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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Na deze periode kan 
het lidmaatschap worden opgezegd. De opzegtermijn is 3 maanden. De opzeg-
ging dient u schriftelijk of per e-mail (info@acom.nl) aan ons te zenden, met 
vermelding van naam, adres en militair registratienummer. Tevens graag de reden 
van opzegging vermelden. Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons 
altijd een ontvangstbevestiging.
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Strategisch Vastgoedplan 
2022: Defensie komt met 
stappenplan voor 
verduurzaming en 
toekomstbestendiging 
vastgoed.
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Gezocht voor Oekraïne: een 
‘moralist’ als de theoloog-
filosoof Erasmus én een 
‘realist’ als zijn tijdgenoot, 
diplomaat-filosoof 
Machiavelli. 

08
06Kan de reservist wel 

aanspraak maken op UGM, 
vooropgesteld dat hij/zij 

voldoet aan het 
rendementscriterium vermeld 

in het AMAR.

17‘Kerk moet investeren in 
projecten als Twitteren met 

GOD (#TwGOD)’, dat nu 
een platform deelt met 

Catholic Military Connect 
App van AMI.

Jan Kropf

U W  VO O R Z I T T E R

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. 

Wat vliegt de tijd weer, ik zit nu achter mijn laptop voor 
alweer het laatste voorwoord van 2022. Dat de tijd 
vliegt merken we overigens op alle tafels en bij alle 
sessies. Om de een of andere onverklaarbare reden 
begint iedereen zenuwachtig te worden als de 
Kerstbomen weer worden opgetuigd. 

Dan landt blijkbaar het besef dat het einde van het jaar 
met rasse schreden nadert en dat men nog allerlei 
zaken op het things-to-do lijstje heeft staan die men al 
afgerond had moeten hebben of die alsnog voor het 
einde van dit jaar afgerond (zouden) moeten worden. 
Soms vraag ik mij weleens af of het zou helpen om de 
Kerstbomen het hele jaar te laten staan, wellicht dat er 
dan voldoende druk op het systeem blijft gedurende 
het gehele jaar.

Als eenieder dan ook nog eens beseft dat als we alles 
blijven prioriteren we weer terug zijn bij af en alles 
weer hetzelfde is, dus feitelijk geen prioriteit heeft. 
Dan hebben we als een jonge hond achter onze eigen 
staart gerend, veel energie verbrand en toch is het 
resultaat nul. Dat zou toch beter moeten kunnen.

Recentelijk verscheen in de landelijke media een aantal 
berichten aangaande het onvermogen van Defensie 
om het toebedeelde geld uit te geven, zo zou er maar 
liefst een miljard “over zijn”. Dat is wel wat dubbel, 
want “over” is het nooit. Defensie heeft nog steeds 
veel tekorten, zowel op het personele als op het 
materiële vlak en wat nu dan “over” wordt genoemd is 
in feite een onderbesteding. Helaas hebben we 
minder personeel binnengehaald dan wel gehouden 
waardoor er minder aan salarissen en dergelijke 
besteed is. Aan de andere kant is het een complexe 
kwestie om “geld om te zetten in militair belangrijke 
goederen”. 

Als er al een proces doorlopen is om iets aan te 
mogen schaffen, zijn het doorgaans geen goederen die 
op de plank liggen, maar zaken met een lange levertijd. 
Dat is nu eenmaal al jaren zo en daarnaast is het 
evident dat Nederland op dit moment niet bepaald het 
enige land is dat voornoemde goederen wil verwer-
ven. Dat doet iets met de prijs, maar ook zeker iets 
met de levertijden, beide zaken lopen doorgaans op.

Toch zou ik de werkgever Defensie best willen helpen 
om een deel van die gelden te besteden. Er zijn nog 
voldoende zaken overgebleven die we voor het 
Defensiepersoneel hadden (of zouden) willen 
bereiken. Ook het personeel van Defensie merkt 
dagelijks dat er sprake is van een enorme inflatie. 

Ook in deze editie van ACOM Journaal ontkom ik niet 
aan een opmerking over Oekraïne. Ook daar vliegt de 
tijd, maar dat wordt daar vast anders ervaren. Elke dag 
zal met de nodige onzekerheid en spanning worden 
afgewacht terwijl aan de andere kant voor veel 
mensen het leven moeizaam doorgaat. Een leven 
waarin vaak onzekerheid en gevaar de boventoon 
zullen voeren; ik kan me bijna niet indenken wat deze 
mensen op het moment moeten doormaken. 

Op de beelden die voorbijkomen is vooral een heel nat 
en modderig geheel te zien. Als we dan de berichten 
in de media volgen over de misdadige aanvallen op de 
energievoorziening maakt dat het allemaal nog 
schrijnender. Binnenkort zal deze modder door de 
ijzige koude aldaar veranderen in een hardere 
ondergrond, maar ook de koude zal, niet alleen aan het 
front maar ook in de gebieden waar de energievoorzie-
ningen (steeds) uitvallen voor veel ellende zorgen.

Enerzijds wens ik u en de uwen oprecht fijne 
Feestdagen toe en een 
voorspoedig, veilig en gezond 
2023. Anderzijds hoop ik 
oprecht dat de oorlog in de 
Oekraïne spoedig ten einde 
komt en de mensen daar 
weer langzaam kunnen gaan 
bouwen aan herstel en 
perspectief.
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N I E U W SN I E U W S

In het kader van de noodzakelijke ontwikkeling 
van de krijgsmacht gaat Defensie niet alleen 
“fors investeren” in het aantrekken van meer 
personeel en materieel. Maar ook het vast-
goed krijgt dus “zowel in Nederland als op het 
Caribisch deel van het Koninkrijk der Neder-
landen”, een stevige onderhouds- en renovatie 
impuls. 

Vier doelen
Van der Maat mikt op moderne, goed geoutil-
leerde kazernes die gelijke tred houden met 
de gewijzigde behoeften van een groeiende, 
inzet-gerede krijgsmacht. Onderkomens en 
faciliteiten die de medewerkers “de werk-
omstandigheden bieden die zij verdienen en 
tegelijk duurzaam en betaalbaar zijn.” Dit zal 
stapsgewijs worden aangepakt en zeker tien 
tot vijftien jaar in beslag nemen. 

Het SVP “vormt het kader van de aanpak en 
dient vier doelen. Het strategisch perspectief 
(-) is de groei van de krijgsmacht richting de 
NAVO-norm van 2 procent van het bruto bin-
nenlands product.”

•  Het personeel, het hartenbloed van de 
organisatie, krijgt de werkomstandighe-
den die het verdient. Van der Maat wil “nu 
Defensie de komende jaren gaat groeien, 
het personeel zoveel mogelijk centraal stel-
len. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de 
arbeidsvoorwaarden van de nieuwe CAO, 
maar ook in de uitgangspunten van dit SVP. 
(-) Een ander belangrijk uitgangspunt bij het 
SVP is dat we ons personeel meer de gele-
genheid willen geven om langer op dezelfde 
plek te blijven werken, zodat overplaatsin-
gen en binnenslapen minder voorkomen en 
meer stabiliteit voor de gezinssituatie wordt 
gecreëerd.” 

•  Concentratie van vastgoed op strategische 
locaties in den lande. Dit moet bijdragen aan 

optimalisering van de operationele inzet-
baarheid van een moderne krijgsmacht die 
de dreigingen van de toekomst het hoofd 
kan bieden.

•  Het vastgoed wordt klimaatneutraal en 
fossielvrij gemaakt. “Defensie (kan hierdoor) 
een belangrijke bijdrage leveren aan het 
verminderen van de CO2-footprint van het 
Rijk.” 

•  De laatste doelstelling is het op orde 
brengen van de financiën binnen het 
vastgoeddomein. Er is nu sprake van een 
“(onhoudbare) financiële disbalans tussen 
het beschikbare budget en de omvang van 
het Defensievastgoed. (-) Door ons vast-
goed integraal aan te pakken en gericht te 
investeren, wordt het huishoudboekje weer 
op orde gebracht.” 

Bij de bewuste aanpak volgens een stappen-
plan wordt steeds de samenhang van de in het 
SVP gestelde doelen in het oog gehouden en 
per (strategische) locatie in het land gewogen. 

De staatssecretaris van Defensie voert in het 
Strategisch Vastgoedplan 2022 twee nieuwe 
projecten op naast die al in de Contouren Stra-
tegisch Vastgoedplan 2022 (Kamerbrief van 13 
mei 2022)1 waren aangekondigd. De nieuwe 
projecten behelzen:
-  Het concentreren van logistieke en ope-

rationele eenheden in de omgeving van 
Soesterberg.

-  Het concentreren van eenheden op de 
Nieuwe Haven in Den Helder. 

Van der Maat gaat nu met “de regio in gesprek 
met de intentie om tot een gezamenlijke 
aanpak te komen. (-) Beide projecten zijn, net 
als de eerder genoemde projecten, grootscha-
lig van aard en vereisen regionale en lokale 
afstemming en samenwerking”, aldus de 
staatssecretaris van Defensie. 

Defensie komt met stappenplan 
voor verduurzaming en 
toekomstbestendiging vastgoed

Defensie gaat haar vastgoed stevig onderhanden nemen om het duurzaam en toekomst-
bestendig te maken. De gebouwen, opstallen etc. liggen er nu verouderd en slecht onder-
houden bij. Staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat stuurde begin decem-
ber het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP) dat daarin voorziet, naar de Tweede Kamer.

S t r a t e g i s ch  Va s t g o e d p l a n  2 0 2 2

1 * De concentratie van de Luchtmobiele Brigade in (de regio) Schaarsbergen. 

 * De regio Rucphen/Roosendaal, waar een oplossing wordt gezocht voor de ruimtevraag van het Korps Commandotroepen. 

 * De concentratie van de eenheden die nu in Assen en Havelte zitten. 

 *  Daarnaast is gemeld dat er onderzoek wordt gedaan naar een nieuwe kazernelocatie in het midden van het land waar meerdere 

ondersteunende eenheden kunnen worden geclusterd.
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MexicaanseHond
Het jaar 2022, dat nu op een haar na achter ons ligt, gaat de 
kronieken in als ‘annus horribilis’ om met wijlen koningin Eliza-
beth II der Britten, te spreken1. Een jaar van rampspoed en tal 
van verschrikkingen. 2022 begon relatief rustig, afgezien dan 
van de jaarlijks weerkerende vuurwerkperikelen; het kabinet 
Rutte IV besteeg het pluche; wereldwijd ruim 300 miljoen 
gevallen van COVID-19 en 6 miljoen doden; de stuwdam 
aan grensoverschrijdend gedrag beschuldigingen stond op 
doorbreken. 

Maar de mondiale ellende begon pas goed op 24 februari met 
de Russische laffe invasie en dito oorlog in Oekraïne. De als 
‘militaire operatie’ aangeduide overweldiging van het buurland, 
zou binnen drie dagen geklaard zijn. Zo gezwind en doeltref-
fend zou namelijk de “fascistenkliek” in Kiev met wortel en 
tak worden uitgeroeid. Bijna een jaar later is Oekraïne welis-
waar goeddeels vernietigd en kapot gebombardeerd, maar 
de Oekraïners (aangevoerd door een kordate, manmoedige 
president) bieden de lafhartige vijand manhaftig het hoofd. 

De rechter hier te lande mengt zich nadrukkelijk in krijgsmach-
telijke beslissingen in conflictgebieden. De rechtbank Den 
Haag “geeft Defensie een harde tik” meldt de NRC, naar 
aanleiding van het bombardement op een quala-wooncomplex 
in Chora, Afghanistan  (2007). “Onrechtmatig”, oordeelt 
de rechtbank op 23-22-’22. Defensie heeft namelijk niet 
voldoende de militaire aanwezigheid van de Taliban destijds in 
het aangevallen wooncomplex kunnen aantonen. Daarom is 
het bombardement onrechtmatig gelet op het “beginsel van 
onderscheid uit het internationaal humanitair oorlogsrecht”. 

Dat de Taliban vanuit die qualas aanvallen deed op Neder-
landse militairen en hun posities, doet kennelijk niet ter zake. 
Tja, de gerieflijke chesterfield leunstoel en de kennis van 
nu vs het schuttersputje in de hevig belegerde stellingen in 
oorlogsgebied. .

Mondiaal is de democratie op de terugtocht. Vaak terugge-
drongen in de loopgraven, vaak ook moedig standhoudend. 
Maar de autocratie, de dictatuur rukt met radicaal omverbla-
zende kracht op. Zelfs in onze mooie moerasdelta wordt, 
volgens auteur Ilja Leonard Pfeijffer, “de democratie geleidelijk 
ontmanteld door de doelbewuste kortzichtigheid 
van beperkte pragmatici”.

Ook de ver-woking en de daarmee gepaard gaande vervlak-
king en platwalsen van alles wat (vaak met kop en schouder) 
uitsteekt boven het maaiveld, gaat onverdroten verder. (Zwijg 
ik even over het ‘genderneutralisme’). Nu moeten ook onze 
verzets- en oorlogshelden eraan geloven. Aldus verordon-
neerde ene Karlien Metz conservator van het Amsterdam 
Verzetsmuseum. Ja, want de verzetsmensen zelf zouden een 
hekel hebben aan de term ‘held’; immers “het idee van een 
held heeft iets onfeilbaars. En dat waren deze mensen niet”. 
Ja, wat heb ik nu weer aan mijn schoenzolen hangen, vraagt 
u zich af? 

In opmars zijn ook de ‘tere zieltjes’. De “boze baas” (presen-
tator, eindredacteur, regisseur of wie ook in een directieve 
positie) heeft het verkorven. Zij/hij veroorzaakt een ‘onveilige 
werkomgeving’ (sic!) door in het heetst van de strijd blaffend 
en brullend uit de hoek te komen. Ach arme zieltjes, dat is nu 
eenmaal het (bijna onvermijdelijke) gevolg van werken onder 
hoogspanning in een creatieve setting die om (dagelijkse) 
prestaties en dus meer dan honderd procent inzet vraagt. (¨I’ve 
been there!’, mag ik u melden.)  En na afloop, als er weer 
iets moois was afgeleverd, ging je, onder aanvoering van die 
bullebak, in het belendende café een ferme pint of andere 
geestrijke versnapering innemen. Ja, wat u zegt dat waren 
andere tijden, maar dát waren nog eens tijden.’

Een annus horribilis, naar wij reeds zeiden! Ik wens u, mede 
namens alle Chihuahuenses, Feliz Navidad (Zalig Kerstmis) en 
Feliz, Saludable y Pacifico Año Nuevo (Gelukkig, gezond en 
vredig Nieuwjaar).

En speciaal: diepe dankbaarheid en waardering jegens onze 
militaire helden (vrouwen en mannen) die 
de klok rond, Qua Patet Orbis (om de 
embleemspreuk van onze koene mari-
niers te lenen), op de bres staan voor 
onze democratie, om onze veilige, 
vrije leefomgeving (met hun leven) 
te borgen. 

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

December 22 december 22 december 22 december
Januari 2023 24 januari 23 januari 23 januari

* 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. 

Russische Federatie 
investeert fors in 
haar krijgsmacht

In 2021 bedroeg het defensiebudget van de RF, naar schatting van 
onder andere het SIPRI (Stockholm International Peace Research Insti-
tute), $ 66 biljoen. Dit jaar beliep het budget $ 75 biljoen. 

Meer geld voor strategisch nucleaire strijdkrachten
De investeringsplannen van de Russen zijn, lichtte Sjojgoe een tipje 
van de sluier, onder meer gericht op geavanceerde vliegtuigen van het 
type Soechoj Su-34 Fullback en “nieuwe raketsystemen” met speciale 
aandacht voor de strategisch nucleaire strijdkrachten. 

Fors opvoeren van het defensiebudget en daarbovenop extra investe-
ringen betekenen een stevige impuls voor de staatsdefensie-industrie 
van de Russische Federatie. 

Ook vanuit het buitenland zitten aanzienlijke opdrachten voor de 
RF-defensie-industrie in de pijplijn. Zo zou Algerije van plan zijn Rus-
sisch wapentuig aan te schaffen ter waarde van 11 miljard dollar. Het 
Noord-Afrikaanse land staat op gespannen voet met buurland Marokko 
en voert nu al onderhandelingen over de aankoop van Soechoj Su-75 
Checkmate gevechtsvliegtuigen met stealth technologie.

