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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Na deze periode kan 
het lidmaatschap worden opgezegd. De opzegtermijn is 3 maanden. De opzeg-
ging dient u schriftelijk of per e-mail (info@acom.nl) aan ons te zenden, met 
vermelding van naam, adres en militair registratienummer. Tevens graag de reden 
van opzegging vermelden. Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons 
altijd een ontvangstbevestiging.
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INHOUD
Nominatie Witte Anjer Prijs 
2023. Geef iemand op die 
een “bijzondere rol speelt 
in het leven van veteranen”. 
Aanmelden mogelijk tot 31 
maart.

05

Hoge werkdruk en andere 
ongemakken. Afspraken MC 
en HDE voor meer 
regelmogelijkheden en 
flexibiliteit voor 
medewerkers. 

10

08Klimaatverandering en 
veiligheid. Uitvoeringsagenda 

duurzaamheid Defensie 
gepresenteerd. Duurzaamheid 

rijmt met complexiteit. 

12Beëindiging zaak rond 
VUT-equivalente premies. Er 
komt geen juridisch vervolg 

omdat de kans op succes 
heel erg klein is. 

Jan Kropf

Toen ik het vorige voorwoord schreef voor ACOM Journaal, 
was net de kogel door de kerk: er zouden tanks geleverd 
worden aan Oekraïne, en niet de minste. Zo zijn er o.a. 
Leopards (1 en 2) en Abrams toegezegd. 

Inmiddels zijn de eerste Leopards in Oekraïne aangekomen 
maar ook in dat opzicht is de tijd de grootste vijand. Veel 
landen leveren materieel dat nog moet worden opgeknapt 
of inzetgereed gemaakt moet worden terwijl men 
sommige zaken nieuw besteld heeft en vervolgens wil 
gaan leveren. Dit laatste gold bijvoorbeeld ook voor de door 
de Verenigde Staten toegezegde Abrams. 

Soms vraag ik mij oprecht af of de donorlanden Oekraïne 
de oorlog willen laten winnen of alleen maar niet wil laten 
verliezen. Zo ook het meest bekende “F-woord” in dat 
opzicht. Tegenwoordig lijkt het wel of het “F-woord” op de 
F-16 slaat. Er wordt al maanden over gespeculeerd maar er 
is nog steeds niets toegezegd in dat opzicht. Ik hoop van 
harte voor de wereld in het algemeen en Oekraïne in het 
bijzonder dat alles wel op zijn minst “just in time” ter 
plaatse komt en inzetbaar is.

Een ander woord wat steeds terugkomt is dienstplicht. 
Vanaf het moment dat de opkomstplicht is opgeschort is er 
bij tijd en wijle wel weer een politicus die het opschorten 
van de opkomstplicht wil terugdraaien en dat doet onder 
de noemer dienstplicht, - al dan niet in combinatie met een 
maatschappelijke dienstplicht.

Ditmaal, en dat is zeker niet voor het eerst, kwam het 
weer uit de hoek van het CDA bij monde van Wopke 
Hoekstra. Het zal wel weer verkiezingstijd zijn. Ongeacht 
de reden, geeft het terugdraaien van de opschorting van de 
opkomstplicht, vaak onjuist “het weer invoeren van de 
dienstplicht genoemd”, voldoende stof tot nadenken en is 
het een onderwerp waar veel over gediscussieerd wordt. 

Wat mij betreft is die discussie eenvoudig af te ronden. 
Voor het ongedaan maken van de opschorting van de 
opkomstplicht is het nu, naar mijn als altijd bescheiden 
mening, niet het moment voor. Defensie heeft al te weinig 
instructeurs, onvoldoende materieel en materiaal, 
onvoldoende legering om de mensen te huisvesten. Het 
zou dan ook een serieuze aanpassing van de gehele 
organisatie vergen terwijl Defensie al in een serieuze 
transitie zit. Defensie moet immers na jaren van serieuze 
krimp weer in alle ernst gaan groeien. Een beroepsleger 
omvormen naar een leger met dienstplichtigen is echt 
geen sinecure. Daarnaast zou het buitengewoon veel geld 
gaan kosten. 

Nadat luitenant-admiraal (LADM) Rob Bauer, de toenmalige 
CDS, enkele jaren terug aangaf dat de politiek zou moeten 
nadenken over het oplossen van (toekomstig) personeels-
tekort bij de krijgsmacht en het opnieuw activeren van de 
dienstplicht een van de mogelijkheden zou zijn, gaf de 
toenmalige minister van Defensie, Ank Bijleveld aan dit 
(net als de CDS overigens) geen aantrekkelijke optie te 
vinden. 

Op Kamervragen van de PvdA werd aangegeven wat de 
kosten zouden zijn van het opnieuw (volledig) invoeren van 
de dienstplicht. De eenmalige kosten werden toentertijd 
geraamd op ca. € 15 miljard en de jaarlijkse kosten op 
ongeveer € 70 miljoen. Die bedragen zullen zeker niet lager 
geworden zijn.

De reden waarom LADM Bauer toentertijd de opmerking 
maakte is nog steeds valide. Het ging hem immers 
absoluut niet om het opnieuw activeren van de dienst-
plicht. Het was een oproep aan de politiek om na te 
denken over het oplossen van het (toekomstig) personeels-
tekort bij de krijgsmacht en dat probleem is volgens mij 
zeker niet kleiner geworden. 

Uiteraard heb ik een aantal ideeën over wat zou kunnen 
helpen maar het is evident dat de krijgsmacht altijd relatief 
veel nieuwe militairen nodig zal hebben en bovendien 
personeel zal moeten behouden. 

Het gaat dus zeker niet alleen om het verhogen van de 
instroom maar ook om het beperken van de uitstroom. Als 
de politiek daarover na gaat 
denken kunnen ze mij altijd 
bellen om bij een bak koffie van 
gedachten te wisselen. Maar 
wat mij betreft hoort het 
opnieuw activeren van de 
dienstplicht niet bij de voor de 
hand liggende opties.

Voor nu: 
blijf gezond en blijf veilig.

U W  V O O R Z I T T E R

Inleveren kopij ACOM Journaal
#04-23  20 maart
#05-23:  24 april

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

“De oorlog is niet alleen een Oekraïense 
strijd. Het is ook onze strijd.” Aldus drs. Erik 
Akerboom, directeur-generaal Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en 
generaal-majoor Jan Swillens, directeur 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(MIVD), in het voorwoord bij de publicatie. 

Keerpunt in de geschiedenis
De Russische invasie in het buurland en 
voormalige Sovjet-satellietstaat Oekraïne 
“heeft een betekenis die te vergelijken is met 
andere keerpunten in de geschiedenis”, 
concluderen Swillens en Akerboom. “De 
afloop hangt af van de gevechtsbereidheid 
van Oekraïne en Rusland en van de internatio-
nale bereidheid om schouder aan schouder te 
blijven staan en hulp te blijven bieden aan 
Oekraïne.”

De Oekraïnse oorlog heeft ook voor Neder-
land, en de rest van Europa, vergaande 
gevolgen. “Onze open en democratische 
samenleving ondervindt de directe en 
indirecte gevolgen op economisch, militair, 
diplomatiek en maatschappelijk vlak. Stijgen-
de energiekosten, hogere voedselprijzen, 
verspreiding van desinformatie, spionage en 
dreiging met nucleaire wapens dragen bij aan 
onzekerheid over wat ons te wachten staat.” 

