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• C-LAS Wijnen: ‘Naar een sterke, duurzame, efficiënte krijgsmacht’

• 70 jaar na de grootste natuurramp die Nederland de vorige eeuw trof

• SOD: nog geen periodieke aanpassing huidige kilometervergoeding



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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In vele opzichten is de oorlog in Oekraïne iets wat in 
meerdere perspectieven het nieuws bepaalt. En 
terecht, want wat een immens leed voor de inwoners 
van dat land in het algemeen en voor de militairen en 
hun familie in het bijzonder. Maar daar stopt het 
wereldwijde leed niet mee. 

Turkije en Syrië zijn zwaar getroffen door een enorme 
aardbeving en ook daar is het leed niet te overzien. 
Ook daar vele doden en gewonden, ontwrichte 
gezinnen en een enorme ravage. 

Voor de defensieorganisaties wereldwijd, en zeker 
voor die van Nederland, wordt elke dag weer 
bevestigd hoe triest we ervoor staan door de 
decennialange bezuinigingen. Als Nederland essentiële 
zaken wil doneren aan Oekraïne begint het eeuwige 
dilemma. We kunnen niet weggeven wat we decennia-
lang hebben afgestoten en feitelijk kunnen we wat nog 
niet is afgestoten nagenoeg niet missen. 

Hoe vaker we iets van het eigen nog in gebruik zijnde 
materieel en materiaal weggeven hoe erger het gemis. 
Dat zorgt er ook voor dat we als Nederland vaker zaken 
opkopen en dan doneren. Een voorbeeld hiervan: de 
gedoneerde tanks. 

Nederland heeft al veelvuldig materieel, materiaal en 
munitie aan Oekraïne verstrekt en gaat nu dus samen 
met Duitsland en Denemarken ongeveer honderd 
Leopard 1-A5 tanks, reserveonderdelen en munitie 
kopen en leveren aan Kiev. Opvallend daarbij is dat het 
om tanks gaat die niet alleen “al wat ouder zijn” maar 
ook nog gereviseerd en gemoderniseerd moeten 
worden. 

Wellicht kunnen er daarvan dit jaar slechts 20 tot 25 
stuks geleverd worden aan Oekraïne, de rest volgt dan 
pas volgend jaar. Vooralsnog zullen de Leopard 2-6 
tanks die Nederland van Duitsland least geen deel 
uitmaken van zendingen. Dit maakt weer eens 
duidelijk hoelang het duurt voor zwaar materieel 
beschikbaar komt. Het is naar mijn mening dan ook 
essentieel om, naast de schenkingen die Nederland 
terecht doet aan Oekraïne, met de grootst mogelijke 
urgentie bestellingen te plaatsen om de Nederlandse 
defensie te versterken. “Just in time” bestellingen 
plaatsen is allang geen optie meer.  

Ook de ramp in Turkije maakt dat weer eens duidelijk. 
Daar naartoe vertrekt, ongeveer op het moment dat ik 
dit voorwoord schrijf, een Nederlandse C-130 
(transportvliegtuig) met aan boord, naast de beman-
ning en ondersteuning, medische specialisten van het 
Centrum voor Mens en Luchtvaart. Een zeer belang-
rijke humanitaire ondersteuning in deze trieste situatie. 

Goed dat Defensie deze ondersteuning stuurt om 
mensen medisch te kunnen evacueren. Maar wel 
zorgelijk als we beseffen dat we slechts 4 van deze 
C-130’s hebben bij Defensie, 2 uit de jaren ’90 en twee 
uit 1978 en 1984. Oude ‘strijders’ die al jaren op de 
nominatie staan om vervangen te worden en die dan 
ook vaker aan de grond staan dan dat ze inzetbaar zijn. 

Op dit moment is dus slechts één toestel aangeboden 
voor humanitaire doeleinden, maar meer vliegen er 
dan ook niet. En toch heeft men het al jaren over de 
vervanging van deze militaire werkpaarden. Defensie 
heeft ooit bekend gemaakt dat ze vervangen zouden 
worden door toestellen van de Braziliaanse fabrikant 
Embraer (het type Embraer C-390 Millennium). 

Defensie maakte in de zomer van 2022 bekend dat dit 
de vervanger zou worden en dat die toestellen vanaf 
2026 geleverd zouden worden. Daarna volgden slechts 
veel geruchten en verhalen, maar of de vliegtuigen nu 
daadwerkelijk besteld zijn en of ze daadwerkelijk 
geleverd gaan worden (vanaf 2026) blijft vooralsnog in 
het vage. Dit zijn uiteraard maar enkele voorbeelden 
van zaken die aandacht verdie-
nen maar het belangrijkste is 
dat er vaart gemaakt zal 
moeten worden bij het 
besluiten over en verwerven 
van heel veel (soorten) 
materieel en materiaal, in het 
belang van Defensie, het 
belang van Nederland en het 
belang van de wereldvrede.

U W  VO O R Z I T T E R

Inleveren kopij ACOM Journaal
#03-23:  13 februari
#04-23  20 maart

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

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. 
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N I E U W SN I E U W S

Volgens wethouder Bob Roelofs (Openbare 
Ruimte) krijgt de stad hiermee “een blijvende 
herinnering aan jonge mensen die zich 
hebben ingezet voor de vrijheid van anderen. 
Wij kunnen en mogen nooit vergeten hoe 
langrijk het werk is dat onze veteranen voor 
vrede en veiligheid hebben verricht”, aldus de 
gemeentebestuurder. 

Nationaal project
Bij de officiële naamgevingsceremonie op het 
stadhuis waren nabestaanden, vertegenwoor-
digers van het ministerie van Defensie en de 
Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS) 
aanwezig. Daarbij werden de naamborden 
voor de viaducten symbolisch onthuld.

De veteranenvernoeming van de viaducten 
maakt onderdeel uit van het nationale project 
‘Vernoeming Omgekomen Militairen tijdens 
Missies op Infrastructuur Kunstwerken’. 
Oogmerk is de samenleving op deze wijze 
zicht te geven op militairen die in het recente 
verleden het leven lieten in missiegebieden. 
In het kader van het project zullen landelijk 
zo’n 45 viaducten worden vernoemd naar 
omgekomen militairen. Het project wordt 
ondersteund door de ministeries van Defen-
sie en van Infrastructuur en Waterstaat. 

Nieuwe namen viaducten
Kapitein Ber Kamevaar, 27 augustus 1927, 
Arnhem. Hij overleed op 18 maart 1953 

tijdens zijn inzet in het Nederlands Detache-
ment Verenigde Naties (NDVN). In de 
Samichen Vallei liep hij in een hinderlaag 
waarbij hij dodelijk werd getroffen door 
granaatscherven. Ber Kamevaar is begraven 
op de United Nations Memorial Cemetery 
Busan in Korea. Het viaduct krijgt de naam 
‘Kapitein Ber Kamevaar’.

Sergeant Arie van Vlaanderen, 5 december 
1925, Arnhem. Van Vlaanderen maakte 
eveneens deel uit van het NDVN. Hij kwam 
op 28 augustus 1952 om het leven bij een 
vijandelijke aanval nabij Chowon. Arie van 
Vlaanderen is begraven op de United Nations 
Memorial Cemetery Busan te Korea. De naam 
van het viaduct: ‘Sergeant Arie van Vlaande-
ren’.

Soldaat der 1e klasse Jeffrey Broere, 1 april 
1974, Gouda. Hij stierf op 29 maart 1995 in 
Simin Han (Bosnië-Herzegovina) aan zijn 
verwondingen ten gevolge van een aanval 
met mortiergranaten. Broere maakte deel uit 
van de United Nations Protection Force 
(UNPROFOR) missie in voormalig Joegosla-
vië. Jeffrey Broere was gelegerd op de Oranje 
Kazerne in Schaarsbergen (A-Cie 13 InfBat 
LMB). Hij is begraven op de Gemeentelijke 
Begraafplaats in Lekkerkerk. Het naar hem 
vernoemde viaduct heet voortaan: ‘Soldaat 
der 1e klasse Jeffrey Broere’.

Viaducten A12 bij Arnhem vernoemd 
naar omgekomen militairen

Drie militairen die omgekomen zijn bij vredesmissies krijgen een blijvend eerbe-
toon van de gemeente Arnhem. Drie viaducten over de A12-Europaweg worden 

vernoemd naar sergeant Arie van Vlaanderen, kapitein Ber Kamevaar en soldaat 
der 1e klasse Jeffrey Broere.

‘Blijvende herinnering aan inzet voor de vrijheid van anderen’

Foto: Gemeente Arnhem. 
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MexicaanseHond
De koopman en de dominee in de polder
In Nederland wint de koopman het altijd van de dominee; wordt 
althans gemeenlijk gezegd. Als Mexicaan (Chihuahense) geloof ik 
dat graag op de (doorgaans) blauwe ogen van de beweerder van dit 
gevleugelde woord. 

Want neem nu het geweeklaag, gejeremieer, gezever dat laatstelijk 
weer opstak in de chique burelen van ASML (Global HQ) in de 
Brabantse beemden. ASML is een Philips-loot, indertijd uitgebot in 
het wereldberoemde Natlab, - de kraamkamer van het voormalige 
Eindhovense multinationale elektronicaconcern. 

Helaas is het eens zo geniale breinkind van Gerard Philips (en zijn 
geldschietende vader Frederik), middelerwijl verwelkt tot een 
bijna ‘zieltogende’ maker van medische apparatuur te 020. - Ooit 
de (elektronica)trots van Nederland die vandaag de dag claim- en 
letselschadeadvocaten achter zich aankrijgt wegens het aan de man 
brengen in Amerika van apneuapparaten waarin schadelijke stoffen 
zouden zijn verwerkt. 

Uitgevlogen technische bolleboos ASML, maakt te Veldhoven o.a. 
zeer geavanceerde chipmachines die men ook aan de Volksrepu-
bliek China slijt. Amerika reageerde misnoegd maar ook onze eigen 
Defensie is niet geamuseerd en ze adviseerde in 2020 de regering 
dan ook dringend de export van die wonderchipmachines van 
ASML naar China te verbieden. 

Defensie waarschuwde onder meer voor “grote veiligheidsri-
sico’s”. Met die machines zouden de Chinezen sneller in staat 
zijn geavanceerde wapensystemen te produceren. “Een zeer 
ongewenste ontwikkeling vanuit het oogpunt van de nationale en 
internationale veiligheid”, oordeelde Defensie. 

Je zou denken dat the powers that be annex scherpe geesten in 
hun luxueuze hoofdkantoor in Veldhoven zich ernstig achter de oren 
zouden krabben. Maar helaas, niets is minder waar. Men verloor 
zich in het roepen van ‘ach en wee’; in stampvoeten, foeteren en 
sakkeren. Trouwens, de media, ook op de rechterflank, toeterden 
in dat opzicht een ferm partijtje mee: ‘Amerika schrijft ons weer de 
wet voor’; ‘Wij verliezen onze unieke marktpositie in deze sector 
zonder dat het iets substantieels schuift’ en meer van hetzelfde 
laken. Ja, wat u zegt, daar is weer de koopman die de dominee 
andermaal zijn hielen laat zien. 

Intussen blijven wij, Nederland, de westerse wereld, in menig 
opzicht en in toenemende mate afhankelijk van de Volksrepubliek 
China die in 2049 het machtigste land ter wereld 
moet zijn volgens de Xi Jinping presidentiële doc-
trine. Sluipenderwijs verbreidt en verdiept China zijn 
gelaagde invloed in de daarvoor ontvankelijke landen in Noord- maar 
met name Zuid-Europa, in Afrika (overigens ook een geliefd speel-
veld van Rusland), Latijns-Amerika, het Caribisch gebied. Europa, 
de westerse wereld kijkt er beteuterd en vooral werkeloos naar 
en weet zich nu al verslagen: letterlijk eruit geschopt in sommige 
voorheen ‘francofiele’ landen. 

China dat nu zo zelfbewust en vermetel is dat het geen terughou-
dendheid of schroom toont bij het loslaten van spionage, eh… 
weerballonnen op en boven de Verenigde Staten, de machtigste 
(hoe lang nog?) tegenspeler, China dat lijkt aan te sturen op een 
frontale botsing met diezelfde antagonist over Taiwan. Dat wordt 
een volstrekt ander kopje thee dan wat wij nu geserveerd krijgen in 
Oekraïne, naar wij vrezen.

Over Oekraïne gesproken. De luipaard (een gereviseerde eerste 
versie) is eindelijk losgebroken uit het streng bewaakte dierenver-
blijf van Olaf Scholz. Daar waren ongekende externe druk en tal van 
paai-acties voor nodig. Maar het allerwegen als formidabel geduide 
vechtbeest dat zolang aan de ketting lag, mag dan straks, hopelijk 
nog op tijd, de bevrijding van de Donbas en andere geannexeerde 
Oekraïnse regio’s gaan inleiden. Met name nu een massaal Rus-
sisch lenteoffensief op til schijn te zijn. 

Tot slot, een constante, een ernstige zorg: de niet aflatende belege-
ring van de democratie. De autoritaire, antidemocratische krachten 
rukken in falanx op om democratische instituties aan te vallen. 
Uiterst gevaarlijk en bedenkelijk wordt het bovendien als ze kunnen 
rekenen, nee, als ze worden gecoacht en geregisseerd door politie-
diensten en (onderdelen van) het leger zoals laatstleden in Brazilië. 

Horden aanhangers van oud-president Bolsonaro (bolsonaristas) 
konden op acht januari 2023, gefaciliteerd door de hermandad, mi-
litairen en (leden van) veiligheidsdiensten, ongehinderd rampokken 
in het parlement en de kwartieren van de pas gekozen president 
‘Lula’ da Silva. De aanstichters gebruikten daarbij ogenschijnlijk de 
draaiboeken van de trumpisten die op 6 janu-
ari 2021 het Capitool bestormden in een 
alles of niets poging om de rechtmatige 
verkiezing van de Democraat Joe 
Biden ongedaan te maken. 

En ja, ook hier te lande toejuichin-
gen in de (social) media (Twitter!) 
van antidemocraten, hun claqueurs 
en meelopers. Waakzaamheid en 
krachtig tegenspel zijn dan ook gedurig 
geboden!

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
Februari  24 februari  23 februari  23 februari
Maart   24 maart 23 maart  23 maart

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

Dit staat onder meer in het Jaarplan 2023 van de 
Kustwacht dat minister van Defensie Kajsa Ollong-
ren, onder wie de organisatie ressorteert, op 27 
januari jl. aan de Tweede Kamer stuurde. 

Versterking grenstoezicht
Het nieuwe Kustwachtpersoneel, ca. 265 ‘voltijdse’ 
kustwachters, “zal zoveel als mogelijk worden 
geworven in het Caribisch deel van het Koninkrijk”, 
aldus minister Ollongren verder. Als ‘round-the-
clock’ organisatie met adequaat personeel en 
(nieuw) materieel, gaat de Kustwacht substantieel 
bijdragen “aan de versterking van het grenstoezicht”. 

Meer personeel en 
materieel voor Kustwacht 
Caribisch Gebied

KWCARIB wi l  u i tgroeien tot 

'24/7 opererende organisat ie '

De Kustwacht voor het Koninkrijk der 
Nederlanden in het Caribisch gebied 

(KWCARIB) wil uitgroeien tot een “24/7 
opererende organisatie” die gebruikmaakt 
van “Intelligence Gestuurd Politieoptreden 
(IGP) in het maritieme domein”. Om dit doel 

te bereiken in 2025 gaat KWCARIB met 
name meer personeel aantrekken. 