De Russische Federatie (RF) gaat in 2023 zo’n 1,5 keer 
meer dan in 2022 investeren in haar krijgsmacht die nu 
grote (materiële en personele) verliezen lijdt als gevolg 

van de oorlog in Oekraïne. De investeringsaankondiging 
is afkomstig van de minister van Defensie van de RF, 

Sergej Sjojgoe. Het leeuwendeel van die investeringen 
zou worden gestoken in het “nucleaire arsenaal”.

1 De Britse vorstin sprak in een 
televisietoespraak over het, voor het 
huis van de Windsors, schandaal- en 
rampjaar 1992.
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Dit rendementscriterium is 
vermeld in het AMAR 

artikel 5a lid 3 getiteld: 
‘leeftijdsgrenzen bij 
aanstelling’. In dit artikel 
wordt vermeld dat de 
militair bij functiever-
vulling in fase 3 op de 

datum van zijn aanstel-
ling niet minder dan 12 

jaar verwijderd mag zijn 
van zijn leeftijdsontslagdatum. 

Als men eerder al heeft gewerkt 
als beroepsmilitair voor een 
periode van minimaal 2 jaar, wordt 
de periode van 12 jaar ingekort tot 
10 jaar. 

Voorwaarden, eisen en regels
Door de technisch voorzitter van 
de CMC Werkgroep Reservisten 
(bekend met de regelgeving om-
trent reservisten) is onderzocht 
welke voorwaarden van toepas-
sing kunnen zijn op de in boven-
vermelde vergadering gestelde 
vraag.

Allereerst: wat zijn de voor-
waarden voor UGM: 
•  onder artikel 1 lid 1b hier wordt 

vermeld dat een reservist 
krachtens een vrijwillige verbin-
tenis verplicht is tot doorlopen-
de werkelijke dienst als militair.

Uit deze zinsnede kan direct al de 
conclusie getrokken worden dat 
een reservist geen rechten kan 
ontlenen aan de UGM.

De redenen zijn tweeledig: 
1)  De reservist is niet doorlopend 

in werkelijke dienst, maar 
alleen voor de uren dat hij 
is opgeroepen in werkelijke 
dienst. Hij/zij is derhalve niet 
opgeroepen als de beroepsmi-
litair 7 x 24 uur per week. 

2)  De reservist is geheel vrijwillig 
en niet verplicht lid geworden 

van/opgenomen in het reser-
vistenbestand van de krijgs-
macht.

Hij/zij is dus niet doorlopend in 
werkelijke dienst en niet verplicht 
om lid te worden van het reservis-
tenbestand. Men is op vrijwillige 
basis een aanstelling aangegaan 
met het ministerie van Defensie 
teneinde daarvoor werkzaamhe-
den te verrichten. Op grond van 
het UGM artikel 1 lid 1b is er dus 
een uitsluitingsgrond voor de 
reservist om rechten te kunnen 
ontlenen aan het UGM.

De reservist zal vijf jaar voor het 
bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd als zodanig ontslagen 
worden (AOW leeftijd min 5 jaar 
zie AMAR art. 39 lid 2 onder a).

De reservist die wel voldoet aan 
de regels van de Werkloosheids-
wet (WW) zal na het leeftijds-
ontslag bij Defensie wel rechten 
kunnen ontlenen aan de WW en 
eventueel ook aan de regels van 
de BWW (Bovenwettelijke WW). 
Wel is dan een sollicitatieverplich-
ting van kracht conform de regels 
van de WW. 

De regels voor recht op WW zijn 
de navolgende:
1)  U verliest minimaal 5 uren 

werk per kalenderweek of als 
u minder dan 10 uur per week 
werkte, ten minste de helft van 
uw gemiddeld aantal arbeidsu-
ren per kalenderweek.

2) U bent beschikbaar voor werk.
3)  Tevens voldoet u aan de 

wekeneis en eventueel aan de 
jareneis. 

De algemene regels voor de we-
keneis zijn:
•  In de 36 kalenderweken 

onmiddellijk voorafgaand aan 

de werkloosheid in ten minste 
26 kalenderweken gewerkt te 
hebben.

De regels voor de algemene 
jareneis zijn:
•  In de 5 kalenderjaren onmid-

dellijk voorafgaand aan het 
jaar waarin u werkloos wordt 
gedurende tenminste 4 kalen-
derjaren over 208 of meer uren 
per jaar loon heeft ontvangen.

De regels voor de BWW zijn de 
navolgende:
•  U was als reservist minimaal 

4 maanden aaneengesloten in 
werkelijke dienst.

U heeft recht op een WW-uitke-
ring.

Er zijn (evt.) aanvullende (posi-
tieve) regels voor u als u minimaal 
40 jaar bent en een aaneengeslo-
ten diensttijd heeft van minimaal 6 
jaar en als u minimaal 50 jaar bent 
met een aaneengesloten dienst-
tijd van minimaal 10 jaar.

Mocht u aan de hand van dit 
artikel nog vragen hebben laat het 
ons weten: info@acom.nl

Voldoet de reservist wel aan 
de criteria om aanspraak te 
maken op UGM?

Kan een reservist rechten ontlenen aan de Uitkeringswet gewezen militairen (UGM)? Vooropgesteld 
dat men voldoet aan het rendementscriterium zoals vermeld in het AMAR. Onder meer deze vraag 

was aan de orde in de laatstleden belegde vergadering van de CMC Werkgroep Reservisten.

N AT R E S
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VS lanceer t  strategische stealth  bommenwerper  B-21 Raider

‘Vliegende vleugel’ kan onbemand 
als drone worden gevlogen

De Amerikanen lanceerden onlangs hun nieuwe B-21 Raider, een strategische stealth 
bommenwerper volgestouwd met state of the art technologie. Het toestel kan, indien noodzakelijk, 

als een drone worden gevlogen om waar ook ter wereld (nucleaire) bommen af te werpen.

A L G E M E E N

Dat betekent dat de Verenigde 
Staten er rekening mee houden 
dat het in extreme gevallen nodig 
zou kunnen zijn het toestel een 
onbemande vlucht uit te laten voe-
ren. Eventueel zonder geprogram-
meerde retourvlucht waardoor het 
vliegbereik dubbel zo groot wordt.
 
De voorloper van de B-21 Raider, 
de B-2 Spirit, werd volgens de 
bekende defensiedeskundige Peter 
Wijninga van het HCSS (The Hague 
Centre for Strategic Studies), meer 
dan dertig jaar terug onthuld. 

Onzichtbare ‘vliegende vleugel’
Het project B-21 Raider werd in 
2015 in gang gezet. De toenmalige 

Secretary of the Air Force, Deborah 
Lee James, liet bij die gelegenheid 
weten: “Er is behoefte aan een 
bommenwerper voor de eenen-
twintigste eeuw. Een toestel dat 
veel complexere bedreigingen aan-
kan, - zoals dreigingen van Rusland 
en China.”

Sindsdien werd bij fabrikant Nor-
throp Grumman, in o.a. Palmdale, 
Californië, in het diepste geheim 
voor de buitenwacht, gewerkt aan 
de B-21 Raider. Wie deze voor de 
radar vrijwel onzichtbare ‘vliegende 
vleugel’ wil aanschaffen moet 
diepe zakken hebben om voor een 
exemplaar 750 miljoen dollar neer 
te tellen. 

De B-21 Raider gaat een ultramo-
derne hoeksteen toevoegen aan de 
‘nuclear triad’, de drieslag aan kern-
wapen dracht- en lanceersystemen1 
waarover behalve de Verenigde 
Staten ook de Russische Federatie 
en de Volksrepubliek China beschik-
ken. Inmiddels zouden ook de Chi-
nezen hard werken aan een stealth 
bommenwerper die verdacht veel 
lijkt op de Amerikaanse stealth 
toestellen. 
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C O L U M N

Als veranderingen crisis bete-
kenen, moet je terug naar de 
bronnen. Voor de christen Erasmus 
hield dit in: zelf de Bijbel lezen en 
vertalen, en kritisch kijken naar 
bestaande en nieuwe Bijbelverta-
lingen. Met zijn handelwijze sloot 
Erasmus aan bij een eerder in de 
kerkgeschiedenis voorgekomen 
drievoudige strategie van ver-
nieuwingen in het christendom: 
terugkeer naar de Bijbelse en 
vroegchristelijke bron; dialoog met 
‘andersdenkenden’; en kritische 
dialoog over wat er gebeurt in 
culturen en samenlevingen. 

Alle drie deze kenmerken van ver-
nieuwing maakte Erasmus waar: 
naast de terugkeer naar de bron-
nen ging hij ook actief in discussie 
met reformatoren als Luther, Cal-
vijn en Zwingli: zeer oecumenisch 
zouden we nu zeggen. Maar het 
derde kenmerk van zijn optreden 
is minstens zo belangrijk. Die zou 
je bijbels kunnen benoemen als 
interpreteren van de tekenen des 
tijds: hij bleef kritisch kijken naar 
oude praktijken maar ook nieuwe 
misstanden hekelen. 

Een van de tekenen des tijds in 
Erasmus’ tijd betrof de nieuwe 
verbindingen tussen religie en 
opkomende wereldlijke macht van 
vorsten. Hij had het niet op ‘nati-
onale’ religies, of exclusieve bin-
dingen tussen kerk en vorst. Die 
bedreigen de vrede. Zijn kritische 
rol kon Erasmus alleen handhaven 
door afstand te houden van de po-
litieke macht - die hij tegelijk nodig 
had als sponsor. Het resultaat van 
deze positie was dat Erasmus een 
klassiek voorbeeld werd van de ge-
zindheidsethiek. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit zijn ‘Vrede’s weeklacht’ 
en ‘de Soldatenbiecht’.

Een bekend standpunt van Eras-
mus is dat men vrede moet kopen. 
Indien een land wordt aangevallen, 
dient het de vrede uit te onderhan-
delen op basis van betalingen.
Deze ‘vredesstrategie’ is echter 
minder illusoir dan ze lijkt. Na de 
Tweede Wereldoorlog deden voor-
malige aartsvijanden investeringen 

in elkaars economie, zodat ze 
zichzelf in de voet zouden schieten 
als ze weer oorlog zouden gaan 
voeren. Aan deze gedachte danken 
we de EGKS, de eerste voorloper 
van de EU. Deze Erasmiaanse 
benadering kán dus heel effectief 
zijn. 

Erasmus’ tijdgenoot Machiavelli 
(1469-1527) was in contrast met 
Erasmus juist een topambtenaar in 
Florence. Hij schreef in ‘Il Principe’ 
(De Vorst) een handleiding hoe een 
vorst aan de macht kan komen en 
blijven. De traditionele bestuur-
lijke deugd van de ‘prudentie’, die 
bestond uit vooruitzien, inschatten 
en in onzekere situaties kiezen 
voor het ‘common good’, veran-
derde Machiavelli van karakter: van 
maatstaf werd de prudentie tot 
instrument van de calculerende 
macht: twee tijdgenoten die dia-
metraal tegenover elkaar stonden 
in positie, rol en principes.

Tot op heden wordt Erasmus 
vaak getypeerd als ‘moralist’ en 
Machiavelli als ‘realist’. De leer van 
de internationale betrekkingen, in 
Nederland onder meer uitgedra-
gen door Rob de Wijk, moet nog 
steeds niet veel hebben van prin-
cipes in de geopolitiek. Toch heeft, 
zo luidt mijn stelling, macht moraal 
nodig om tot echt gezag te worden 
en vrede te verduurzamen. 

Met betrekking tot de oorlog in 
Oekraïne zou ik wensen dat een 
Erasmus én een Machiavelli sa-
men opstaan, alle twee aan beide 
zijden van het front. ‘Erasmus’ 
bepleit naleving van het internati-
onale recht, dus terugtrekking van 
de Russen en erkenning van oor-
logsmisdaden. Erasmus wijst op 
de noodzaak van onderhandelen 
in plaats van vechten. ‘Machiavelli’ 
daarentegen kan zowel Poetin als 
Zelensky wijzen op de kosten van 
de oorlog en de economische en 
ecologische winst van vrede – die 
zijn te berekenen. Ongetwijfeld 
wijst ‘Machiavelli’ zowel Poetin als 
Zelensky erop dat men geopolitiek 
moet onderhandelen vanuit ‘een 
positie van kracht’- dus op basis 

van de schade die men aan de 
tegenpartij kan aanbrengen. 

Vrede in Oekraïne komt er alleen 
als beide partijen een wil tot vrede 
hebben en als ze de kosten van de 
oorlog te hoog gaan achten. Die 
wil tot vrede is onmisbaar. Helaas 
is ze afhankelijk van de mogelijk-
heden die vrede biedt aan beide 
regimes om aan de macht te blij-
ven. Vrede in Oekraïne kan daarom 
alleen op initiatief van en met 
hulp van de oorlog financierende 
en bewapenende landen komen; 
deze zullen ook de vrede moeten 
financieren. 

Onderhandelingen komen pas 
op gang als Rusland inziet dat de 
vrede meer oplevert dan oorlog. 
Oekraïne zal daarom juist als ster-
kere partij over concessies moeten 
nadenken, bijvoorbeeld de Krim 
aan Rusland laten. 

De uitkomst van onderhandelingen 
zal een bufferstaat Oekraïne moe-
ten zijn, waarvan de neutraliteit 
gegarandeerd is door de landen 
die de oorlog financierden en de 
VN. Echter, of met Poetin een 
betrouwbare vrede is te sluiten 
is te betwijfelen. De Russen heb-
ben in elk geval met hun huidige 
regime hoe dan ook een verhaal 
nodig waarom de vrede voordeel 
biedt. De grens tussen Rusland en 
Oekraïne zal vervolgens bewaakt 
moeten worden. Dat kan door 
blauwhelmen gebeuren in een 
eerste generatie vredesoperatie 
(buffers tussen strijdende partijen). 
Wil de ideale combinatie van Eras-
mus en Machiavelli opstaan? 

Gezocht voor Oekraïne: 
Erasmus én Machiavelli

De katholieke humanist Erasmus (1466-1536) leefde, net als wij, in een tijd 
van verschuivende panelen. Reformatie en Renaissance luidden het einde 

van de Middeleeuwen in. Te midden daarvan hield Erasmus koers. 

 
To whom it may concern 

 
I have known Timo Damm since September 2020 in my capacity as Chair for Religion and Ethics in the 
Context of the Armed Forces at Tilburg university, more specifically from my position as an Ilab 
supervisor for Tilburg University’s Outreaching Honors Program. Here I supervised the research project 
“Ethical Challenges in Contemporary Wars”, where Timo was the team leader. Over the course of an 
academic year, Timo demonstrated consistent high motivation and skills, both in the research he was 
doing as well as in his efforts to lead the team.  
 
Timo possesses a wide range of interdisciplinary knowledge, exceptional for his current level of 
education. His ability to apply this knowledge in practical terms was reflected in his contributions to the 
final product of the research product. Passionate about tackling complex issues, he is willing to go above 
and beyond to shed light on a problem from diverse perspectives. He is a creative innovator, capable of 
reinventing himself and his ideas if a changing environment requires it, and has shown himself to be 
resilient in the wake of unstable or changing circumstances such as those induced by the pandemic. His 
rigorous work ethic and strong attention to detail paired with his analytical skills ensure a high quality 
outcome regardless of the task at hand.  
 
In his work, Timo strives for excellence with creativity and attention to detail. The research article Timo 
and his team wrote with input from the Inspector General of the Dutch armed forces I deemed worthy to 
be published in my publication series on religion and security. This is to a large degree attributable to 
Timo’s drive and dedicated work on the project.  
 
Besides his academic skills, Timo stands out with his high interpersonal skills such as leadership and 
mediation, which he strategically employed over the course of the research project to help guide the group 
to the best possible results. In teamwork he is highly dedicated and adaptive, both in the roles of team 
member and team leader. His communication skills and motivation were particularly apparent to me as 
supervisor in his frequent updates on the progress of the project and general consistent communication.  
 
With his international and multidisciplinary experience as well as his diverse skill set, Timo will be a key 
member to any project he partakes in. I therefore strongly recommend him and will gladly respond to any 
questions. 
 
Yours faithfully,  
 
 
Prof. emeritus dr. A.H.M. Fred van Iersel 
Honorary professor at Tilburg School of Catholic Theology; 
CCADD member; co-editor of Ethics and Armed Forces. 
 
