of u
al dan niet ermee instemt. Daarna zullen de stemmen worden geteld en de toelichtingen worden bekeken.
De ACOM zal, deels samen met andere vakbonden én Defensie, voorlichtingen en uitleg geven op diverse locaties in het
land. Ook zal worden bezien of het mogelijk is op ‘moderne wijze’ voorlichtingen of uitleg te geven, bijvoorbeeld door middel
van video’s, een webinar of een actieve online sessie. Zodra meer duidelijk wordt over deze mogelijkheden en/of bijbehorende locaties kunt u dat terugvinden op de website www.acom.nl.
De bij de vier Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (CVO) aangesloten bonden zullen in het SOD van 7
juli 2022 aangeven of de respectievelijke achterbannen al dan niet in kunnen stemmen met het Arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie 2021-2023. Als in die vergadering de meerderheid van de CVO aangeeft in te stemmen is er sprake van een
Arbeidsvoorwaardenakkoord. Indien 2 van de CVO instemmen en 2 tegen stemmen is het aan de staatssecretaris om te
beslissen of het al dan niet een akkoord wordt.
De enquête van de ACOM aangaande het arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie 2021-2023 vindt u op:
www.acom.nl/raadpleging
Zodra duidelijk is of het Arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie 2021-2023 kan worden omgezet in een Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2021-2023 (of niet) zullen wij dit uiteraard bekendmaken.

Informatie en uitlegbijeenkomsten

De ACOM houdt in de komende weken speciale informatie- en uitlegbijeenkomsten.
Het Dagelijks Bestuur komt naar u toe om tekst en uitleg te geven over het bereikte onderhandelingsresultaat 2021-2023 en
zal ingaan op uw vragen en opmerkingen hierover. Zie voor de data van de bijeenkomsten: www.acom.nl/uitleg-AVW
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ALGEMEEN
Ve t e r a n e n b e l e i d m e e r r i ch t e n o p i n t e g r a t i e ve t e r a a n i n s a m e n l ev i n g

‘Gapende kloof tussen manier waarop
samenleving en ‘veteraan’ elkaar zien’
In de Nederlandse samenleving leeft, in algemene zin, een beeld van ‘veteranen’ dat aan
elkaar hangt van clichés en vooroordelen. De ‘veteraan’ zou met name geestelijk en
lichamelijk niet helemaal in orde (gewelddadig) zijn vanwege trauma’s opgelopen tijdens de diensttijd. Dit blijkt uit promotieonderzoek van antropoloog Yvon M. de Reuver
(Leiden, 1985) waarop ze op 23 mei jl. promoveerde aan de Radboud Universiteit.
In haar dissertatie1 gaat De Reuver diepgaand
in op de relatie tussen de ‘zelfidentificatie’ van
de veteraan en hun beeld over hoe de
maatschappij ‘de veteraan’ ziet. De promovenda enquêteerde voor haar onderzoek 44
Nederlandse manlijke en 3 vrouwelijke
veteranen van de VN-missies naar Libanon
(1979-1985) en Srebrenica (1994-1995) alsook
de NAVO-missie in Uruzgan (2006-2010).
In de door De Reuver afgenomen interviews
wijzen alle veteranen op het onbegrip en de
desinteresse in de maatschappij voor het
werk van de krijgsmacht, missies en überhaupt veteranen. Die, in de ogen van veteranen, algemeen overwegende publieke visie,
beïnvloedt sterk hun zelfbeeld en zelfpresentatie in het openbaar.
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‘Zwak, ziek, misselijk’

Hoewel uit eerdere onderzoeken bleek dat
80% van de Nederlanders ‘veteranen
waardeert’, wordt die (vermeende) waardering
door slechts een derde van de veteranen als
zodanig ervaren. De promovenda probeerde
de oorzaken hiervan te achterhalen. De
meesten van de door haar geïnterviewde
veteranen noemden het gebrek aan kennis in
de samenleving over wat de krijgsmacht doet.
Veteranen krijgen vragen als: ‘Hoeveel
mensen heb je doodgeschoten’. Missies
worden getypeerd als ‘(strand- of backpack)
vakanties.
Maar er zijn ook veteranen die het ‘veteraanzijn’ associëren met ‘zwak, ziek, misselijk’,
- geestelijke en/of fysieke malheur. De Reuver
sprak bijvoorbeeld “een heel actieve Libanonveteraan, die zelfs een mini-Libanonmuseum
had. Maar toen ik vroeg wat veteraan-zijn voor
hem betekende, antwoordde hij dat hij zich
geen veteraan voelde, omdat hij geen
psychische problemen had.”
Overigens dragen veteranen zelf ook bij aan
het ‘kennisgebrek’, ‘onbegrip’ in de samenleving over hun werk als militair die (meermaals) werd uitgezonden, door hun (oorlogs)
ervaringen niet te (willen) delen met de
buitenwacht. “Een soort vicieuze cirkel”,
volgens de onderzoeker. “Het gevoel
onbegrepen te zijn versterkt het wij-zij-denken

1

onder veteranen. Geïnterviewden noemen
daarbij zelf ook eigenschappen die zij typisch
vinden voor veteranen, zoals meer gericht zijn
op actie en het collectief, in plaats van op
praten en het individu, zoals gewone burgers.”