De Johan Willem Frisokazerne in Assen wordt niet 
afgestoten en blijft de thuisbasis van 13 Infanteriebataljon 

(Luchtmobiel). Dit schrijft staatssecretaris van Defensie 
Christophe van der Maat in een brief aan de Tweede Kamer. 

De kazerne blijft ook huisvesting bieden aan de Koninklijke Militaire Kapel, 
ondersteunende diensten en eenheden, zoals catering en gezondheidszorg. 
Wel verkast het opleidingsinstituut School Noord naar de Johannes Postka-
zerne in Havelte. 

Het kazerneterrein wordt evenwel aanzienlijk kleiner. Defensie vertrekt uit 
de kenmerkende monumentale panden en draagt die over aan het Rijksvast-
goedbedrijf. De ‘restlocatie’ wordt à raison van vijfenzeventig miljoen euro 
duurzaam vernieuwd.

Assen behoudt Johan Willem 
Frisokazerne en Luchtmobiel
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Appellijsten reservisten: 
huidige problematiek en vooruitzichten

Alle reservisten kennen het verschijnsel ‘appellijst’. Een appellijst is niets anders dan de registratie 
van de aanwezigheid bij opkomsten van de reservist. Vroeger was dat een papieren document waarop 

onder andere de naam en de aanwezigheidsuren van de betreffende reservist werd genoteerd. 

Vervolgens werd dit document dan 
geaccordeerd en gereedgemaakt 
voor uitbetaling van de aanwezig-
heidsuren. Een ouderwets en 
achterhaald systeem. In het 
huidige IT-tijdperk zijn er mogelijk-
heden genoeg om dit op andere 
wijze te regelen. 

Ondeugdelijke controlefunc-
tie

Het papieren systeem heeft als 
nadeel dat het logistiek een 
moeizaam proces is. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het moeten 
opsturen c.q. overhandigen aan 
andere personen voor verwerking 
en ook de controlefunctie op de 
juiste invoer niet te vergeten. Door 
dit soort handelingen kan het ook 
nog gebeuren dat betalingen te 
laat plaatsvinden of zelfs helemaal 
niet. 
Het kwam nogal eens voor dat 
appellijsten zoekraakten. Boven-
dien is er geen goed functione-
rend controlesysteem of iedereen 
de appellijst DFE 313 formulier 
individueel of via de groepsappel-
lijst DFE 314 formulier, (correct) 
heeft ingevuld binnen het tijdvak 
dat daarvoor staat. Al met al een 
omslachtig systeem dat als het 
ware om fouten vraagt.

Ook de ‘vier-ogen-controlefunctie’ 
lijkt te zijn vervallen. Met de ‘vier 
ogen-controle’ wordt bedoeld dat 
één persoon de gegevens/uren 
invoert en een tweede persoon de 
juiste invoer van de verstrekte 
gegevens c.q. appellijsten contro-
leert. Dat was een prima systeem 
waardoor foute invoer zoveel 
mogelijk werd vermeden.

Robotisering en digitalise-
ring

Er zijn momenteel tussenoplossin-
gen mogelijk. Bijvoorbeeld het 
inscannen van de appellijst de zgn. 
DFE 313/DFE314 formulieren en 
versturen via de intranetmail naar 
de leidinggevende of de bevoegde 
autoriteit. Deze methode is 

weliswaar sneller maar men heeft 
nog altijd niet de mogelijkheid om 
te controleren of de opgegeven te 
declareren uren zijn verwerkt. Dat 
kan pas op het loonstrookje. 
Binnen Defensie is er evenwel de 
mogelijkheid om vanaf een 
bepaalde datum de nog te 
verstrekken loonstrook in te zien.
Een andere methode is het 
robotiseren van betalingen. Dat 
houdt in dat de voor Defensie 
gewerkte uren in de robot worden 
verwerkt en vervolgens worden 
uitbetaald. Maar ook dit systeem 
kent bijvoorbeeld als nadeel dat 
men niet per maand hetzelfde 
salaris ontvangt. 
Niet tijdige verwerking van de 
gewerkte uren binnen Defensie is 
een aspect dat onthouden moet 
worden als men later minder uren 
per week gaat c.q. moet werken. 
Dit is van belang indien men in 
aanmerking komt voor de Werk-
loosheidswet (WW) en eventueel 
een Bovenwettelijke WW (BWW). 
Je moet dan wel bij het Uitvoe-
ringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen (UWV) aangeven dat je nog 
recht hebt op achterstallig loon. 

Ter opfrissing weer even de WW 
en BWW regels: 
U heeft recht op WW:
•  U verliest vijf of meer uren per 

kalenderweek of als u, indien u 
minder dan tien uur per week 
werkte, tenminste de helft van 
het gemiddeld aantal arbeidsu-
ren per kalenderweek verliest. 

•  U bent beschikbaar voor arbeid
•   Tevens is er een weken en jaren 

eis.

U heeft recht op BWW:
•  U voldoet aan de gestelde regels 

voor een WW uitkering.
•  Voor bepaalde leeftijdsgroepen 

(vanaf 40/50 jaar) en vanaf zes 
of tien aaneengesloten dienst-
jaren zijn er extra gunstige 
aanvullende maatregelen van 
toepassing. 

Uiteraard nu weer het vervolg van 

het niet uitbetaald zijn van alle 
gewerkte uren:
Indien men dit nalaat en UWV gaat 
werken met de dan bekende 
gegevens is er kans op een lager 
dagloon en dus een lagere 
uitkering. Je moet dus ZELF de 
verdiensten die nog niet zijn 
uitbetaald aangeven bij het UWV. 
Dit alles is in de regelgeving terug 
te vinden in het Dagloonbesluit 
werknemersverzekeringen art. 4 
en in het Burgerlijk wetboek, de 
algemene regel art. 623 genaamd 
Tijdstip van betaling. 
 
In het Burgerlijk wetboek is 
vastgelegd wanneer de uitbeta-
ling voor verrichte diensten 
geregeld dient te zijn. Defensie 
heeft geen eigen betaalregels en 
volgt dus de regels van het 
Burgerlijk wetboek. De exacte 
regel is dat u uw loon ontvangt 
uiterlijk één maand na de maand 
waarin u de werkzaamheden voor 
Defensie heeft verricht. Al met al 
een systeem waarop een 
heleboel verbeterpunten toepas-
baar zijn. 

Een nieuw (tussentijds) systeem 
waarbij de gebruiker op een 
prettige wijze zijn aanwezigheid 
kan noteren c.q. invoeren, zou 
welkom zijn. Defensie zelf was al 
langere tijd bezig om het hele 
systeem rondom appellijsten de 
DFE 313en DFE 314 formulieren te 
digitaliseren, - hierbij speelt ook de 
robotisering een rol. Defensie 
heeft aangegeven e.e.a. via pilots 
dit jaar verder te ontwikkelen en 
uiteindelijk vorm te geven.

Het is uw recht en uw belang dat u 
op een gebruiksvriendelijke 
methode, correct en op tijd uw 
salaris van Defensie ontvangt. 

Heeft u vragen naar aanleiding van 
dit artikel neem gerust contact 
met ons. Wij helpen u graag met 
de benodigde informatie.

Well icht  nog dit  jaar  invoer ing gebruiksvr iendel i jker  methode 

N AT R E S
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VAC AT U R E

De ACOM zoekt een chef 
bedrijfsbureau/administratie

Wij zoeken:
Voor ons kantoor zoeken wij een chef 
bedrijfsbureau/administratie. Deze 
functie komt op 1 juli a.s. vrij. 
De kandidaat die wij zoeken heeft 
onder meer ervaring met het aanstu-
ren van een administratie afdeling. Zij/
hij vindt het een geknipte uitdaging 
om in overleg met het dagelijks 
bestuur de administratie afdeling 
toekomstbestendig te maken, te 
optimaliseren en aan te sturen. Onze 
gewenste man/vrouw is de vitale 
schakel tussen ‘administratie’ en 
‘dagelijks bestuur’: algemeen voorzit-
ter en algemeen secretaris, aan wie 
hij/zij verantwoording aflegt.

Het administratieteam waaraan de 
chef leiding geeft bestaat uit 4 
medewerkers. Hun werkzaamheden 
behelzen o.a.: secretariële ondersteu-
ning aan het dagelijks bestuur; 
financiële- en ledenadministratie van 

de ACOM; administratieve ondersteu-
ning van het bestuur, de juridische 
afdeling en de belastingservice.

De chef bedrijfsbureau/administratie is 
verantwoordelijk voor het accuraat 
(laten) uitvoeren van de administra-
tieve processen binnen de ACOM. Zij/
hij begeleidt en coacht, waar nodig, 
het administratieteam. Binnen deze 
functie heb je een grote mate van 
verantwoordelijkheid en zelfstandig-
heid.

Wij vragen:
•  Minimaal MBO werk- en denkniveau
•  Ervaring met verschillende soorten 

administratie en met Microsoft 
Office

•  Goede beheersing van de Neder-
landse taal in woord en geschrift.

•  Affiniteit met, en bij voorkeur 
ervaring binnen, Defensie.

• Resultaat- en initiatiefgerichtheid

• Een goede sociale teamspeler
•  Daadkracht en tegelijkertijd flexibili-

teit.

Wij bieden:
•  Een uitstekend voorwaardenpakket 

afgestemd op ervaring en opleiding-
sniveau

•  Een open, informele bedrijfscultuur 
waarin je mening telt

•  Ruimte voor nieuwe initiatieven en 
ideeën.

Belangstelling?
Stuur je CV naar info@acom.nl. 
We nemen dan contact op en 
vertellen je graag meer over de 
ACOM en in het bijzonder de functie 
van chef bedrijfsbureau/administratie.

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

De ACOM is een vakbond voor met name Defensiepersoneel, die de 
belangen behartigt van (voormalige) militairen en burgerpersoneel. 

Op ons kantoor in Zeist is een team van 18 gemotiveerde 
medewerkers daar dagelijks intensief mee bezig. 
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Verpl ichte vaccinat ie  voor  inzet  krachtens 'VJTF land'

In het SOD van zes en acht december 2022 is uitgebreid gesproken over het al dan niet 
verlengen van de tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19 (TRVC). 

Stand van zaken verplichte 
COVID vaccinaties

Met een (relatief korte) verlenging van de 
TRVC zou de CCOOP, de centrale waar de 
ACOM deel van uitmaakt, hebben kunnen 
instemmen maar in die vergadering ontstond 
ook discussie over het effect daarvan. De 
voorzitter van het SOD wilde daar namelijk 
aan koppelen dat ook alle oude aanwijsbe-
sluiten verlengd zouden worden. Dat ging 
onze vertegenwoordigers te ver. 

Er was immers al in juli 2022 overeengeko-
men dat alle aanwijzingen periodiek herijkt 
zouden worden op basis van actuele gege-
vens en daar was niets mee gedaan. Andere 
centrales (dus bonden) hadden daar geen 
bezwaar tegen mits dit tot uiterlijk 31 juli 
2023 zou zijn. Aan het eind van de behande-
ling van dit onderwerp werd door de andere 
centrales ingestemd met het voorstel om de 
TRVC te verlengen tot 31 december 2023 en 
de op dat moment lopende aanwijzingen te 
verlengen tot 31 januari 2023. Conform het 
Besluit georganiseerd overleg in de sector 
Defensie staat het besluit dan vast en dat 
hebben we te respecteren. 

VJTF land
Inmiddels is er ook een besluit genomen in-
zake de verplichte vaccinatie voor de “inzet” 
in het verband van Very High Readiness Joint 
Task Force (VJTF land). Door middel van de 
nota SOD/23.0086 is op 2 februari jl. im-
mers bekend gesteld dat de vaccinatie tegen 
COVID-19 verplicht werd voor militairen die 
individueel zijn aangewezen voor verrichtin-
gen in het kader van VJTF land. Overigens 
geldt deze verplichting vooralsnog tot uiterlijk 
1 juli 2023.

Wij hebben geconstateerd dat er tot en met 

31 januari geen besluit is genomen over de 
vaccinatieverplichtingen die immers, op basis 
van het meerderheidsbesluit in het eerder 
genoemde SOD, verlengd waren tot 31 
januari. Onze conclusie was dan ook dat het 
blijkbaar niet nodig was om de vaccinatiever-
plichtingen te verlengen. Daarnaast heeft, 
voor zover ons bekend, nog niemand een 
individuele, voor beroep vatbare beslissing 
ontvangen waardoor men individueel zou zijn 
aangewezen voor verrichtingen in het kader 
van VJTF land.

Wij hebben derhalve op 7 februari jl. aan de 
voorzitter van het SOD gevraagd of hij onze 
conclusie deelde dat er op dat moment voor 
geen enkele militair de verplichting geldt 
om zich te laten vaccineren en hierop werd 
bevestigend geantwoord. Er was immers, 
op dat moment, uitsluitend een verplichting 
inzake VJTF land en die kan pas worden 
opgelegd nadat de betreffende militairen in-
dividueel zijn aangewezen voor verrichtingen 
in het kader daarvan.

Momentopname
Uiteraard is ook dit slechts een moment-
opname. De verplichting geldt immers wel 
vanaf het moment dat militairen daadwerke-
lijk (op basis van een voor beroep vatbare be-
slissing) zijn aangewezen voor verrichtingen 
in het kader van VJTF land. Uiteraard kan het 
ook worden verplicht voor andere vormen 
van inzet of werkzaamheden in een gebied 
buiten Nederland als daartoe een besluit 
genomen wordt. 

Indien er nieuwe besluiten dienaangaande 
genomen worden zult u die in ieder geval 
ook terugvinden op www.acom.nl. 

S O D
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De vraag werd eigenlijk zomaar terloops gesteld tijdens een bijeenkomst van geestelijk 
verzorgers bij de Landmacht. Bedoeld werd of de Nederlandse krijgsmacht in NAVO-verband 

een Russische aanval op het Westen zou kunnen weerstaan. In geval het conflict in Oost-
Europa escaleert en we allemaal bij de oorlog, die daar woedt, betrokken zouden raken. 

Nu gaat het mij niet om het formuleren van 
een antwoord op die vraag. Want hoe zou ik 
die als militaire leek kunnen beantwoorden? 
Toch bleef de vraag wel bij mij hangen en 
maakte het wel het een en ander los. In de 
allereerste plaats meer vragen. Want hoe 
bepalen we dat, of we er klaar voor zijn? En 
wíe zou dat kunnen bepalen? Militair strate-
gen? Goed om hun opinies te vernemen, maar 
eensluidend (b)lijken die niet te zijn. En hoe zou 
dat ook kunnen? 

Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, zoals 
bijvoorbeeld het weer, militair overwicht – 
maar wat is dat precies?, motivatie van de 
strijders ter plekke, hun uitrusting en nog 
zoveel meer. Veel gewonden en doden die 
tijdens oorlogsgeweld vallen, worden niet door 
kogels geveld, maar door bovengenoemde 
factoren. En wie is in staat dit allemaal volledig 
in kaart te brengen en een compleet overzicht 
te creëren?