Telephone: +31 6 23816815 
Email: fredvaniersel@hotmail.com 

Fred van Iersel
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De beste zorg bieden voor iedereen die een relatie heeft of 
heeft gehad met Defensie. Dat is onze missie. Zorgzaam 
is een stichting zonder winstoogmerk en is opgericht door 
defensievakbonden.

Daarom begrijpen we als geen ander het belang van
een goede zorgverzekering voor gezinsleden van 
militairen, ex-militairenen hun gezin én 
defensiemedewerkers.

Kijk op www.zorgzaam.nl
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Verlofrecht en bezoldiging  voor de partner
In 2020 en in augustus 2022 is de wet arbeid en zorg (WAZO) gewijzigd. Deze wet is 
belangrijk voor vrouwen tijdens de zwangerschap en tijdens en na de bevalling 
totdat het kind 8 jaar is en voor de partners in de periode tijdens en na de bevalling 
totdat het kind 8 jaar is. Door de wijziging die in augustus is ingegaan hebben 
partners recht op meer verlof en meer betaald verlof.

Defensie houdt zich aan de wet en heeft nog 
eigen aanvullende regels voor wat betreft 
bezoldiging. Die aanvullende regels voor 
bezoldiging bestonden al voor 2020 en 
augustus 2022.
Sinds de wijzigingen van de WAZO krijgen wij 
regelmatig de vraag hoe die voor de mede-
werker bij Defensie uitpakken in de praktijk. In 
dit artikel zal dit worden weergegeven. 

Als eerste zullen wij de regels van de Wet 
Arbeid en Zorg (WAZO) weergeven, gevolgd 
door de regels in het Algemeen Militair 
Ambtenaren Reglement (AMAR) en Burgerlijk 
Ambtenaren Reglement Defensie (BARD). 
Uiteindelijk zullen wij aangeven welke rechten 
WAZO en Defensieregels samen opleveren. 
We behandelen alleen de rechten die de 
partner van de zwangere vrouw heeft tijdens 
de bevalling en na de bevalling tot de 8ste 
verjaardag van het kind.

Wet Arbeid en Zorg
In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) zijn 
verlofvormen opgenomen voor verlof voor de 
partner tijdens de bevalling van een zwangere 
vrouw, geboorteverlof voor de partner, 
aanvullend geboorteverlof voor de partner en 
ouderschapsverlof. In 2020 is het aanvullend 
geboorteverlof ingevoerd en in augustus 2022 
negen weken ouderschapsverlof met uitke-
ring van het UWV. 

Op grond van de WAZO heeft de partner de 
volgende rechten:

-  als eerste geldt voor de partner dat deze een 
beroep kan doen op calamiteitenverlof of 
kortdurend zorgverlof met behoud van loon 
tijdens de bevalling.

-  na de geboorte heeft de partner recht op 
geboorteverlof van de duur van 1 week 
met behoud van loon. Dit geboorteverlof kan 
alleen in de eerste vier weken na de dag van 
de geboorte van het kind worden opgeno-
men. 

-  na het geboorteverlof heeft de werknemer 
recht op aanvullend geboorteverlof van de 
duur van vijf weken zonder behoud van loon, 
maar met een uitkering van het UWV van 
70% van het loon tot een maximum dagloon 

van € 232,90 (bedrag 2022). Dit verlof kan 
opgenomen worden tot zes maanden na de 
dag van de geboorte van het kind. Wel moet 
eerst het geboorteverlof opgenomen zijn.

Als het aanvullend geboorteverlof niet is 
opgenomen in de eerste zes maanden 
gerekend vanaf de dag na de geboorte, dan 
komt het te vervallen. 
De uitkering van het UWV wordt aan de 
werkgever uitbetaald. De werkgever betaalt 
daarmee de werknemer.

-  Ook kan de ouder van het kind nog zesen-
twintig weken ouderschapsverlof opne-
men. Dit ouderschapsverlof mag niet samen-
vallen met verlof voor de bevalling, het 
geboorteverlof en het aanvullende geboorte-
verlof. 

Het ouderschapsverlof is zonder behoud van 
loon, maar voor de eerste negen weken wel 
met een uitkering van het UWV van 70% van 
het loon tot een maximum dagloon van 
€ 232,90 (bedrag 2022). Deze eerste negen 
weken ouderschapsverlof moeten wel in het 
eerste levensjaar van het kind zijn opgeno-
men voor het recht op de UWV uitkering. Het 
gehele ouderschapsverlof moet op zijn 
genomen voor de 8ste verjaardag van het 
kind. Wat niet aan ouderschapsverlof is 
genoten op de 8ste verjaardag van het kind, 
komt te vervallen.
De uitkering van het UWV wordt aan de 
werkgever uitbetaald, waarna de werkgever 
de werkgever de werknemer minimaal 70% 
van het loon tot een maximum dagloon van 
€ 232,90 (bedrag 2022) betaalt. De werkgever 
mag dus ook meer betalen, maar dat hoeft 
niet, ditzelfde geldt bij het geboorteverlof en 
aanvullend geboorteverlof ook.

M E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A PM E D E Z E G G E N S C H A P
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Verlofrecht en bezoldiging  voor de partner
T i jdens en na de beval l ing…

Rechten in AMAR en BARD
In het AMAR en BARD, de 
rechtspositie van de medewerkers 
bij Defensie zijn de volgende 
bepalingen opgenomen voor de 
medewerker bij bevalling van de 
partner en tot de 8ste verjaardag 
van het kind.

•  de medewerker krijgt buitenge-
woonverlof tijdens de bevalling 
van de partner. In AMAR en 
BARD staat niet dat het verlof is 
beperkt tot maar één dag. De 
partner heeft dan ook recht op 
langer dan een dag buitenge-
woonverlof als de bevalling 
langer dan een dag duurt.

•  de medewerker heeft conform 
de WAZO recht op betaald 
geboorteverlof. Omdat 
Defensie zich aan de WAZO 
houdt, is deze regel niet 
opgenomen in AMAR en BARD.

•  tijdens het aanvullend geboor-
teverlof van 5 weken heeft de 
medewerker recht op behoud 
van 100% van de bezoldiging. 
Dat is 30% meer dan in de 
WAZO en Defensie werkt niet 
met een maximum inkomens-
grens. Het aanvullend geboorte-
verlof moet uiterlijk in de eerste 
6 maanden vanaf de dag na de 
geboorte van het kind zijn 
opgenomen. 

  Nota bene: dat 100% van het 
loon wordt doorbetaald is 
ingevoerd vanaf september 
2022. Dit is afgesproken in het 
arbeidsvoorwaardenakkoord van 
2021-2023. Voor september 
2022 was het percentage 75%.

•  tijdens de eerste dertien weken 
van het ouderschapsverlof 
heeft de medewerker recht op 
behoud van 75% (vier weken 
langer dan de WAZO, 5% meer 
dan de WAZO en de eerste 
negen betaalde weken hoeven 
niet opgenomen te zijn voor de 
eerste verjaardag van het kind) 
van de bezoldiging. In totaal 
heeft de medewerker recht op 
zesentwintig weken ouder-
schapsverlof totdat het kind acht 
jaar wordt.

Op grond van de WAZO en AMAR 
en BARD samen heeft de partner 
de volgende rechten:

•  buitengewoonverlof tijdens de 
bevalling van de partner (AMAR 
87a, BARD 46c)

•  een week bezoldigd geboorte-
verlof tot 4 weken vanaf de dag 
na de geboorte (WAZO art 4:2)

•  vijf weken aanvullend geboorte-
verlof tot 6 maanden vanaf de 
dag na de geboorte tegen 100% 
bezoldiging. (AMAR 87e, BARD 
46f)

•  zesentwintig weken ouder-
schapsverlof tot de 8ste 
verjaardag van het kind, waarvan 
de eerste dertien weken tegen 
75% bezoldiging en de volgende 
dertien weken onbezoldigd. 
(AMAR 87d, BARD 47)

Al met al is de regeling van 
Defensie gunstiger dan die van 
de WAZO.
Zoals in de tekst al is aangegeven, 

betaalt Defensie 100% loon tijdens 
aanvullend geboorteverlof en75% 
loon tijdens de eerst dertien 
weken van het ouderschapsverlof 
in plaats van 70% van het loon.

Defensie betaalt dertien weken 
ouderschapsverlof in plaats van 
negen weken ouderschapsverlof, 
daarbij mogen de betaalde 
ouderschapsweken ook na het 
eerste jaar van het kind worden 
opgenomen, terwijl in de WAZO 
de negen betaalde weken wel 
voor de eerste verjaardag moeten 
worden opgenomen. Verder 
hanteert Defensie geen maximum 
inkomensgrens voor het betalen 
van de 100% en 75% bezoldiging.

Voor adoptieouders gelden 
andere regels
Voor (bijna) adoptieouders gelden 
andere regels. Deze zijn ook in de 
WAZO opgenomen. Indien u daar 
vragen over heeft, neem dan 
contact met ons op.

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

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CLAS 400 GNK BAT 9 januari 2023 Gesloten

CZSK Zr. Ms. De Ruyter 9 januari Gesloten

DOSCO Staf NLDA 12 januari Gesloten

CZSK Mariniers Opleidingscentrum (MOC) 16 januari Gesloten

BS Defensie Cyber Commando 18 januari  Gesloten

CLAS 11 Bevoorradingscompagnie (11 BVE) 23 – 25 januari 19 december

BS Defensiestaf (DS) 31 januari 16 december

CLSK Groep Luchtmacht Reserve (GLR) 1 februari 21 december

CZSK Zr. Ms. Karel Doorman 7 februari 20 december

KMar Passagiersinformatie-eenheid Nederland 20 – 24 februari 9 januari

 (Pi-NL)

KMar Eenheid: Opleidings-, Trainings- en kennis- 27 feb t/m 3 maart 19 januari

 centrum KMar (OTCKMar)

CLAS Bevoorrading en Transport Commando Niet bekend 15 januari

 (B&TCO)

Kmar ST-CKMar 3 – 7 april 13 februari
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Nog geen advieswaardig concept  Voorlopig 

Reorganisat ieplan Employabi l i ty  Organisat ie

Reorganisatie FBD/SP 
eindelijk volledig afgerond 
De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) hebben met het Defensie 
Ondersteuningscommando (DOSCO) op 30 november jl., de laatste horde genomen in 

de reorganisatie ‘Oprichten Service Punt (SP) en Facilitair Bedrijf Defensie (FBD)’. 

S O D

Op die datum werd in het derde deel van de 
Bijzondere Commissie Personele Implementa-
tie (BCO PI 3) positief geadviseerd. Het advies 
betrof de voornemens tot plaatsing van de 
medewerkers die deel hebben genomen aan 
het sollicitatieproces op de vacante functies. 

Afronding reorganisatie FBD en SP
De BCO PI 3 betreft een procestoets waarbij 
de SCO, in overleg met de afdeling P&O, toet-
sen of de voornemens tot plaatsing voldoen 
aan de plaatsingsvolgorde. Maar ook of de cri-
teria die tot een voornemen om een kandidaat 
te plaatsen op een openstaande functie op de 
juiste wijze zijn toegepast. Hierbij wordt onder 
andere gekeken naar de plaatsingsvolgorde en 
of eventuele afwijzingen gebaseerd zijn op de 
juiste gronden. Als bijvoorbeeld een kandi-
daat is afgewezen omdat betrokkene niet zou 
voldoen aan de opleidingseisen wordt nage-
gaan welke opleidingseisen specifiek voor de 
desbetreffende functie gelden. Tevens wordt 
gekeken of deze opleidingsgronden wel in de 
functiebeschrijving zijn opgenomen. 

Deze procestoets vindt overigens bij alle reor-
ganisaties plaats waarbij sprake is van open-
staande functies. Met het positieve advies 
van de SCO is de reorganisatie van het FBD 
en het SP afgerond en kon de nieuwe organi-
satie op 1 december van start gaan. In totaal 
waren bij deze reorganisatie 315 vacatures 
gepubliceerd. Uiteindelijk bleek aan het einde 
van de BCO PI 3 dat van deze 315 vacatures 
er 108 functies om verschillende redenen, niet 
gevuld konden worden (45 bij het SP en 63 
bij het FBD). Dit omdat zich bijvoorbeeld geen 
kandidaten hadden gemeld of omdat er geen 
geschikte kandidaten waren. Doordat verschil-
lende medewerkers die al werkzaam waren 
binnen het FBD en SP hadden gesolliciteerd 
en vervolgens werden aangenomen, kwamen 
er in totaal nog 90 vacatures bij (11 bij het SP 
en 79 bij het FBD).

In totaal starten het SP en het FBD dus met 
198 openstaande functies. Dit is een beeld dat 
steeds vaker te signaleren valt bij de huidige 
reorganisaties. Veelal is er sprake van uitbrei-
ding en is de uiteindelijke fysieke vulling met 
medewerkers niet op een acceptabel niveau. 
Om toch de nieuwe organisatie in gang te 

zetten en te gaan werken op de in reorgani-
satie beoogde nieuwe werkwijze, krijgen veel 
medewerkers buiten hun reguliere functie 
aanvullende werkzaamheden opgelegd. Dat 
kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn en heeft 
tot gevolg dat de toch al hoge werkdruk alleen 
maar toeneemt met alle gevolgen van dien. 
Het is een taak van het hoofd diensteenheid 
(HDE) om dit, in samenspraak met de mede-
zeggenschap deugdelijk te monitoren. Mocht 
u tegen de bovenstaande situatie aanlopen 
neem dan contact op met de ACOM.

Reorganisatie employability organisatie
Op 1 december stond dan eindelijk de lang 
verwachte ioREO Defensie op de agenda. En 
dit zegge en schrijve vijf jaar na de hierover in 
het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 
gemaakte afspraak aangaande het concept 
Voorlopig Reorganisatieplan Employability 
Organisatie (cVRP EO). Maar binnen enkele 
minuten bleek dat het voorliggende cVRP EO 
allesbehalve advieswaardig was. In weerwil 
van herhaalde toezeggingen in het SOD alsook 
schriftelijk door de voorzitter van de ioREO 
Defensie, dat er een advieswaardig cVRP EO 
zou worden aangeboden. Veel onderdelen van 
het plan behoeven nog nadere uitwerking. 
Bovendien moet ook de medezeggenschap 
zich er nog over uitspreken. 

Wat wel positief is, is de vrijstelling door 
Defensie van een zeer ervaren projectleider 
die zich nu gaat bezighouden met de verdere 
uitwerking en advieswaardig maken van het 
concept. Om de projectleider de ruimte te 
geven voor zijn werkzaamheden is door de 
vergadering besloten om tijdens de volgende 
ioREO DEF op 14 februari 2023 verder te pra-
ten en de voortgang te monitoren. Gedurende 
deze tijd gaat de projectleider in gesprek met 
alle partijen om te werken aan een advieswaar-
dig cVRP EO. Uitgangspunt is in ieder geval 
nog steeds dat er op 1 juli 2023 een definitief 
reorganisatieplan is afgestemd. Wij zullen u 
blijven informeren over de voortgang. 
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Defensie geeft eigen draai 
aan uitkomst alternatieve 
vulling ‘CSS Den Helder’

Met een spetterende opening in een artikel in de 'Alle Hens' (nummer 9, 2022), gaf de 
Koninklijke Marine een onverwachte draai aan de uitkomst van het overleg over de 

personele vulling van het Combat Support Ship (CSS) ‘Den Helder’, dat nu wordt gebouwd. 

S O D

Kort daarvoor ontvingen wij van 
de HDP een brief over de afspra-
ken met de vakcentrales gemaakt 
aangaande de werving en vulling 
van het CSS Den Helder. Op de 
brief zat een reactietermijn van 10 
dagen. Dit behelst de zogenoem-
de ‘pieptermijn’ waarbinnen kan 
worden gereageerd op de al dan 
niet juiste weergave van de af-
spraken. Daarop kan instemming 
volgen of  “gepiept worden” wat 
betekent dat het onderwerp (nog-
maals) formeel besproken wordt 
in het SOD of een werkgroep. 