‘Gedesillusioneerde helpers’

De Reuver constateert dat ‘de samenleving’
en ‘de veteraan’ niet zelden ver van elkaar af
staan. “Zo werden Uruzgan-veteranen de
afgelopen jaren in de media vaak gepresenteerd als gedesillusioneerde helpers, zoals in
het nieuws over de machtsovername door de
Taliban in 2021. Maar dat beeld zag ik niet
terug in mijn gesprekken met veteranen. Zij
waren vooral trots op hoe getraind ze waren
en hoe ze zich staande hadden gehouden.
Het ging niet over het hogere doel van
democratie brengen.”
De recent gepromoveerde onderzoeker
erkent wel dat er na de interviewperiode
(2016 en 2018) een verschuiving in het denken
van de veteranen kan zijn opgetreden.
“Veel veteranen vinden het vervelend dat het
begrip veteraan wordt geassocieerd met
psychisch lijden en met oude, fragiele
mannen. Uruzganveteranen die over het
algemeen veel jonger zijn, blijven daarom
liever buiten beeld als veteraan. (-) Er lijkt in
het publieke beeld van de veteraan weinig
ruimte te zijn voor bijvoorbeeld masculiniteit.
Daarmee doen we geen recht aan de ervaringen van veteranen en stoten we een deel van
de geschiedenis af.”

Focusverschuiving

Dat scheefgetrokken beeld zou kunnen zijn
veroorzaakt door het veteranenbeleid dat
gestalte kreeg in de tijd dat PTSS als zodanig
bekend werd. Daardoor zou de focus in het
beleid wellicht te veel liggen “op erkenning en
zorg voor veteranen, een minderheid, die te
lijden hebben onder hun oorlogservaring.
Tegelijkertijd betekent de veteranenstatus
veel voor gekwetste veteranen, die natuurlijk
goede zorg verdienen. Uiteindelijk is het
vooral belangrijk dat alle veteranen zich weer
thuis gaan voelen in de Nederlandse samenleving. Het beleid kan zich daar nadrukkelijker
op richten.

‘Veteran Under Construction - Identification Processes Among Dutch Veterans Who Served in Military Missions in Lebanon,

Srebrenica, and Uruzgan’ Dr Y.M. de Reuver is als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam bij het Veteraneninstituut. Zie voor het
proefschrift (pdf): https://bit.ly/3wBDUud

ALGEMEEN
Ministerie moet keuzes maken ander s komt inzet krijgsmacht in gevaar

Algemene Rekenkamer: Defensie kampt
nog altijd met structurele problemen
Defensie kampt met “hardnekkige problemen” die terug te voeren zijn op het beheer
van “vastgoed, inkoop en munitie”. Dit constateert de Algemene Rekenkamer1 na onderzoek van het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie.
Volgens de Rekenkamer zijn de problemen structureel
en te herleiden tot “beperkte budgetten en onvoldoende prioritering. Daarnaast hebben de problemen in de
bedrijfsvoering te maken met onvoldoende aandacht
voor het naleven van regelgeving. Deze omstandigheden beperken het vermogen van het ministerie om
duurzame vooruitgang te boeken in de verbetering van
de bedrijfsvoering.”

Bijzondere aandacht inkoopbeheer

De Rekenkamer adviseert de minister van Defensie
onder meer om “bijzondere aandacht” te schenken
aan het inkoopbeheer. De rekenmeesters ontdekten
namelijk “in 2021 voor € 1.3 miljard aan fouten en
onzekerheden bij de verplichtingen.” Volgens de
Algemene Rekenkamer is de oorzaak hiervan de
veelvuldige toepassing van “uitzonderingsprocedures,
zonder aan de strenge voorwaarden daarvoor te
voldoen en zonder die voldoende te motiveren. Vaak
wordt maar één leverancier uitgenodigd om een
offerte uit te brengen. Daardoor is het niet mogelijk
om meerdere leveranciers te vergelijken en tegen een
goede prijs-kwaliteitverhouding in te kopen.” Het
inkoopbeheer van het ministerie vergt dan ook
“bijzondere aandacht”, stellen de controleurs vast,
zeker gezien de “extra investeringen die het Ministerie
van Defensie de komende jaren zal doen”.
Het proces van vergaande verslonzing van het vastgoedonderhoud is al jaren gaande. Dit terwijl het
“essentieel is dat gebouwen en terreinen van Defensie
een veilige werk- en leefomgeving bieden”. De
controleurs van de overheidsuitgaven en budgetten
concluderen dan ook dat er “jaarlijks minimaal € 400
miljoen nodig is om aan de onderhoudseisen te
voldoen”.

In dit opzicht werkt ook de “veelheid aan administratieve procedures” frustrerend waardoor onverantwoord omgesprongen wordt met “overgebleven
munitie van een oefening”. Defensie heeft weliswaar
de afgelopen jaren “stappen gezet om verbeteringen
in het munitiebeheer aan te brengen” maar tot nog toe
heeft dit niet geleid tot een oplossing van de problemen. “Dit komt vooral doordat niemand de regie voert
over de verbeteringen die getroffen moeten worden.
Er is geen eindverantwoordelijke en er is geen
duidelijke taakverdeling. (Er is) onvoldoende personeel
om munitie te beheren waardoor taken niet volledig
worden uitgevoerd en regels niet worden gevolgd.”