Voldoende uitgerust of toegerust.
Een andere vraag, die bij mij naar boven kwam, 
n.a.v. de vraag zijn we er klaar voor, is: wat 
bedoelen we als we zeggen ‘er klaar voor te 
zijn’? Zijn we dan voldoende uitgerust, in de 
zin dat we voldoende materiaal hebben, zoals 
kleding, wapens en andere hulpmiddelen? Of 
zijn we dan voldoende toegerust, d.w.z. ge-
traind, geoefend en hebben we de beschikking 
over voldoende manschappen? Ook hier weer: 
hoe bepalen we wat genoeg is? Wat zal blijken 
genoeg te zijn en wie kan ons dat vertellen?
Wie berichten over het operationeel gereed 
zijn van onze krijgsmacht van nog maar een 
paar jaar geleden leest, ziet dat het er niet al 
te rooskleurig voor staat. Juist vanwege de 
inval in Oekraïne is dat wel aan het veranderen. 
Maar het weer opbouwen van een slagvaar-
dige krijgsmacht kost wel de nodige tijd. En 
krijgen we die tijd wel? 

We zouden de vraag, of we er klaar voor zijn, 
ook meer individueler of persoonlijker op 
kunnen vatten. Dan gaat het om de vraag of 
we onszelf in staat achten het gevecht aan te 
gaan. Desnoods van man tegen man, als het 
zover zou komen. Dan komt de oorlog echt 
dichtbij. Maar om heel eerlijk te zijn, tot op 
dit niveau heb ik zelf die vraag (nu) nog niet 
doordacht. En geloof, of hoop ik stiekem, dat 
het ook niet zo ver zal komen. 

Dat brengt me wel bij een meer algemener 
invulling of vertaling van de vraag of we er 
klaar voor zijn. Tijdens de missie naar Afghani-
stan in de periode 2006-2012 werd er wel eens 

gesproken over de zgn. sneuvelbereidheid. An-
ders vertaald, zou de vraag dan kunnen luiden: 
ben ik bereid te sterven in of voor dit conflict? 

Het woord sneuvelbereidheid is niet onomstre-
den overigens. Want wie wil dit nu? In principe 
toch niemand? Dat men het risico loopt tijdens 
inzet gewond te raken of in het ergste geval 
het leven te laten, is wat anders. En dit te 
weten of zich te realiseren is ook anders, dan 
de strijd ingaan om te sterven.

Memento mori
Maar een laatste gedachte die bij mij opkwam 
bij de vraag of we er klaar voor zijn gaat wel 
degelijk over de dood. In die zin geldt de vraag 
ieder mens, militair of niet. En is het een vraag 
die bij het leven hoort, omdat ons leven eindig 
is. Vroeger of later komt er een moment dat 
ons leven klaar is, maar zijn wij, of ben ik er 
dan wel klaar voor? Een oude wijsheid houdt 
het ons voor: ‘memento mori’, gedenk te 
sterven. Wat eigenlijk niet anders is dan: ben je 
er klaar voor? Maar hoe zorg je daar dan voor? 
Op welke manier kun je er voor zorgen goed 
voorbereid te zijn voor dat moment? 

Terwijl ik hierover wat aan het mijmeren was, 
hoor ik de over elkaar buitelende klanken van 
een vrolijk lied. Het is onze jongste zoon die 
op zijn blokfluit het ‘Hevenu shalom aleichem’ 
speelt. We brengen je vrede, betekent dat. 
Dat is het, denk ik dan, daar gaat het om. 
De shalom, de vrede. De vrede die God ons 
schenkt. Wie in, met of voor die vrede leeft, is 
er in eeuwigheid klaar voor. 

Krijgsmachtpredikant/Geestelijk verzorger 
Wim Bos

M E R K S T E N E N

Zijn we er klaar voor?
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Ontwikkelen en versterken benodigde competenties en kennis MC(-lid)

Als meer medewerkers zich kandidaat stellen 
dan de MC zetels telt, zijn er na de verkiezin-
gen kandidaten over die buiten de MC-boot 
vallen. Dat is een voordeel. Die kandidaten 
zijn reserve en kunnen MC-lid worden op het 
moment dat een MC-lid uit de MC gaat 
voordat de zittingsperiode voorbij is. 

Het staat iedereen vrij zich kandidaat te 
stellen of niet. Bent u de komende 2 jaar of 
langer bij de eenheid en twijfelt u of u zich 
verkiesbaar zal gaan stellen? Weet dat de 
MC goed werk doet voor de eenheid en de 
medewerkers bij de eenheid. Verder kunt u 
door en voor uw MC-activiteiten competen-
ties ontwikkelen en versterken.

Na de verkiezingen: welke compe-
tenties en kennis aanwezig?

Na de MC-verkiezingen wordt de MC 
samengesteld uit de kandidaten die zijn 
gekozen. De medezeggenschapscommissie 
heeft meerdere taken. Om de taken goed te 
kunnen uitvoeren heeft de MC kennis en 
competenties nodig. Het is mooi meegeno-
men als die er al zijn, maar de benodigde 
kennis en competenties kunnen ook in de 
zittingsperiode worden verkregen en 
verdiept. Een belangrijke factor is dat de MC 
een team is en als team de activiteiten 
uitvoert. De taken binnen een MC worden 
verdeeld over de MC-leden. Ook leden van 
een werkgroep van de MC kunnen MC-taken 
toegewezen krijgen. 

Medewerkers worden lid van een werkgroep 
van de MC met instemming van de MC. 
Denk hierbij ook aan degenen die zich 
kandidaat gesteld hebben voor de MC-ver-
kiezingen maar niet zijn gekozen en wel 
werkzaamheden voor de MC zouden willen 
verrichten. Zowel MC-leden als leden van 
een werkgroep hebben recht op tijd voor 
MC-activiteiten tijdens werktijd.

Nulmeting competenties en kennis
Om binnen de MC de taken goed te kunnen 
verdelen, moet bekend zijn welke competen-
ties en kennis binnen een MC nodig zijn. Zijn 
die bekend dan kan bekeken worden of de 
MC-leden die competenties en kennis 
hebben en in welke mate. Daarbij worden de 
individuele leden gevraagd welke competen-
ties ze zelf zouden willen inzetten voor de 
MC. Dat is de nulmeting. Uit die nulmeting 
komt naar voren welke competenties of 
kennis (verder) getraind zouden moeten 
worden. Voor MC-leden en ook voor werk-
groepleden kunnen vervolgens trainingen 
worden aangevraagd. Beide groepen hebben 

recht op het volgen van scholing ten bate van 
de medezeggenschap tijdens werktijd.

De uitslag van de nulmeting is alleen voor de 
MC, de MC-leden en de eventuele opleider. 
Het is niet de bedoeling dat het HDE of een 
leidinggevende op de hoogte is van de 
uitkomst van de nulmeting, tenzij het MC-lid 
die zelf wil delen. 

Met de uitkomsten van de nulmeting kan 
een eerste verdeling van de taken binnen de 
MC gemaakt worden. Bij de verdeling is het 
goed, als het kan, rekening te houden met 
eventuele vervanging als iemand (tijdelijk) 
niet beschikbaar is voor het MC-werk. 
Concreet betekent dat, dat voor elke taak 
een MC-lid/werkgroeplid en een vervanger 
wordt gevraagd. Als het nodig/mogelijk is 
wordt een taak door meerdere mensen 
gedaan.

Benodigde competenties en kennis 
voor MC-werk

Op grond van de taken en werkzaamheden 
van de MC wordt in de nulmeting in ieder 
geval gekeken naar competenties en kennis 
op het vlak van: het werken in een team; 
organiseren; communicatie; onderzoeken; en 
onderhandelen. 

- Competenties voor teamwork
In de MC behandelen de leden samen 
onderwerpen die van belang zijn voor de 
medewerkers bij de eenheid en van belang 
zijn voor het functioneren van de eenheid. 
De MC bestaat altijd uit meerdere personen. 
De grootte van een MC verschilt van 3 tot 19 
leden. Voor het goed draaien van het team is 
het belangrijk dat de MC-leden kunnen 
samenwerken.
Onderdelen van de competentie samenwer-
ken zijn: het steunen van elkaar en elkaar 
(durven) feedback te geven (positief en 
opbouwend); het onderkennen van elkaars 
kwaliteiten en die benutten door elkaars 
inbreng te vragen; het inbrengen van de 
eigen kwaliteiten; het kunnen luisteren naar 
elkaar; het houden aan de afspraken die 
samen zijn gemaakt. 

- Organiseren
Elk individueel MC-lid heeft ook een zekere 
mate van organisatievermogen nodig om de 
eigen activiteiten binnen de MC goed en 
tijdig uit te kunnen voeren. Daarnaast 
houden de leden samen overzicht op de 
voortgang van de werkzaamheden van de 
gehele MC om die te kunnen bijsturen als 
dat nodig is. Ook dat vergt organisatievermo-

Vorige maand kon u in deze rubriek in ACOM Journaal lezen over het gevuld krijgen 
van de medezeggenschapscommissie bij de eenheid (MC). Maar ook over het gevuld 
houden van de MC tijdens de zittingsperiode van 2 of 4 jaar. 

Zoveel  mogel i jk  kandidaten voor  de Medezeggenschapscommissie (s )
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Ontwikkelen en versterken benodigde competenties en kennis MC(-lid)

gen. 
Handig is om iemand binnen de MC richting 
en sturing te laten geven over de MC-activi-
teiten in zijn geheel. Deze door de andere 
leden benoemde leider (voorzitter) houdt het 
overzicht in de gaten en weet de individuen 
en de groep te inspireren en coachen waar 
dat nodig is.

- Communicatie
Tijdens zijn activiteiten voor de MC krijgt het 
MC-lid te maken met veel verschillende 
personen met verschillende belangen en 
vraagstukken. De communicatie met al die 
verschillende personen vraagt vaardigheid 
van het MC-lid op dat vlak. Ook binnen de 
MC is de onderlinge communicatie belang-
rijk. Elk MC-lid moet benaderbaar zijn voor 
anderen, kunnen luisteren, de werkwijze van 
de MC kunnen en durven uitleggen, kunnen 
doorverwijzen naar de juiste persoon binnen 
de MC, door kunnen vragen zonder al 
conclusies te trekken en uiteindelijk ook de 
adviezen en besluiten van de MC kunnen 
verwoorden. Niet elk MC-lid 
hoeft alle communicatieaspec-
ten tot in de puntjes te 
beheersen. Als voorbeeld kan 
het schrijven van adviezen of 
informatie van de MC voor het 
overleg met het HDE of voor 
de achterban aan een MC-lid 
worden overgelaten dat daar 
goed in is. Wel is het belangrijk 
dat ieder MC-lid benaderbaar is 
en moet kunnen doorverwij-
zen.

- Onderzoeken 
Een belangrijke competentie 
voor de MC is het kunnen 
onderzoeken van onderwer-
pen. Daar hoort de analyse van 
het onderwerp bij. Als de MC 
een onderwerp of probleem 
voorgelegd krijgt, zal dat niet al 
volledig onderzocht zijn en vaak 
zal er een belang bij zitten van 

degene/de groep die met het onderwerp bij 
de MC komt. Sommige verzoeken zullen al 
ideeën richting een gewenste oplossing 
bevatten of zelfs een gewenste oplossing. 
Belangrijk voor de MC is dan ook om de 
geleverde oplossingen te kunnen scheiden 
van het aangebrachte probleem en zelf uit te 
kunnen zoeken of meer aspecten en 
perspectieven belangrijk zijn voor het 
onderwerp. Uiteindelijk kan het onderwerp 
met de gevonden informatie in de MC 
worden besproken, in het overleg met het 
HDE en ook met de achterban en degene die 
het onderwerp heeft voorgelegd aan de MC. 

-  Onderhandelen
Uiteindelijk moet de MC kunnen onderhan-
delen. Oplossingen hebben meerdere kanten 
die niet voor iedereen hetzelfde uitpakken. 
Voor onderhandelen is het belangrijk de 
eigen belangen en doelen helder voor ogen 
te houden; aandacht te hebben en tonen 
voor de belangen en doelen van de ander; en 
actief oplossingen te zoeken die voor alle 
partijen aanvaardbaar zijn.

Maak gebruik van training
De genoemde competenties en kennis 
kunnen versterkt en ontwikkeld worden in 
de MC als team en bij het individuele MC-lid. 
Wij raden de MC’s aan om gebruik te maken 
van de MC trainingen die aangevraagd 
kunnen worden. Kijk voor trainingen op  
www.mcdef.nl

Een MC-lid heeft recht op minimaal 5 dagen 
training per jaar en een werkgroep lid op 
minimaal 3 dagen per jaar.

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

KMar Passagiersinformatie-eenheid Nederland 20 – 24 februari Gesloten

 (Pi-NL)

CZSK SBC OKM 27 februari Gesloten

CZSK Zr.Ms. Van Amstel 27 februari Gesloten

CLAS Bevoorrading en Transport Commando Niet bekend Gesloten

 (B&TCO)

BS COID 15 maart Gesloten

BS Defensiestaf 15 maart Gesloten

KMar ST-CKMar 3 – 7 april 13 februari

CZSK KMTO 11 april 21 februari

DOSCO Expertise Centrum Leiderschap Defensie 24 april 6 maart

 (ECLD)

CLAS Command & Control Ondersteunings- 26 april 18 maart

 commando (C2OSTCO)

CLAS Explosieven Opruimingsdienst Defensie 1 mei 23 maart

 (EODD) voor de kiesgroepen: KL, KM, KLu

Zoveel  mogel i jk  kandidaten voor  de Medezeggenschapscommissie (s )
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S O D
Over de ki lometervergoeding voor  (n iet - )  dagel i jks  re izen

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2020-2023 (AVW-akkoord) zijn de sociale partners voor 
het dagelijks reizen, een tegemoetkoming overeengekomen van negentien cent per kilometer. 

Dit tarief geldt vanaf 1 juli 2022 als berekeningsbasis voor de tegemoetkoming van het 
woon-werkverkeer bij dagelijks reizen. 

Nog geen periodieke aanpassing 
huidige kilometervergoeding

Voor niet-dagelijks reizen (tabel H) is de 
vergoeding afhankelijk van het aantal gereisde 
kilometer. Ze kan variëren van meer dan 
negentien cent per kilometer tot minimaal 
veertien cent per kilometer. 

Periodieke beoordeling en aanpas-
sing

In het AVW-akkoord is tevens vermeld dat 
de tegemoetkoming van negentien cent per 
kilometer aansluit bij het bedrag dat (op dat 
moment) onbelast kon worden vergoed. Over-
eengekomen is ook dat de sociale partners 
(Defensie en de vakbonden) periodiek zouden 
beoordelen of het tabelbedrag aanpassing 
behoeft. De ACOM is van mening dat 1 januari 
2023 mogelijk zo’n moment zou kunnen zijn. 
Hier zijn volgens ons namelijk meerdere rede-
nen voor aan te voeren. 
De brandstofprijzen waren eind 2022 nog 
steeds aan de hoge kant en ook de oplopende 
inflatie maakte dat de huidige tegemoetko-
ming van negentien cent per kilometer steeds 
minder kostendekkend werd. Daarnaast was 
het voornemen van de regering om de eerder 
in 2022 doorgevoerde accijnsverlagingen op 
brandstoffen terug te draaien. Om onder meer 
de werkgevers de mogelijkheid te geven deze 
prijsstijgingen te verzachten besloot de rege-
ring toen om de maximaal toegestane fiscaal 
vrije vergoeding per 1 januari van dit jaar te 
verhogen van negentien cent naar eenentwin-
tig cent per kilometer. 