Blijvende dreiging voor Nederland
Intussen is de grootste oorlog in Europa sinds 
het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
“verworden tot een uitputtingsslag waarvan 
het einde nog niet in zicht is.” De Russische 
troepen zijn zich aan het opmaken voor een 
nieuw offensief waarmee ze zullen proberen 
het momentum naar zich toe te trekken. Maar 
op korte termijn zullen Rusland noch Oekraïne 
een dramatische militaire ommekeer in de 
oorlog weten te bewerkstelligen. Het is van 
belang dat het westen het front gesloten 
houdt en Moskou niet in de waan laat dat aan 
het einde van de dag militaire agressie toch 
loont. Volgens de inlichtingen- en veiligheids-
diensten zal de dan toegenomen overtuiging 
in het Kremlin dat agressie vruchten afwerpt, 
de regionale instabiliteit in Europa vergroten 
en “een directe impact” hebben op de 
Nederlandse veiligheid.

“De gezamenlijke (militaire) steun aan 
Oekraïne en de versterking van de NAVO en 
de EU blijft essentieel. Niet alleen voor 
Oekraïne, maar ook voor de veiligheid van 
Europa en de rest van de wereld. (-) Ongeacht 
de uitkomst van de oorlog in Oekraïne zal 
Rusland waarschijnlijk ook op de langere 
termijn een dreiging vormen voor Nederland”, 
benadrukken MIVD en AIVD in hun publicatie.

MIVD en  A IVD waarschuwen in  gezamenl i j ke  pub l i cat ie :

‘Veiligheid Europa en rest 
van de wereld in geding 
door oorlog in Oekraïne’

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten MIVD en AIVD 
voorzien een lange duur van de oorlog in Oekraïne. De gevolgen 
daarvan zullen nog decennia merkbaar zijn, waarschuwen beide 
diensten in een gemeenschappelijke publicatie: ‘24/2. De Russi-

sche aanval op Oekraïne: een keerpunt in de geschiedenis’. 
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Op deze plek is vaker (buitengewoon) zorgelijk gesproken over 
de democratie die overal op deze aardkloot, aanval op aanval 
heeft te verstouwen. Democratische instituties worden stelsel-
matig ondermijnd en hun fysieke manifestaties door brand-
schattende bendes bestormd, geplunderd en bezoedeld. 

Recente onrustbarende voorbeelden: de Verenigde Staten; Irak; 
Brazilië; cyberaanval op het Europees Parlement; Duitsland 
(de verijdelde aanval van ‘Reichsbürger’ op de Bundestag) 
en laatstelijk het armlastige Suriname. Hier, bij ons, riep een 
parlementariër de achterban van zijn partij (die ‘democratie’ in 
de naam voert), omfloerst (dat nog wel) op, om het voorbeeld 
van de Amerikaanse Capitoolbestormers te volgen en zijn gram 
te gaan halen op en in het Binnenhof. 

Onze veiligheids- en inlichtingendiensten MIVD en AIVD waar-
schuwen in een gezamenlijke publicatie voor de democratie-
ondermijnende gevolgen van door Rusland gevoed “anti-insti-
tutioneel extremisme”. Ideologisch of anderszins gemotiveerde 
personen die erop uit zijn, door middel van “(niet-)geweldda-
dige activiteiten” de democratische instituties en processen te 
ondermijnen om uiteindelijk de democratische rechtsorde de 
nek om te draaien. 

Uit de analyse van AIVD en MIVD valt te concluderen dat dit 
anti-institutioneel extremisme ook in ons land een vruchtbare 
voedingsbodem gevonden lijkt te hebben. Groepen die het 
gezag van de overheid en het rechtssysteem afwijzen en 
ijveren voor de totstandkoming van een parallelle samenleving. 
Waar liggen de grenzen van de democratische tolerantie? Moet 
de democratie niet weerbaarder worden en antidemocraten 
die haar destructie nastreven, de voet dwars zetten? Of zal 
zij het uiteindelijk toch moeten afleggen tegen haar eigen 
zelfmoord-gen? Een angstwekkend voorbeeld is in dit verband 
de democratische zelfvernietiging van de Weimarrepubliek 
(Duitsland: 1919-1933). 

Van de lessen (vaderlandse) geschiedenis, maatschappijleer 
en ander civiel-vormend onderricht, hoeven we geen heil te 
verwachten. Leraren in die vakken hebben al sinds lang hun 
beroepseer verkwanseld voor een achenebbisj kommetje 
linzen. Te week van ruggengraat om balsturige, thuis c.q. elders 
antidemocratisch geïndoctrineerde, leerlingen krachtig tot de 
orde van de vigerende waarden en normen te roepen. Horen 
wij daar de aanzwellende roep om de krijgs-
macht, onbezoldigde duvelstoejager op afroep, 
ook in dezen soelaas te laten bieden? 

In Duitsland lijkt het heil niet te zullen komen van de Bundes-
wehr, naar wij met grote vreze vrezen. Volgens de minister van 
Defensie, de sociaaldemocraat Boris Pistorius, is het Duitse 
leger niet in staat het eigen grondgebied of dat van de bondge-
noten te (helpen) verdedigen bij een invasie à la Oekraïne. Aan 
gene zijde van de oostelijke rijksgrens beschikt men immers 
niet over strijdkrachten die zo’n agressor afdoende van katoen 
zouden kunnen geven, maakt Pistorius ons en zijn partijgeno-
ten diets. Die partij, SDP, is immers al sinds jaar en dag harts-
tochtelijk liefhebster van het onklaar gemaakte geweertje. 

De deplorabele staat van de Bundeswehr is volgens de krant 
Bild lange tijd verheimelijkt door de politiek. Aan Pistorius nu 
de herculische opdracht om te proberen de failliete boedel op 
orde te brengen. Het leger heeft volgens de Defensieminister 
dringend behoefte aan zowat alles, “van wapens, munitie en 
voertuigen tot soldaten”. Rijst toch de prangend bange vraag of 
Duitsland Oekraïne met zijn wapentoezeggingen blij gemaakt 
heeft met een mus die op sterven na dood is? 

Dan komt de Nederlandse krijgsmacht in dat opzicht toch 
ruimhartig over de brug en spaart zich zowat het brood uit de 
mond om de Oekraïnse collega’s van dienst te zijn. Uit zijn niet 
bijster riant voorziene arsenalen en voorraden aan materiaal 
c.q. materieel, wordt genereus gewinkeld voor Kyiv. Nederland 
levert 230 instructeurs voor de trainingsmissie van de EU en 
Oekraïnse militairen worden op diverse locaties in den lande 
“keihard en intensief” getraind. Met name ook in verband met 
de “tank-leveranties”. 

De bloedige loopgravenslag rond Bachmoet tegen “geharde 
Russische troepen” en de Wagnergroep-horden van Jevgeni 
Prigozjin, de voormalige spijsbereider in 
huize Poetin, bewijst eens te meer 
dat de westerse wapenleveranties 
broodnodig zijn. Maar met de 
moesjawara’s die doorgaans, met 
name ook in de media, voorafgaan 
aan de eventuele levering van die 
wapens, speelt het westen helaas 
de vijand ferm in de kaart. Of wij 
het ooit nog zullen leren?

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
Maart   24 maart 23 maart  23 maart
April   24 april 24 april  24 april 

* 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. 

Aanmelden  moge l i j k  tot  31  maart 

De Witte Anjer is inmiddels geworden tot een direct herkenbaar symbool 
van waardering voor alle Nederlandse veteranen. 

Het Nationaal Comité benadrukt telkens dat “de steun van naasten 
ontzettend belangrijk kan zijn voor veteranen”. Die helpende hand, een 
luisterend oor of troost biedende schouder kan komen van het thuisfront, 
de buren die altijd klaarstaan, een gemeentebestuurder die elk jaar weer 
zorgt voor een mooie lokale Veteranendag e.a. 