Noodzakelijke keuzes maken

De Algemene Rekenkamer benadrukt dat “ook met
extra budget” de noodzaak blijft voor de minister van
Defensie “om keuzes te maken”. Er moeten voor de
krijgsmacht duidelijke prioriteiten worden gesteld “niet
alleen om materieel wel of niet te vervangen en
overtollig vastgoed af te stoten, maar ook om de
personeelstekorten van ondersteunende diensten aan
te pakken.” Zo niet, dan kan dit “gevolgen hebben voor
de inzet van de krijgsmacht”.

Ook bij de administratie van de munitievoorraden laat
Defensie al jaren forse steken vallen. Het ontbreekt, zo
meldt de Rekenkamer, al sinds 2017 aan “goed zicht
op de munitievoorraad”. Met als (mogelijk) gevolg
“vermissing, diefstal of verspilling”. Met alle veiligheidsrisico’s van dien.

In haar reactie op de kritische beschouwingen van de
Rekenkamer schrijft minister van Defensie Kajsa
Ollongren dat Defensie “een nieuwe fase” ingaat en
dat “veel verbeteringen al zijn opgestart”. Zij “herkent
en erkent” de geconstateerde “hardnekkige problemen in de bedrijfsvoering”. Bij het formuleren van
maatregelen gaat Defensie letten op “eenvoud in de
bedrijfsvoering en verminderen van regeldruk.” De
minister laat de president van de Algemene Rekenkamer drs. Arno Visser, weten “de meeste van uw
aanbevelingen” over te nemen. Maar Defensie
“herkent zich niet geheel in de oordeelsvorming van
uw Rekenkamer over de rechtmatigheid van inkoop en
aanbesteden (-)”

“De opslag van mijnen, explosieven en munitie
gebeurt in 7 centrale en 47 decentrale munitiebunkers.
Goed toezicht op de voorraad vraagt om tellingen. Om
dat correct te doen, moet de munitievoorraad worden
‘bevroren’. Maar het onderzoek laat zien dat er werd
geteld, terwijl er tegelijkertijd munitie werd ingenomen
en uitgegeven. Dat maakt het lastig om de juiste

In een radio-interview bekende de minister van Defensie niet verrast te zijn door de kritiek van de Rekenkamer. Maar “leuk is het natuurlijk niet dit soort harde
conclusies te krijgen”. Het onderzoek en de kritische
waarschuwingen hebben evenwel de bekende tekortkomingen “extra pregnant” gemaakt. “Er moet wel wat
aan gebeuren”, aldus de Defensieminister.

Administratie munitievoorraad niet op orde

1

hoeveelheid munitie vast te stellen. Ook bleken er
‘grijze voorraden’ te bestaan op de kazernes, dus
buiten de munitiebunkers, en was de administratie van
munitie niet waterdicht.”

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. Onze wettelijke taak is het controleren van de inkomsten en

uitgaven van het Rijk en hierover rapporteren wij één keer per jaar aan het parlement op Verantwoordingsdag (derde woensdag in mei). Op basis van ons oordeel kan het
parlement besluiten of hij decharge verleent aan het kabinet. Daarnaast rapporteren we afzonderlijke onderzoeken aan het parlement zodat Kamerleden kunnen bepalen
of het beleid van een minister doeltreffend is. Er zijn tientallen onderwerpen waar we onderzoek naar doen. Van subsidies voor elektrisch rijden en de kosten van
windenergie op zee tot de voorbereiding op de gevolgen van Brexit en de deelname aan de VN-missie in Mali. (Bron: https://tinyurl.com/5n6hcf67)
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VERLOTING
‘De minister en de majesteit’:

Rehabilitatie voor Adriaan Dijxhoorn
minister van Defensie in oorlogstijd
“Het was een grote smaad, zo je land te moeten verlaten”, typeerde koningin Wilhelmina haar
‘aftocht’ naar Engeland op 13 mei 1940. “Het had geen zin, mij als gevangene naar Berlijn te
laten voeren en van mijn volk gescheiden te zijn. Dus moest ik weggaan. Hulp halen. Maar ik
wist dat alles wat ik deed, fout was. Als ik bleef, was het fout. Als ik wegging, was het ook
fout. Het was een grote smaad. (-) Wat ik deed was verkeerd.”
De balsturige vorstin ervoer haar
‘pijnlijke aftocht’ naar Londen als de
grootste vernedering uit haar leven.
Een ‘beschamende gebeurtenis’ die
niet begrepen zou worden door het
Nederlandse volk. “Ik was me
natuurlijk ten volle bewust van de
verbijsterende indruk, die dit thuis zou
maken, maar waar het landsbelang dit
meebracht, zag ik mij verplicht de
smaad aan te durven, van de schijn
van gevlucht te zijn”, schreef zij later in
haar memoires ‘Eenzaam maar niet
alleen’ (W. ten Have, Amsterdam
1959).