Om al deze punten bespreekbaar te maken 
hebben wij op 2 januari jl. een brief gestuurd 
aan Defensie om in de Werkgroep Algemene 
Financiële Rechtspositie (WG AFR) over dit 
onderwerp te spreken. In de brief verzoch-
ten wij Defensie, als goed werkgeefster, om 
ophoging van de tabelvergoeding bij dagelijks 

reizen naar eenentwintig cent per kilometer 
en om dit bedrag ook toe te passen als ver-
goeding bij dienstreizen die met eigen vervoer 
worden gemaakt. Voor wat betreft de vergoe-
ding bij niet-dagelijks reizen was ons voorstel 
om waar de norm onder de eenentwintig cent 
per kilometer ligt, deze ook vast te stellen op 
eenentwintig cent per kilometer. 

Tijdens de behandeling van dit onderwerp in 
de WG AFR op 24 januari ll. is er tussen de 
sociale partners uitvoerig gediscussieerd over 
de huidige vergoeding en of dit het juiste 
moment was om een periodieke aanpassing 
te doen. In de vergadering bleek tussen 
partijen een verschil van inzicht te bestaan 
over de in het AVW-akkoord opgenomen 
periodieke beoordeling van het tabelbedrag. 
De uitkomst was dat er per 1 januari 2023 
geen periodieke aanpassing van het tabelbe-
drag bij het woon-werkverkeer en bij dienstrei-
zen wordt gedaan. De tegemoetkomingen 
blijven dus ongewijzigd. Wel is afgesproken 
om dit gedurende het jaar te blijven monito-
ren.

Nieuwe aanvraag woon-werkverkeer: 
andere uitkomst aantal kilometers

Eerder hebben wij u al gemeld dat in ver-
band met uitvoeringsproblemen de nieuwe 
tegemoetkoming woon-werkverkeer pas in 
december 2022 kon worden ingevoerd. Dit 
echter wel met als afgesproken ingangsda-
tum: 1 juli 2022. 

Een van de zaken die Defensie voor een 
goede invoering nodig had was dat elke me-
dewerker vanaf 1 december 2022 een nieuwe 
aanvraag woon-werkverkeer moest indienen. 
Het opnieuw indienen van een aanvraag zou 
verdere problemen in de uitvoering moeten 
voorkomen. Aan de hand van indeling in twee 
groepen zouden dan de betalingen met te-
rugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022, plaats-
vinden per december 2022 of per mei 2023. 
(Zie hiervoor het artikel in ACOM Journaal van 
januari 2023 of raadpleeg onze website www.
acom.nl). 

Wij hebben Defensie toen al gewaarschuwd 
dat een nieuwe aanvraag volgens ons niet als 
gevolg zo mogen hebben: vergoeding van een 
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ander aantal kilometers woon-werkverkeer. Nu 
blijkt dit echter wel het geval te zijn. Het aantal 
kilometers voor de tegemoetkoming woon-
werkverkeer wordt door Defensie berekend 
conform de meest recente update van de 
routeplanner ‘Andes’. In voorkomende gevallen 
kan dit zeer nadelig uitpakken. Bij het gebruik 
van ‘Andes’ gaat Defensie uit van de opties: 
‘auto en snelste’ waarbij tolwegen en veer-
ponten zoveel mogelijk worden vermeden.  

Gebruikte routeplanner bepalend
Als route hanteert Defensie de afstand tot 
aan de poort van uw werklocatie. Het blijkt nu 
dat dit tot verrassende uitkomsten kan leiden. 
Waar medewerkers in het verleden bijvoor-
beeld al jarenlang in aanmerking kwamen 
voor een tegemoetkoming dagelijks reizen 
woon-werkverkeer, blijkt nu dat de afstand 
opeens minder dan elf kilometer is geworden 
waardoor dus de aanspraak op een tege-
moetkoming vervalt. Als namelijk het aantal 
kilometers door deze werkwijze drie minder 
is geworden per enkele reis, betekent dit dat 
er dagelijks zes kilometer minder voor de 
tegemoetkoming in aanmerking komen. Bij 
vijf dagen reizen per week en het maximaal 
gehanteerde aantal werkdagen van tweehon-
derdveertien gaat het al snel om een verschil 
van € 20,- per maand of te wel € 240,- per jaar. 
Bij een plaatsing op dezelfde locatie die nog 
enige jaren in beslag neemt, gaat het dan ook 
om serieuze bedragen. 

Wij adviseren u om bezwaar te maken tegen 
deze gang van zaken. Van onze kant hebben 
wij Defensie gevraagd om inzichtelijk te ma-
ken waar de verschillen precies zitten. Want er 
blijkt in sommige gevallen niet alleen tot aan 
de poort gerekend te worden, maar ook dat 
de poort op wel een heel aparte locatie blijkt 
te staan. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

Herziening Voorzieningenstelsel 
Buitenland (VBD)

Er wordt al jaren “gesproken” over een (vol-
ledige) herziening van het Voorzieningenstelsel 
Buitenland (VBD). Maar deze “gesprekken” 
hebben tot op heden (nog) niet geleid tot een 
volledige herziening van het VBD. Het is, gelet 
op de complexiteit van een volledige herzie-
ning, dan ook niet de verwachting dat het VBD 
op zeer korte termijn volledig wordt herzien. 
Net als in Nederland zijn ook in het buiten-
land de inflatie en kosten van het dagelijkse 
levensonderhoud de afgelopen periode zeer 
sterk gestegen. Als deze stijgingen gelijke 
trend houden met die in Nederland kan het 
zijn dat de toelage in het betreffende land van 
uitzending niet significant of in het geheel 
niet stijgt. Dit heeft te maken met de in het 
verleden gekozen systematiek die de basis 
vormt voor het huidige VBD. Bij plaatsing in 
het buitenland kunnen meerdere factoren 
waaronder bijvoorbeeld schommelingen in de 
koers van de betreffende valuta, van invloed 
zijn op de hoogte van de toelage. Dit heeft in 
het verleden geleid tot (tijdelijke) aanpassin-

gen in de Buitenlandvoorzieningen in de VS, 
Engeland en Turkije. Voor in het buitenland ge-
plaatst personeel bij wie in dit verband sprake 
is van een “schrijnende situatie” is al jaren 
de Bijzondere Commissie Buitenland (BCO 
Buitenland) ingericht. Deze commissie, waarin 
vertegenwoordigers van Defensie en de 
vakbonden zitten, beoordeelt de individuele 
situatie van de medewerker. Ze brengt dan op 
basis van haar bevindingen een zwaarwegend 
advies aan Defensie uit om in voorkomend 
geval individueel maatwerk te leveren. We 
merken in de praktijk vaak dat zowel binnen 
de organisatie als bij de uitgezonden mede-
werkers de BCO Buitenland niet bekend is. 
Mocht u in het buitenland geplaatst zijn en in 
zo’n “schrijnende situatie” geraken, meldt u 
dan bij ons zodat wij u verder kunnen helpen 
met een rekest richting de BCO Buitenland.

Defensie ‘groeit’: gevolg nieuwe 
‘urgente’ functies

Met het extra geld dat voor de komende jaren 
aan Defensie is toegekend vinden momenteel 
in raptempo diverse reorganisaties plaats 
binnen de organisatie. Al deze reorganisaties 
hebben één gemeenschappelijk doel name-
lijk uitbreiding van het aantal functies en het 
opnieuw inrichten van de Defensieorganisatie. 
De vakbonden werken zoveel als mogelijk, 
al dan niet via versnelde reorganisatietra-
jecten, mee aan al deze uitbereidingen. Op 
het moment dat het dan tot daadwerkelijke 
implementatie van een plan komt, zien we 
dat de organisatie nog helemaal niet gereed 
is voor groei. De huidige tekorten met name 
bij het militair personeel zijn van dien aard dat 
van uitbereiding helemaal geen sprake is c.q. 
kan zijn; maar ook bij gespecialiseerd burger-
personeel doen deze tekorten zich gelden. 
We zien dan ook dat de uitbreidingsdoelen 
niet gehaald worden, dat de bezettingsgraad 
alleen maar afneemt en dat het aantal vacatu-
res groeit. 

Dit doet zich niet alleen voor bij de operatio-
nele Defensieonderdelen maar binnen de hele 
Defensieorganisatie inclusief DMO, DOSCO 
en de Bestuursstaf. Bij de Landmacht en de 
Marine worden we bij de uiteindelijke perso-
nele implementatie veelvuldig geconfronteerd 
met het gegeven dat ondanks de beschikbaar-
heid van geschikte kandidaten er vanuit orga-
nisatiebelang niet gevuld wordt omdat interne 
sollicitanten niet gemist kunnen worden op 
hun huidige functie. Deze handelswijze heeft 
tot gevolg dat bevorderingen worden misgelo-
pen of medewerkers hun perspectief op een 
gewenste functie in rook zien opgaan. 

Hierbij is zowel Defensie als organisatie maar 
ook het personeel als onderdeel van deze 
organisatie niet gebaad. We zien dat wat 
initieel had moeten leiden tot uitbreiding en 
versterking van Defensie tot gevolg heeft dat 
medewerkers teleurgesteld door de gang van 
zaken andere keuzes (buiten Defensie) gaan 
maken. Mocht u hiertegen aanlopen meld u 
dan via info@acom.nl 
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C-LAS Martin Wijnen: ‘Transformatie naar  sterke, duurzame, efficiënte krijgsmacht’

“De komende jaren transformeert de Landmacht naar een, sterke, duurzame en 
efficiënte organisatie, met een optimale werk- en leefomgeving. De Landmacht van de 

toekomst beschikt daarbij over zelfstandige commands met voldoende eigen 
ondersteunende eenheden.” Aldus luitenant-generaal Martin Wijnen, Commandant 

Landstrijdkrachten (C-LAS) in gesprek met ACOM Journaal.

“‘Organize as we fight’ noemen we dat”, 
vervolgt C-LAS. “Zo kunnen onze eenheden 
sneller, vaker en langer worden ingezet. En we 
verbeteren ons materieel. We zijn bezig om al-
les wat rijdt en rolt te vervangen of te moder-
niseren. De instroom van een geheel nieuwe 
familie van vrachtwagens en de midlife update 
van de CV901 zijn daar goede voorbeelden van. 
Daarnaast versterken we de vuursteun met 
extra pantserhouwitsers en kopen we raketartil-
lerie. Ook investeren we in onze luchtverde-
diging en onze C4I-backbone2. Dat gaat onze 
gevechtskracht echt verbeteren.”

Ambitieuze bouwplannen
Luitenant-generaal M.H. (Martin) Wijnen is 
sinds 28 augustus 2019 C-LAS. ACOM Journaal 
ging bij de opperofficier langs om zijn visie te 
vernemen op de omvattende plannen van De-
fensie om haar vastgoed grondig aan te pakken 
na jaren van (noodgedwongen) verwaarlozing. 
Op stapel staat een ambitieus plan dat voorziet 
in nieuwbouw in combinatie met renovatie van 
opstallen en updaten van faciliteiten waarvan 
de vraag is of zo’n ‘parallelle aanpak’ wel ef-
ficiënt is qua financiën. Volgens C-LAS is juist 
de noodzaak om de financiële balans bij het 
vastgoed te herstellen een van de belangrijkste 
redenen voor een grondige aanpak. 

“Door jarenlange bezuinigingen is ons vastgoed 
vaak erg verouderd en slecht onderhouden. 
Defensie is jaarlijks te veel geld kwijt aan het 
onderhoud van onze kazernes en gebouwen – 
geld dat we liever investeren in mens en mate-
rieel, in gevechtskracht. Met dit plan verbeteren 
we vier dingen. 
1.  Verbeterd vastgoed draagt bij aan onze 

gereedheid. 
2.  Door te investeren in nieuwbouw krijgt 

Defensie duurzaam vastgoed, met lagere 
onderhoudskosten en vastgoed wat een 
optimale woon- en werkomgeving biedt. 

3.  Door onze eenheden te concentreren op 
grotere, slim ingerichte kazernes kan Defen-

sie méér doen met minder ruimte,
4.  en we stellen ons personeel meer centraal.”

In het ‘plan van aanpak’ is onder meer sprake 
van de bouw van kazernes die “de groei en in-
zet van de krijgsmacht ondersteunen en tegelijk 
duurzaam en betaalbaar zijn”. Rijst dan ook de 
vraag over wat voor kazernes men het heeft. 
Generaal Wijnen legt uit dat een kazerne geen 
(kop)zorg moet zijn maar ondersteuning moet 
bieden bij de taakstelling.
“Door nieuwbouw en renovatie krijgen we 
kazernes met moderne faciliteiten, hedendaags 
comfort, die onderhoudsvriendelijk en daar-
mee betaalbaar zijn. Door onze eenheden te 
concentreren spelen we beter in op de wensen 
en behoeften van ons personeel.” 

Pregnante harde boodschap
Concentratie van eenheden heeft mogelijk ook 
als voordeel dat de mensen bij een nieuwe 
plaatsing niet c.q. minder hoeven te verhuizen. 
Een nieuwe kazerne in het midden van het land 
kan bovendien dienen als ‘added attraction’ 
voor nieuwe collega’s uit de Randstad. 

Generaal Wijnen: “We versterken de koppeling 
tussen opleiding en gereedstelling, door oplei-
dingen meer onder te brengen bij eenheden. 
Hierdoor krijgen nieuwe collega’s sneller het 
juiste beroepsbeeld, start de eenheidsvorming 
eerder en kunnen opleidingen soms sneller. 
Daarmee verbetert onze gereedstelling en 
draagt het bij aan onze gevechtskracht.”

‘Goed voorbereid en klaar voor inzet’. Wil dit 
zeggen, een moderne, ‘state of the art’ (qua 
spullen) krijgsmacht die naast haar grondwet-
telijke taken, voldoet aan de NAVO-eisen die 
betrekking hebben op breed-spectrale inzet?

“De mededeling van voormalig minister 
Bijleveld dat de krijgsmacht niet in staat is haar 
grondwettelijke taken afdoende in te vullen, 
was een harde boodschap. De oorlog in Oe-

1 CV90 (Combat Vehicle 90) is het infanteriegevechtsvoertuig van de Landmacht. Het kan zowel infanteristen (per keer zeven volledig 

bepakte militairen) van en naar het front brengen als zelf actief deelnemen aan het gevecht. Hiervoor beschikt CV90 over een 35 

mm-snelvuurkanon en zware bepantsering.
2 VOSS-C4I-apparatuur. VOSS: ‘Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem;’ C4I: ‘Command, Control, Communication, Computers and 

Intelligence’. 
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C-LAS Martin Wijnen: ‘Transformatie naar  sterke, duurzame, efficiënte krijgsmacht’

Multidomein operaties: cyber- en conventionele capaciteiten gaan hand in hand

kraïne maakt deze boodschap nog 
pregnanter. Nederland wil een ca-
pabele, moderne, breed inzetbare 
krijgsmacht. Daar wordt nu ook 
driftig in geïnvesteerd. Daarbij kij-
ken we naar wat de NAVO van ons 
vraagt en vullen we dit samen met 
de andere lidstaten zo goed als 
mogelijk in. Het is tenslotte onze 
eigen verdediging en veiligheid. 
Aanvullende investeringen zijn ech-
ter nodig om op de 2% te blijven 
en de capaciteiten te leveren die 
de NAVO van ons vraagt.”