Afspraken ‘defensie pilot’ CZSK
“De kogel is door de kerk. 
Uitkomst van het meest recente 
overleg van de vakcentrales en 
CZSK is dat het in aanbouw zijnde 
Combat Support Ship (CSS) ‘Den 
Helder’ deels alternatief bemand 
wordt”, was de openingszin van 
het artikel. Tot zover is alles nog 
in lijn met wat naar onze mening 
is afgesproken. Er is namelijk 
overeenstemming bereikt dat 
op de vulling van het CSS de 
pilot ‘Werving en vulling Combat 
Support Ship (CSS) Zr.Ms. Den 
Helder’ (zie kader hieronder) van 
toepassing zal zijn. 

Daarna ging het artikel verder 
met de zin: “Dit betekent dat 
maximaal 50% van de bemanning 
direct uit de burgermaatschappij 
wordt binnengehaald en als mili-
tair aan het werk gaat”. Hier had 
enige nuance gehoeven, want dat 
50% van de functies “alternatief” 
bemand zou worden was in de 
gesprekken op een ander manier 
geduid. De helft van de functies 
alternatief bemannen zou bijvoor-
beeld kunnen inhouden dat er 
alleen functies van onderofficie-
ren of juist alleen de functies van 
de officieren alternatief gevuld 
zouden worden. Dat was expliciet 
niet zo afgesproken. 

De alternatieve vulling zou voor 
alle functies gelden, waarbij geen 
enkele functie op voorhand werd 
uitgesloten, en tot een maximum 
van 50% over de bemanning ver-
deeld worden. We krijgen hierover 
nu al vragen binnen van veront-
rustte leden. 

Belangrijk voor ons in het kader 
van deze pilot is de afspraak 
dat medewerkers die direct van 
buiten Defensie komen alleen 
worden aangenomen en geplaatst 
op de desbetreffende functie. 
Maar in het artikel in ‘Alle Hens’ 
stond hierover de volgende pas-
sage: “Omdat mensen vaak nog 
hun oude baan moeten opzeggen, 
is de verwachting dat de eerste 
nieuwe medewerkers pas op z’n 
vroegst op 1 april binnenstappen. 
We hopen dat het gros zich rond 
1 mei kan melden. Veel hangt 
natuurlijk af van wanneer mensen 
gekeurd kunnen worden en of ze 
snel genoeg een Verklaring van 
Geen Bezwaar kunnen krijgen. 
Feit is wel dat het schip zelf pas 
halverwege 2024 in de haven van 
Den Helder ligt. Tot die tijd gaan 
we passend tijdelijk werk zoe-
ken voor de nieuwe mensen”. 
Dit is uitdrukkelijk niet zo afge-
sproken en voor ons een van de 
redenen om gebruik te maken van 
de “pieptermijn” en het geheel 
te laten agenderen voor het SOD 
van 7 februari 2023. We houden 
u uiteraard op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

Nog uit te werken 
afspraak AV-akkoord 
2021-2023

"Als alternatieve aanstellingsvorm 
voor mensen die zich in de vorm 
van zij-instroom voor een be-
paalde periode en/of een speci-
fieke 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. Na deze 
periode van maximaal 7 jaar wordt 
deze aanstelling van rechtswege 
beëindigd zonder mogelijkheid tot 
verlenging, een soortgelijke aan-
stelling of een vaste aanstelling. 
De opzegtermijn bij deze alterna-
tieve aanstellingsvorm bedraagt 
3 maanden vanaf het vierde jaar, 
ongeacht de oorspronkelijk over-
eengekomen periode."

Noot: De alternatieve aanstel-
lingsvorm uit het A V-akkoord 
2021-2023 dient nog te worden 
uitgewerkt. Bij de totstandkoming 
van artikel 11 van het AMAR is 
expliciet in de toelichting opgeno-
men dat de tijdelijke aanstelling 
op basis van dit artikel maximaal
1 jaar mocht zijn. Voor deze af-
gebakende defensie-pilot komen 
sociale partners overeen dat dit 
mag worden verlengd tot maxi-
maal 7 jaar onder de voorwaarden 
genoemd in deze nota.

Hier de link naar het betref-
fende artikel in ‘Alle Hens’:
https://magazines.defensie.nl/al-
lehens/2022/09/07_css-den-helder
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De collectieve 
SPD-VGZ zorgverzekering 

SPD-VGZ zorgverzekering 2023:

 Maatwerk door meer keuze 
 Zorgverzekeringen:

 keuze uit 3, vanaf € 132,95 p/m
 Aanvullende verzekeringen:

 keuze uit 4, vanaf € 4,46 p/m
 Tandverzekeringen: 

 keuze uit 3, vanaf € 13,95 p/m
 Ruime vergoedingen 

Voorbeeld: Vader en moeder met twee opgroeiende kinderen. Ze willen een beperkt budget fysiotherapie (9 behandelingen) 
en een orthodontiedekking van € 2.000 per kind. Bij bijvoorbeeld Univé betalen zij voor een vergelijkbare collectieve 
zorgverzekering ruim € 166 per maand. De premie van de SPD-VGZ zorgverzekering Ruime Keuze met aanvulling Goed 
en Tand Beter bedraagt € 146,05. De SPD biedt de gewenste dekking en op jaarbasis bespaart dit gezin meer dan € 480!

Speciaal voor (ex-) medewerkers van het Ministerie van 
Defensie en hun gezinsleden. Ruime keuze en zorg die bij 
je past tegen een scherpe premie. 
Kies daarom voor de collectieve SPD-VGZ zorgverzekering.

CHECK-VERGELIJK-SLUIT OP WWW.SPDINFO.NL

en een orthodontiedekking van € 2.000 per kind. Bij bijvoorbeeld Univé betalen zij voor een vergelijkbare collectieve 
zorgverzekering ruim € 166 per maand. 
en Tand Beter bedraagt € 146,05.

Premie 
vanaf 

€ 132,95 
p/m
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De reden van onze aanwezigheid was het 
conflict tussen Israël en Hezbollah. In samen-
werking met andere marineschepen werd al 
het scheepvaartverkeer dat richting een haven 
van Libanon voer ondervraagd. Dit om te voor-
komen dat over zee wapens richting Libanon 
werden gebracht. 

Kerstfeest werd dat jaar op zee gevierd. Voor 
mij was dat een bijzondere ervaring. Aan boord 
van een oorlogsschip, voor de kust van Libanon 
in de nabijheid van Bethlehem, lazen we het 
kerstverhaal waarin engelen zingen van vrede 
op aarde. Het contrast tussen het lied dat de 
engelen zongen en de werkelijkheid van dat 
moment was groot: zingen van vrede op aarde 
aan boord van een oorlogsschip dat wordt 
ingezet om wapensmokkel tegen te gaan. Wat 
is dan de betekenis van de boodschap van de 
engelen?
En hoe klinkt dit jaar het kerstevangelie in Oe-
kraïne? Hoopvolle woorden over vrede worden 
gehoord door mensen die geconfronteerd 
worden met de gruwelijkheden van de oorlog.

In de aanloop naar het kerstfeest wordt in de 
kerken vaak uit het profetenboek Jesaja gele-
zen, bijvoorbeeld uit Jesaja 11 dat begint met 
de woorden ‘Zoals uit een oude, omgehakte 
boom een kleine, nieuwe tak kan groeien, zo 
zal uit de oude familie van David een nieuwe 
koning komen.’ (Bijbel in gewone taal) Ook 
toen was het contrast groot met de werkelijk-
heid. Jesaja sprak deze hoopvolle woorden in 
een tijd dat Israël was overrompeld door een 
vijandige macht en de koning was afgezet. 
De boodschap van Jesaja geeft mij een sleutel 
tot het begrijpen van het kerstverhaal. De 
profeet spreekt over een kleine nieuwe tak 
die ontspruit uit een omgehakte boom, een 

scheut die ontspringt aan een boomstronk. 
Zo’n nieuwe tak is kwetsbaar, in het begin 
nauwelijks zichtbaar. Je moet er misschien op 
gewezen worden, zie daar, een nieuwe scheut. 
Maar toch: het is er, het nieuwe begin. 

Als de engelen zingen ‘vrede op aarde’ naar 
aanleiding van de geboorte van de Messias, is 
ook dat een aankondiging van een nieuw begin. 
Maar het is nog klein. Het kind van kerst ziet 
het levenslicht in een stal. Bovendien moeten 
Jozef en Maria vluchten omdat Koning Herodus 
het gemunt heeft op het leven van Jezus. Is 
dit het nieuwe hoopvolle begin? Je moet er 
misschien wel op gewezen worden: zie wat er 
geworden is van het kind van Jozef en Maria. 
Zie wat hij teweeg heeft gebracht in onze we-
reld. Zie hoeveel hoop, troost en moed mensen 
gevonden hebben in het volgen van Hem. Zie 
de talloze mensen die zich door Hem hebben 
laten inspireren in hun leven om zich in te zet-
ten voor vrede en gerechtigheid.

Het is vaak ‘zien, soms even.’ Leonard Cohen 
zingt in zijn song Anthem ‘There is a crack in 
everything that’s how the light gets in.’ In alles 
zit wel een scheur, een barst waardoor er licht 
naar binnenvalt. Wat we zien of ervaren is nooit 
alleen maar donker, het is nooit alleen maar 
uitzichtloos. Er is ook licht. Zoals in de don-
kere kerstnacht de herders opeens in het licht 
werden gezet en de engelen zongen van vrede. 
Het was even zien, het was even licht. Maar 
het zette de herders in beweging, met hoop, 
met geloof en met liefde. Na die nacht was hun 
leven niet meer hetzelfde, hoewel ze gewoon 
herder bleven en de volgende nacht weer net 
zo donker was als alle andere nachten. Maar 
ze leefden met hoop, met vertrouwen, met 
uitzicht vanwege het kind in Bethlehem. 

We vieren kerst terwijl de oorlog dichtbij is, 
dit raakt ons allen. Er is de energiecrises, de 
stikstofcrises, enz. Het kan ons somber maken. 
Toch vieren we kerst. Er is een nieuw begin! 
Licht schijnt in het duister! Ik hoop dat u, zoals 
de herders, er iets van zal zien! Waarbij mijn 
gedachten ook zijn bij de uitgezonden militairen 
en hun thuisfront.

Hoofdkrijgsmachtpredikant
Dominee Gert van der Ende

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

‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor de 
mensen die Hij liefheeft.’
Sinds 2007 moet ik bij kerst vaak denken aan de kerstviering aan boord van 

Zr.Ms. De Ruyter. Dit marineschip patrouilleerde rond die tijd in het kader van 
de UNIFIL-missie voor de kust van Libanon.
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Dat waren natuurlijk niet de omstandigheden 
van de H. Familie van Nazareth. Het was koud, 
emotioneel kil – ze waren net op verschillende 
plaatsen niet welkom geheten, ja afgewezen - 
en eenzaam. Wel hadden ze elkaar… met een 
onuitsprekelijke liefde en tederheid.

Onwillekeurig gaan onze gedachten dan ook uit 
naar al die mensen die, in binnen- of buiten-
land, om wat voor reden ook, geen gezellige 
Kerst kennen… Wiens leven door ziekte of 
oorlog, ruzie of eenzaamheid wordt getekend. 
Ook aan het thuisfront, zonder man of vrouw, 
vriend of vriendin, broer of zus, papa of mama, 
zal het niet makkelijk zijn… 

Maar wacht eens even… Met kerst gebeurt er 
ook iets anders… Is het niet juist het kerst-
feest, de geboorte van dat Goddelijk Kind, dat 
mensen in de meest moeilijke omstandighe-
den aanzet om het dagelijkse leven, al is het 
voor even, meer nabij en warm te maken? Een 
van de bekendste voorbeelden is de Kerst-
truce van WO I, in 1914, waar soldaten uit de 
loopgraven kwamen om met elkaar enige tijd 
vriendschappelijk om te gaan. 

Juist in situaties die mensonwaardig en mens-
onterend zijn, is Kerstmis het feest waarbij er 
extra werk wordt gemaakt van de vermenselij-
king van de menselijke familie. 
In moeilijke situaties zijn we wellicht geneigd 
onze hoofden te laten hangen, en onze handen 

te laten verslappen. Maar 
juist met Kerst krijgen 
we hulp van, voor 
velen onverwachte, 
zijde. Luchtsteun 
van “al zo hoge, 
van al zo ver”. Er is 
een Kind geboren 
dat Vredevorst wordt 
genoemd. Een Kind dat 
alle vijandschap overwint. 
Een Kind dat de wereld met 
God en de mensen met elkaar verzoent. God 
zelf is mens geworden, en heeft onder ons ge-
woond (Joh. Proloog). Als we dat diep tot ons 
laten doordringen, gebeurt er iets bijzonders in 
onze harten en geesten; we laten het er niet 
bij zitten! Dan proberen we alles om er toch 
iets van te maken. Om alles in een ander licht 
te zien: het licht van de hoop op een betere 
wereld. Zoals de wetenschap dat de tijdelijke 
scheiding van het thuisfront de mogelijkheid 
van vredevolle nabijheid voor anderen bete-
kent… 

Moge dat Kind ons er met Kerst toe aanzetten 
mensen die het zelf niet kunnen opbrengen 
het werkelijke kerstgevoel te geven. Mogen 
we mensen het gevoel geven beschermd en 
geliefd te zijn. Jezus wil u daarbij helpen. Niet 
alleen met de Kerst, maar heel uw leven lang! 
Daarvoor is Hij per slot van rekening gekomen! 
Bid maar eens extra… Hij laat zich opmerken!
 

Everard de Jong
Bisschop voor de krijgsmacht

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

Kerstmis: het dagelijkse 
leven meer nabij en 
warm maken…

Beste lezers, bij Kerstmis denk je vaak aan thuis. Die bijzondere tijd van het jaar, waarin je 
langer bij elkaar bent. Je stelt je de kamer voor die verlicht is door kaarsen, met de kerststal en 

de kerstboom waaronder de cadeautjes, en op de achtergrond zachte kerstmuziek. Het is het 
feest van warmte, er zijn voor elkaar, van gezelligheid en de familie. Wat fijn dat we die dagen 

ook dit jaar weer kunnen vieren, ook al is het binnen wellicht wat kouder dan normaal.
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Daarnaast heeft men onder meer 
een project ontwikkeld over de 
sociale leer van de Rooms-Katholie-
ke kerk, getiteld GOD woont naast 
je. Niet zozeer over de leerstellingen 
als wel over de vraagstukken die 
ermee te maken hebben. Denk 
daarbij aan thema’s als: armoede; 
arbeid; oorlog en vrede; gerechtig-
heid; migratie; milieu. Kortom al die 
sociale thema’s waar de Kerk het 
nodige over heeft te melden. 

Priesterschap in plaats van 
bouwkunde

Bedenker, ontwerper en stuwende 
kracht achter de app ‘Twitteren met 
GOD’ en de daarvan afgeleide 
(toekomstige) projecten, is dr.ir. 
Michel Remery (49), priester van het 
Bisdom Rotterdam. Als jong 
bouwkundige trad hij in dienst bij de 
KLu. Bij dat Defensieonderdeel was 
hij onder meer betrokken bij alle 
bouwwerken en beheer van de 
opstallen. Vervolgens werkte 
Remery voor een ingenieursbureau 
in de Baltische staten waar hij als 
expat en begeleider van bouwpro-
jecten “een prima en mooi leven” 
leidde. Tot het, zoals hij het ver-
woordt, “begon te knagen”. Of hij 
geen voldoening vond in zijn civiele, 
joyeuze leven “met een mooie 
vriendin en dito auto”, en al het 
andere wat hij zich wensen kon? 
“Integendeel”, luidt het beslist. 
“Maar het knaagde. Iets wat nog 

belangrijker was. Iets wat nog meer 
voldoening zou kunnen geven en dat 
was priester worden.” 
Na ommekomst van het geestelijke 
gevecht “om bouwkunde achter me 
te laten en me helemaal te richten 
op het priesterschap”, vertrok de 
aspirant seminarist naar Rome om 
er theologie te studeren. Dit in 
opdracht en onder de schutse van 
de toenmalige bisschop van 
Rotterdam. “Ik heb daar, in een heel 
andere wereld, zes jaar gewoond en 
gestudeerd. Nee, daar heb ik geen 
spijt van. Ik ben heel blij met mijn 
ervaring als bouwkundig ingenieur 
en mijn ervaringen als priester.” 