Via https://bit.ly/3krt9r3 komt u op de site van het Nationaal Comité 
Veteranendag waar u het aanmeldformulier vindt. Aanmelden van kandida-
ten kan tot 31 maart 2023. 

Vul het formulier zo volledig mogelijk in zodat de 
jury een goed beeld krijgt van de genomineerde. 
Voeg daarom daarbij alle relevante anekdotes, 
werkzaamheden of steunbetuigingen die de 
aanmelding (kunnen) ondersteunen. 

Nominatie Witte 
Anjer Prijs 2023

Vind je dat iemand zich met haar/zijn inzet extra verdienstelijk 
gemaakt heeft voor veteranen? Iemand die een “bijzondere rol 

speelt in het leven van veteranen”? Geef die noeste werker dan 
op voor de Witte Anjer Prijs die sinds 2018 uitgereikt wordt door 

het Nationaal Comité Veteranendag.

MexicaanseHond

Wie werkzaam is geweest bij het 322 sq kan zich 
voor de verjaardagfestiviteiten aanmelden via de 
website: www.322squadron.nl

322 Squadron KLu 80 jaar

Het 322 Squadron van de Koninklijke Luchtmacht bestaat 12 juni a.s. 
80 jaar. Deze heuglijke gebeurtenis wordt gevierd op 22 sept 2023.
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Toenemende problematiek op 
het pad van de reservisten

Elke drie maanden komt de Werkgroep Reservisten van de Centrale Medezeggenschaps-Commissie bij 
Defensie (CMC) in vergadering bijeen. Dit was onlangs weer het geval en wel online via MS Teams.  

Zowel de leden-deelnemers als het 
dagelijks bestuur (DB hadden een 
flinke waaier aan bespreekpunten 
ingebracht met als leidraad: wat 
heeft de laatste tijd gespeeld in de 
reservistengelederen.
De punten die besproken zijn wa-
ren de navolgende: 
1)  Voortgang van de Werkgroep, 

oftewel waar gaan wij als Werk-
groep naar toe en hoe willen 
wij dat bereiken. In dat verband 
kwamen veel ideeën aan de 
orde die verder moeten worden 
uitgewerkt. 

2)  Terugkoppeling Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht (IGK). 
Wat heeft ons laatste bezoek 
aan de Inspecteur der Reservis-
ten opgeleverd aan bespreek-
punten en hoe werden deze bij 
de IGK behandeld.

  De bespreekpunten bij de IGK 
waren: 

  -  de grote werkdruk voor de 
werkgroep Reservisten, 

 -  het niet betrekken van reser-
visten in de meeste aangele-
genheden zoals bijvoorbeeld 
verstrekking sportschoenen, 

  -  gebrek aan training en oplei-
dingsactiviteiten reservisten, 

  -  ontbreken nieuws vanuit de 
HR transitie, 

  -  gebrek aan kennis van de 
rechtspositie van reservisten 
in het algemeen, 

  -  stand van de brochures 
rechtspositie algemeen, 

  -  sociale zekerheid en uitzen-
ding voor de verschillende 

Operationeel Commando’s 
(OPCO’s). De IGK zelf was 
benieuwd of er botsende 
belangen werden geconsta-
teerd tussen civiele werkge-
vers en Defensie, 

  -  stroperigheid van processen 
voor reservisten, 

  -  stand van zaken hernieuwde 
aandacht vrijwilligersmedaille.

3  Functioneel Leeftijd Ontslag 
(FLO) en jaar nadienen. In het 
arbeidsvoorwaardenakkoord 
2021-2023 werd genoemd dat 
de militair (dus ook de reser-
vist in actieve dienst) met de 
Nieuwe diensteinderegeling een 
jaar kon nadienen als betrok-
kene dit wenste. Er zijn dus 
reservisten die op grond van 
deze informatie een verzoek/
rekest hebben ingediend om 
een jaar te kunnen nadienen. 
Tot op dit moment heeft geen 
van de betrokkenen hierover 
een positief bericht ontvangen. 
Het enige bericht dat verspreid 
wordt is dat men bij vragen 
contact op kan nemen met Juri-
dische Dienst Verlening (JDV). 

4)  Reservisten Informatie (RIO) en 
onderzoeken: Het RIO is een or-
gaan vanuit Defensie aangesteld 
dat de overbodige en foutieve 
informatie voor reservisten 
verwijdert c.q. corrigeert. Het 
onderzoek en uitvoering hiervan 
is nog steeds gaande. Volgens 
de laatste berichten wordt dit 
een langdurige aangelegenheid.

5)  Aannamebeleid reservisten 
en rangen: In dit geval werd 
besproken dat reservisten 
worden aangesteld en (toe-
komstige) rangen toebedeeld 
krijgen, op welke wijze dan ook, 
en dat dit geen eenduidig beeld 
oplevert binnen de verschil-
lende OPCO’s. De werkgroep 
is van mening dat hier snel en 
duidelijke regelgeving vanuit de 
Hoofd Directie Personeel (HDP) 
van toepassing dient te zijn. 

6)  Bespreekpunten algemeen: 

als bespreekpunt hier gold, in 
combinatie met bespreekpun-
ten CLAS, CZSK, GLR, KMar 
dat er een ‘rondje langs de 
velden’ plaatsvond waarbij van 
elk OPCO de bespreekpunten/
schriftelijke punten aan de orde 
kwamen: 

  - Fulltime reservist met als con-
sequentie de zorg (nog steeds) 
via de eigen zorgverzekering,

  - FLO leeftijd reservisten, 
  - Vrijwilligersmedaille reservis-

ten, 
  - ZZF, 
  - annulering van oefening en de 

financiële gevolgen hiervan voor 
de reservisten.

In het algemeen: De problematiek 
rondom reservisten blijft toene-
men. Dit alles zeker in combinatie 
met nieuwe vormen van inzet en 
vermeerdering van ureninzet.

Als allerlaatste punt van aandacht 
werd ook tijdens de vergadering 
nogmaals benadrukt dat als één 
der leden van de CMC Werkgroep 
Reservisten niet aanwezig kan zijn 
een vervangend lid van zijn MC 
welkom is. De bedoeling hierachter 
is om op basis van zoveel mogelijk 
verschillende meningen vanuit de 
verschillende OPCO’s de beste 
beslissing te kunnen nemen.

Vergadering  CMC Werkgroep  Reserv is ten

N AT R E S

6



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 
 opleidingsniveau
•  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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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’.

Op 31 januari is de uitvoeringsagenda duurzaamheid Defensie gepresenteerd. Daarin wordt beschreven dat Defensie 
wil bijdragen aan klimaatdoelen en maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen. 

Klimaatverandering en veiligheid

‘Duurzaamheid rijmt met complexiteit’

C O L U M N 

Defensie doet dit door te anticipe-
ren op de effecten van klimaatver-
andering, minder afhankelijk van 
fossiele brandstoffen te worden 
en zoveel mogelijk circulair te 
werken. Voor het vastgoed 
betekent dit in 2050 alleen maar 
gasloze en energie-neutrale 
gebouwen. Voor het operationele 
materieel is als doel gesteld om in 
2050 70% minder afhankelijk te 
zijn van fossiele brandstoffen. 
Verder moet er in 2050 een 
circulaire en klimaat-neutrale 
bedrijfsvoering zijn gerealiseerd.
 