Persona non grata

Zij nam het de legerleiding dan ook
zeer kwalijk dat zij gedwongen werd
dit “verfoeilijk besluit” te nemen. Met
name de opperbevelhebber van Landen Zeemacht, generaal Henri Winkelman1 had het voorgoed verbruid bij
Wilhelmina.
Maar ook minister van Defensie
Adriaan Dijxhoorn2 was in feite
persona non grata in het balboekje van
de majesteit. Dijxhoorn immers had er
van meet af aan op aangedrongen dat
Wilhelmina en de regering naar
Londen moesten verkassen. Daar
konden de vorstin en haar regering
namelijk substantieel meer betekenen
voor de strijd tegen de Duitse bezettingsmacht dan in gevangenschap.
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Dijxhoorn’s opvattingen en houding
werden op vernietigende vaak vileine

kritiek onthaald. Niet in de laatste
plaats door Winkelman zelf die zijn
minister openlijk afviel. Tijdens een
kabinetszitting, waarbij de generaal
ook aanschoof, werden korte metten
gemaakt met de voorstellen van
Dijxhoorn. “Generaal Winkelman (-)
vond een dergelijk idee ‘schandelijk’
en gaf ‘ruiterlijk’ als zijn mening te
kennen dat ‘de Regeering in het land
moest blijven en dat weerstand
moest worden geboden tot het
uiterste’.” Winkelman erkende wel
dat de strijd verloren was en dat de
Duitsers niet meer af te stoppen
waren. Dijxhoorn zou hierop hevig
geëmotioneerd zijn geworden en met
tranen in zijn ogen geroepen hebben:
“Als het toch verloren is, dan laat ik
die arme jongens zich niet langer
doodvechten,” De toenmalige
minister van Onderwijs Gerrit
Bolkestein schreef hier later over:
“De Opperbevelhebber antwoordde
niets. Hier stonden een militair en
mens tegenover elkaar. (-) Na Mei ’40
– ook in de oorlogsjaren daarna –
heeft de heer Dijxhoorn in zijn werk
veel tegenstand en miskenning
ondervonden. Voor mij bleef hij altijd
de man met een eerlijk en nobel
karakter; de herinnering aan het
incident op die vroege morgen van 13
Mei bleef me bij.”
Over de opperofficier en politicus
Adriaan Quirinus Hendrik Dijxhoorn
schreef historicus en oud-Kamerlid

(VVD) dr. Tobias van Gent ‘De minister
en de majesteit’, - een rehabilitatie.’
Minister van Defensie Kajsa Ollongren
kreeg op 13 mei ll. een eerste
exemplaar van het boek aangeboden.
Ze zei te hopen dat de informatie uit
Van Gents boek zal worden gevoegd in
toekomstige publicaties over de
meidagen van 1940. “Het mooie van
geschiedenis is dat die nooit ‘voltooid
verleden tijd’ is. Op basis van nieuwe
informatie, nieuwe bronnen, kunnen
we er nieuw licht op werpen of op zijn
minst een bepaald aspect beter of
vollediger naar voren brengen. Dit
boek schetst een intrigerend beeld van
het kordate optreden van minister
Dijxhoorn.”
Volgens de minister wist haar voorganger Dijxhoorn in die cruciale periode
als een van de weinigen in de regering
intel over de dreigende Duitse invasie
op (de juiste) waarde te schatten. De
beslissing om met het kabinet
Nederland te verlaten, is volgens
Ollongren “misschien wel het grootste
wapenfeit gedurende zijn ministerschap. Het boek laat onder meer zien
hoe moeilijk het is om in zo’n situatie
koel te blijven en het overzicht te
houden. Je hebt dan mensen nodig
die visie hebben en knopen weten
door te hakken. Het optreden van
minister Dijxhoorn, zeker in die
meidagen van 1940, is wat mij betreft
een inspirerend voorbeeld.”

Verloting
‘De minister en de majesteit’ is een uitgave van Boom Uitgevers Amsterdam, 496 pagina’s, € 39,90.
De uitgever stelt 3 exemplaren van het boek 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 27 juni 2022.
1

Henri Gerard Winkelman (Maastricht, 17 augustus 1876 - Soesterberg, 27 december 1952) was de Nederlandse opperbevelhebber vanaf 6 februari 1940 en ten tijde van de

Duitse invasie in 1940. Hij droeg vanaf 13 mei 1940 de hoogste regeringsmacht in Nederland na de vlucht van de koningin en de regering naar Londen. Winkelman werd een
nationaal figuur door zijn openlijke steun aan het koninklijk huis op Anjerdag 29 juni 1940, wat leidde tot zijn arrestatie in de nacht van 1 op 2 juli 1940, waarna hij vijf jaar
krijgsgevangen bleef. (Bron: https://bit.ly/3MBD4mS)
2