Die twee disciplines gaan een 
symbiose aan in de dissertatie van 
Michel Remery over de relatie 
tussen liturgie en architectuur. 
Centrale vraag: welke rol speelt de 
architectuur in de ondersteuning van 
de liturgische ervaring? De promo-
vendus bestudeerde in dit verband 
het gedachtengoed en de bouwwer-
ken (kerken, kloosters, woonhuizen) 
van monnik-architect Dom Hans van 
der Laan1 “die een heel interessante 
theorie en stijl van bouwen heeft 
ontwikkeld”. Het belangrijkste in de 
bouwtheorie van Dom Van der Laan 
zijn de verhoudingen van het 
kerkgebouw. 
“Als je zo’n ‘Van der Laan kerkge-
bouw’ binnenkomt lijkt het wel een 
parkeergarage, zo ‘betonnig’ en kaal 

is het. Maar als je eenmaal in die 
ruimte bent dan doet het iets met je; 
het heeft een zekere uitwerking op 
de mens. En dat is nou net hoe de 
architectuur je kan helpen in de 
beleving van je relatie met God. Het 
kan je helpen om bij God te komen. 
Sommige mensen hebben die 
ervaring, op vakantie als ze een 
kerkgebouw binnenkomen en dan 
een gevoel van rust over zich heen 
voelen komen. Architectuur van 
kerken, als die goed gedaan is, 
spreekt heel erg tot ons hart. Maar, 
zo blijkt toch, uiteindelijk hebben we 
ook handvatten nodig voor het 
beleven en je ziet dan ook dat in de 
kerken die Van der Laan heeft 
ontworpen, ook, tegen zijn zin in 
eigenlijk, beelden werden geplaatst. 
Mensen hebben kennelijk toch meer 
nodig dan alleen maar die kale 
ruimte. Een ervaren monnik wordt 
niet afgeleid door tierlantijntjes en 
bijzaken maar kan zich volledig 
richten op God. Maar de meesten 
van ons moeten in dit opzicht 
geholpen worden met fysieke, 
tastbare dingen. In de liturgie 
worden dan ook alle zintuigen 
aangesproken om de relatie met 
God te beleven. Een goede liturgie 
en een goed kerkgebouw helpen 
ons daarbij.” 

Jongeren aanstichters ‘Twitteren 
met GOD’

Na zijn priesteropleiding werkte 
Remery in Leiden onder meer met 
jongeren die een cruciale rol 
speelden in de ontstaansgeschiede-
nis van ‘Twitteren met GOD-Twee-
ting with GOD’. Die jongeren zaten 
c.q. worstelden met (levens)vragen 
waarmee ze bij kapelaan Remery 
aan boord stapten en een gewillig 
oor vonden. “Ja, na de Eucharistie-
viering op zondag kwamen die jonge 
mensen langs om, noem het maar, 
een beetje te sparren, te discussië-
ren over bepaalde vragen waar ze 

Priester  Michel  Remery:  ‘Kerk moet investeren in  projecten 

a ls  Twitteren met GOD-Tweeting with GOD (#TwGOD)’

Twitteren met GOD vormt nu platform met 
Catholic Military Connect App van AMI 

I N T E R V I E W

Selfies maken met heiligen die zich dagelijks melden met postings op social media (Facebook e.a.) 
en hun volgers deelgenoot maken van hun actuele besognes. Het is allemaal mogelijk met de app 

(under construction) ‘Online met Heiligen’, uit de ‘santenkraam’ van de makers van de app ‘Twitte-
ren met GOD-Tweeting with GOD (#TwGOD) die wereldwijd een groeiende populariteit geniet.  

1 Dom Hans van der Laan (1904-1991) was een Nederlandse benedictijner monnik en architect (Technische Universiteit Delft). Hij was de leidende figuur 

van de Bossche School. Zijn ideeën over ruimte-ervaring en maatverhoudingen, met name zijn vondst van het plastische getal en het matenstelsel dat hij 

daaruit ontwikkelde, hadden grote invloed. Belangrijke gebouwen: Abdijkerk, Mamelis. Bron: Wikipedia.
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mee bezig waren. Ik zei nooit dat ze 
iets niet mochten vragen. Omdat 
we aan een sessie niet genoeg 
hadden kwam er een vervolg. 
Iedereen kon zijn of haar vragen 
opschrijven en in totaal waren het 
zo’n duizend vragen. Die vragen, de 
antwoorden daarop en de discus-
sies erover, resulteerden uiteindelijk 
in ‘Twitteren met GOD’.”

In eerste instantie verscheen 
‘#TwGOD’ in boekvorm omdat de 
jongeren wilden dat ook andere 
jongeren zouden lezen en meema-
ken wat hun vragen en ervaringen 
waren. Maar toen het boek er 
eenmaal lag werd meer en meer de 
noodzaak gevoeld om ‘online te 
gaan ‘want wie leest tegenwoordig 
nog een boek?’ Online gaan, een 
app en video’s maken dat zou meer 
jongeren en anderen bereiken en 
aanspreken. En zo gebeurde het ook 
in nauwe samenwerking met de 
oorspronkelijke groep jongeren en 
anderen die zich daar later bij 
aansloten. 

Boek en app #TwGOD
De gesprekken met jongeren over 
levens- en geloofsvragen begonnen 
in 2009. In 2012 en 2013 verscheen 
in twee delen het boek ‘Twitteren 
met GOD’. In 2014 volgde een 
herdruk begeleid door een app 
alsook vertalingen in het Engels en 
het Pools. “Vanaf dat moment is het 
project internationaal heel snel gaan 
groeien”, kijkt Michel Remery terug. 
‘Twitteren met GOD-Tweeting with 
GOD’ telt in boekvorm nu al zo’n 
dertig vertalingen. Een negen man 
en vrouw sterk team deels in 
loondienst is dagelijks op allerlei 
manier actief op social media 
(Facebook, Twitter, Instagram etc.). 
Daarnaast is een staf van zo’n 
tweehonderd vrijwilligers welhaast 
continu bezig met het vertalen en 
uploaden van content. “Het is een 
heel bedrijf geworden”, constateert 
de initiatiefnemer. “En dat allemaal 
als gevolg en op basis van de 
gesprekken indertijd met die jonge 
mensen in Leiden.” 

Het overeind en draaiend houden 
van dit bedrijf vergt wel het nodige 
financiële jongleurwerk want ‘Twitte-
ren met GOD’ heeft welbeschouwd 
geen inkomsten en moet zien te 
overleven van giften en donaties. Er 
is, met dank aan het internet, geen 
centraal kantoor en alle medewer-
kers zijn vanaf hun eigen plek in 
Nederland of elders in de wereld 
actief. “Ja, we hebben heel veel 
Zoom-gesprekken voor het onder-
linge contact etc.”, licht de weleer-

waarde zeergeleerde heer Remery 
toe. “Ik hoop dat het gaat lukken om 
de mensen een keer fysiek bij elkaar 
te brengen want een aantal van de 
mensen hebben elkaar nog nooit 
ontmoet.”
‘Twitteren met GOD’ heeft van 
oorsprong, zoals de naam aangeeft, 
Twitter als biotoop en habitat. Nu 
staat Twitter in een kwade, walmen-
de reuk als ‘het riool van het 
internet’, geeft dat niet te denken? 
Remery kijkt daar nogal nuchter 
tegenaan “want dat heb je helaas 
met alles waar iedereen kan zeggen 
wat hij of zij wil. Dat zal ook zo 
blijven. De stem van de Kerk is 
slechts een van de vele stemmen 
op social media, maar we moeten 
wel aanwezig zijn. We moeten er 
zijn als Kerk, een ander geluid laten 
horen zonder meteen te roepen dat 
alles fout is wat hier gebeurt. Maar 
we zien mogelijkheden om te 
spreken met en tot een groep 
mensen die we anders niet kunnen 
bereiken. Dat proberen we op een 
heel simpele manier te doen met 
‘Twitteren met GOD’.”

#TwGOD voor alle generaties
“We beginnen met vragen die 
mensen bezighouden en de 
antwoorden die de Kerk daarop 
geven kan. We zoeken ook naar een 
taalgebruik dat jonge mensen 
aanspreekt en dat ze direct begrij-
pen. Maar we zien dat we daarmee 
in de praktijk alle generaties aanspre-
ken. Zoals een oude dame van 
vierennegentig die me enigszins 
vermanend toesprak: ‘Jongeman, je 
zei dat dit voor jongeren is maar ik 
moet je vertellen dat ik samen met 
mijn vriendinnen bezig ben geweest 
met ‘Twitteren met GOD’ om te 
praten over ons geloof. Mijn 
vriendinnen zijn allemaal ouder dan 
ik en we vonden het heel nuttig. 
Dus zeg nooit meer dat het alleen 
voor jonge mensen is’. Kijk, dat was 
voor ons wel een shift in het 
herkennen in en van wat wij doen. 
Simpel taalgebruik omdat wij er niet 
vanuit gaan dat mensen alles weten. 
Hierdoor bereiken wij kennelijk alle 
generaties; er zijn nu dan ook 
groepen van alle leeftijden die met 
en via ‘Twitteren met GOD’ in 
gesprek gaan.” 

Had u verwacht dat het mondiaal 
gezien zo zou aanslaan, of bent u 
overrompeld door het succes?

“Ik had niets van dit alles verwacht: 
ik ging in gesprek met jonge 
mensen in een parochie in Leiden 
en dat werd een project dat op 
zoveel plekken in de wereld is gaan 

lopen. We zitten op alle continenten, 
- als je Antarctica niet meetelt. We 
hebben nooit gepland noch gedacht 
dat duizenden mensen er dagelijks 
mee bezig zouden zijn. Ja, ik ben 
ervan overtuigd dat de Heilige Geest 
daarin een rol heeft gespeeld.
Het beste gedeelte van het boek, 
van de app, zijn de vragen. Vragen 
van jonge mensen die echt geïnte-
resseerd zijn om de antwoorden te 
vinden op die vragen. En wat blijkt 
alle mensen op de hele wereld 
stellen dezelfde soort vragen. 
Iedereen die ‘Twitteren met GOD’ 
oppakt komt tot de conclusie dat er 
vragen in zitten waar men het 
antwoord op wil weten. Ik denk dat 
dat de kracht is.”

#TwGOD basis voor CMC App
Het boek, de app en andere 
‘informatiedragers’ van ‘Twitteren 
met GOD-Tweeting with GOD’ 
worden in de diverse landen 
verschillend gebruikt door de lokale 
partners c.q. gebruikersgroepen. 
Samengewerkt wordt in de 
onderscheiden landen met een 
kerkprovincie, een bisdom of een 
uitgever. Die samenwerkingspart-
ners opereren zelfstandig en maken 
bij het gebruik dan wel beschikbaar-
stelling van #TwGOD, hun eigen 
afwegingen. Welke toepassing 
wordt ingezet is afhankelijk van de 
informatie- en media infrastructuur 
in een bepaald land. Zo wordt in 
afgelegen gebieden het boek meer 
gebruikt. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld het Afrikaanse conti-
nent waar mobiel internet wijdver-
breid is. “De manier waarop 
mensen daar met elkaar communi-
ceren is via de mobiele telefoon. Ze 
beschikken daar namelijk over een 
heel goed en dicht internetnetwerk. 
De app wordt dan ook intensief 
gebruikt en vaak ook in combinatie 
met het boek.”
Het (internationale) succes van 
‘#TwGOD’ bleef niet onopgemerkt. 
In ieder geval niet bij de katholieke 
lekenorganisatie Apostolat Militaire 
International (AMI) die iets dergelijks 
voor ogen stond ten behoeve van en 
specifiek gericht op de katholieke 
militair wereldwijd. Dus werd 
app-ontwerper en bouwer Michel 
Remery benaderd door de voorzitter 
van AMI, viceadmiraal b.d. Matthieu 
Borsboom, om de ‘Catholic Military 
Connect (CMC) App’ op te zetten. 
“In nauwe samenwerking met AMI 
werd een nieuwe app ontwikkeld in 
het verlengde van ‘#TwGOD’.”

Beide apps maken overigens 
gebruik van hetzelfde platform. Maar 
bij militairen gaat het om een 
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bijzondere specificiteit qua groep, 
werkterrein etc. Het betreft vaak ook 
jonge(re) mensen die zitten met 
specifieke (militaire) vragen. Aan de 
hand van die vragen is gezocht naar 
“het gerichte pakket voor (jonge) 
militairen naast het al bestaande 
aanbod van #TwGOD. Daar is de 
CMC App uit voortgekomen. Het 
bevat het geheel van #TwGOD plus 
specifiek militaire vragen naast een 
hele ‘gereedschapskist’ voor 
militairen om zich te verdiepen in 
vragen die te maken hebben met 
het geloof en het militair zijn”, 
verduidelijkt Remery. 

Militaire content
De content voor de CMC App maakt 
#TwGOD in nauw overleg en 
samenwerking met AMI. Het 
(internationale) team van #TwGOD 
beschikt over de benodigde 
knowhow als het om de productie 
van pakkende content gaat geschikt 
voor het format van de CMC App. 
“We moesten wel een aantal 
dingen veranderen”, zet Michel 
Remery uiteen. De CMC App moet 
ook offline beschikbaar zijn; 
militairen mogen, in verband met 
veiligheid etc., niet altijd online zijn. 
Zo moest er ook gesleuteld worden 
aan de oorspronkelijke #TwGOD app 
waarop de CMC App is gebaseerd. 
Maar het zijn welbeschouwd twee 
aparte apps, ze zien er ook verschil-
lend uit, die wel dezelfde database 
als drager gebruiken. 
De CMC App bevat dus alles 
waarover ‘Twitteren met GOD’ 
beschikt plus het militaire gedeelte 
van de content. Daar komt bij dat de 
partnerlanden van AMI die deelne-
men in de CMC App, links plaatsen 
naar hun eigen materiaal en 
aalmoezeniers. Daardoor wordt de 
app echt landgericht qua gebruik 
waarbij bijvoorbeeld een ordinariaat 
of een lekenorganisatie, een meer 
of minder belangrijke rol speelt, - dat 
is iets nieuws voor ons omdat we 
tot dusver werkten met talen, niet 
met landen.” 
Het overall onderhoud en updaten 
van de CMC App is de, voor de hand 
liggende, zorg van het #TwGOD 
-team. Anderzijds is de ontwikkeling 
van nieuwe content een gemeen-
schappelijke taak van AMI en 
#TwGOD. 

Hoe is de actuele internationale 
verspreiding van de CMC App? 

“Dat is onderhevig aan een 
geleidelijke opbouw. De partnerlan-
den zijn daar in eerste instantie voor 
verantwoordelijk. Je ziet het 
langzaamaan groeien. Vanuit de 

#TwGOD app was het vrij eenvoudig 
om de CMC App in acht talen ter 
beschikking te stellen. Oorspronke-
lijk gericht op vijf landen waar later 
Oekraïne bij is gekomen. En in die 
landen wordt gewerkt aan verdere 
verspreiding. De afgelopen maan-
den ben ik naar enkele landen 
gereisd om er te praten met aalmoe-
zeniers om onze visie uiteen te 
zetten en om uit te leggen hoe de 
CMC App op verschillende manieren 
is te gebruiken. Sommige landen 
willen daar het boek ‘Tweeting with 
GOD’ bij; we hebben dan ook een 
militaire editie van het boek 
ontwikkeld: ‘Twitteren met GOD 
Militair’. Als de mensen dat willen 
kunnen ze er direct mee aan de slag 
gaan. Aan de hand van de vragen uit 
de verschillende landen gaan we 
werken aan de verdere ontwikkeling 
en uitbreiding. Het specifiek militaire 
in de CMC App komt uit de 
deelnemende landen zelf maar de 
bulk van de content is afkomstig van 
de database #TwGOD. Specifiek 
militaire vragen als: ‘Wat kan de 
aalmoezenier voor me doen’ of, 
‘Moet ik mijn vijand haten? Kan ik 
om de overwinning bidden?’, 
hebben we samen ontwikkeld met 
AMI, militairen en aalmoezeniers. 
Daar kunnen we nu langzamerhand 
nieuwe vragen aan toevoegen.” 