De gepresenteerde duurzaam-
heidsdoelstellingen brengen 
complexe vraagstukken met zich 
mee. Welke alternatieve brand-
stoffen moet Defensie gaan 
gebruiken om haar afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen te 
verlagen? Elektriciteit? Of 
waterstof? Eind 2022 is de eerste 
versie van de E-Fennek (een 
Fennek waarbij de 5,7 liter 
zescilinder lijnmotor is vervangen 
door een elektrovariant met 
accupakket) gepresenteerd. Stel 
dat het concept succesvol blijkt 
en wordt doorontwikkeld, hoe 
brengen wij in de toekomst dan 
de elektriciteit naar het veld? En 
wisselen wij onze afhankelijkheid 
van fossiele brandstof dan niet in 
voor afhankelijkheid van elektrici-
teit opgewekt door windmolens 
op de Noordzee? Om een 
strategische buffer aan elektriciteit 
te realiseren kunnen we als 
Defensie inzetten op het opslaan 
van elektriciteit in de vorm van 
waterstof. Of bouwen we 
gigantische accu-parken op 
strategische plekken in Neder-
land? We kunnen ook wachten op 
de ontwikkeling van Small Nuclear 
Reactors. Of dan toch als Defen-
sie inzetten op synthetische 
brandstoffen? Kortom er is veel 
onduidelijk rondom duurzaamheid 
bij Defensie, behalve dat het een 
complex vraagstuk is. 

De wereld is in verandering en 
onze uitdagingen worden steeds 

complexer. De crises stapelen 
zich op en ze lijken maar beperkt 
opgelost te worden. Het traditio-
nele lineaire proces om proble-
men op te lossen - eerst een 
oplossing vinden en vervolgens 
uitvoeren - blijkt niet meer te 
werken. Onze uitdagingen zijn te 
complex geworden, gediffuseerd 
over verschillende sectoren en 
onderhevig aan constante 
veranderingen. De complexiteit 
van hedendaagse problemen 
vereist een andere aanpak dan de 
traditionele lineaire oplossingsme-
thoden. In plaats van op zoek te 
gaan naar de enige juiste oplos-
sing, is het nodig om ons te 
richten op de relaties tussen de 
verschillende onderdelen van een 
systeem. Om complexe proble-
men op te lossen die niemand 
helemaal ‘begrijpt’, moeten we 
ons vermogen om feedback te 
verzamelen verbeteren. Een 
systeem lost problemen niet op 
door antwoorden te kennen, maar 
door onophoudelijk te experimen-
teren en feedback te verkrijgen. 
Om als Defensie op complexe 
vraagstukken te kunnen reageren, 
moeten we dus niet op zoek naar 
één en de juiste oplossing. Om 
vrede te sluiten met complexiteit, 
moeten we zekerheid opgeven. 
We moeten actie ondernemen en 
al lerend de best mogelijke 
situatie realiseren waarin Defensie 
zich veerkrachtig kan opstellen.
 
Terug naar de uitvoeringsagenda 
duurzaamheid, deze stelt ons voor 
complexe vraagstukken. Er zijn 
ook kansen; de huidige vast-
goedopgave geeft de mogelijkheid 
om een veerkrachtige basis te 
realiseren voor onze toekomstige 
energievoorziening. De komende 
15 jaar zal objectgericht een groot 
deel van het vastgoed worden 
gerevitaliseerd, wat de kans biedt 
om van kazernes micro-grids (in 
het vervolg mgs) te maken. Mgs 
zijn decentrale energienetwerken 
waarbij lokale energie-opwek, 
-opslag en -verbruik in onderlinge 
balans gebracht worden. Defensie 

kan op deze manier op strategi-
sche locaties in Nederland een 
verzameling van kleine energie-
centrales - met een mix van 
energie-opwek en -opslag 
technologieën - realiseren. Met de 
revitalisering van tientallen 
vastgoedobjecten uit de strategi-
sche kernvoorraad krijgt Defensie 
de kans om een veerkrachtige 
basis voor de energievoorziening 
van morgen te creëren. We 
hoeven niet eindeloos te zoeken 
naar de uiteindelijke vorm van de 
mgs, want die zullen we niet 
vinden. 

Ik pleit ervoor dat er wordt ingezet 
op het realiseren van de fundering 
voor mgs op kazernes, die we ver-
volgens stapsgewijs naar 2050 
kunnen doorontwikkelen. De 
bouw van ondergrondse infra-
structuur op kazernes voor de 
mgs is een eerste stap naar een 
veerkrachtige energie-infrastruc-
tuur voor heel Defensie. Gaat de 
waterstof technologie voor zwaar 
materieel sneller dan verwacht? 
Dan bieden de mgs de kans om 
extra electrolysers en waterstof-
opslag tanks te plaatsen. Tevens 
kunnen er op verschillende mgs, 
verschillende energie-technologie-
en worden getest, waardoor 
Defensie sneller achter nuttige 
technologieën kan komen. 
Wat betreft de energietransitie 
voor Defensie, biedt een goede 
basis van energie infrastructuur 
op kazernes de mogelijkheid om 
te leren welke mix van technolo-
gieën werken. De eerste stap is 
een veerkrachtige basis.

Ytze de Vries, Vaandrig
Militair werkstudent Defensity 
College 
Master student Energy Science 
(Universiteit Utrecht)
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Als je je droom wilt bereiken, moet je het gewoon hard genoeg willen, zo houden succesgoeroes ons steeds vaker 
voor. Maar de meeste gevallen van succes en verlies zijn gewoon een kwestie van geluk en pech, betoogt theoloog 
en schrijver Alain Verheij. Hij verstaat de kunst om Bijbelverhalen op een aanstekelijke en frisse manier te hertalen.

Verheij stelt dat het vigerend paradigma van 
moderne spirituele influencers, kort door de 
bocht, luidt dat als je je droom wilt bereiken, je 
het gewoon hard genoeg moet willen. Ik hoor 
dit mantra vaak om mij heen, ook bij de 
krijgsmacht; als je er maar sterk genoeg en 
vaak aan denkt, dan wordt het vanzelf werke-
lijkheid.

Het ‘Universum’ zal voor je zorgen, als ware 
het die goeie ouwe Voorzienigheid van onze 
voorouders. ‘Het Universum’ is het moderne 
overkoepelende begrip waar wij het voorheen 
af konden met een veelheid van begrippen uit 
het religieus taalgebruik van de kerken. Maar 
dat taalgebruik wordt blijkbaar ouderwets 
gevonden. ‘Het Universum’ klinkt eigentijdser 
dan ‘God’.

Op het oog lijkt het een nieuwerwetse versie 
van ons zogezegd verouderde Christendom die 
de moderne weldenkende mens wel zal 
móeten aanspreken. Maar het is feitelijk het 
zogenoemde ‘welvaartsevangelie’ dat in 
sommige hoeken van de kerken welig tiert. De 
zelfzuchtige boodschap van dit gedachtegoed 
is kort samengevat dat God wil dat gelovigen 
gezond, rijk en gelukkig zijn.

Het is geïnspireerd door de New Thought 
Movement. Volgens het dogma van deze 
beweging worden welvaart, gezondheid en 
geluk in je persoonlijk leven gerealiseerd door 
het in gedachte te visualiseren en vervolgens 
hardop uit te spreken. Deze stroming heeft 
weinig raakvlakken met het Christendom en 
heeft aan invloed gewonnen door de populari-
teit van de Emile Ratelbanden van deze wereld; 
lifecoaches en welvaartsgoeroes; en zelfhulp-
boeken als The Secret, de heilige schrift van de 
postmoderne Homo Experrectus.

Het is al zover gekomen, aldus Verheij, dat een 
christen in zijn eigen kerk te horen kan krijgen 
dat hij of zij als kind van God een koningskind is 
en dat daar grote rijkdommen bij mogen horen. 
In verschillende kerken wordt dan royale 
voorspoed beloofd. Er moet uiteraard wel hard 
genoeg voor gebeden worden.

Maar welke ruimte is er in dit gedachtegoed 
voor sores, gebrek en misère? Wat nu te 
denken van de mens die immer goed en 
positief in het leven staat en toch de ene na de 
andere tegenslag kent? Heeft die dat dan over 
zichzelf afgeroepen omdat hij of zij niet genoeg 
heeft gevisualiseerd, gemanifesteerd of 
gebeden?