Adriaan Quirinus Hendrik Dijxhoorn (Rotterdam, 10 september 1889 - De Steeg, 22 januari 1953) was generaal en politicus. Dijxhoorn was aanvankelijk actief militair en

werd vervolgens in het tweede kabinet-De Geer minister van Defensie. Hij was politiek verantwoordelijk voor de mobilisatie in 1939 en de Nederlandse verdediging bij de
daarop volgende Duitse inval in 1940. Hij had hierover voortdurend meningsverschillen met de opperbevelhebber, generaal Reijnders. (-) Dijxhoorn verving de in legerkringen
populaire Reijnders ten slotte in februari 1940 door generaal Winkelman. Dijxhoorn trad in Londen af, nadat koningin Wilhelmina het vertrouwen in hem had opgezegd. In
december 1941 trad hij weer als militair in actieve dienst en bekleedde daarna nog enige militaire functies. (Bron: https://bit.ly/3sQjIT3)
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Militaire bedevaart naar
Lourdes in teken van Oekraïne
Na een onderbreking van twee jaar vanwege Covid-19 kon dit jaar eindelijk weer een
internationale militaire bedevaart naar Lourdes plaatsvinden, van 12 tot en met 16 mei.
De Nederlandse deelnemers
werden pastoraal begeleid door
aalmoezeniers. De organisatie
was in handen van de Stichting
Militaire Lourdes Bedevaart; de
logistiek ondersteund door
Defensie.
Dit jaar waren er 138 Nederlandse
deelnemers. Net als in vorige
edities waren er twee reisroutes.
De 31 motorrijders verzamelden
al op 9 mei en vertrokken, met de
zegen van bisschop voor de
strijdkrachten Mgr. dr. Everard de
Jong, op 10 mei vanuit Heerlen.
De overige pelgrims reisden op 12
mei per vliegtuig af vanaf vliegbasis Eindhoven.
Natuurlijk was ook AMI aanwezig;
in Nederland vertegenwoordigd
door ACOM. Het internationaal
voorzitterschap van AMI lanceerde een app, Catholic Military
Connect, met katholieke informatie en pastorale ingangen in het
geloofsleven voor jonge militairen,
die ook offline beschikbaar is.

Programma

In Lourdes was er een heel
programma. Op de avond van 12
mei was er alvast een rondleiding
door Lourdes, met een aalmoezenier. Op vrijdag begon de dag bij
het heiligdom met een Nederlandse mis. Daarna was er een
prachtige ‘militair’ ingekleurde en
actuele Kruisweg, met voor zieken
een aparte route. Hierop volgde
een indrukwekkende militaire
ceremonie.
´s Middags was er ook een Vip
programma: een conferentie voor
Defensieattachés onder voorzitterschap van de Franse legerbisschop. In de avond was de
officiële openingsviering. Je ziet
er militairen uit landen die eerder
oorlog met elkaar voerden,
broederlijk en zusterlijk - maar ook
wat luidruchtig - bijeen. Hierbij
werd ook de AMI-app voor
militairen gelanceerd met een
video waarin kardinaal Parolin tweede man in het Vaticaan - de

app aanprees als prima ‘tool’ om
vooral jonge militairen steun te
bieden en ook informatie te
bieden over het christelijk geloof.
AMI Nederland heeft hier veel aan
bijgedragen.
De zaterdag opende weer met
een eucharistieviering. In de
middag waren er sportwedstrijden. Er was natuurlijk naast deze
uitbundige activiteiten ook
biechtgelegenheid: een prachtige
mogelijkheid om morele emoties
van schuld en schaamte kwijt te
raken en een nieuw begin te
maken met je leven. Daarnaast,
en kenmerkend voor Lourdes,
was er bovenal een mogelijkheid
tot een waterritueel met Lourdeswater bij de rots. In de eucharistieviering preekte de Hongaarse
kardinaal Erdö zeer degelijk, over
christelijk geloof en krijgsmacht
anno nu. In een besloten
Nederlandse afscheidsviering
presenteerden jonge militairen
hun beleving van Lourdes onder
begeleiding van een aalmoezenier.

Betekenis

Wat betekent deze bedevaart?
Mensen hebben meestal drie
motieven om deel te nemen aan
een bedevaart naar Lourdes. Het
eerste is de verbroedering. Dit
was ook nu weer te zien in de
zorg voor zieken en gehandicapten en in de vreedzame verbroedering tussen militairen en
veteranen. Het tweede motief is
de geloofsverdieping of kennismaking met het geloof. Dit is
natuurlijk in veel pastorale
gesprekken in Lourdes aan de
orde gekomen: hoe verhoud ik mij
tot de zingeving die het christelijk
geloof aanreikt?

Maria

Het derde klassieke motief om op
bedevaart te gaan is de Mariadevotie. Die gaat wat Lourdes
betreft natuurlijk terug op de
verschijningen van Maria aan
Bernadette Soubirous in 1858. Die
verschijningen gaan in op een
vraag die van belang is voor elk

mens, namelijk hoe een mens
- Maria - ondanks de aanwezigheid van het kwaad onder
mensen en diep in mensen - toch
ontvankelijk kon zijn voor het
goede in het mensenleven, met
name het absoluut goede dat de
komst van Jezus als God-met ons
betekent.
In de geloofstaal van de negentiende eeuw: Maria maakt zich
bekend als “onbevlekt ontvangen”.
Dit is, anders dan veel mensen
denken, geen uitspraak over de
maagdelijkheid van Maria. Maar
het wil zeggen: Maria werd ten
diepste niet beheerst door de
oerzonde, dus niet beheerst door
de fundamentele hoogmoedige
afwending van God die diep in alle
mensen aanwezig is. Geloof
vraagt om open handen. Die
deemoed kenmerkte Maria toen
ze na de aankondiging van de
komst van Jezus door aartsengel
Gabriel zei: “Mij geschiede naar
Uw Woord”: “Let it be” in
Bijbelse taal. Precies omdat
Bernadette Soubirous ook die
open handen had, was ze
zogezegd geschikt om de
optimistische boodschap te
ontvangen dat mensen in
navolging van Maria - met open
handen - in staat zijn om de liefde
van God werkelijk te ontvangen.
Lourdes versterkt de hoop op
vrede, ook de vrede met je eigen
levensloop waarin sommige
dingen goed gingen en andere
zaken niet goed. Verzoening met
de levensloop en met de eindigheid is voor ieder van ons een
opgave. Omdat dit in Lourdes
daadwerkelijk plaatsvindt, is het
een ‘genadeoord’.