Als Kerk meer digitale media 
gebruiken

“Het niveau van de teksten is 
bewust eenvoudig gehouden; het is 
geen academisch niveau. Het is 
gericht op iedereen die vragen stelt. 
Onafhankelijk van je opleidingsni-
veau moet je met een vraag aan de 
gang kunnen gaan. De antwoorden 
zijn ook kort gehouden en gepro-
beerd wordt alle moeilijke maar 
noodzakelijke woorden uit te leggen. 
Er zijn ook verdiepingsteksten van 
pausen of de catechismus te vinden. 
Wie nog meer de diepte in wil gaan 
kan terecht op de AMI site waar tal 
van documenten staan. In de loop 
van de geschiedenis is over elke 
geloofsvraag wel uitvoerig geschre-
ven, soms wel twintig boeken over 
een enkele vraag. In het begin van 
#TwGOD werden soms vragen 
gesteld over de kort en bondigheid 
van de antwoorden. ‘Kan dit wel?’, 
vroeg men. ‘Ja’, was dan onze 
reactie, ‘ook die twintig boeken 
zeggen niet alles over een thema. Je 
kunt zeker in het begin niet van de 
mensen verwachten dat ze zoveel 
tekst over een enkele vraag gaan 
lezen’. Ons uitgangspunt is dat de 
gebruiker in eerste instantie niets 
hoeft te weten voor dat hij/zij begint 
aan het lezen van een antwoord.” 

Michel Remery is er vast van 
overtuigd dat als de Kerk aanwezig 
wil zijn waar mensen zijn en 
samenkomen, dat de inzet van 
(nieuwe) digitale media onmisbaar 
is. “Er zijn heel wat mensen 
aanwezig in de digitale wereld en de 
Kerk moet steeds weer zoeken naar 
manieren om te communiceren met 
die mensen. Taal en communicatie-
middelen gebruiken die met name 
jonge mensen aanspreken. We 
hebben de beweging gezien van 
geschreven berichten naar afbeeldin-
gen. Video is tegenwoordig veel 
belangrijker dan een aantal jaren 
geleden. Daarom moeten wij als 
Kerk ook veel meer gebruikmaken 
van video en meer investeren. Maar 
‘geld’ is nog wel een punt. Meestal 
krijgen we te horen: ‘Oh, wat 
geweldig en wat fijn wat jullie doen”. 
Maar op het moment waarop het 
gaat over investeren daarin geeft 
men vaak niet thuis. De verschil-
lende instanties van de Kerk zouden 
meer bereid moeten zijn om in 
experimentele projecten zoals dit te 
investeren. Maar dit geldt ook voor 
de gelovigen” 

Portefeuille met plannen en 
projecten

Michel Remery en zijn (internatio-
nale) team hebben wat dat betreft 
een ruime portefeuille met plannen 
c.q. projecten. “Ja, we zijn altijd 
bezig met wat de volgende stap is. 
We zijn nu bezig met de komende 
Wereld Jongeren Dagen in Lissabon 
waaromheen we (gaan) werken aan 
de verspreiding van wat wij als onze 
boodschap zien. Maar zoals gezegd 
zijn we deze maanden ook bezig 
met het bezoeken van de landen die 
CMC App gebruiken of gaan 
gebruiken; de landen, waaronder 
Nederland die de app hebben 
omarmd. 

Het Vaticaan vindt het heel interes-
sant wat wij aan het doen zijn en ze 
volgen de ontwikkelingen met grote 
interesse. We zijn inmiddels bij 
verschillende dicasteries langs 
geweest om over #TwGOD en de 
CMC App te vertellen: de reacties 
zijn heel positief. Nee, ze kunnen 
geen geld toezeggen; daar moeten 
wij zelf naar op zoek gaan. Alle 
donaties zijn welkom!”

I N T E R V I E W
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Militair-in-opleiding in de knel: 
ontheffing uit de initiële opleiding

Indien de militair-in-opleiding niet voldoet aan de militaire opleidingsei-
sen van de initiële opleiding, dan kan Defensie overgaan tot ontheffing 

uit deze opleiding. Vervolgens kan dit de grondslag vormen voor ontslag. 

Mi l i ta i r-Ambtenaar  en Rechtsposit ie  (MAR)

M A R

Het gaat dus om twee separate besluit-
momenten, die leiden tot het einde van de 
militaire loopbaan. Deze bijdrage gaat in op 
enkele aspecten van de ontheffing uit de 
initiële opleiding en geeft tips om ontheffing 
te voorkomen.

Wat is een initiële opleiding?
De initiële opleiding bereidt de militair voor op 
het vervullen van zijn eerste functie binnen 
de defensieorganisatie (AMO, EMMV, IMO, 
EMV Marns, LOKKMar). Militairen krijgen 
hun opleiding bij het krijgsmachtdeel waar ze 
uiteindelijk op functie worden geplaatst. De 
opleiding is erop gericht om de militair bekend 
te maken met de militaire cultuur door middel 
van een zogeheten ‘socialisatieproces’ waarbij 
tevens de algemene militaire basisvaardighe-
den moeten worden aangeleerd.

Bezwaar maken tegen de beoordeling
De opleiding wordt uiteraard gekenmerkt 
door (tussentijdse) beoordelingen. Het is van 
belang om tegen een negatieve beoordeling 
tijdig (binnen zes weken) schriftelijk bezwaar 
te maken. Immers de beoordelingen vormen, 
tezamen met een niet behaald examen, een 
stevige grondslag of reden voor een onthef-
fingsbesluit. Indien u niet tijdig tegen een 
beoordeling opkomt, dan staat de inhoud 
juridisch vast en kan daar niet meer tegen 
worden opgekomen. Het is dus zaak schrif-
telijk duidelijk te maken dat u wel aan de 
gestelde eis(en) voldeed of liet zien over de 
vereiste competentie(s) te beschikken. 

Herziening aanvragen
Naast het aanmelden voor een herexamen, 
kunt u de uitslag van een examen aanvechten 
door een schriftelijke aanvraag tot herziening 
bij de schoolcommandant in te dienen. Schrif-

telijk bezwaar maken tegen het onvoldoende 
resultaat van het vak, is juridisch niet de juiste 
weg. Het opleidingsreglement, examen- of 
onderwijsreglement van het krijgsmachtdeel 
legt uit hoe de aanvraag tot herziening in gang 
moet worden gezet. Geen herziening aan-
vragen betekent dat uiteindelijk sprake is van 
een ‘in rechte vaststaand examenresultaat’ 
waar dus niks meer aan valt te doen.

Ontheffing uit de opleiding nader beke-
ken

De schoolcommandant maakt een Voorstel 
Ontheffing Leerling (VOL) op als daartoe 
aanleiding bestaat. Hierin wordt het voorne-
men geuit om te komen tot ontheffing uit de 
opleiding. Vervolgens vraagt de commandant 
daaromtrent een advies aan de commissie 
van advies (CvA). 

De CvA nodigt de militair-leerling uit voor een 
zitting. Op deze zitting worden de beoordelin-
gen en prestaties van de militair-leerling tegen 
het licht gehouden. Het is raadzaam reeds in 
deze fase een gedegen verweerschrift bij de 
CvA in te dienen, waarbij u gemotiveerd de 
oorzaak aangeeft van het niet slagen voor het 
examen of het onvoldoende presteren.
De CvA beoordeelt niet enkel de (onvoldoen-
de) studieresultaten, maar kijkt ook kritisch 
naar de houding en het gedrag van de militair-
leerling, bijvoorbeeld of integer is gehandeld. 
Het advies aan de CvA kan inhouden dat de 
schoolcommandant een herkansing aan de 
militair-leerling behoort te geven. Maar het 
advies kan ook inhouden dat het voornemen 
tot ontheffing op basis van de inhoud van 
het leerlingdossier een terechte stap is. Het 
is altijd belangrijk om het examenreglement 
erop na te slaan of en welke herkansingsmo-
gelijkheden er zijn. 
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Medische oorzaken van minder 
presteren

De slechte studieresultaten of 
beoordelingen kunnen verband 
houden met uw medische situatie. 
Het is verstandig dat u in dat geval 
aan de bedrijfsarts een verklaring 
vraagt waaruit uw inzetbaarheids-
beperking blijkt. Het kan ook zijn 
dat op een bepaald moment in de 
opleiding gezondheidsklachten een 
belemmering opleveren om voor 
een examen te slagen. Het is van 
belang dat u dit vroegtijdig aan de 
instructeur of opleidingscomman-
dant kenbaar maakt. 
Als de VOL of het advies aangeeft 
dat sprake is van een ‘gebrek aan 
leervermogen’ terwijl een medi-
sche indicatie is aan te wijzen, dan 
is volgens de rechtspraak Defensie 
gehouden om een (nader) medisch 
onderzoek te laten uitvoeren. De 
bedrijfsarts behoort eerst een di-
agnose te stellen of naar een me-
disch specialist door te verwijzen 
voor nader (medisch) onderzoek.

Laatste kans
De CvA kan de schoolcomman-
dant adviseren om de militair-leer-
ling een laatste kans te geven door 
het maken van concrete afspraken 
neergelegd in een gespreksnotitie 
die voor akkoord wordt onderte-
kend. Deze zogenoemde herkan-
singsperiode moet duidelijk zijn 
omschreven, met de nadruk op 
extra coaching. Het is raadzaam 
om direct te ageren als de (voor-
gestelde) afspraken als onredelijk 
of onhaalbaar zijn aan te merken. 
Er is in elk geval geen recht op een 
laatste kans.
In elk geval dient u bij de op-
leidingstrajectbegeleider of de 
cursuscommandant – in het kader 
van de begeleiding - te vragen 
waaraan u precies moet voldoen 
en na te gaan of u voldoende tijd 
heeft gekregen om de kennis bij te 
spijkeren dan wel de vereiste stof 
tot u te nemen.

Naar de bestuursrechter  
Het is juridisch mogelijk om een 
ontheffingsbesluit – en dienten-
gevolge ook het ontslagbesluit 
dat eruit voortvloeit – ter toetsing 

aan de bestuursrechter voor te 
leggen. De bestuursrechter zal in 
de beoordeling van de kwestie alle 
omstandigheden van het geval 
meewegen. 

Ten eerste vormt de bestuursrech-
ter zich een oordeel over de vraag 
of de ontheffingsprocedure op 
zorgvuldige wijze is verlopen. Ten 
tweede speelt de vraag of de com-
mandant in alle redelijkheid van de 
ontheffingsbevoegdheid gebruik 
heeft mogen maken: er moeten 
immers voldoende gronden voor 
ontheffing zijn aan te wijzen. 

Daarbij geldt dat de toetsing van 
de negatieve (eind)beoordeling 
zich beperkt tot de vraag of deze 
op voldoende gronden berust. 
Defensie moet aannemelijk maken 
dat de negatieve waardering niet 
op onvoldoende gronden berust. 
Het gaat hierbij niet om details 
– aldus de hoogste bestuursrech-
ter – maar om het ‘totale beeld’ 
van de in beschouwing genomen 
gezichtspunten met betrekking tot 
de waardering.  

Het bevoegd gezag moet voldoen-
de stukken (gespreksverslagen, 
tussentijdse evaluaties, beoorde-
lingen, examenuitslagen) presen-
teren waarvan niet anders gezegd 
kan worden dat de militair-leerling 
evident niet voldoet aan de bij de 
opleiding gestelde eisen.

Uiteindelijk komt het neer op de 
vraag of – alles overziend – de 
militair-leerling in voldoende mate 
heeft gescoord:

(i)  op het vlak van de voorgeschre-
ven opleidingseisen (kennis), als 

(ii)  op het vlak van het persoon-
lijk functioneren binnen de 
defensieorganisatie (houding en 
gedrag). 

Zowel (i) als (ii) kunnen afzonder-
lijk tot de slotsom leiden dat de 
ontheffing uit de initiële opleiding 
(en daarmee het ontslag uit de 
militaire dienst) wel of niet terecht 
was. Ter illustratie volgen hieronder 
enkele voorbeelden uit de jurispru-
dentie: 
1.  Er is voldoende gelegen-

heid geboden om alsnog aan 
de functie-eisen te voldoen. 
Ontheffing dus terecht, immers 
twee herexamens aangebo-
den, betekent dat voldoende 
gelegenheid is geboden, om 
alsnog aan de opleidingseisen 
te voldoen;

2.  Voorlopige voorziening (kort 
geding) door de bestuursrech-
ter toegewezen, immers geen 
rekening gehouden met de 
verklaring van de bedrijfsarts, 
het ‘gebrek aan leervermogen’ 
staat niet vast; 

3.  Ontheffing terecht: de beoorde-
ling is geïllustreerd met vele 
voorbeelden en gestaafd met 
onder andere gespreksnotities, 
reflectieverslagen en leerlingen-
rapportages.

4.  Persoonlijke aspecten en 
persoonlijke vaardigheden tellen 
ook mee in de leerling-beoor-
deling/eindwaardering, die de 
leerling gedurende de gehele 
opleiding moet tonen: alge-
mene gezichtspunten / karak-
tereigenschappen (‘essentiële 
competenties’).

Slotsom
Ontheffing uit de initiële opleiding 
tot militair, volgt als niet aan de 
opleidingseisen is voldaan. Onthef-
fing vormt in de rechtspositierege-
ling een rechtsgeldige reden voor 
(eervol) ontslag. Het is raadzaam 
tegen elke afzonderlijke nega-
tieve leerlingbeoordeling binnen 
zes weken schriftelijk bezwaar te 
maken. Na een niet behaald exa-
men, is het direct vragen om een 
herkansing, verstandig. Ook het 
aanvragen van een zogenoemde 
‘herziening’ van het examenresul-
taat, is mogelijk. 
Zowel in de bezwaarfase als in de 
beroepsfase bij de bestuursrech-
ter, staan niet enkel de behaalde 
studieresultaten ter beoordeling. 
Ook de persoonlijke competenties 
en gedragingen spelen een rol van 
betekenis. De bestuursrechter legt 
een terughoudende toets aan de 
dag door enkel de vraag centraal 
te stellen of het bevoegd gezag 
– alles overziend – in redelijkheid 
van de ontheffingsbevoegdheid 
gebruik heeft mogen maken.

Indien u vragen hebt over dit on-
derwerp (of een andere juridische 
kwestie), neem dan contact op 
met de Juridische Dienst van de 
ACOM, telefonisch via 
030-2020320 of per e-mail via 
info@acom.nl. 
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Ruslandkenner  Michel  Kr ie laars 

voorz iet  lange duur  oor log in  Oekraïne

‘Rusland zou na Poetin heel goed een 
soort Noord-Korea kunnen worden’

“Somber? Dat is nog eufemistisch uitgedrukt. Ik ben uitzonderlijk somber gestemd. Dit is, ben ik 
bang, een oorlog die heel lang kan gaan duren. Een oorlog die nog aan duizenden mensen aan beide 

kanten het leven gaat kosten”, voorziet Ruslandkenner par excellence Michel Krielaars.

Krielaars (61) wijst onder meer op 
“al die Russische jonge jongens 
van zeventien of ouder die een 
Kalasjnikov (AK-47) in de hand ge-
drukt krijgen en moeten vechten. 
We weten natuurlijk niet wat zich 
werkelijk afspeelt in het Kremlin. 
Wie neemt uiteindelijk de beslis-
singen en waar zijn die besluiten 
op gebaseerd? We weten dat net 
zoals dat bij de tsaren het geval 
was, Poetin niet de juiste infor-
matie krijgt. Hij krijgt alleen de 
informatie waarvan de adviseurs 
en fluisteraars denken dat hij die 
wil horen.”

Dagelijks drie mappen infor-
matie

Het is niet aannemelijk dat deze 
aloude ‘ijzeren wetmatigheid’ 
die kenmerkend is voor het sy-
steem, met name ook onder de 
huidige tsaar in het Kremlin, is 
veranderd. “Poetin is niet iemand 
die dagelijks achter de compu-
ter kruipt om het internet af te 
grazen. Nee, hij is afhankelijk 
van de drie mappen aan infor-
matie die hij iedere dag op zijn 
bureau gelegd worden.” Gene-
raals worden ontslagen, over-
geplaatst of leggen het loodje 
op het slagveld. Mede daardoor 
verloopt de oorlog zo desastreus 
voor de Russen. De gevreesde 
legermacht van de Russische 
Federatie legt het (vooralsnog?) 
af tegen een kleiner leger dat 
alleen maar beschikt over wils-
kracht, doorzettingsvermogen en 

deels state of the art wapen-
systemen en materieel. “De 
Russen hebben natuurlijk 
nog horden aan, zeg maar, 
voetvolk achter de hand 
maar weinig of geen ge-
avanceerde wapens waar-
voor de chips uit Taiwan 
komen. Die staan zoals 
bekend op de westerse 
sanctielijst dus die 
technologie voor die 
wapens krijgen ze niet 
in handen.” 