Volgens Verheij is de gemiddelde Nederlander 
trots op een zekere nuchterheid die voorkomt 
dat we met z’n allen in oppervlakkige, spiritu-
eel verpakte leugentjes trappen. In een 
ingezonden stuk in De Volkskrant van laatstle-
den 19 januari ontmantelt hij de twee grootste 
leugens waarop het welvaartsevangelie is 
gebaseerd.

‘De eerste leugen is dat welvaart het hoogste 
goed is’. Aan het materiele, je auto, je vakan-
ties, je huis wordt afgemeten of je gelukt bent 
als mens. Hoe duurder, verder of groter; hoe 
succesvoller. Hoewel het voor de meeste men-
sen een ongemakkelijke gedachte is, wordt 
succes afgemeten aan het banksaldo. Voor alle 
anderen, die machteloos zijn om dit hoogst 
haalbare te bereiken, rest het slechts om 
ingetogen de ogen te sluiten en de handen te 
vouwen of om uitbundig de ogen op te slaan 
en de armen te spreiden. Halleluja! Door te 
bidden en in vertrouwen los te laten, zal een 
hogere macht ons dan deze verlossing, 
geopenbaard in materiele welvaart, wel 
móeten brengen.

‘De tweede leugen is die van maakbaarheid’. 
Volgens Verheij is het een hardnekkige 
misvatting in onze prestatiemaatschappij, dat 
er een oorzakelijk verband is tussen de eigen 
verdiensten en succes. Wie het gemaakt heeft, 
wordt geprezen. Wie aan de grond zit, heeft 
dat óók aan zichzelf te wijten, want die heeft 
niet goed genoeg zijn of haar best gedaan; niet 
hard en vaak genoeg gebeden.

Ten slotte wil Verheij af van de ‘tirannie van de 
verdienste’. Ik ben het met hem eens dat de 
meeste gevallen van succes en verlies, 
armoede en luxe, kwesties van geluk en pech 
zijn. Niets meer en niets minder. Dat in te zien, 
opent mijns inziens de deur naar mildheid, 
vergeving en verzoening. We moeten inzien, 
hoe moeilijk en beangstigend dat ook is, dat 
we ons lot niet in eigen hand hebben en dat 
het onbegonnen werk is om God en het 
Universum te dwingen. Dat is het ware ‘in 
vertrouwen loslaten’.

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier

Onmaakbaarheid
M E R K S T E N E N

Theoloog Alain Verheij
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Voor de eenheid levert dat (zeer) ontevreden 
werknemers op, werk dat minder goed 
gedaan kan worden, hoger verzuim enz. Hoe 
zouden hier al verbeteringen doorgevoerd 
kunnen worden voordat de vacatures gevuld 
zijn?

Problematische werkdruk door veel 
werk en veel vacatures

Laten we eerst kijken naar de problematiek. 
Er is jaren op Defensie bezuinigd. In die tijd 
moest ook de omvang van het personeel 
krimpen. Dit moest met zo min mogelijk 
impact op het werk dat verzet moet worden 
door Defensie. Daar waar vroeger met een 
aantal mensen het werk werd geklaard, werd 
dat tijdens en na de inkrimping van het 
personeel met minder mensen of in minder 
werkuren gedaan. 

Defensie heeft zich lang niet (kunnen) laten 
zien als een aantrekkelijke werkgever, 
waardoor (potentiële) werknemers buiten 
Defensie naar werk zochten en dat werk ook 
buiten de krijgsmacht hebben gevonden.
Een paar jaar geleden heeft de politiek de 
wens uitgesproken dat Defensie vacatures 
vult en uitbreidt. Daarvoor is de begroting van 
het ministerie aangepast. Defensie moet veel 
nieuwe werknemers, vooral militairen, 
werven. Echter voordat de werving voldoende 
vulling van de vacatures oplevert, zal nog 
enige tijd voorbij gaan. De arbeidsmarkt is 
krap. Degenen die naar (ander) werk zoeken 
hebben (bijna) de banen voor het uitkiezen.
In de tussentijd voeren de zittende werkne-
mers, burgers en militairen, het werk zo goed 
als het gaat uit. Maar door het grote aantal 
vacatures ontstaan problemen.

Door de eerdere inkrimping van Defensie is 
de werkdruk binnen de organisatie in het 
algemeen hoger komen te liggen. Met de 
wens Defensie uit te breiden komen bij de 
taken die er al waren, extra taken bij. Er zijn 
activiteiten nodig om personeel te werven, 
om het nieuwe personeel van opleidingen te 
voorzien, van spullen enz. Ook moet het 

budget dat toegevoegd is voor materieel en 
onderhoud/vernieuwing onroerend goed 
besteed worden. Dat kost plan- en uitvoe-
ringsuren. Uitbreiding en inhalen van achter-
standen is nodig, echter het vergt weer meer 
en ook op plekken te veel van het zittende 
personeel.

Signalen en gevolgen problematische 
werkdruk

Signalen die erop wijzen dat het beroep dat 
op het personeel wordt gedaan voor de 
medewerkers te hoog is, zijn: 

•  Er is een groot aantal uren overwerk; de 
uren die verkregen zijn door overwerk 
kunnen niet/nauwelijks worden opgeno-
men;

•  verlof kan niet of nauwelijks in de periode 
van eigen keuze worden opgenomen en 
voor de duur van de eigen keuze; 

•  er is sprake van hoger ziekteverzuim; 
(meer) medewerkers nemen ontslag; 

• de kwaliteit van het werk vermindert, 
• er worden meer fouten gemaakt; 
• de sfeer op het werk is slecht/verslechterd.

Als medewerkers (langdurig) een voor hen te 
hoge werkdruk ervaren kan dat gezondheids-
problemen opleveren waardoor zij minder 
flexibel worden en hun belastbaarheid 
afneemt. Klachten kunnen zijn: 
•  slapeloosheid, 
•  chronische vermoeidheid, 
•  hoofdpijn, nek- of rugklachten, 
•  somberheid/depressiviteit, 
•  angst, 
•  gedragsstoornissen, 
•  lichamelijke en psychische klachten. Zelfs 

hart- en vaatziekten kunnen worden 
toegeschreven aan te hoge werkdruk.

Oplossing: hulp van buiten of van 
andere eenheid

Bij Defensie is bij verschillende eenheden 
geconstateerd dat zij hun taken niet zonder 
hulp van anderen kunnen redden. Soms kan 
inhuur van buiten even ademruimte bieden. 
Soms is dat echter gezien de taak van de 
eenheid niet mogelijk. Dan wordt gekeken of 
een andere eenheid medewerkers kan 
uitlenen aan de eenheid die hulp nodig heeft.
Die hulp is bij de eenheid die hulp krijgt van 
harte welkom. De acute nood wordt daarmee 
gelenigd. Medewerkers hebben weer 
regelmatiger roosters, hoeven minder 
weekenden te werken en kunnen iets beter 

Defensie heeft veel vacatures en veel werk. Dat gaat op verschillende vlakken knellen bij de 
medewerkers. Of het knelt al. Denk daarbij aan een te hoge werkdruk, meer overwerk en 
moeilijker verlof op kunnen nemen in de periode(s) en voor de duur van eigen keuze. 

Te  hoge  werkdruk  en  andere  fys ieke  en  menta le  ongemakken

Afspraken MC en HDE: 
meer regelmogelijkheden en flexibiliteit medewerkers
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verlof opnemen in de periodes van eigen 
keuze voor de duur van eigen keuze.