De krijgsmacht zet voor zijn ‘duur-
zame’ bouw in op concentratie op 
strategische locaties verspreid over 
het land. Daarbij wordt door middel 
van isoleren en andere maatrege-
len geprobeerd de ‘CO2 footprint’ 
te verminderen. Maar betrek 
daarbij het streven om ‘financieel in 
balans’ te geraken bij het vastgoed 
en de vraag dringt zich op of uit-
eindelijk de verduurzamingsmaat-
regelen niet ten koste gaan van de 
andere noden die de krijgsmacht 
voor de kiezen heeft c.q. krijgt. De 
Commandant Landstrijdkrachten is 
daar niet bang voor. 

“Als Defensie dragen we bij aan 
de nationale duurzaamheidsop-
gave. Natuur en klimaat zijn  ook 
ons dierbaar en moeten be-
schermd worden. Minder uitstoot, 
minder energieverbruik, bouwen 
met duurzame materialen helpen 
daarbij. Maar er zit ook een 
praktische kant aan onze plannen. 
Moderne gebouwen bieden een 
betere werkomgeving en zijn 
goedkoper in onderhoud. Nu 
worden we regelmatig verrast 
met grote mankementen aan 
gebouwen, die veel geld kosten 
om te repareren. Met duurzame 
moderne gebouwen heb je dat 
probleem veel minder. Dit helpt 
ons huishoudboekje voorspelbaar 
en kloppend te houden.”

‘Randstad-kazerne’
Een ander punt van zorg en 
(kritische) twijfel bij de ACOM 
Journa(a)list: Is concentratie 
van kazernes en personeel qua 
veiligheid wel verstandig?

Martin Wijnen: “Ik snap die zorg, 
maar we houden nog steeds een 

flink aantal locaties over waar 
eenheden van de Landmacht zijn 
ondergebracht. Daarnaast zullen 
Landmachteenheden bij oplopen-
de spanning waarschijnlijk niet op 
de kazerne blijven.”

De ‘über-kazerne’ nabij Zeewolde 
moet, zo onthulde de Commissa-
ris van de Koning in de provincie 
Flevoland in zijn Nieuwjaarstoe-
spraak, straks zo’n zevenduizend 
militairen herbergen en voorzien 
in circa dertienhonderd opleidings-
plaatsen. Een respectabele 
legerplaats, - C-LAS spreekt van 
een ‘Randstad-kazerne’ -, die 
moet worden gezien als “een 
strategische stap met het oog op 
de krijgsmacht van de toekomst”. 
Op de opkomende vraag wat in 
dit verband de ‘omvattende’ 
strategie is op weg naar de 
krijgsmacht van de toekomst, 
heeft generaal Wijnen een even 
‘omvattend’ antwoord voorradig.

“Veel van ons vastgoed stamt uit 
de jaren ’50 en past al lange tijd 
niet meer bij de krijgsmacht die 
we willen en moeten zijn, om de 
dreigingen van vandaag en 
morgen het hoofd te bieden. Voor 
de ontwikkeling van de krijgs-
macht dienen de Defensievisie 
2035 en de Defensienota 2022 als 
fundament. De realisatie van een 
nieuwe kazerne voor een deel van 
onze ondersteunende eenheden 
draagt op diverse manieren bij aan 
een sterke en geloofwaardige 
krijgsmacht. Een paar voorbeel-
den:
•  Basis op orde. Vastgoed is 

randvoorwaardelijk voor ons 
werk. We zetten daarom in op 
nieuw of vernieuwd vastgoed 
– met gebouwen die deugen, 
waarin we veilig ons werk 
kunnen doen en die een beter 
werk- en leefklimaat bieden aan 
ons personeel.

•  Bemensing. Een van onze 
grote problemen zijn onze vaca-
tures. De Landmacht is hard op 
zoek naar nieuwe mensen. In 
de buurt van de Randstad is het 
arbeidspotentieel groot, nu en in 
de toekomst. Daarom vestigen 
we daar onze nieuwe kazerne zo 
dicht mogelijk bij de Randstad, 

vandaar mijn term ‘Randstad-
kazerne’.

•  Ondersteunende eenheden 
leveren gevechtsondersteuning 
die randvoorwaardelijk is voor 
succesvol militair optreden. Veel 
ondersteunende eenheden van 
de Landmacht zijn nu versnip-
perd over diverse kazernes en 
gevestigd in slecht onderhou-
den, verouderde gebouwen die 
niet duurzaam zijn. Dat hindert 
de operationele gereedstelling. 
Defensie moet zorgen voor een 
solide en duurzame thuisbasis, 
waarin de ondersteunende 
eenheden zich beter kunnen 
toerusten op hun taak. 

•  Met het concentreren van 
operationele eenheden en 
daaraan gerelateerde oplei-
dingseenheden op de nieuwe 
kazerne nabij de Randstad 
wordt opleiden in een beroeps-
gerichte context mogelijk. Het 
werk van operationeel perso-
neel, instructeurs en leerlingen 
centreert zich op en rondom 
dezelfde kazerne. Daarmee 
raken leerlingen in een vroeg 
stadium betrokken bij hun 
moedereenheid en de beroeps-
praktijk en worden onze 
mensen ook later in hun 
loopbaan minder vaak en 
minder ver verplaatst. Dus 
hoeven ze minder vaak te 
verhuizen vanwege hun werk.”

Multidomein operaties
Modernisering van onze defensie is 
broodnodig om Nederland sterker 
te maken, Europa veiliger en de 
NAVO als bondgenootschap krach-
tiger. Dit houdt in dat de operatio-
nele gereedheid en inzetbaarheid 
moet worden geoptimaliseerd. Dat 
geldt, niet in de laatste plaats, ook 
voor de gerichte versterking van de 
gevechtskracht alsook de opvoe-
ring van de wendbaarheid van de 
organisatie. Een defensieorganisa-
tie die haar specialismen versterkt 
en beschikt over ruime voorraden 
maar ook internationale samenwer-
kingen aangaat.

Wordt in de krijgsmacht van de toe-
komst technologie doorslaggevend 
of blijven ‘boots on the ground’ 
uiteindelijk de beslissende factor?
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“Onze mensen zijn onze kracht. De mens blijft 
van groot belang in ieder conflict. Oekraïne 
leert ons dat winnen en behoud van terrein 
met fysieke eenheden ook nu essentieel is in 
een oorlog. Daarom moeten we voldoende oog 
houden voor onze conventionele capaciteiten. 
Maar technologie speelt een steeds grotere rol 
en kan je tijdelijk en plaatselijk in een voordelige 
positie plaatsen. We blijven daarom moderni-
seren en investeren in technologie. Het is dus 
‘en-en’ in plaats van ‘of-of’.”

Welke rol speelt cyber (in de toekomst) in het 
leger (Landmacht). Worden onderdelen minder 
doorslaggevend c.q. ‘verwaarloosbaar’?

“Cyber gaat een steeds grotere rol spelen in de 
toekomst, maar zal er niet voor zorgen dat de 
boots on the ground minder belangrijk worden. 
Fysieke oorlogsvoering en digitale oorlogsvoe-
ring zullen naast elkaar bestaan en elkaar be-
invloeden. Digitale oorlogsvoering kan zorgen 
voor ontwrichting van een samenleving door 
het platleggen van internet of het verstoren 
van de energievoorziening met cyberaanvallen. 
Het maakt oorlogsvoering ook complexer en 
onduidelijk, omdat je in digitale oorlogsvoering 
vaak strijdt tegen een onzichtbare vijand. We in-
vesteren daarom in het ontwikkelen van zowel 
defensieve als offensieve cybercapaciteit. Ook 
de NAVO onderkent dit en heeft het concept 
van multi-domein operaties omarmd”

Wanneer worden de contouren van de krijgs-
macht van de toekomst (in ieder geval in het 
kader van CLAS) zichtbaar?

“De 40% verhoging van het defensiebudget 
stelt ons in staat om een goed deel van de 
Defensievisie 2035 in te vullen. Die plannen 
hebben we opgeschreven in de Defensienota 
2022. Het is belangrijk dat onze mensen ook 
daadwerkelijk verbetering zien en voelen, maar 
dit vergt tijd. Gelukkig zien we nu al resultaten 
van de investeringen die we tijdens de vorige 
kabinetsperiode hebben kunnen doen. Ik doe 
er met de mensen om mij heen alles aan om 
op stoom te komen en al die plannen om 
te zetten in concrete resultaten. Ik weet dat 
onze collega’s daar met smart op wachten. En 
niet alleen onze mensen, want de NAVO en 
Nederland verdienen een sterke Landmacht. 
Om te beschermen wat ons dierbaar is. Een 
organisatie waar onze mensen trots op kunnen 
zijn en blijven. Een organisatie waarin het pret-
tig werken is.”

U geeft (via de CDS) aan hoe het moderne, toe-
komstgerichte, ‘duurzame’ leger moet worden 
opgezet?

“Jazeker, ik denk dat we vanuit Utrecht3 goed 
zicht hebben op wat er in het grondgebonden 
domein nodig is. Dat weten we overigens ook 
door daar intensief over te praten met onze 
internationale collega’s. Met de CDS bespreek 
ik dan hoe we dat dan gaan invullen.”

Carrièremars C-LAS
Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-
generaal (Wapen der Genie) Martin Wijnen 
(03-02-1966, Hattem, Gelderland).
Als weg- en waterbouwkundige voltooit M.H. 
(Martin) Wijnen in 1989 de Koninklijke Militaire 
Academie en wordt luitenant bij 41 Pantser-
geniecompagnie in Duitsland. In 1992 volgt 
plaatsing als kapitein Operaties bij de 1e Divisie 
‘7 December’ en werkt hij in Cambodja als 
commandant van een UNTAC mijnenruim- en 
trainingsteam. Daarna volbrengt hij als plaats-
vervangend commandant van 102 Construc-
tiecompagnie nog twee missies; Sint-Maarten 
(Noodhulp, 1995) en Bosnië (IFOR-I, 1996). 

(-) In 2000 neemt hij deel aan de US Army 
Command and General Staff Officers Course in 
Leavenworth, Kansas. Daar behaalt hij zijn titel 
Master of Military Art and Science (MMAS). (-) 
Na de aanslagen in New York en Washington 
wordt hij, inmiddels luitenant-kolonel, begin 
2002 liaisonofficier - bij het hoofdkwartier van 
US CENTCOM in Tampa, Florida - voor de 
operatie ‘Enduring Freedom’ en de ISAF-missie 
in Afghanistan. 

In 2003 wordt hij wederom Stafofficier Plan-
integratie, maar nu bij de Defensiestaf. Medio 
2005 aanvaardt hij het commando over 11 
Pantsergeniebataljon te Wezep. Daarna volgt 
plaatsing als Hoofd Bestuursondersteuning 
Commando Landstrijdkrachten in de rang van 
kolonel. Eind mei 2009 gaat hij naar Afgha-
nistan in het kader van ISAF belast met de 
totstandkoming van de operationele plannen 
voor de zuidelijke regio. (-) In juni 2012 wordt hij 
bevorderd tot brigadegeneraal en start hij als 
Plaatsvervangend Directeur Plannen van de De-
fensiestaf. Begin 2014 krijgt hij het commando 
over 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. 

Begin 2016 wordt hij Plaatsvervangend Com-
mandant Landstrijdkrachten in de rang van 
generaal-majoor, met als belangrijkste neven-
functies ‘Gouverneur van de Hoofdstad’ en 
‘Inspecteur van het Reservepersoneel van de 
Koninklijke Landmacht’. Anderhalf jaar later 
volgt promotie tot luitenant-generaal als hij de 
functie van Plaatsvervangend Commandant der 
Strijdkrachten aanvaardt. Eind augustus 2019 
neemt luitenant-generaal Wijnen het comman-
do over de Koninklijke Landmacht over.

3 De Kromhout Kazerne te Utrecht waar het Hoofdkwartier van het Commando Landstrijdkrachten (Koninklijke Landmacht) is gevestigd.
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Groeten uit Nederzee 

In deze jaargang van ACOM Journaal wordt het belangwekkende thema 
‘Klimaatverandering en veiligheid’ nader belicht en geduid in columns geschreven door een 
team van 'Youth Climate Security Talks' (YCST). Dat is een initiatief van ‘defensiejongeren 

(-) die vanuit diverse expertises bezig zijn met klimaatverandering en veiligheid’. 

“Vrouw die even wachtte met fietsen tot het droog werd, overleden aan ouderdom”. Met 
deze kop, sloeg de Speld, de welbekende satirische nieuwssite, de spijker zeer gepast 

op zijn kop halverwege januari. De bakken die uit de lucht kwamen leken oneindig. 

Ondanks dat ik weet dat de 
atmosferische processen worden 
verstoord door klimaatverandering, 
vroeg ik mezelf meerdere malen af 
hoe er zoveel water uit de lucht 
kon komen. Om niet hetzelfde lot 
te ondervinden als die arme 
vrouw, verzamelde ik al mijn 
regenkleding en moed bijeen om 
het weer te trotseren met mijn 
mountainbike. 

Maar, fietsend door wat laaggele-
gen landweggetjes rondom 
Utrecht, realiseerde ik me dat nu 
door de regen het water extreem 
hoog stond, maar wat als al die 
wegen volledig onder zouden 
lopen door een dijkdoorbraak 
vanwege de stijgende zeespiegel?
 
Steeds vaker zie ik artikelen 
voorbijkomen die voorspellen hoe 
Nederland er over 100 jaar uitziet 
met het oog op zeespiegelstijging. 
Nederland, dat letterlijk ‘Laagland’ 
betekent, ligt namelijk grotendeels 
onder zeeniveau. Al fietsend, 
dwaal ik verder door mijn gedach-
ten en ik probeer me in te beelden 
hoe een half overstroomd Neder-
land er uit zou zien. 
De plaats waar ik nu aan het 
fietsen ben ligt dan aan het strand, 
of eigenlijk net in de branding. Zou 
Wijk aan Zee dan een ‘stadswrak’ 
zijn, een toeristische attractie 70 
kilometer uit de kust waar je heen 
kan duiken? En wordt Utrecht dan 
hernoemd tot Utrecht aan Zee? Ik 
merk dat ik het niet echt kan 
bevatten en dat ik me deze 
surrealistische situatie ook eigenlijk 
helemaal niet wíl voorstellen. 

Maar toch. Zo veel lijkt onzeker. 
Het zou toch eigenlijk geen slecht 
idee zijn om eens echt stil te staan 
bij wat er allemaal kan gebeuren 
door zeespiegelstijging, heftige 
regenval en andere gevolgen van 
klimaatverandering, - hoe schrik-
wekkend ook. Bij Zelfhulp en 
Kameradenhulp (ZHKH) en 

brandbestrijding, wordt toch ook 
altijd elk mogelijk scenario 
besproken, hoe ernstig ook? 
Een klimaatramp is mijns inziens 
niet heel veel anders, behalve dat 
de impact veel groter kan zijn. Nati-
onale rampenplannen liggen wel 
klaar, maar het gros van de 
mensen heeft geen idee. Heeft de 
Nederlandse krijgsmacht eigenlijk 
een plan klaar liggen?