Oekraïne

Oekraïners waren in relatief
groten getale aanwezig. De
ontmoeting met mensen uit een
land dat lijdt aan een aanvalsoorlog maakte ook duidelijk dat de in
de komende jaren de geestelijke
nood onder de te verwachten 1
miljoen Oekraïense veteranen
zeer omvangrijk en diep zal zijn.
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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
juni			
18
09.00
Thuisfrontcontactdag		
24
10.00
Thuisfrontinformatiedag MN AMDTF
		
Slowakije (rot 2)		
25
10.00
Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (2e)
				

Apenheul, Apeldoorn
Luitenant-generaal Bestkazerne,
Vredepeel
Generaal-majoor De Ruyter
van Steveninckkazerne, Oirschot

KMar/Politie
CLAS
CLAS

juli			
1
10.00
6
10.00
		
9
10.00

Thuisfrontinformatiedag eFP ROE
Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-24
en overige missies 		
Thuisfrontcontactdag CBMI-23

Oranjekazerne, Arnhem
Generaal-majoor Kootkazerne,
Garderen
Burgers' Zoo, Arnhem

CLAS
CLAS
CLAS

september			
16
17
18
17
24
24
24

Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
10.00
10.00
10.00

Jeugdbivak		
Jeugdbivak		
Jeugdbivak		
Thuisfrontcontactdag		
Thuisfrontcontactdag CIDW 40
Thuisfrontcontactdag eFP 2022- 2 (1e)
Thuisfrontcontactdag eFP 2022- 2 (1e)

Volgt
Volgt
Volgt
Volgt
Burgers' Zoo
Burgers' Zoo
Burgers' Zoo

DOT
DOT
DOT
KMar/Politie
CLAS
CLAS
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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Oplossingen kunt u inzenden tot

27 juni
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist,
of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #05-22 luidt: ‘Vlooienmarkt’.
De winnaars: G. de Vroome en C.P. Francissen.
Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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SSEENNI IOORREENN

Jubilarissen

70 jaar ACOM-lid
ACOM-lid A. (Bram) Heuseveldt, zaliger nagedachtenis, overleden op 1
9 maart jl. zou in die maand 70 jaar lid zijn van de ACOM. Zijn weduwe,
mevrouw A. (Ada) Heuseveldt-Goossen, ontving op 6 mei ll. de oorkonde
en het insigne die horen bij het platina jubileum van haar man. Naast zijn
lidmaatschap was de jubilaris een tiental jaren bestuurslid annex
regioseniorenvertegenwoordiger van Regio West.
Voorzitter van Regio West, M. (Mustafa) Bal en penningmeester
J.M.P. (Math) Nijsten, meldden zich bij de weduwe Heuseveldt thuis met
de jubileumbescheiden en een boeket bloemen.
Op de foto mevrouw Heuseveldt met de heren Nijsten en Bal (knielend).
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Vught
Regio Zuid belegde op 28 april een seniorenbijeenkomst in Vught.
Bij die gelegenheid werden de hieronder vermelde jubilarissen in
het zonnetje gezet.
Van links naar rechts op de foto zijn het: de heer J.A. van Arsen (40
jaar lid in 2021), de heer N.H. Koppers (50 jaar lid), de heer
J.H.M.W.M. Heijnen (60 jaar lid). Naast de jubilarissen de heer H.R.
van Baaren, seniorenvertegenwoordiger Regio Zuid.

Boekel
De seniorenbijeenkomst van 12 mei jl. in Boekel, bood de uitgelezen
gelegenheid om lidmaatschapsjubilaris J.Q.J. Looijestijn (50 jaar lid) te
huldigen.
Van links naar rechts op de foto de jubilaris en de secretaris Regio Zuid,
de heer W.J.R. van Mol.

Schaarsbergen
De seniorenbijeenkomst op 24 mei jl. georganiseerd door Regio Midden, stond onder meer in het teken van
de huldiging van de navolgende lidmaatschapsjubilarissen.
Geflankeerd op links door seniorenvertegenwoordiger B. Pattynama, ziet u op
de foto: de heer J.T. Jansen (60 jaar lid)
en zijn echtgenote; de heer H. Kurpershoek (40 jaar lid) vergezeld door (schuin
achter zich) zijn begeleider; de heer
J.J.P. Rijns (70 jaar lid) en zijn echtgenote; mevrouw D. Zegers-van Boggelen
(eveneens 70 jaar lid) in gezelschap van
haar zoon.
Helaas door een misverstand niet op de
foto jubilaris F. Geskus (40 jaar lid), die
later alsnog het bijbehorende insigne
kreeg opgespeld door seniorenvertegenwoordiger Pattynama van Regio
Midden.