Zelfde problematiek ligt op de loer
Echter de medewerkers die vanuit de andere 
eenheid uitgeleend worden, kunnen bij het 
uitgeleend zijn in mindere of meerdere mate 
te maken krijgen met dezelfde problematiek. 
Zij worden in een minder regelmatig rooster 
bijvoorbeeld op meer weekenden ingezet en 
kunnen minder flexibel verlof opnemen. Deze 
mindere, tot veel mindere, flexibiliteit bij verlof 
krijgen of roostering leidt vervolgens tot 
problemen bijvoorbeeld bij het thuisfront van 
die medewerkers met allerlei gevolgen van 
dien.

Verlicht druk op medewerker door 
vergroten flexibiliteit organisatie 

Voor een deel van de vacatures die Defensie 
nu heeft, zal de kwalitatieve vulling nog op 
zich laten wachten. Als er nieuwe medewer-
kers aangenomen worden, zullen deze eerst 
moeten worden ingewerkt, voordat zij alles op 
het benodigde tempo kunnen doen. Op die 
kwalitatieve vulling kan niet gewacht worden 
als oplossing voor de geschetste grote 
werkdruk.
Een voorlopige directe verlichting van het 
probleem kan gezocht worden in het vergro-
ten van de flexibiliteit van de organisatie. 
Door de medezeggenschapscommissie 
(MC) en het hoofd diensteenheid (HDE) 
kunnen daarover afspraken gemaakt 
worden.

De eerste stap naar het verminderen van de 
problematiek is dat de werknemer(s) hun 
ervaring met de (te) hoge werkdruk bij 
leidinggevende/HDE/MC melden. De volgen-
de stap is dat geïnventariseerd wordt op 
welke vlakken de hoge werkdruk zich uit. 
Komt de hoge werkdruk voor in combinatie 
met veel overuren en het lastig op kunnen 
nemen van verlof of kunnen de medewerkers 
bij de eenheid nog wel makkelijk verlof 
opnemen en worden bijna geen overuren 
gemaakt? Met de uitkomst van de inventarisa-
tie kunnen in overleg tussen HDE, MC en de 
medewerkers gezocht worden naar maatrege-
len om de ervaren knelpunten aan te pakken. 

Mogelijkheden: creëren van regel-
ruimte

Als de taken van de eenheid het toelaten om 
deze over een langere termijn uit te smeren 
geeft dat al wat lucht. Ook ontstaat er 
regelruimte. Is het in een periode minder 
druk, dan kan vooruit worden gewerkt. Het is 
niet aan te raden dit altijd te doen. Een 
periode van minder druk geeft de werkne-
mers ook de kans even uit te rusten. 

Als het nog mogelijk is de taken over meer 
werknemers te verdelen, helpt dat ook. De 
druk per persoon wordt daarmee lager en ook 
hier neemt de regelruimte toe. De ene 
medewerker kan de andere vervangen als 
deze graag verlof heeft, een andere dag 
ingezet wil worden of ziek is. 

Wanneer de taken niet meer in de tijd 
uitgesmeerd kunnen worden en niet over 
meer werknemers verdeeld kunnen worden, 
bestaat toch nog de mogelijkheid om de 
medewerkers meer flexibiliteit te bieden. Dat 
kan door hen toestemming te geven onderling 
diensten te ruilen en diensten onder elkaar te 
verdelen (personen verrichten ieder een halve 
dienst bijvoorbeeld) wanneer dat uitkomt. 
Deze regelruimte geeft de werknemer de 
kans de werkdruk iets op de eigen belastbaar-
heid af te stemmen. Zo zou een dienst die al 
lang ingeroosterd is, maar direct voorafgaat of 
volgt op een hele drukke week privé, met een 
collega geruild kunnen worden. 

Afspraken moeten gemaakt worden over 
wanneer en hoe het ruilen/verdelen van 
diensten toegestaan is, bij wie gemeld moet 
worden en wanneer en hoe de wijzigingen 
geadministreerd worden. Bij de afspraken is 
het uitgangspunt dat de regelruimte voor de 
medewerkers (onderling) zo groot mogelijk 
wordt. Aan het verhogen van de flexibiliteit 
van de organisatie op dit vlak zullen adminis-
tratieve haken en ogen zitten, ondanks dat 
weegt het inzetbaar houden van de werkne-
mer zwaarder. 

Zorgplicht en bedrijfsbelang wegen 
zwaarder dan administratieve bezwa-
ren

Het is niet de bedoeling dat de werknemer 
fysieke en/of psychische klachten krijgt door 
het werk, hier specifiek de te hoge werkdruk. 
Voor de medewerker is dat heel vervelend. 
De werkgever heeft wettelijk zorgplicht voor 
de medewerker. De werkomstandigheden en 
het werk moeten zodanig zijn dat zij de 
gezondheid van de werknemer niet schaden. 
Defensie moet aan de wet voldoen. Maar 
buiten de zorgplicht heeft Defensie ook de 
plicht de haar opgelegde taken uit te voeren. 
Die uitvoering komt in het gedrang als 
medewerkers hun taken niet of minder 
kunnen doen of de organisatie verlaten. Er is 
dus ook een bedrijfsbelang voor het HDE om 
samen met werknemers en MC mogelijkhe-
den te zoeken de ervaren werkdruk (veel 
overwerk, moeilijk ruilen van diensten, 
moeilijk verlof op kunnen nemen) te vermin-
deren. Dat kan door als organisatie de 
medewerker meer flexibiliteit te bieden.

Te  hoge  werkdruk  en  andere  fys ieke  en  menta le  ongemakken

Afspraken MC en HDE: 
meer regelmogelijkheden en flexibiliteit medewerkers
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In 2018 kwam de rechtszaak van Paul Eijkelenkamp ten einde over de manier waarop in 
2015 de VUT-equivalente premie werd beëindigd, die militairen sinds 1995 betaalden. 

Defensie herstelde indertijd de fouten voor iedere militair. 

Beëindiging zaak rond VUT-
equivalente premies

Uitspraken van de landsadvocaat 
en de Hoofddirecteur Personeel 
(HDP) voedden toen twijfels over 
de rechtmatigheid van het gebruik 
van de VUT-equivalente premie. Of 
dat zo was, heeft het AC- en 
GOV-lid Paul Eijkelenkamp in 
samenwerking met de gezamen-
lijke bonden onderzocht en in een 
onderzoeksrapport vastgelegd.

Na een juridische beoordeling door 
een advocaat naar de haalbaarheid 
van een juridische actie is geza-
menlijk besloten het dossier 
VUT-equivalente premies te sluiten. 
In dit artikel leggen wij uit waarom. 

Waar ging het over?
De VUT-equivalente premie werd 
bij militairen geheven om gelijkheid 
te verkrijgen met de andere 
(burger-)ambtenaren, die VUT-pre-
mies moesten betalen. De sector 
Defensie mocht de opbrengst 
echter binnen randvoorwaarden 
zelf besteden, omdat militairen 
geen VUT-rechten ontwikkelden. In 
2018 stelde zowel de landsadvo-
caat als de HDP dat de VUT-equiva-
lente premies voor arbeidsvoor-
waarden zijn gebruikt. Omdat 
tevens werd gesteld dat de 
premies voor de kapitaaldekking 
van het militaire pensioen waren 
ingezet, rezen er voldoende twijfels 
over de juistheid om een onder-
zoek daarnaar te rechtvaardigen.

Wat leverde het onderzoek 
op?