Krielaars’ fascinatie met Rusland: 
de literatuur (met name van 
de ‘oude’ Russische schrijvers) 
ontluikte en bloeide op de mid-
delbare school; toen al ‘verslond’ 
hij als het ware de Russische 
klassiekers. Oorspronkelijk wilde 
hij medicijnen studeren om, 
evenals de dichter J. Slauerhoff 
scheeparts te worden en de we-
reldzeeën te gaan bevaren. Maar 
dat bleek achteraf toch niet zo’n 
leuk beroep. Uiteindelijk viel de 
studiekeus op geschiedenis met 
Russisch en Ruslandkunde als 
bijvak. Zo kwam de jonge student 
in inspirerende aanraking met 
professor J.W. Bezemer, hoogle-
raar Russische geschiedenis en 
Ruslandkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam (1957-1986). 
“Fascinerende hoorcolleges van 
een groot, geboren verteller”, her-
innert Krielaars zich. “Je raakte 
daarvan in de ban en je wilt dat 
ook zelf kunnen en ervaren. Zo is 
het gekomen.” 

Nadat hij redactioneel actief werd 
het toenmalige Rusland Bulletin, 
waarin onder anderen Karel van 
het Reve en Jan Willem Bezemer 
schreven, “ging het allemaal als 
het ware vanzelf”, kijkt Michel 
Krielaars terug. 

‘Russische ziel’ als excuus voor 
eigen falen

Krielaars was als student, anders 
dan het merendeel van de 
studentenpopulatie toen, wars 
van het marxisme-leninisme en 
soortgelijke ideologieën. “Nee, ik 
ben nooit aangetrokken geweest 
tot die extreme politieke ide-
ologieën; ik was, kun je zeg-
gen, apolitiek. Maar ik had door 
Bezemer die heel erg kritisch was 
op het marxisme-leninisme, al 
snel door dat de Sovjet-Unie een 
gemene dictatuur was. Het was, 
zeker in dat opzicht, in feite een 
voortzetting van het tsarenrijk, zij 
het dat Stalin veel meer doden op 
zijn geweten heeft dan de tsaren 

bij elkaar. Kijk, als indertijd de 
mensjewieken de verkiezingen 
hadden gewonnen, was Rusland 
wellicht een veel ‘normaler’ land 
geworden.” 

U eet, drinkt, slaapt ‘Rusland’?

“Nou, literair ben ik wel veel 
breder georiënteerd. Ik houd me 
bijvoorbeeld ook intensief bezig 
met Duitse literatuur, de Duitse 
geschiedenis, vooral die van het 
interbellum en de Tweede We-
reldoorlog. Ik ben, hoewel ik daar 
niets van moet hebben, geïnte-
resseerd in dictaturen; hoe wer-
ken dictatoriale systemen? Wat 
mij fascineert is hoe mensen in 
korte tijd volledig gehersenspoeld 
worden en achter een onredelijke 
dictator, aan kunnen marcheren. 
Niet alleen uit baantjesjagerij 
wat je vaak ziet, maar ook uit 
overtuiging. Daar houd ik me ook 
mee bezig, en ik volg, vooral via 
de literatuur, al die satellietstaten 
van de (toenmalige) Sovjet-Unie.”
 
De Ruslandkenner gelooft niet 
in de als ‘ondoorgrondelijk’ 
getypeerde ‘Russische ziel’. Hij 
conformeert zich daarmee met 
onder anderen de beroemde 
auteur Vladimir Nabokov die zei 
dat het opvoeren van het begrip 
‘Russische ziel’ dient als excuus 
voor het eigen falen, de eigen 
narigheid en lamlendigheid. “Ver-
geet niet dat de Russen al vanaf 
de Tataarse overheersing in de 
dertiende eeuw met een enorme 
terreur te maken hebben gehad. 
Men hield daar een heel slaafse 
en passieve (levens)houding aan 
over. Als je het over de Russische 
ziel zou moeten hebben dan zou 
je het hierover moeten heb-
ben. Slaafsheid en nederigheid 
tegenover degene die aan de 
macht is. Of het nou de tsaar, de 
secretaris-generaal van de CPSU 
of de president van Rusland is. 
Sommige Russen springen nog 
altijd in de houding als ze Poetin 

Michel Krielaars
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zien. Maar dat komt toch volgens 
mij door de meedogenloos harde 
manier waarop ze altijd zijn be-
handeld door mensen boven zich. 
De mentaliteit van de lijfeigene, 
- bedenk dat het overgrote deel 
van de boerenbevolking tot 1861 
in wezen slaaf was.” 

Heeft het Westen naïef, dromerig 
naar Rusland gekeken sinds de 
ontmanteling van de Sovjet-Unie 
en de daaropvolgende ontwik-
kelingen?

“Het westen heeft zich onte-
genzeggelijk verkeken, maar we 
hebben ook nooit gedacht dat 
de chaos zo enorm was. In de 
nadagen van de Sovjet-Unie, nog 
voor Michail Gorbatsjov aan de 
macht kwam, was het al mis. Er 
werd niets meer geproduceerd, 
er waren geen productiemidde-
len, geen machines. Die konden 
ze zelf niet bouwen omdat ze 
daar de technologie niet voor in 
huis hadden. Gorbatsjov heeft ge-
probeerd dat vlot te trekken. Dat 
is niet gelukt, - de problemen zijn 
alleen maar erger geworden.”

(Oude) KGB de feitelijke baas in 
Rusland

De toestand in het land heeft nu 
niet meer de kenmerken van de 
‘perestrojka chaos’. Na Gorbatsjov 
en zijn jammerlijk mislukte 
hervormingspolitiek kwam Boris 
Jeltsin aan de macht die “hij 
verkocht aan de rijke zakenman-
nen want hij had geld nodig voor 
zijn plannen”. Uiteindelijk kwam 
de KGB-kolonel uit Leningrad 
(Sint-Petersburg) Vladimir Poetin 
bovendrijven als vertrouweling 
van Jeltsin. 

“Sinds 2000 is eigenlijk de KGB 
de baas in Rusland”, stelt Michel 
Krielaars vast. “Poetin heeft in 
eerste instantie orde geschapen 
en ervoor gezorgd dat de salaris-
sen en pensioenen weer werden 
betaald, maar op een gegeven 
moment heeft de kliek rondom 
Poetin, dat wil zeggen de KGB’ers 
uit Leningrad, de macht in handen 

genomen, is het bestuur gaan 
bepalen en op grote schaal gaan 
stelen uit de staatspot. Die men-
sen zijn nu de feitelijke heersers 
en ze regeren met ijzeren vuist. 
Je kunt dus zeggen dat we terug 
zijn in de tijd van Joeri Andropov, 
de voorganger van Gorbatsjov, 
een tijd van repressie waarin 
eenieder die zijn mond opendeed 
en kritiek leverde op het regiem 
in de gevangenis belandde.” 

Poetin, zoals u schrijft in ‘Oorlog 
met Rusland’, ‘de KGB kolonel 
die de macht gegrepen heeft 
en die zich in ijltempo ontwik-
keld heeft van cynische, autori-
taire president-directeur van een 
Kremlin BV tot een genadeloze 
tsaar’. Maar het westen dacht 
zeker in het begin dat hij dé man 
was met wie zaken gedaan kon-
den worden.  

“Nou, het westen heeft vooral 
onder Jeltsin zaken gedaan, - ove-
rigens gebeurde dat ook onder 
de Sovjet-Unie, over energie 
bijvoorbeeld. In de periode Jeltsin 
kwam het kapitalisme sterk op, 
veel westerse bedrijven gingen in 
Rusland investeren, vooral in olie 
en gas. Poetin was ook heel erg 
goed in het sluiten van contracten 
met de grote oliemaatschappijen, 
met name ook met Duitsland. 
Daar was goed geld mee te ma-
ken. Men dacht hier in het Wes-
ten: het is daar een zooitje maar 
misschien komt het nog goed. Ik 
denk dat men nooit gedacht heeft 
dat het zo uit de hand zou lopen. 
We hebben ons uit louter winst-
bejag vooral op de economie 
gericht van de grote westerse 
bedrijven en de politiek verwaar-
loosd. Poetin is namelijk al sinds 
2006 de democratie gaan kne-
velen. Door de kiesdrempel voor 
kleine democratische partijen zo 
te verhogen dat ze überhaupt niet 
meer mee konden doen en uitein-
delijk alleen zijn partij ‘Verenigd 
Rusland’ overbleef die zo de baas 
werd in het land.”

Duits schuldgevoel wegens 
WO II 

Duitsland wist in zijn ‘Neue 
Ostpolitik’ van toenadering en 
apaiseren, onder Bondskanselier 
Willy Brandt, het Westen op 
sleeptouw te nemen. Belangrijke 
drijfveer en (mentale) aanjager 
van dit beleid is, legt Michel Krie-
laars uit, “het schuldgevoel we-
gens de Tweede Wereldoorlog. 
Vergeet niet dat er 27 miljoen 

Sovjetburgers zijn omgekomen 
van wie het overgrote deel ove-
rigens afkomstig is uit Oekraïne. 
Duitsland is gedreven daardoor 
een van de grootste investeer-
ders in Rusland. Het land heeft 
een enorm krediet in Rusland 
zoals het dat in feite onder de 
tsaren ook had.”  

Slavist en Ruslandkenner Kriel-
aars denkt dat Nikolaj Patroesjev, 
voormalig hoofd van de FSB 
(‘Federalnaja sloezjba bezopas-
nosti Rossijskoj Federatsii’ ofwel 
Federale Veiligheidsdienst van de 
Russische Federatie) “de abso-
luut machtigste man in Rusland 
is, - machtiger misschien wel 
dan Poetin zelf”. Patroesjev klimt 
regelmatig in de pen om artikelen 
te schrijven voor de ‘Rossijskaja 
Gazeta’, de officiële krant. ‘Uit 
die publicaties kun je onder meer 
afleiden dat hij erop uit is de hele 
economie om te vormen tot een 
oorlogseconomie. Het is een man 
die waarschijnlijk uit volle overtui-
ging denkt het voor Rusland het 
beste is terug te gaan naar de 
oude Sovjet-Unie.”

Over een spoedig op een zijspoor 
rangeren of een andersoortige 
hardhandige verwijdering van 
Poetin, hoeven we ons geen il-
lusies te maken. “Poetin kan nog 
heel lang mee”, voorspelt Kriel-
aars. “Hij is in oktober jl. zeventig 
geworden. Er zijn mensen die 
denken en roepen dat als Poetin 
weg is het weer vanouds wordt. 
Het is best mogelijk dat dan 
een elite opstaat die zich ervan 
bewust is dat Rusland Europa en 
Amerika nodig heeft, - al was het 
maar voor de broodnodige tech-
nologie. Maar voor hetzelfde geld 
is dan zo’n Patroesjev de baas. 
Hij kan nog een hele tijd mee 
zoals indertijd Leonid Brezjnev 
die als een soort robot geruime 
tijd aan de macht bleef. Het kan 
dus heel goed dat Rusland in de 
komende post-Poetin jaren een 
soort Noord-Korea wordt met alle 
toestanden van dien.”

Nikolaj Patroesjev
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Activiteitenkalender
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 KMar = Koninklijke Marechaussee
CLAS = Koninklijke Landmacht  DOT  = Defensie Organisatie Thuisfront
CLSK = Koninklijke Luchtmacht  Pol  = Nationale Politie

Datum Tijd Activiteit/locatie
December   
10 10.30 Thuisfrontcontactdag We@Home Hart van Holland, Nijkerk (DOT)
14 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-25 Generaal-majoor Kootkazerne, (CLAS) 
  en overige missies  Garderen
15 volgt Thuisfrontinformatiedag eFP volgt 
  Litouwen 2023-1 (TFA 43X)

Uw hypotheek, 
onze zorg!

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

DFD is ruim 27 jaar dé specialist op het gebied van 
verzekeringen en onafhankelijk hypotheekadvies 
voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen woning. Uw 
woning vergroenen. Dat is goed voor het milieu 
en uw portemonnee! Of u nu voor het eerst koopt, 
verhuist, verbouwt of vergroent. DFD biedt u het 
beste advies en de hypotheek die bij u past. Neem 
contact op met DFD voor meer informatie of een 
afspraak. Een eerste inventarisatie is altijd GRATIS!

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

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

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

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

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

Winnaars verloting AJ#11-22
‘Lentz, de man achter het persoonsbewijs’ van Jurriën 
Rood (Uitgeverij Noordboek, Gorredijk), is gewonnen 
door:
• P.M. de Rooij
• D.A. Brouwer
• M.S. Pauw.

‘Een leven lang Lourdes’ van Fred van Iersel (Uitgeverij 
Adveniat, Baarn), gaat naar:

• E.B. Asscher
• J.M. Waare
• J.J.G. Engelen.
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Oplossingen kunt u inzenden tot 

23 december
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #11-22 luidt: ‘Vingerwijzing’’.

De winnaars: M.S. Pauw en S. Kaastra

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

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

DFD is ruim 27 jaar dé specialist op het gebied van 
verzekeringen en onafhankelijk hypotheekadvies 
voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen woning. Uw 
woning vergroenen. Dat is goed voor het milieu 
en uw portemonnee! Of u nu voor het eerst koopt, 
verhuist, verbouwt of vergroent. DFD biedt u het 
beste advies en de hypotheek die bij u past. Neem 
contact op met DFD voor meer informatie of een 
afspraak. Een eerste inventarisatie is altijd GRATIS!

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

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

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

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

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

ZWEEDS RAADSEL
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S E N I O R E NS E N I O R E N

70 jaar ACOM-lid
Trots stond de negentigjarige heer B. Vinke uit Kampen voor het front 
van zijn oud-KLu collega’s om het insigne voor zeventig jaar ACOM-
lidmaatschap, in ontvangst te nemen. 

De jubilaris werd vergezeld door zijn schoondochter mevrouw Vinke-
Nijenhuis. Regiovoorzitter en bondsbestuurslid de heer F.T.C. Voogt 
noemde het “een grote eer” om in een dergelijke ambiance de heer 
Vinke het ‘platina' jubileum insigne op te spelden. 

60 jaar ACOM-lid
De heer H.R. Balk, zaliger nagedachtenis, overleden op 22 maart ll., zou in 
november 60 jaar lid zijn van de ACOM. De overledene werd op 7 november jl. 
postuum geëerd, bij welke gelegenheid zijn weduwe mevrouw G.A.C.M. Balk-
van Helvoirt, thuis in Tilburg, het insigne alsmede de oorkonde horend bij dit 
jubileum in ontvangst nam die haar werden uitgereikt door seniorenvertegen-
woordigers H.R. van Baren en P. Schenk. Mevrouw Balk was in gezelschap van 
haar zoon. 

70 jaar ACOM-lid
Mevrouw A. Dijkstra-de Lange vierde op 28 november haar 70-jarig 
lidmaatschapsjubileum. Het was in ieder geval de datum waarop de 
heer F.T.C. Voogt, voorzitter Regio Noord vergezeld door seniorenco-
ordinator A.T.W. Roes, bij de jubilaresse op bezoek gingen in Haren 
(Gr.) om haar onder meer het ‘platina’ ACOM-insigne voor “70 jaar 
trouw lidmaatschap” op te spelden. Mevrouw Dijkstra nam, in gezel-
schap van haar zoon, “trots” haar onderscheiding in ontvangst. 

Op de foto van links naar rechts de heer E. Dijkstra, regiovoorzitter 
Voogt en de jubilaresse. 

60 jaar ACOM-lid
De heer A.L. Dekker vierde op 7 oktober jl. dat hij zestig jaar de ACOM 
is trouw gebleven als lid. Reden voor seniorenvertegenwoordigers 
H.R. van Baaren en P. Schenk om de jubilaris thuis in Zundert op te 
zoeken. Bij zich hadden ze het ‘diamanten’ insigne en de oorkonde 
voor de heer Dekker en een bloemenboeket voor mevrouw Dekker.
Op de foto de jubilaris, zijn echtgenote en seniorenvertegenwoordiger 
H. R. van Baaren.