SENIOREN

OVER DE SENIORENBIJEENKOMSTEN IN 2022 - BELANGRIJK
Geachte seniorenleden,
In 2021 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 weer alle gebruikelijke seniorenbijeenkomsten proberen te plannen.
Hieronder ziet u het eerste overzicht van bijeenkomsten die al
gepland zijn. De lijst met bijeenkomsten wordt 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 van wie wij geen
emailadres hebben, zullen de uitnodiging via de post ontvangen. U
kunt de uitnodiging tot uiterlijk 3 weken voor de bijeenkomst
verwachten.
Hebt 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. Controleer voor de zekerheid uw spambox op computer,
tablet of telefoon. Misschien is ons bericht daar beland.

Opgave verplicht!
Ook dit jaar is opgave voor een bijeenkomst verplicht. Zo kunnen wij
de deelnemers bereiken als dat nodig is.
Voor bijeenkomsten die op een defensielocatie plaatsvinden moet
de opgave uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst bij ons binnen zijn.
Wij moeten de toegang tot de locatie voor u regelen en hebben
daar wat tijd voor nodig.

4 manieren van opgeven voor een bijeenkomst
U kunt zich opgeven per mail; op de website van de ACOM www.
acom.nl; telefonisch; of per post.
In de uitnodiging en de tekst op de website zal worden aangegeven
welke gegevens wij van u nodig hebben voor opgave. Dat kan
verschillen per bijeenkomst.

Opgeven via de website
Typ de onderstaande link in uw zoekprogramma op computer, tablet
of telefoon.
Link: https://www.acom.nl/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 3 weken voordat de bijeenkomst
plaats zal vinden. Indien deze termijn wijzigt zullen wij dit in ACOM
Journaal laten weten.

Senioren bijeenkomsten
Dag Datum Plaats
Volgt Volgt
Soesterberg
			
Do
8 sept Venlo
Do
29 sept Born (Meerssen en Weert)
Wo
5 okt
Nieuwdorp (Vlissingen e.o.)
Do
13 okt Assen
Do
20 okt *** Gilze Rijen
Di
8 nov
Leeuwarden
di
15 nov ***Ermelo
do
17 nov ***Havelte
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Locatie
Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik), Dolderseweg 34,
3712 BR Huis ter Heide
Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD
Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
Generaal Spoor Kazerne, Leuvenumseweg 88-90 3852 AV
Joh. Postkazerne, Johannes Postweg 1, 7973 JB Darp, KEK-gebouw

De volgende bijeenkomsten worden nog gepland: Duitsland, Regio
West, Regio Oost.
Aanvangstijd programma s middags 13.30, zaal open 13.00 uur
De bijeenkomsten met *** zijn dagbijeenkomsten. De tijden
voor deze bijeenkomsten vindt u in de uitnodiging en op de
website
Leeftijdsontslagdag: zelf aangeven wens deelname
Graag organiseren wij ook een voorlichtingsdag voor degenen die

binnen een jaar met leeftijdsontslag gaan, de zogenaamde
leeftijdsontslagdag.
Echter omdat wij niet weten wanneer u met leeftijdsontslag gaat,
kunnen wij u niet gericht uitnodigen. Heeft u interesse, laat dat ons
weten via de mail senioren@acom.nl onder vermelding van:
voorlichting leeftijdsontslag, datum leeftijdsontslag en graag uw
contactgegevens, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Wij
zullen na ontvangst van uw mail kijken of wij een individuele
voorlichting voor u zullen verzorgen of een bijeenkomst voor
meerdere deelnemers zullen organiseren. Wij nemen daarover
contact met u op.

ALGEMEEN

Dagprogramma Veteranendag 2022
• Malieveld open

Van 09.00 uur tot 17.00 uur is het
Malieveld open voor ontvangst
van veteranen, gasten en algemeen publiek. Het Malieveld is de
locatie voor een hapje, drankje,
muziek en informatie over
veteranen, hun verenigingen en
Defensie.

• Vaandelceremonie op
pontons in de Hofvijver

Bij achttien eenheden van de
krijgsmacht wordt door Z.M. de
Koning een ‘cravate’ aan het
vaandel bevestigd. Dit als blijk van
waardering voor hun inzet in
Afghanistan. Van de eenheden
staan detachementen met hun
vaandels aangetreden, in totaal
ongeveer 600 militairen en
veteranen. Delen van de ceremonie zijn te volgen via de live-uitzending van de NOS.
Locatie: Ponton Hofvijver.
Tijd: 11:20 - 12:20

• Defilé
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Aan de Kneuterdijk neemt Z.M.
de Koning het defilé af van de
vaandeldetachementen en andere
detachementen. Het defilé wordt
voorafgegaan door een fly-past

van verschillende toestellen van
de Koninklijke Luchtmacht. Het
defilé start vanaf het Malieveld en
keert daar ook terug. In totaal
lopen ongeveer 3.500 militairen
en veteranen mee. Ook rijdt er
modern en oud materieel mee,
vergezeld door alle orkesten van
de krijgsmacht. Het defilé is te
volgen via de live-uitzending van
de NOS.