Om zo veel mogelijk klimaatscena-
rio’s en de rol van de krijgsmacht 
daarin te identificeren, onder-
scheidt YCST 3 categorieën, die 
hier kort, en in volgende edities 
uitgebreider, worden uitgelicht. Die 
categorieën zijn mitigatie, respons 
en adaptatie. 

Hoe kan Defensie allereerst 
bijdragen aan de stagnatie van 
steeds erger wordende klimaatver-
andering? Mitigatie-maatregelen, 
zoals reductie van de uitstoot van 
broeikasgassen door implementa-
tie van duurzame energie, 
recycling van materiaal, maar ook 
aanpassingen om flora en fauna te 
beschermen, tackelen de bron van 
het klimaatprobleem. Defensie 
heeft logischerwijs veel energie 
nodig en stoot daarmee veel 
broeikasgassen uit, wat indirect 
ook bijdraagt aan klimaatrisico’s, 
zoals de stijgende zeespiegel. 
Implementatie van hernieuwbare 
energie en recycling leiden 
bovendien tot een hogere mate 
van operationele onafhankelijkheid. 
Daarnaast kan Defensie hiermee 
als een maatschappelijk rolmodel 
dienen in de energietransitie.

De klimaatverandering is echter al 
wel zo ver voortgeschreden, dat 
aanpassen op de klimaatgevolgen 
ook cruciaal is. Dat brengt me tot 
het tweede aspect: adaptatie. Hoe 
past Defensie zich aan, aan het 
veranderende klimaat, om zo in de 
toekomst alle hoofdtaken te 
kunnen blijven vervullen? 

Adaptatie gaat met name over 
klimaatbestendig maken van onder 
andere vastgoed, materieel en 
personeel. Een voorbeeld: hoe kan 
defensiepersoneel goed opereren 
in een conflictgebied waar het 8 
graden warmer is dan 10 jaar 
geleden? En waarbij wellicht hitte 
of droogte ook de bron of katalysa-
tor van het conflict is? En als 
tegelijkertijd dichtbij huis de 
zeespiegelstijging dreigt, hoe kan 
ze dan haar kazernes op eigen 
grondgebied beschermen? 

En als laatste: ‘respons op 
rampen’. Bepaalde rampen zullen 
onoverkomelijk of onverwacht zijn. 
Hoe kan Defensie bijdragen om zo 
adequaat mogelijk te handelen in 
zo’n scenario? Als, ter illustratie, 
de dijken breken, wat is de rol die 
Defensie op zich kan nemen? 
Defensie heeft immers unieke 
eigenschappen die ontbreken bij 
andere organisaties, maar wel van 
groot belang kunnen zijn in zo’n 
situatie.

Drie aspecten met veel vragen en 
nog meer antwoorden. Het lijkt 
wel een soort ‘klimaat-inception’ 
waarbij het veranderende klimaat 
ons op elke mogelijke hoek staat 
op te wachten met een nieuw 
gevaar. Een beter besef van wat 
klimaatveiligheid nou betekent kan 
in ieder geval voor niemand 
kwaad. 

LTZ3 Marieke Jacobs, 
Onderzoekster klimaatveiligheid 
bij Defensity College 

Klimaatverander ing en vei l igheid
C O L U M N
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Defensie neemt vervolgens een besluit. Als dit 
besluit, bij nader inzien teleurstellend is of 
tegenvalt, valt daar dan iets tegen te doen? Dit 
artikel gaat hier nader op in.

Nieuw aanstellingsbesluit
Overgang naar een ander OPCO betekent dat 
er vanuit Defensie een nieuw aanstellingsbe-
sluit volgt, waaraan bepaalde arbeidsvoorwaar-
den zijn verbonden. Indien u zich daarmee niet 
kunt verenigen, dient u tijdig – binnen zes 
weken – gemotiveerd schriftelijk bezwaar te 
maken. U kunt dan stellen dat u niet of onjuist 
bent ingelicht of onvolledig bent geïnformeerd 
en onder de nu concreet geworden arbeids-
voorwaarden geen overstap zou hebben 
gemaakt.

Bezwaarschrift niet tijdig ingediend
Niet ondenkbaar is dat een militair-ambtenaar 
te laat is met het indienen van een bezwaar-
schrift tegen het (nieuwe) aanstellingsbesluit 
en dus de bezwaartermijn ongebruikt laat 
verstrijken. Niettemin is het tóch mogelijk om 
de kwestie bij Defensie juridisch aan de kaak te 
stellen. 

Dit speelde in de zaak van een militair die heeft 
geleid tot de uitspraak van 23 september 2022 
van de Rechtbank Den Haag 
(ECLI:NL:RBDHA:2022:9871). In voornoemde 
zaak ging het om een voormalige officier die 
een overstap van de Koninklijke Luchtmacht 
(KLu) naar de Koninklijke Marechaussee (KMar) 
had gemaakt. Vervolgens bemerkte hij - ten 
tijde van de opleiding - dat hij behoorlijk in 
inkomen achteruit was gegaan. Het verlies van 
zijn oude, hogere rang werd door Defensie 
financieel niet gecompenseerd. De officier 
stelt dat hij tevoren niet correct is ingelicht over 
de terugval in inkomen en dat het beleid van 
Defensie niet tevoren aan hem kenbaar is 
gemaakt en overigens willekeurig wordt 
toegepast. 

Herzieningsverzoek indienen
Een eerder (negatief) besluit van Defensie 
aanvechten, terwijl de bezwaartermijn is 
verstreken, kan door bij Defensie een zogehe-
ten ‘herzieningsverzoek’ in te dienen. Een 

herzieningsverzoek houdt in dat aan het 
bevoegd gezag wordt verzocht om formeel 
terug te komen van een eerder genomen 
(negatief of ongunstig) besluit (beschikking) dat 
inmiddels in rechte vaststaat. Het is technisch-
juridisch beschouwd een bijzonder rechtsmid-
del dat indruist tegen het zogeheten ‘gesloten 
stelsel van rechtsbescherming’.

Novum of nova 
Dit is mogelijk als sprake is van nieuw geble-
ken feiten of veranderde omstandigheden: 
zogenoemde ‘nova’ of een ‘novum ‘. In het 
herzieningsverzoek moet nadrukkelijk zijn 
omschrijven waaruit het novum bestaat. Het 
vormt immers de grond van het herzienings-
verzoek en het onderzoek dat hierop volgt. 
Het bevoegd gezag is vervolgens aan zet en 
dient het herzieningsverzoek in behandeling te 
nemen en te beoordelen, met in achtneming 
van alle feiten en omstandigheden: had toen 
met deze gegevens of bewijsstukken in de 
besluitvorming rekening moeten worden 
gehouden? 

Wettelijke regeling 
Het herzieningsverzoek is wettelijk geregeld in 
artikel 4:6 van de Algemene wet bestuurs-
recht. De gestelde nova moeten van zodanige 
aard zijn dat zij tot een ander besluit aanleiding 
kunnen geven. Het moet, kort gezegd, gaan 
om feiten of omstandigheden die na het 
eerdere besluit zijn voorgevallen en niet eerder 
konden worden aangevoerd. Nieuwe argumen-
ten zijn overigens geen nova; deze hadden 
eerder naar voren gebracht moeten worden. 
Defensie is gehouden het herzieningsverzoek 
adequaat te onderzoeken en goed te motive-
ren waarom de aangevoerde nieuwe feiten of 
omstandigheden wel of niet kunnen leiden tot 
een andere, gunstige beslissing. 

Beroep instellen
Een afwijzend besluit op het herzieningsver-
zoek kan binnen zes weken middels een 
beroepschrift ter beslechting aan de bestuurs-
rechter worden voorgelegd. De bestuursrech-
ter zal dan toetsen (nagaan) of het bevoegd 
gezag (commandant) zich terecht, zorgvuldig 
voorbereid en deugdelijk gemotiveerd op het 

Het herzieningsverzoek na een (teleurstellend) vaststaand besluit

Binnen de Defensieorganisatie komt het regelmatig voor dat de militair-ambtenaar bij 
het bevoegd gezag, ten aanzien van een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de overgang 

naar een ander krijgsmachtdeel of OPCO, een rekest of verzoek indient. 

M A R

18



Mil i ta i r-Ambtenaar  en Rechtsposit ie  (MAR)

Het herzieningsverzoek na een (teleurstellend) vaststaand besluit

M A R

standpunt heeft gesteld dat er 
geen nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden zijn. 

In de bovenbeschreven zaak heeft 
de bestuursrechter in Den Haag 
overigens overwogen en beslist 
dat de vermeende onjuiste 
voorstelling van zaken en verkeer-
de voorlichting, geen nieuw 
gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden zijn. Het is dus 
van belang - bij een overgang van 
het ene naar het andere OPCO - bij 
Defensie schriftelijk te verzoeken 
om het gehele ‘plaatje’ van de 
rechtspositie en de arbeidsvoor-
waarden duidelijk te maken, 
alvorens een verzoek tot een 
bestemmingswijziging, en start 
van een nieuwe vakopleiding, in te 
dienen. 

Evident onredelijk
Als de bestuursrechter van oordeel 
is dat inderdaad geen sprake is van 

nieuwe feiten of omstandigheden, 
kan de bestuursrechter niettemin 
aan de hand van de aangevoerde 
beroepsgronden tot het oordeel 
komen dat de afwijzing op het 
herzieningsverzoek ‘evident 
onredelijk’ is. 

Dit betekent dat de afwijzing van 
de herziening, in het licht van alle 
omstandigheden en de ernstige 
negatieve implicaties voor de 
belanghebbende, niet rechtvaardig 
is, ondanks dat de bestuursrechter 
geen nova heeft vastgesteld. Het 
gaat om het ‘menselijke aspect 
‘van de zaak. Enkel in (zeer) 
uitzonderlijke gevallen kan een 
herzieningsverzoek op deze grond 
worden ingewilligd. 
Het gaat daarbij dus niet om de 
vraag of het oorspronkelijke besluit 
(beschikking) evident onredelijk is. 
Daarover kan geen discussie meer 
worden gevoerd. De rechtbank kan 
enkel beoordelen of het besluit tot 

afwijzing van het herzieningsver-
zoek (in zijn gevolgen) evident 
onredelijk was als op de achter-
grond meespeelt dat het oorspron-
kelijke besluit ‘onmiskenbaar 
onjuist’ was (zie: uitspraak 23 mei 
2022 Centrale Raad van Beroep, 
ECLI:NL:CRVB: 2022:1106). 
Overigens, hoe langer gewacht 
wordt met een herzieningsver-
zoek, des te minder kan worden 
aangenomen dat de afwijzing van 
het herzieningsverzoek evident 
onredelijk is. Het is dus van belang 
dat niet te lang wordt gewacht met 
het indienen van een herzienings-
verzoek.

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

Vacature
Algemeen Penningmeester  
en lid van het Hoofdbestuur BNMO (VRIJWILLIGER)

De Bond Nederlandse Militaire Oorlogs-en Dienstslachtoffers ( BNMO) opgericht in 1945, is een onafhankelijke na- 
tionale zorgorganisatie. Zij staat open voor alle (ex)-geüniformeerden met een erkende dienstaandoening, opgelo-
pen dienend voor ons land, in binnen en/of buitenland! Naast een hoofdvestiging in Doorn kent zij 11 regionale afde- 
lingen. De Bond/Vereniging organiseert jaarlijks 70 tot 80 zorg gerelateerde programma’s, waarvan de uitvoering 
o.a. met medewerking van het Nederlands Veteranen Instituut (NLVi) wordt verzorgd. De Bond heeft een hoofd- 
en dagelijks bestuur, dat verantwoording aflegt aan de Bondsraad. De BNMO wordt financieel gesteund door het 
Nationaal Fonds voor Vrede, Veiligheid en Veteranenzorg, kortweg het vfonds.

De BNMO is nu op zoek naar een nieuwe Algemeen penningmeester die deelneemt aan het hoofd- en dagelijks  
bestuur. Hij/zij is verantwoordelijk voor het algeheel financieel beleid en het beheer van de financiële middelen  
van de Vereniging. Voor specifieke informatie over taken en functie-eisen verwijzen wij je graag naar de website 
www.bnmo.nl met de volledige vacatureomschrijving. Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met de 
heer R.A.W. Odenkirchen (Algemeen voorzitter) per telefoon 06-20420121 of email aan r.odenkirchen@bnmo.nl.

Ben jij als vrijwilliger geïnteresseerd in een bijzondere organisatie?   

En wil je een bijdrage leveren aan hen die ons land gediend hebben  

en daaraan een dienst gerelateerde aandoening hebben overgehouden?  

Dan zoeken wij jou! 

(Advertentie) 19



Veranderingen?
Contact DFD

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

Bĳ  veranderingen in uw leven is het belangrĳ k om tĳ dig na 
te gaan of uw verzekeringen en hypotheek nog wel bĳ  de 
nieuwe situatie passen. Neem daarom altĳ d contact op met 
DFD. Ook wanneer er niets lĳ kt te veranderen, is het slim 
om uw verzekeringen jaarlĳ ks na te lopen. Wĳ  helpen en 
adviseren u graag. Zodat u goed verzekerd blĳ ft.

SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar. 

Bij schade is dit belangrijk. Samen met 
onze partners helpen wij u bij het beperken 

en herstel van uw schade. Download de 
DFD-app, dan heeft u altijd de belangrijke 

informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

Een hypotheek afsluiten of aanpassen? 
Een belangrijke � nanciële stap. Voorkom 

bij de aankoop, of juist later, � nanciële 
tegenvallers. Laat u persoonlijk 

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

Kiest u voor een loopbaan buiten Defensie
 of gaat u met functioneel leeftijdsontslag? 

U blijft gewoon relatie bij DFD, maar uw 
verzekeringen moeten worden 

aangepast aan de nieuwe situatie.

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

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

Storm op komst? Gaat u op uitzending of 
oefening? Of gaat u uit dienst? Een woning 
kopen of verhuizen? Krĳ gt u een kind? Een 
schade? Gaat u binnenkort samenwonen of 
trouwen of juist scheiden?
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Samenwonen, trouwen of juist scheiden? 
Uw verzekeringen moeten worden 
aangepast. Hetzelfde geldt wanneer u 
een kind krijgt of een kind meerderjarig 
wordt. Geef de wijzigingen in uw 
gezinssituatie daarom altijd door.

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

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

“Hoe bereidt men militairen ethisch gezien voor op gerichtheid op vrede. En welke rol kan geestelijke 
verzorging hierin vervullen?” Dit thema komt veelzijdig belicht aan bod in het boek ‘Vredeseducatie 

in de krijgsmacht’, uitgegeven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de bijzondere leerstoel 
‘Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht’, Theologische Faculteit van Tilburg University

Vredeseducatie: vrede uiteindelijk doel militairen

Moral injury maakt ook 
militairen oorlogsslachtoffers 

V E R L OT I N G

Verloting
‘Vredeseducatie in de krijgsmacht’ werd geredigeerd door Fred van Iersel en Hanneke 
Arts-Honselaar, 224 p., € 24,50.

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

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, registratienummer
en de titel van het boek. Reageren kan tot 23 februari.