Havelte
In Havelte, op de seniorenmiddag van 17 november jl. in de Johannes 
Postkazerne, werden twee jubilarissen gehuldigd. Van links naar 
rechts op de foto staan, met in hun midden de heer F.T.C. Voogt, 
voorzitter Regio Noord: de heer H.N.H. Voorbij (60 jaar lid) en de heer 
K.N. Hoekstra (60 jaar lid).
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26



S E N I O R E N

Eibergen
De ledencontactdag van Regio Oost die op 10 november jl. werd 
belegd in Eibergen, stond onder andere in het teken van de huldiging 
van de hierna genoemde jubilarissen. Bij drie van hen betreft het een 
door corona en andere omstandigheden ‘uitgestelde’ huldiging. 
U ziet op de foto van links naar rechts: de heer J.H. Dijkstra (40 jaar 
lid), de heer K.H. Aldenkamp (50 jaar lid in 2019!), de heer E.T. Schipper 
(50 jaar lid in 2021) met echtgenote en de heer A. van Oostrum (60 jaar 
lid in 2021).

Ermelo
Op de seniorendag die op 15 november jl. georganiseerd werd in Ermelo zijn onderstaande jubilarissen gehuldigd. 
Voor sommigen betrof het een ‘uitgestelde’ huldiging. 

Van links naar rechts op de foto, geflankeerd op links door seniorenvertegenwoordiger Regio Midden, de heer B. 
Pattynama: de heer H.E. van Beek (60 jaar lid), de heer R.F. Makelaar (40 jaar lid in 2021) met echtgenote, mevrouw 
en de heer W.H.J. de Graaf (50 jaar lid), de heer F. Bosch (70 jaar lid), de heer R.C.M. van Meer (60 lid) met echtge-
note, de heer A.F. Vermeulen (60 jaar lid in 2021) met echtgenote, de heer J. van Wijk (60 jaar lid in 2021) met 
echtgenote en de heer J. Koolstra (60 jaar lid) met echtgenote.

J
ubilarissen

J
ubilarissen

60 jaar ACOM-lid
De heer J. Verdonck vierde op 12 oktober jl. zijn jubileum als 60 jaar 
trouw lid van de ACOM. Seniorenvertegenwoordigers H.R. van Baaren 
en P. Schenk meldden zich op die datum bij de jubilaris thuis in Berkel 
Enschot. De jubilaris, tijdelijk aan huis gebonden wegens een oogbe-
handeling, ontving het bezoek, dat het ‘diamanten’ insigne, de oor-
konde en bloemen hadden meegebracht, in gezelschap van zijn 
echtgenote en zijn dochter. 

Op de foto de jubilaris, zijn echtgenote en seniorenvertegenwoordiger 
H. R. van Baaren 

50 jaar ACOM-lid
Op 8 november jl. werd ACOM-lid K.D.R. Lammertsma gehuldigd 
wegens zijn 50 jarig lidmaatschap. Voor de jubilaris na zijn pensione-
ring geen gemakkelijke leunstoel achter de geraniums, maar vrijwil-
ligerswerk. Zo zet de heer Lammertsma zich “met zijn hele ziel en 
zaligheid” in voor de crisisopvang van jonge vrouwen in Sri Lanka. 

Op de foto de jubilaris geflankeerd door zijn echtgenote en de voorzit-
ter Regio Noord, de heer F.T.C. Voogt. 
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Tussen 1991 en 1995 dienden ruim 
vierhonderd Nederlandse officieren 
als waarnemer. Als ongewapende 
monitors opereerden ze in kleine 
multinationale teams die tussen 
de lokale bevolking woonden en 
werkten. 

Zij fungeerden als de ‘ogen en oren’ 
van commandanten, diplomaten en 
de secretaris-generaal van de VN. 
Ook traden zij op als bemiddelaars 
en onderzoekers van geweldsin-
cidenten. Daarbij liepen zij grote 
risico’s: bedreigingen, kapingen, 
berovingen en beschietingen waren 
aan de orde van de dag. Een aantal 
van hen werd ook gegijzeld.
Historicus en KL-majoor Dion 
Landstra (1984)1 deed promotieon-
derzoek naar de effectiviteit van de 
waarnemers die betrokken waren 
bij de Balkan-vredesmissies tussen 
1991 en 19952 (de missies duurden 
van 1991 tot 2007. Daarbij waren 
steeds Nederlandse militairen als 
waarnemers betrokken.). Centrale 
onderzoeksvraag: welke risico’s zijn 
‘aanvaardbaar’ te noemen als het 
gaat om de totstandbrenging en 
handhaving van vrede in oorlogsge-
bieden.

In zijn proefschrift, waarvan de han-
delseditie de titel ‘Informatiema-
kelaar en schietschijf’ meekreeg, 
beschrijft Landstra de inzet en 

effectiviteit van deze waarnemers. 
Daarbij heeft hij veel oog voor de 
grote impact die de uitzending naar 
dit oorlogsgebied op velen van hen 
heeft gehad. De jonge doctor werd 
zelf in 2015 onder VN-vlag uitge-
zonden naar Mali en geldt, in dat 
opzicht, als ‘ervaringsdeskundige’. 
Hij is onder meer van opvatting dat 
de politiek een meer kritische bril 
moet opzetten bij het kijken naar en 
afwegen van de risico’s die de inzet 
van militairen als waarnemers in 
conflictgebieden met zich mee-
brengt. 

Risico’s gebagatelliseerd en 
onderschat

De docent ‘Militaire geschiedenis’ 
bij het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (Den Haag), toont 
in zijn dissertatie aan dat risico’s die 
op hoger strategisch en operatio-
neel niveau geaccepteerd werden, 
in feite vermeden hadden kunnen 
worden. De high brass nam dus 
risico’s als ‘acceptabel’ aan terwijl 
ze voor de waarnemers zelf in het 
conflictgebied niet aanvaardbaar 
waren. “Daarin” betoogt Landstra 
“hebben de VN en de regering in 
Nederland steken laten vallen. Zij 
bagatelliseerden en onderschatten 
bepaalde risico’s.”
Dit geldt tot op zekere hoogte ook 
voor Defensie waar voor hulp- en 

zorgvragende waarnemers niet 
altijd optimale opvang en zorg werd 
geboden. “Bij terugkomst had de 
organieke eenheid geen flauw 
benul wat de waarnemer had mee-
gemaakt.” De veteranen die mee-
deden aan Landstras onderzoek 
zijn dan ook blij dat er nu aandacht 
is voor hun ervaringen. “Ze voelen 
zich eindelijk een beetje erkend.” 

Gaande zijn onderzoek ontdekte 
de toenmalige promovendus 
dat er maar weinig schriftelijke 
documentatie voorhanden was 
over de waarnemers die in de 
jaren ’90 werden uitgezonden naar 
voormalig Joegoslavië. Voor zijn 
promotieonderzoek spitte Landstra 
onder meer de archieven van de 
VN in New York. Dat spitwerk deed 
hij ook bij de Europese Commissie 
in Brussel. Zo wist de hand te leg-
gen op een schat aan waardevolle 
informatie als aanvulling op ”de 
interviews met oudgedienden. (-) 
Het interviewen van die mensen 
was een eyeopener. Ieder verhaal 
is uniek. En elke keer kwam er 
weer een wetenswaardigheid naar 
boven om verder te graven in de 
archieven en dingen boven water te 
krijgen, dat was heel bevredigend 
en vond ik fantastisch om te doen”, 
aldus dr. Dion Landstra.

Risico’s waarnemers ‘gebagatelliseerd 
en onderschat’ door VN en ‘Den Haag’

‘ Informatiemakelaar  en schietschi j f ’ 

in  oor logsgebieden in  de Balkan

Verloting
‘Informatiemakelaar en schietschijf. De inzet en effectiviteit van waarnemers in vredesope-
raties op de Balkan, 1991-1995’ van Dion Landstra, 384 p., € 39,50, is een uitgave van 
Boom uitgevers Amsterdam i.s.m. het NIMH, ‘s-Gravenhage.  

De ACOM mag drie exemplaren van dit boek, beschikbaar gesteld door de uitgevers, 
verloten onder de leden. 

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, registratie-
nummer en de titel van het boek. Reageren kan tot 23 december 2022.

V E R L OT I N G

Dion Landstra

Het bloedig uiteenvallen van het oude Joegoslavië, decennia met harde hand bijeengehouden 
door Josip Broz ‘Tito’, was aanleiding voor militaire interventie door de internationale gemeen-
schap. VN-blauwhelmen en (vredes)missies onder andere vlag, deden jaren verwoede pogingen 

om de strijdende partijen uit elkaar te houden en het bloedvergieten te beëindigen. 

1 Dion Landstra is gespecialiseerd in contemporaine militaire geschiedenis. De majoor van de Koninklijke 

Landmacht is momenteel werkzaam als docent Militaire geschiedenis bij het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie in ‘s-Gravenhage.
2 Promotie 28 september 2022 aan de Universiteit Leiden. 
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Overledenen
 

Lidmaatschap

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

Actievoorwaarden:
-Deze actie geldt alleen voor ACOM-leden
-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
De waarde van het welkomstcadeau kan niet om worden gezet in contanten
-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties
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Eibergen
Cornelis Gerardus Franciscus (Cees) 
Kuppens, 66 jaar, op 1 oktober.
Correspondentieadres: 

Amersfoort 
Jan van der Meer, 85 jaar, op 24 oktober.
Correspondentieadres: Familie Van der 
Meer, Galicië 25, 3831 JC Leusden. 

Apeldoorn
Geertje Jacoba (Gerie) Bos-Diekman, 
87 jaar, op 1 november.
Correspondentieadres: Mr. van Hasselt-
laan 31, 7316 DJ Apeldoorn. 

Ede
Cornelis (Cees) van Stokkum, 75 jaar, 
op 9 november.
Correspondentieadres: Utrechtsestraat-
weg 2k, 3911 TT Rhenen. 

Tilburg
Cornelia Maria Johanna (Corrie) Langer-
mans-van Loon, 82 jaar, op 15 november.
Correspondentieadres: Massenetlaan 17, 
5049 AD Tilburg. 

Oirschot
Christina Elisabeth Burger-van Geel, 
93 jaar, op 18 november.
Correspondentieadres: Familie Burger, 
Sint Pietersberg 18, 3825 GG Amersfoort.

Andelst
Cornelia Elisabeth (Corrie) Hobé-Hobé, 
70 jaar, op 18 november.
Correspondentieadres: De Henich 38, 
4014 NP Wadenoijen.

Noord
S.G. Meijer
Sminiastate 32
8926 MH LEEUWARDEN
Privé: 058-2669403 | Mob: 06-81951909

Oost
C.R. Evers
Esweg 12
7441 GD NIJVERDAL
Privé: 06-10831708

Midden
T. Boersma
De Cotelaer 6
3772 BN BARNEVELD
Mobiel: 06-15526744
E-mail: regiomidden@acom.nl

West
Ö. Köse
Lisdoddekreek 7
2353 JP LEIDERDORP
Mobiel: 06-24242889

Zuid
W.J.R. van Mol
Kloostertuin 55
5741 BW BEEK EN DONK
Mobiel: 06-46154093

Regiosecretarissen

25 jaar lid
Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
B.M. Bartelings (SGT), A.C. Campbell 
(MAJbd), 
R.E. Hessels (AOO), J.P. Krul (AOO), 
S.A. Laveist (SM), E.R. Stolk (SGT-1).

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig
lidmaatschap is onlangs uitgereikt aan
onderstaande leden:
A.E.H.P. Arts (MAJ), T.J.A.M. Bonants 
(AOObd),
J.H. Dijkstra (AOObd), J.M.T.M. Janssen 
(AOObd),
R.F. Makelaar (AOObd), D.H. Rozema 
(SMbd), 
B.T. Wijnja (AOO). 

50 jaar lid
De hieronder genoemde leden kregen
kortgeleden het ACOM-insigne voor
50-jarig lidmaatschap opgespeld:
K.H. Aldenkamp (SMbd), R.J. Boom 
(MAJbd), 
P.C. Buhrmann (SMbd), W.H.J. de Graaf 
(KAPbd)
J.J.M. Hermans (AOObd), K.D.R. 
Lammertsma (AOObd), 

H.H. Roelofs (AOObd), E.T. Schipper 
(SMbd), 
C.J. Schut (AOObd), A.J. Verbunt (AOObd), 
E.H. Witteveen (KAPbd).

60 jaar lid 
Onderstaande leden mochten laatst het
ACOM-insigne voor 60-jarig lidmaatschap
in ontvangst nemen:
Mw. G.A.C.M. Balk-van Helvoirt (postuum), 
H.E. van Beek (KAPbd), A.L. Dekkers 
(AOObd), 
G.C. Goos (AOObd), K.N. Hoekstra (KAPbd), 
J. Koolstra (AOObd), R.C.M. van Meer 
(KAPbd),
A. van Oostrum (AOObd), T. Tigchelaar 
(ELTbd), 
J.F.H.T. Theunisse (AOObd), J. Verdonck 
(AOObd), 
A.F. Vermeulen (KAPbd), H.N.H. Voorbij 
(KAPbd), 
J. van Wijk (KAPbd).

70 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 70-jarig
lidmaatschap is onlangs opgespeld bij de
leden:
T.K.A. Betzema (AOObd), F. Bosch (KAPbd),
Mw. A. Dijkstra-de Lange, 
Mw. M.M. Lipman-Popelier, B. Vinke 
(SMbd).
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

Als lid van de ACOM krijgt u voor de duur van uw uitzending een gratis  
ongevallendekking. Voorwaarde is dat u uw uitzending meldt. Dit doet u door  
uw uitzendcertificaat aan te vragen!

Het ACOM Uitzendcertificaat biedt de volgende dekking:
• € 2.500,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
• € 5.000,- in geval van algehele blijvende invaliditeit door een ongeval;
In geval van gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval een evenredig  
percentage van € 5.000,-. 

DFD-Uitzendcheck
Bieden uw huidige verzekeringen de gewenste dekking, ook bij een uitzending?  
U wilt dat uw zaken goed geregeld zijn. Als lid van de ACOM kunt u gebruik maken van de 
DFD-uitzendcheck. Bij de check worden uw verzekeringen gecontroleerd en ontvangt u 
advies. Zo bent u goed voorbereid en hebben u, uw partner of andere gezinsleden er geen 
omkijken meer naar. De uitzendcheck is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Waar vraagt u uw uitzendcertificaat en uitzendcheck aan?
•  Ga voor het aanvragen van uw uitzendcertificaat en uitzendcheck naar  

url: http://fd7.formdesk.com/dfd/ACOMuitzendcertificaat of,
• Bel met 040 20 73 100 (kies 4) of,
•  Stuur een e-mail naar info@acom.nl o.v.v. ‘Ik word uitgezonden’. Geef hierin uw  

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.

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

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

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

Buiten kantooruren kunt u een  
boodschap inspreken. U wordt de eerstvol-
gende werkdag teruggebeld.

Afdeling Georganiseerd Overleg,  
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: N. van Ginkel

Afdeling Juridische Ondersteuning:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
De afdeling is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 08.45 uur - 11.45 uur.
Telefonisch spreekuur senioren:  
elke dinsdag en donderdag van  
10.30 uur - 12.30 uur.

Al enige jaren kunnen ACOM-leden zich bij de ACOM aanmelden voor de 
gratis aanvullende Reis- en Ongevallenverzekering bij uitzending.  
Zij kunnen daarvoor bellen met telefoonnummer: 030-2020320.  
Samen met u wordt dan bekeken of deze verzekering ook op u  
van toepassing is.

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel en wordt 
uitgegeven door en onder verantwoordelijk-
heid 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. Biervliet
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 06 51 21 82 60

De Algemeen Christelijke Organisatie van 
Militairen (ACOM) is aangesloten bij de 
Christelijke Centrale van Overheids- en 
Onderwijspersoneel (CCOOP), de Europese 
Federatie van het Overheidspersoneel  
(EUROFEDOP) en de Stichting Werknemers- 
en vrijwilligersbelangen Vrede en Veiligheid 
(SWVV).

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant W. Bos
Rabbijn D.M. Sebbag 
Pandit K. Bisseswar
Imam (vacant)

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

JOUW BELANG: 
ONS WERK! JUIST NU!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

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

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