Locatie: Ponton Hofvijver.
Tijd: 13:30 - 14:30

• Slotconcert

Slotconcert op het Malieveld van
het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht met Alain Clark.
Locatie: Malieveld.
Tijd: 16:00 - 17:30

Einde Veteranendag.

Overledenen

Lidmaatschap

Soesterberg

25 jaar lid

Cornelis Anna Joseph (Ron) Scheren,
69 jaar, op 18 april. Correspondentieadres: Familie Scheren, Gemini 31,
3769 KM Soesterberg.

Apeldoorn

Harry Geuverink, 75 jaar, op 21 april.
Correspondentieadres: Mevrouw H.
Geuverink-Bosch, Henri Dunantlaan 207,
7312 BA Apeldoorn.

Den Helder

Frederik (Frits) Scholten, 65 jaar,
op 23 april. Correspondentieadres:
Familie Schouten, Van Galenstraat 183,
1782 EZ Den Helder

Apeldoorn

Rut Mekking, 82 jaar, op 28 april.
Correspondentieadres: Familie Mekking,
Loseweg 271, 7315 DH Apeldoorn.

Amersfoort

Anna Köhler-van Velthuizen, 98 jaar,
op 6 mei. Correspondentieadres: Familie
Köhler, De Ganskuijl 7, 3817 ET Amersfoort.

Julianadorp

Nicolaas (Niek) Kleijwegt, 90 jaar,
op 11 mei. Correspondentieadres:
Mevrouw B. Kleijwegt-Robbemond,
Boterzwin 5110, 1788 WX Julianadorp.

Ermelo

Jacob (Jaap) Bos, 86 jaar, op 16 mei.
Correspondentieadres: Mevrouw
H. Bos-van Dalen, Hamburgerweg 21,
3851 EG Ermelo.

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

Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen:
N. Bakker (SGT-1), H. van Dijk (SM),
J.F. Matthijs (SGT-1bd), Mw. P. Vissers
(LKOL).

Zuid

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

60 jaar lid

De navolgende leden mochten het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap
ontvangen:
P. Jansens (ELTbd), J.T. Janssen (AOObd),
Mw. C.C. de Jong-Maanster,
J.H.M.W.M. Heijnen (KAPbd), J.P.A.
Steenmetz (KAPbd).

40 jaar lid

Het ACOM-insigne voor 40-jarig
lidmaatschap is onlangs
uitgereikt aan onderstaande leden:
J.A. van Arsen (SMbd), M. van Brussel
(LKOL),
F. Geskus (AOObd), Mw. J. Heller-Melaard,
R. Klaassen (AOObd), H. Kurpershoek
(SGT-1bd),
H.J. Laarberg (Burger), J.W.G. Nijssen
(KAPbd),
H.J.R.M. Pijnenburg (AOObd), M.A.H. van
Viegen (SMbd),
J. van der Zwaan (KAP).

70 jaar lid

Pas geleden werd onderstaande leden het
ACOM-insigne voor 70-jarig lidmaatschap
opgespeld:
Mw. A. Poeder-Elhorst, J.J.P. Rijns
(AOObd),
Mw. D. Zegers-van Boggelen.

Dienstverlating

Per 31 mei 2022 heeft de dienst verlaten:
N. van Meel (AOO).

50 jaar lid

Het hieronder genoemde ACOM-lid kreeg

het
nieuwe lid
van de
ACOM
het
het nieuwe
nieuwe lid
lid van
van de
de ACOM
ACOM

Naam:
Naam:
Naam:
Geboortedatum:
-Geboortedatum:
Geboortedatum:
Adres:
Adres:
Adres:
Postcode:
Postcode:
Postcode:
Telefoon:
Telefoon:
Telefoon:
E-mailadres:
E-mailadres:
E-mailadres:
Registratienummer:
Registratienummer:
Registratienummer:
::
:
Krijgsmachtdeel:
Krijgsmachtdeel:
Krijgsmachtdeel:
Dienstverband:
Militair
Dienstverband:
Militair
Dienstverband:
Militair
Rang:
Rang:
Rang:

Voorletters:
Voorletters:
Voorletters:
m/v
m/v
m/v

--

Woonplaats:
Woonplaats:
Woonplaats:
Mobiel:
Mobiel:
Mobiel:
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WerknemerID:
WerknemerWerknemer- ID:
ID:
KLu
KLu
KLu
Reservist
Reservist
Reservist

KM
KM
KM
Burger
Burger
Burger
Salarisschaal:
Salarisschaal:
Salarisschaal:

KMar
KMar
KMar
Postactief
Postactief
Postactief

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck.
Ik ga akkoord met het doorgeven van mijn persoonsgegevens aan DFD/BOOT i.v.m. het gratis vakbondscertiﬁcaat.
Ik 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:
Datum:
Datum:

---

---

Handtekening:
Handtekening:
Handtekening:

en
wij:
en
en wij:
wij:
Nieuw
Nieuw lid:
lid:
Nieuw lid:

Bestaand
Bestaand lid:
lid:
Bestaand lid:

West

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

laatsleden het insigne voor 50-jarig
lidmaatschap opgespeld:
N.H. Koppers (AOObd),

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

::
:

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