Vanuit historisch en actueel perspectief wordt In 
‘Vredeseducatie in de krijgsmacht’ gekeken naar 
dit immer actuele thema. Het boek is het vijfde 
deel van de serie “Religie en Veiligheid”. De ‘cen-
trale vraagstelling’ in de reeks is tweeledig: 
•  wat is de levensbeschouwelijke betekenis van 

oorlog en vrede,
•  de invloed van ontwikkelingen in politiek-mo-

reel, cultureel en religieus verband op het werk 
van de geestelijke verzorging.

Katholiek perspectief
Redacteuren van de reeks zijn (toenmalig) prof. 
dr. A.H.M. (Fred) van Iersel en dr. Hanneke Arts-
Honselaar. Met deze bundel wordt ook gepro-
beerd vanuit katholiek perspectief een bijdrage 
te leveren aan een oecumenisch gesprek over 
vredeseducatie, het werk van geestelijk verzor-
gers, in de krijgsmacht. 
Vredeseducatie moet militairen eraan herinneren 
dat hun uiteindelijke doel ‘vrede’ is. Dat is 
met name van belang omdat de krijgsmacht, 
militairen, als “laatste redmiddel” juist dan in 
actie komt “als het minimum aan moraal in 
internationale betrekkingen op het spel staat”. 
In de krijgsmacht moet vredeseducatie onder 
meer vanuit een “christelijk ethisch perspectief” 

mondiale ontwikkelingen beschouwen die van 
belang (kunnen) zijn voor de krijgsmacht c.q. voor 
de individuele militair. Ook moet vredeseducatie 
de militaire reactie hierop “ethisch beschrijven, 
analyseren en in dialoog brengen”. 

Moral injury
Vredeseducatie vanuit kerkelijke optiek behelst 
solidariteit “met slachtoffers van oorlogsgeweld 
– en dat zijn in negen van tien gevallen burgers”. 
Maar in die kerkelijke zienswijze is er wel degelijk 
aandacht voor “het boemerangeffect van geweld 
op militairen en veteranen in de vorm van moral 
injury”. Daardoor vallen die militairen ook onder 
“het legioen van oorlogsslachtoffers”. 

‘Vredeseducatie in de krijgsmacht’ is een divers 
opgezette bundel artikelen waarin, zoals gezegd, 
vanuit verschillende gezichtspunten gekeken 
wordt naar het thema.

Het is een uitgave van Eburon Academic Pu-
blishers en valt onder verantwoordelijkheid van 
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier J.P. Thöni. De uitgif-
te werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting 
Katholiek Militair Vormingswerk (SKVM). dr. Hanneke Arts-Honselaar

prof. dr. A.H.M. (Fred) van Iersel 

Winnaars boekverlotingen AJ#01-22

1. ‘De oorlog van morgen’ van Wouter Linmans, 
Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, is gewon-
nen door:

• A. Termaat
• J.M. Proosten
• A.L.M. School.

2. ‘Ongekend en onderscheiden’ van Bob de 
Graaff, (Boom Uitgevers Amsterdam-NIMH, 
’s-Gravenhage), is gewonnen door:

• T.C. Blankestijn, 
• B. van Elk
• G.E.J.M. Bouwmans.
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Hoe werkt het? 
De leden die in 2022 via de ACOM aangifte 
hebben gedaan over het belastingjaar 2021 
ontvangen rond de jaarwisseling automatisch 
het invulformulier voor de aangifte over 2022.

Hebt u geen invulformulier 2022 ontvangen?
Download nu al ons “invulformulier Belasting-
aangifte 2022” op de ACOM website (www.
acom.nl/belastingservice/) of bel/mail ons vanaf 
3 januari 2023 (tel 030-2020320 / info@acom.nl) 
en vraag om ons invulformulier 2022. 

Verzamel alle voor u relevante zaken die, in het 
invulformulier, van u gevraagd worden. 
Scan/fotografeer, kopieer of stuur originelen, 
voorzien van uw personalia, bij voorkeur per 
e-mail, naar: belastingservice@acom.nl. Bij scan 
of foto graag van tevoren controleren of de 
tekst goed leesbaar is; dit voorkomt onnodig 
heen- en weer getelefoneer.

Per post kunt u uw documenten sturen naar 
ACOM-Belastingservice, Postbus 240, 3700 AE 
ZEIST.
Originele documenten worden, op verzoek, aan 
u geretourneerd.

Wij verzorgen na ontvangst uw aangifte. Wij 
zenden de aangifte digitaal naar de Belasting-
dienst en u ontvangt per e-mail (of, indien 
nadrukkelijk aangegeven, per post) een kopie 
van deze aangifte

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

Uw documenten tijdig inzenden
Om uw aangifte tijdig, vóór 1 mei 2023, te 
kunnen inzenden verzoeken wij u de stukken 
vóór 1 APRIL 2023 aan ons te zenden of te 
mailen.

Aanvragen uitstel
Als u daar geen kans toe ziet raden wij u aan 
tijdig, vóór 30 APRIL 2023, uitstel te vragen bij 
de Belastingdienst (gratis tel. 0800 0543 keuze 
uitstel/BSN gereed houden). 

Brief Belastingdienst: ‘U hoeft geen 
aangifte te doen’

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

Jonge leden of leden die recent 
medewerker van Defensie zijn  
geworden

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

Vragen
Als u vragen hebt kunt u ons mailen/schrijven 
o.v.v. uw lidmaatschapsnummer/registratie-
nummer of bellen. Telefonisch zijn wij het 
gehele jaar door bereikbaar op dinsdag en 
donderdag van 09.00 - 14.00 uur.

Noot: 
1.  Indien u door persoonlijke omstandigheden 

niet in de gelegenheid bent om uw docu-
menten en personalia naar ons te zenden 
verzoeken wij u, of iemand anders namens u, 
om ons te bellen zodat wij een oplossing 
kunnen afspreken.

2.  Fysiek bezoek op het kantoor in Zeist is 
uitsluitend mogelijk tot 1 maart 2023 of na 

 1 mei 2023.
3.  Ontvangt u in de loop van 2023 correspon-

dentie van de Belastingdienst t.a.v. uw 
ingediende aangifte Inkomstenbelasting; laat 
het ons weten, zodat wij u eventueel 
behulpzaam kunnen zijn bij het beantwoor-
den ervan!

4. Dringend verzoek:
 Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend om:
 a.  Bijsluiters bij jaaropgaven, zoals bij ABP,  

SVB en de banken NIET mee te sturen!
 b.  Documenten NIET met elkaar te verbin-

den met nietjes, plakband of dergelijke.  
En ook niet te verpakken in hoesjes e.d.

ACOM Belastingservice ACOM Belastingservice 
2022-20232022-2023

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

A L G E M E E N

“De grootste Nederlandse natuurramp van de twintigste eeuw”. Zo wordt de watersnoodramp 
geduid die het zuiden van Nederland, in het bijzonder de provincies Zeeland, Zuid-Holland en 

(westelijk) Noord-Brabant, zeventig jaar gelden trof. 
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De lange str i jd  tegen het  a l lesverniet igende water : 

Watersnoodramp 1953 1

“De grootste Nederlandse natuurramp van de twintigste eeuw”. Zo wordt de watersnoodramp 
geduid die het zuiden van Nederland, in het bijzonder de provincies Zeeland, Zuid-Holland en 

(westelijk) Noord-Brabant, zeventig jaar gelden trof. 

In de nacht van 31 januari op 1 
februari 1953 zette een zware 
noordwesterstorm in combinatie 
met ongewoon springtij, grote 
delen van zuidwest Nederland 
onder water. Met name de pro-
vincies Zeeland, Zuid-Holland en 
(westelijk) Noord-Brabant, waar op 
honderdvijftig plaatsen de dijken 
doorbraken, kregen het zwaar te 
verduren. 

Slachtoffers onder mensen 
en dieren

De gevolgen van de ongekende 
vloedgolven waren rampzalig: 
1.836 mensen kwamen om het 
leven. Ook de ‘levende have’, vee 
en huisdieren, had geen schijn 
van kans tegen het snel was-
sende water: tienduizenden dieren 
verdronken c.q. stierven als gevolg 
van de massale overstromingen. 
De schade aan huizen, andere 
opstallen en de infrastructuur was 
enorm. 
De oorzaak van deze “grootste 
natuurramp” die Nederland in 
de vorige eeuw trof was “een 
stormveld van 1.000 km lang”. De 
noordwesterstorm met windkracht 
10 bereikte op zaterdagavond 31 
januari de Nederlandse kust. In 
combinatie met het uitzonderlijke 
springtij ontwikkelde zich een 
ongekende springvloed. In Zeeland 
(Vlissingen) werd de hoogste 
waterstand bereikt: 4,55 m +NAP. 
De meeste dijken waren slecht 
onderhouden en niet berekend 
op zulke extreme waterhoogten 
en begaven het binnen de kortste 
keren, - met alle rampspoedige 
gevolgen van dien. 

Binnen- en buitenlandse 
hulpacties

Zowel in binnen- als buitenland 
kwamen vrij snel na de ramp, met 
name door de indringende (radio)
reportages en krantenverslagen, tal 
van hulpacties op gang. Men gaf, 

al of niet via het Rode Kruis, mas-
saal geld, goederen en kleding. De 
‘beurzen gingen royaal open om 
de dijken te dichten’: vrij naar de 
slogan van de geslaagde massale 
geldinzamelingsactie gepresen-
teerd door Johan Bodegraven 
van de NCRV-radio. Bodegraven 
verwierf er grote roem en waar-
dering mee; ook in de toenmalige 
‘overzeese gebiedsdelen’. Toen 
het rampnieuws daar begon door 
te sijpelen liet ook ‘de West’, zich 
niet onbetuigd. In rijksgebiedsdeel 
Suriname bijvoorbeeld dromden de 
mensen dagen achtereen samen 
met tassen vol voedsel, (tropen)
kleding en inderhaast ingezameld 
geld, voor de poorten van de kazer-
ne ‘Prins Bernhard Kampement’, 
om ‘de jantjes’ en hun verwanten 
in het verre, verdronken Nederland, 
een hart onder de riem te steken. 
Op Curaçao werd o.m. een week 
van rouw afgekondigd. Hier in 
Nederland was het uiteraard voor 
de krijgsmacht direct alle hens aan 
dek. Alle militairen werden van 
“verlof en permissie teruggeroe-
pen om ingezet te kunnen worden 
in het rampgebied”. Ook het buiten-
land schoot te hulp met militai-
ren. Frankrijk stuurde als eerste 
genietroepen en ook vanuit België, 
West-Duitsland, de Verenigde Sta-
ten, Zweden en Groot-Brittannië 
werd militaire hulp geboden. 

Een van de (dienstplichtige) mili-
tairen die van verlof c.q. permissie 
werd teruggeroepen, was de nu 
91-jarige J.H. (Jan) Toebast, als se-
nior nog immer lid van de ACOM. 
In oktober 1951 opgeroepen voor 
de dienstplicht, werd Toebast na 
een koksopleiding geplaatst op Le-
gerplaats/Kamp De Wittenberg bij 
Stroe (sinds 1978 Generaal-Majoor 
Koot Kazerne). De jonge kok moest 
zich op die noodlottige 1 februari 
1953, ‘met gezwinde spoed’ mel-
den op Kamp De Wittenberg. Een 

inderhaast opgetrommelde een-
heid koks ging vandaar in ijltempo 
naar de Cort Heyligerskazerne in 
Bergen op Zoom. “Daar ben ik vier 
weken geweest om voor driedui-
zend militairen lunchpakketten en 
warme maaltijden te maken”, schijft 
Jan Toebast, zeventig jaar later 
terugkijkend, aan ACOM Journaal. 

Ook in het rampgebied zelf, o.a. in 
Rilland-Bath, is de gelegenheids-
kroniekschrijver actief geweest bij 
de verstrekking van voeding (onder 
meer vele “liters snert”) en lafenis 
aan zijn hulpverlenende collega’s 
en aan watersnoodoverlevenden. 
“We kregen daarna een gulden per 
dag toe en als extraatje een week 
verlof”, staat de dynamische, vitale 
senior Jan Toebast nog bij. 

Bouw Deltawerken
Driekwart jaar na de ramp, werd 
op 6 november, de laatste door de 
‘horror-storm’ (zoals ‘men’ het nu 
zou noemen) geslagen bres in de 
dijk gedicht in Ouwerkerk (ge-
meente Schouwen-Duiveland). 

Meer dan vierduizend militairen en 
duizenden arbeiders, ook buiten-
landers, werkten schouder aan 
schouder aan het herstel van de 
anderhalf miljard gulden belopende 
watersnoodschade. Het Bureau 
Coördinatie Dijkherstel van Rijks-
waterstaat verzorgde daarbij “de 
sturing en coördinatie”. 

Na de goedkeuring van de Del-
tawet door de Staten-Generaal 
in 1958 werd formeel begonnen 
met de bouw van de Deltawerken, 
het indrukwekkende en vernuf-
tige verdedigingssysteem dat de 
Nederlandse kustprovincies moet 
beschermen tegen kritisch hoge 
waterstanden.

H E R D E N K I N G

Zeventig jaar na grootste natuurramp 
die Nederland de vorige eeuw trof

1 Ook wel ‘Februariramp’ genoemd en aanvankelijk eveneens aangeduid als ‘Sint-Ignatiusvloed’ of ‘Beatrixvloed’.

Foto's: Watersnoodmuseum, NIMH, 

collectie Jan Toebast.
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A L G E M E E N

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

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔ Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔ Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔ Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.

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
Maart
10 10.00 Thuisfrontinformatiedag CIDW 43 Oranjekazerne, Arnhem
12 10.00 Thuisfrontcontactdag CMBI 25 volgt

April
12 volgt Thuisfrontinformatiedag volgt CLAS
  CBMI/NSE-26 en overige missies 
29 volgt Thuisfrontcontactdag I eFP volgt
  Litouwen 2023-1
29 10.00 Thuisfrontcontactdag BGFP 3 Openluchtmuseum, Arnhem

Mei
27 10.00 Thuisfrontcontactdag  Burgers' Zoo, Arnhem
  MN AMDTF SVK
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P U Z Z E L

Oplossingen kunt u inzenden tot 

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

of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #01-23 luidt: ‘Stortregen’.

De winnaars: J.Bats en G.W. Gansekoele.

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!

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

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔ Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔ Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔ Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.

WOORDZOEKER
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Horizontaal: 1 lijfspreuk - grijpstuiver - zoogdier, 2 zoogdier - banktegoed - mondeling, 3 vrijelijk 
- tik, 4 klei - houtsoort - bergnimf, 5 complementair DNA (afk.) - modeverschijnsel - inspectie, 6 
beddengoed - elk - deel van een breuk, 7 vegetatie - bek - periode, 8 ei - bezigheden buitenshuis 
hebbend (afk.) - niet klaar - ovaal vat, 9 verstand - haast - lichaamsslagader - erfgoed, 10 deel 
van een trap - kleven - horizon.