In een convenant werd in 1995 bij 
de verzelfstandiging van het ABP 
afgesproken dat de VUT-equivalen-
te gelden in samenspraak met de 
bonden mochten worden besteed, 
mits deze maar niet aan salarissen 
werden uitgegeven. De VUT-equiva-
lente premies zijn uiteindelijk 
gebruikt om de overgang te 
financieren van ‘begrotingsgedekt’ 
pensioen voor militairen naar een 
kapitaalgedekt pensioen bij het 
ABP. Bij het eerstgenoemde 
pensioen regelt Defensie het 
pensioen - de pensioenen worden 
uit de begroting betaald - en bij het 

kapitaalgedekte pensioen worden 
premies aan het ABP betaald en 
‘spaart’ het ABP de pensioenuitke-
ringen bij elkaar. Bij deze overgang 
is ervoor gekozen om het begro-
tingsgedekte stelsel te laten 
bestaan voor de pensioenrechten 
die tot 1 juni 2001 waren opge-
bouwd. Alleen de nieuwe pensi-
oenrechten werden via premiebe-
taling bij het ABP ondergebracht.

Dubbele lasten
Defensie kwam indertijd geld 
tekort voor een lange periode van 
dubbele lasten van die twee 
systemen. Het één betaal je 
achteraf, terwijl je voor kapitaaldek-
king vooraf betaalt. Het werkge-
versdeel van de pensioenpremies 
waarvoor Defensie geld tekort 
kwam, werd door de inzet van 
VUT-equivalente premies en een 
leningsconstructie met het ABP 
voldaan. De bonden kregen 
destijds geen inzicht in deze 
constructie. Defensie vond dat de 
financiering buiten de arbeidsvoor-
waarden viel en dus niet hoefde te 
worden besproken. Ook na 
gerichte vragen van de CMHF-
defensie in 2002 werd geen inzicht 
geboden. Defensie verklaarde wel 
dat het gebruik van de VUT-equiva-
lente premies een kritische factor 
vormde voor de gewenste 
kapitaaldekking van de militaire 
pensioenen. Anders zou het niet 
lukken de pensioenen bij het ABP 
onder te brengen. 

WOB-procedure
Na een WOB-procedure kwam de 
inhoud van de financieringscon-
structie medio 2018 alsnog aan het 
licht. Daaruit bleek dat de lenings-
constructie, gebruikmakend van de 
VUT-equivalente premie, ongeveer 
35 jaren zou duren. Nadere eigen 
berekeningen duiden erop dat dit 
10 jaar langer zou zijn zonder 
gebruikmaking van die premie.
Het onderzoeksresultaat sterkte 
ons in de overtuiging dat de inzet 
van de VUT-equivalente premie 
geen kritische factor vormde voor 
de overgang naar kapitaaldekking. 

Het maakt namelijk geen verschil 
of de leningconstructie nou 35 of 
45 jaar duurt; uiteindelijk betaalt de 
overgang naar het ABP zichzelf 
terug. Hiermee rees de vraag of de 
bonden indertijd wel zouden 
hebben ingestemd met het gebruik 
van de VUT-equivalente premies 
voor de kapitaaldekking bij het ABP 
als zij hiervan zouden hebben 
geweten of voor een andere 
bestemming zouden hebben 
gekozen.

Wat zijn de juridische bevin-
dingen?

Het onderzoeksrapport is aangebo-
den aan een gespecialiseerde 
advocaat. Die heeft zich gebogen 
over 2 vraagstukken, namelijk 
beoordeel de mogelijkheden dat 
een rechter tot de opvatting komt 
dat de wijze waarop het besluit de 
VUT-equivalente premies in te 
zetten voor de financiering van de 
kapitaaldekking van het militaire 
pensioen:
1. onrechtmatig tot stand is 
gekomen;
2. dat succesvol beroep kan 
worden gedaan op bedrog of 
dwaling.

Op de vraag of de VUT-equivalente 
premies onrechtmatig zijn gebruikt, 
antwoordt de advocaat:

“Op basis van het mij bekende 
dossier concludeer ik dat de 
aanwending van de VUT-equivalen-
te premies niet onrechtmatig was.”

Op de vraag of er sprake zou 
kunnen zijn van bedrog geeft de 
advocaat aan dat je van bedrog 
kunt spreken als Defensie opzet-
telijk onjuiste informatie heeft 
verstrekt of iets heeft verzwegen, 
terwijl zij verplicht was te spreken. 
Voor noch het ene, noch het 
andere is voldoende basis, te meer 
daar de juridische lat voor bedrog 
hoog ligt.

Op de vraag of er sprake zou 
kunnen zijn van dwaling reageert 
de advocaat met de stelling dat 
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voor dwaling de lat iets minder 
hoog ligt, omdat opzet niet hoeft te 
worden bewezen, maar dat kans 
op succes desondanks klein is. 
Daarbij speelt het verjaringsaspect 
(van 3 jaar na ontdekking) een rol, 
maar ook de opvatting dat recht-
spraak uitwijst dat de rechter een 
verplichting tot preventief inlichten 
in een proces met professionele 
onderhandelaars niet snel zal 
aannemen

Afrondend
Omdat de kans op succes erg klein 
is, hebben de bonden en Paul 
Eijkelenkamp besloten af te zien 
van een juridisch vervolg. Voor de 
toekomst heeft dit dossier ons 
geleerd dat we ons niet snel 
moeten neerleggen bij een minder 
coöperatieve houding van de 
werkgever als het gaat om 
noodzakelijke informatie om een 
weloverwogen standpunt ergens 
over te kunnen innemen.

Kwaliteit centraal in plaats 
van looptijd rang binnen 
KMar opgeschort
Op 26 januari jl. verscheen het KMar Magazine en het lijkt er steeds meer op dat er in elk magazine van 
een der defensieonderdelen wel weer een zure verrassing voor de bonden schuilt. In deze editie van de 

KMar stond een artikel met als onderwerp “Kwaliteit centraal in plaats van looptijd rang”. 

Na  e is  bonden  implementat ie  s top  te  zetten

In dit artikel werd verwezen naar 
de nota ‘Kwaliteit voor Anciënniteit’ 
van de KMar. In deze nota staat dat 
looptijd in rang er niet meer toe 
doet: op alle vacatures mogen 
verticale kandidaten opteren die 
voldoen aan de eisen, ongeacht de 
looptijd in rang. 

Onacceptabel doordrammen
Los van de vraag of wij hier voor of 
tegen zijn is het evident dat het 
niet aan de KMar is om dit soort 
nota’s uit te brengen. Dit soort 
nota’s dienen te worden besproken 
in het georganiseerd overleg. 
Zaken als dit kunnen alleen worden 
geïmplementeerd als daarover 
tussen de sociale partners 
overeenstemming is bereikt. Een 
dergelijk overleg heeft nimmer 
plaatsgevonden en van overeen-
stemming kan dan ook helemaal 
geen sprake zijn. En zoals we 
steeds vaker moeten constateren 
denken defensieonderdelen dat ze 
desondanks toch maar kunnen 
doordrammen en niet geaccor-
deerde regelingen ten uitvoer 
kunnen brengen. En dat is 
onacceptabel.

Tijdens de io REO KMar 27 januari 
jl. hebben de bonden dan ook 
geëist dat dit werd stopgezet en 
daaraan heeft de KMar schoorvoe-
tend toegegeven.

Enkele dagen later verscheen deze 
rectificatie, met de volgende 
inhoud, op het intranet:

Voorlopige opschorting van 
Kwaliteit boven Anciënniteit

Met ingang van 1 januari 2023 is 
de KMar overgegaan op een 
nieuwe werkwijze voor het interne 
werving- en selectieproces, 
gebaseerd op kwaliteit boven 
anciënniteit (KbA). In overleg met 
de vakcentrales is geconstateerd 
dat het beëindigen van de Procedu-
reregel Loopbaanpatronen KMar 
overleg met de bonden vereist. 
Nader overleg is om die reden 
wenselijk en daarom is overeenge-
komen dat KbA met ingang van 
vandaag wordt opgeschort.