Verticaal: 1 Middelbaar Beroeps Onderwijs (afk.) - Liquid Crystal Display (afk.) - citadel, 2 dorp 
bij Apeldoorn - graver, 3 anti - lage temperatuur, 4 deelteken - bijwoord, 5 uitroep - vulkaan in 
Italië - gereedschap, 6 pier - grote hoeveelheid - opgewekt, 7 pluimveehok - vleessoort, 8 
aanhangsels - op welke wijze, 9 rangtelwoord - losse naad, 10 sof - interest, 11 dadelijk - 
wending, 12 uitbouw - van dezelfde kleur, 13 nietszeggend - mentaliteit, 14 advies - tweede 
toon - Romeinse groet, 15 laan - scheepsexploitant.
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50 jaar ACOM-lid
Regio Midden had op 25 januari jl. reden voor enig feestgedruis. Haar 
penningmeester, de heer W.B.M. Sanders vierde toen zijn 50-jarig 
jubileum als lid van de ACOM. Het toepasselijke kader en decor vormde 
de vergadering van het regiobestuur. De jubilaris kreeg het gouden 
insigne en andere bescheiden behorend bij het 50-jarig jubileum, uitge-
reikt door de heer J.B. Kemper, de voorzitter van Regio Midden.

Op de foto van links naar rechts: gouden jubilaris Sanders en de regio-
voorzitter.

70 jaar ACOM-lid
Weertenaar M.H.H.J. Simons vierde op 28 november 2022 zijn 70-jarig 
lidmaatschap van de ACOM. De platina-jubilaris ontving op zijn huisadres 
en aanwezig waren (ook) Bondsbestuurslid P. den Braber en seniorenver-
tegenwoordiger Regio Zuid, H. Boven.

Op de foto de jubilaris geflankeerd door seniorenvertegenwoordiger H. 
Boven (links) en Bondsbestuurslid P. den Braber.

S E N I O R E NS E N I O R E N
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Tegen te loorgang ‘saamhorigheid,  redel i jkheid en de rechtstaat ’

CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Bastiaan Hoekstra pleit voor 
“herinvoering van de dienstplicht1”. Immers “de oorlog in Oekraïne toont dat veiligheid, 

democratie en een sterke samenleving niet gratis zijn”, liet de aanvoerder van 
coalitiepartij CDA weten via de (social) media.

“Het dienstjaar”, licht de CDA-leider toe, “versterkt 
onze weerbaarheid, samenleving en eenheid. Daar 
wordt Nederland beter van.” Het CDA is overigens al 
jaren een warm pleitbezorger van invoering van (een 
vorm van) sociale dienstplicht.

‘Hoop des vaderlands’
Jaarlijks moeten, in de plannen van de CDA-voorman, 
zo’n tweehonderdduizend jongeren zich melden bij 
de krijgsmacht of tekenen voor maatschappelijke 
dienstverlening. “Ze kunnen een halfjaar of een jaar 
besteden aan het versterken van onze strijdkrachten 
en de nationale veiligheid of aan een sociaal-maat-
schappelijke taak, zoals zorg en welzijn”, aldus 

Hoekstra in De Telegraaf (04-02-’23). 

Hij ziet met lede ogen dat “de saamhorigheid, 
redelijkheid en de rechtstaat” in Nederland steeds 
meer onder druk (komen te) staan. “Ik zie steeds 
meer polarisatie, ook in de politiek. Bevolkingsgroe-
pen komen steeds minder met elkaar in aanraking.” 

Jongeren dienen zich (meer) in te zetten voor het 
land, - de samenleving. Volgens Hoekstra is het 
“volstrekt logisch” de ‘hoop des vaderlands’ te 
vragen “om iets voor het land te doen. In veel andere 
landen gebeurt dat al.”

CDA-leider Wopke Hoekstra 
wil af van uitstel 
opkomstplicht

1 De leider van de christendemocraten bedoelt in feite intrekking van het uitstel van de opkomstplicht dat sinds 1 mei 1997 van kracht is. In ons land bestaat 

immers nog altijd de dienstplicht voor Nederlanders van(af) zeventien tot vijfenveertig jaar. Sinds 1 januari 2020 geldt de dienstplicht ook voor vrouwen. Als 

ze zeventien jaar worden, krijgen vrouwen een brief van de overheid over de dienstplicht.
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S E N I O R E N

Senioren bijeenkomsten
Dag Datum Plaats Locatie 
Do 20 april Vught Geniemuseum, Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught
Do 11 mei Boekel  Vergadercentrum NIA DOMO, St Agathaplein 6, 5427 AB Boekel   
Do 1 juni Oirschot  Echos Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, 5688 GN
Wo 7 juni Woensdrecht *** Vliegbasis, KEK gebouw, Schuttershof, Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide
Do 28 sept Midden en Zuid Limburg Locatie volgt
Do 4 okt Nieuwdorp*** Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
Do 19 okt  Gilze Rijen  Locatie volgt
Di 24 okt Schaarsbergen Echos Home, Deelenseweg 28, 6816 TS, Arnhem
Do 26 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
Di 7 nov Ermelo  Echos Home Ermelo, Leuvenumseweg 68 3852 AS
Wo  8 nov Ede Open Hof, Hoflaan 2, 6715 AJ
Di 14 nov Leeuwarden*** Vliegbasis Leeuwarden, KEK-gebouw, Keegsdijkje 7, 8919 AK
Do 16 nov Steenwijk Rabo Theater Steenwijk De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM 

OVER DE SENIORENBIJEENKOMSTEN - BELANGRIJK

Geachte seniorenleden,
Dit jaar zullen wij weer alle gebruikelijke seniorenbijeenkom-
sten plannen.
Hieronder ziet u het eerste overzicht van bijeenkomsten die al 
gepland zijn. Vanaf nu wordt de lijst met bijeenkomsten elke 
maand bijgewerkt. 

Uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten worden PER 
E-MAIL verstuurd wanneer dat kan
De uitnodigingen voor de uitnodigingen voor seniorenbijeenkom-
sten worden zoveel mogelijk digitaal, per e-mail verstuurd. De 
leden van wie wij geen e-mailadres hebben, zullen de uitnodi-
ging via de post ontvangen. De uitnodigingen voor de bijeenkom-
sten op een defensielocatie worden uiterlijk 6 weken voor de 
bijeenkomst verstuurd. De uitnodigingen voor seniorenmiddagen 
worden uiterlijk 4 weken voor de bijeenkomst verstuurd. 

Hebt u de uitnodiging niet ontvangen, dan vragen wij u contact 
met ons op te nemen, of zichzelf op te geven via de website.
Soms komen e-mails in de spambox van de mail terecht. Wij 
adviseren u dan ook de spambox te controleren.

Vier manieren van opgeven voor een bijeenkomst
U kunt zich opgeven per mail; op de website van de ACOM: 
www.acom.nl; telefonisch; of per post. In de uitnodiging en de 

tekst op de website zal worden aangegeven welke gegevens wij 
van u nodig hebben voor opgave. Dat kan verschillen per 
bijeenkomst.

Opgeven via de website
Neem de onderstaande link over in uw zoekprogramma op 
computer, tablet of telefoon.
Link: https://www.acom.nl/seniorenbijeenkomsten/ 
Zoek de bijeenkomst van uw keuze en klik daarop. U ziet nu een 
digitaal formulier dat u in kunt vullen en versturen. De mogelijk-
heid zich via de website voor een bijeenkomst op te geven, 
wordt geopend uiterlijk 4 weken voordat de bijeenkomst plaats 
zal vinden. Indien deze termijn wijzigt zullen wij dit in ACOM 
Journaal laten weten.

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

Data seniorenbijeenkomsten (onder voorbehoud):

De volgende bijeenkomsten worden nog gepland:
Seniorenmiddag Duitsland, Ledencontactdag Regio Oost, 
seniorendag Regio West en een seniorenmiddag in de omgeving 
van Soesterberg.

Aanvangstijd programma’s middag 13.30 uur, 
zaal open 13.00 uur

De bijeenkomsten met *** zijn dagbijeenkomsten. De tijden 
voor deze bijeenkomsten vindt u in de uitnodiging en op onze 
website

Leeftijdsontslag dag: zelf aangeven wens deelname
Graag organiseren wij ook een voorlichtingsdag voor degenen die 
binnen een jaar met leeftijdsontslag gaan, de zogenaamde 
leeftijdsontslagdag. Echter omdat wij niet weten wanneer u met 
leeftijdsontslag gaat, kunnen wij u niet gericht uitnodigen. Hebt u 
interesse, laat dat ons weten via de mail senioren@acom.nl onder 
vermelding van: voorlichting leeftijdsontslag, datum leeftijdsont-
slag en graag uw contactgegevens, zodat wij contact met u op 
kunnen nemen. Wij zullen na ontvangst van uw mail kijken of wij 
een individuele voorlichting voor u zullen verzorgen of een 
bijeenkomst voor meerdere deelnemers zullen organiseren. Wij 
nemen daarover contact met u op.
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‘Strategie en tactiek - 
De geschiedenis van de krijgskunst’

De krijgskunst, de kunst van ‘oorlogvoeren’, is in de loop van de geschiedenis uitvoerig 
beschreven en van nieuwe inzichten e.d. voorzien. Eeuwen voor onze jaartelling schreef de 
Chinese krijgsheer-generaal en militair strateeg Sun Tzu, ‘De kunst van het oorlogsvoeren’ 

waarin hij uit de doeken deed hoe succesvol en effectief oorlog te voeren. 

Het meest bekende en baanbre-
kende ‘oorlogshandboek’ in de 
westerse wereld is ‘Vom Kriege’ 
van de Pruisische generaal-militair 
strateeg Carl von Clausewitz. 
Volgens Von Clausewitz is 
oorlogvoering niets anders dan 
‘voortzetting van politiek beleid 
met andere middelen’. 

Knotsen, speren, cyberwar-
fare

Deze al eeuwen vermaarde 
denkers en militair theoretici 
passeren de revue in ‘Strategie en 
tactiek - De geschiedenis van de 
krijgskunst’ van de Belgische 
hoogleraar Luc De Vos. 

Het boek van De Vos werd 
oorspronkelijk in 2008 uitgegeven. 
De opnieuw uitgegeven versie 
(2022) is aangevuld en uitgebreid 
met het deel ‘Oorlog, propaganda 
en de media’ van de journalist/
sociaal wetenschapper Peter 
Verlinden. 

Behalve de vaststelling dat “de 
krijgsgeschiedenis (vandaag de 
dag) helemaal niet meer aan bod 
komt in het curriculum van de 
Belgische universiteiten”, schrijft 
De Vos in zijn voorwoord dat “alle 
beschavingen uit oorlogen (zijn) 
voortgekomen, hoe paradoxaal 
dat ook moge klinken.” Op de 
keper beschouwd is dit evenwel 
een terechte constatering. Al 
sinds de ‘dawn warriors’1, de 
vroegste krijgers, vocht de mens 
zijn conflicten uit met ‘primitief’ 
wapentuig in de vorm van 
knotsen en speren tot ‘onze 
hypermoderne’ wapensystemen 
hypersone raketten, drones etc. 
Vandaag de dag vaak ver weg van 
het slagveld, de loopgraven, 
vanachter computerschermen 
gewapend met joysticks: cyber-
warfare.

Strategie en tactiek krijgs-
kunst

Luc De Vos, emeritus hoogleraar 
aan de Koninklijke Militaire School 
en de Katholieke Universiteit 
Leuven, verschaft met zijn 
geüpdatet boek meer “inzicht in 
de strategie en tactiek van de 
krijgskunst. (-) Hij brengt de 
principes en de regels van het 
oorlogvoeren in kaart – te land, ter 
zee of in de lucht. (-) Aan de hand 
van zes cruciale veldslagen in de 
wereldgeschiedenis toetst hij de 
theorie aan de praktijk."

Medeauteur Peter Verlinden legt 
met zijn substantiële bijdrage de 
brug naar onze tijd met de 
overheersende rol van de (sociale) 
media. De methodische toepas-
sing van “subtiele psychologische 
strategieën zoals fake news en 
valse vlag-operaties. (-) Meer dan 
ooit wordt de oorlog uitgevochten 
op het internet.”

Professor in ruste Luc De Vos 
leverde, in samenwerking met 
Peter Verlinden, met ‘Strategie en 
tactiek’ een handzame en 
lezenswaardige militaire geschied-
schrijving van de prehistorie tot 
nu. De moeite waard voor wie 
zich daarin (verder) wil verdiepen.

‘Van knotsen en speren naar 

raketten,  drones  en  cyberwarfare ’ 

Verloting
‘Strategie en tactiek - De geschiedenis van de krijgskunst’ van Luc De Vos, Peter Verlinden, 
is een uitgave van uitgeverij Noordboek, Bornmeer en Sterck & De Vreese, Gorredijk. 
De ACOM mag vier exemplaren van dit boek, beschikbaar gesteld door de uitgever, verloten onder de leden. 

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, registratienummer
en de titel van het boek. Reageren kan tot 23 februari.

1 Robert Bigelow: ‘The Dawn Warriors. Man’s evolution toward peace’ (London, 1969)

V E R L OT I N G

Prof. dr. Luc De Vos
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Noord
S.G. Meijer
Sminiastate 32
8926 MH LEEUWARDEN
Privé: 058-2669403
Mobiel: 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

Overledenen
Sneek

Johannes Rudolf (Ruud) Maeijer, 67 jaar, 
op 28 november 2022. Correspondentie-
adres: Ronald Schut, Schaakveld 26, 1359 
HL Almere. E-mail: r.schut2@upcmail.nl

Arnhem 
Sietse Adrianus van der Veer (emeritus 
predikant), 86 jaar, op 11 december 2022.
Correspondentieadres: Ulrumpad 28, 
6835 AP Arnhem.

Ede
Petrus Johannes Maria Groen, 87 jaar, op 
20 december 2022. Correspondentie-
adres: Familie Groen, Zuiderkroon 6, 6717 
EJ Ede.

Duiven
Maj. b.d. Ing.H.A.J. (Harry) Görtzen, 75 
jaar, op 26 december 2022. Correspon-
dentieadres: Eltensestraat 63, 6922 JA 
Duiven.

Zoetermeer
Jacoba Elizabeth Petronella (Coby) 
Moerman-Van der Laan, 91 jaar, op 4 
januari. Correspondentieadres: 
Blijdorplaan 339, 2713 SX Zoetermeer.
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 25 jaar lid
Pas geleden hebben de volgende leden 
het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap ontvangen:
N. Bosker (AOObd), 
W. Fredriksz (KAPbd),
C.G. Goedegebuure (KAPbd), 
H.J.A. Heijmans (AOObd), 
W.P.H.J. Jonkers (AOObd), 
Mw. P.G. Koel-van Iperen, 
F.J.P. van Pelt (SMbd), 
A.J. Veldwijk (SMbd).

50 jaar lid
Wegens het bereiken van het 50-jarig 
lidmaatschap kregen de volgende leden 
het bijbehorende ACOM-insigne 
uitgereikt: 
V. Evers (AOObd), 

C. van Marion (SMbd),
W.B.M. Sanders (AOObd).

60 jaar lid 
Onderstaande leden ontvingen onlangs 
het ACOM-insigne voor 60-jarig 
lidmaatschap: 
J.K. Eelink (AOObd), 
R.E. de Groot (SMbd),
W. van Kerkhoven (AOObd), 
W.T. Mojet (AOObd),
Mw. L. Wijkstra-van de Bosch.

70 jaar lid
Voor 70 jaar lidmaatschap van de ACOM is 
het daarbij horende insigne opgespeld bij: 
M.H.H.J. Simons (AOObd).

Lidmaatschap

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

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

Uw regio wil ú als rsv’er
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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.