Tot nader order wordt de oude 
werkwijze voor het interne 
werving- en selectieproces 
gehanteerd en schetst de Procedu-
reregel Loopbaanpatronen KMar 
de aanvullende kaders voor het 
selectie- en functietoewijzingspro

ces. Reeds toegezegde functietoe-
wijzingen op basis van KbA worden 
niet teruggedraaid. Voor vacatures 
die nog open staan of waar de 
sollicitatiegesprekken nog niet 
hebben plaatsgevonden, is de 
oude werkwijze van werving- en 
selectie van toepassing. Hierbij 
wordt dus rekening gehouden met 
een minimale looptijd in rang en 
het getrapt aanbieden van kandida-
ten.

Overigens ontvangen wij nog 
steeds meldingen dat er vacatures 
open staan waarbij niet in lijn met 
deze afspraak gehandeld wordt. 
Net als bij de andere defensieon-
derdelen zijn er binnen de KMar 
klaarblijkelijk ook mensen ervan 
overtuigd dat ze zich niet hoeven te 
houden aan wet- en regelgeving of 
dat men gedane toezeggingen en 
gemaakte afspraken niet hoeft na 
te komen. Indien u daar, als lid van 
de ACOM, door benadeeld wordt 
kunt u contact opnemen met uw 
bond via info@ACOM.nl.
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Tegen de achtergrond van een veranderende veiligheidspolitieke context en in het licht 
van het Nederlandse geïntegreerde veiligheidsbeleid heeft het kabinet in 2018 een meer-

jarig perspectief geschetst voor de stapsgewijze versterking van de krijgsmacht. 

Hernieuwde afspraken werving en 
vulling CSS Zr.Ms. Den Helder

Deze versterking is verder 
uitgewerkt in de Defensienota 
2018. Een van de stappen in de 
Defensienota 2018 betrof de 
verbetering van de operationele 
(gevechts)ondersteuning (Combat 
Support) en Combat Service 
Support. 

‘Enablers’ van cruciaal 
belang

Zoals nu ook in Oekraïne blijkt, 
wordt de inzetbaarheid en het 
voortzettingsvermogen van een 
krijgsmacht in hoge mate bepaald 
door ondersteunende operatio-
nele eenheden, de ‘enablers’. 
Deze ‘instaatstellers’ bestaan uit 
onderhoudsfaciliteiten, inlichtin-
gen, robuuste logistiek en 
geneeskundige ondersteuning. 
Dit zijn binnen Defensie schaar-
ste-capaciteiten. Zowel de NAVO 
als de EU beklemtonen dat 
landen, dus ook Nederland, zelf in 
deze ondersteuning moeten 
kunnen voorzien. 

Voor het Commando Zeestrijd-
krachten (CZSK) betekent het 
verbeteren van de Combat 
Support en Combat Service 
Support onder meer herstel van 
de maritieme bevoorradingscapa-
citeit ofwel bevoorrading op zee. 
Mede door de komst van het CSS 
Zr.Ms. Den Helder, wordt aan dit 
herstel invulling gegeven. Dit 
vormt tevens een bijdrage aan het 
doel dat CZSK zich voor 2030 
heeft gesteld namelijk: “Een 
robuuste en flexibele organisatie, 
die met voldoende voortzettings-
vermogen en slagkracht direct 
wereldwijd inzetbaar is voor 
veiligheid op en vanuit zee tot en 
met het hoogste deel van het 
geweldspectrum”. 

Met de geplande komst van het 
nieuwe Combat Support Ship 
(CSS) Zr.Ms. Den Helder zijn er de 
afgelopen jaren diverse vergade-

ringen belegd en gesprekken 
gevoerd over de wijze waarop de 
nieuwe bemanning van het CSS 
zou worden samengesteld. De 
aftrap was de behandeling van het 
concept reorganisatieplan 
‘Basisbemanningslijst CSS Zr.Ms. 
Den Helder’ in de vergadering van 
de ioREO CZSK op 14 juli 2021. 
Tijdens die vergadering is door 
CZSK en de bonden uitvoerig 
stilgestaan bij het concept 
basisbemanningslijst. In deze 
vergadering werd door CZSK 
aangegeven dat er op het CSS 
gewerkt zou worden met een 
basisbemanning bestaande uit 76 
personen. Met de basisbeman-
ning kunnen taken als de bevoor-
rading van brandstoffen, water, 
zelfverdediging en damage control 
worden uitgevoerd. Gelet op de 
verschillende manieren waarop 
het CSS Zr.Ms. Den Helder kan 
worden ingezet zou, afhankelijk 
van de opdracht, de basisbeman-
ning door middel van “click-on-
teams” kunnen worden versterkt. 

 Afspraken over alternatieve 
aanstellingsvormen

De totale bemanningscapaciteit, 
zo bleek tijdens de vergadering 
zou eenvoudig kunnen worden 
aangevuld tot 150 personen. 
Vooral over het plaatje met 
betrekking tot de click-on-teams is 
tijdens deze vergadering uitge-
breid gediscussieerd tussen de 
bonden en CZSK. Vraag was 
vooral waar deze teams dan 
vandaan komen en of medewer-
kers op voorhand op de hoogte 
zijn dat ze mogelijk deel uit maken 
van zo’n team. Hoe en op welke 
wijze hier straks in de praktijk 
daadwerkelijk invulling aangege-
ven wordt, gaat onderdeel 
uitmaken van de evaluatie. 

Op 17 maart 2022 werd uiteinde-
lijk het Definitieve Reorganisatie 
Plan (DRP) aangeboden aan de 

Werkgroep Reorganisaties (WG 
REO). Op het moment van 
aanbieden van het DRP werd 
alleen met Defensie overlegd over 
de totstandkoming van de 
Arbeidsvoorwaarden 2020-2023 
en niet in de WG REO. Het 
duurde daardoor even alvorens 
verder kon worden gegaan met 
de verdere implementatie van de 
invoering van de basisbemanning. 
Ondertussen werd ook duidelijk 
dat de definitieve indiensttreding 
van de Zr.Ms. Den Helder iets in 
de tijd verschoven zou worden. 

Herformulering afspraken
In het Arbeidsvoorwaardenak-
koord 2020-2023 zijn tussen de 
bonden en Defensie afspraken 
gemaakt betreffende het geza-
menlijk onder de loep nemen van 
alternatieve aanstellingsvormen. 
Vanuit Defensie is voorgesteld om 
in de vorm van een afgebakende 
defensiepilot (alleen voor het CSS 
Zr.Ms. Den Helder) aan de hand 
van een alternatieve aanstellings-
vorm een deel van de basisbe-
manning te vullen. Deze alterna-
tieve aanstellingsvorm zou dan 
gelden voor gegadigden die zich 
als zij-instromer voor een bepaal-
de periode en/of een specifieke 
taak aan Defensie willen binden. 
In een artikel in ‘Alle Hens’ van de 
Koninklijke Marine werd evenwel 
een ander beeld geschetst van de 
gemaakte afspraken en de 
bedoelingen die aan deze 
afspraken ten grondslag lagen. 
Het gevolg hiervan was dat de 
afspraken hernieuwd dienden te 
worden om duidelijk te krijgen 
wat er nu wel of niet was 
afgesproken. In een door de HDP 
geïnitieerd overleg tussen de 
voorzitters van de vakcentrales 
sector Defensie, C-ZSK en de 
HDP op 21 februari jl., heeft men 
zich verontschuldigd voor de door 
de publicatie ontstane verwarring. 
Vervolgens zijn eerder gemaakte 
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afspraken duidelijker en eenduidi-
ger geformuleerd:
 
1. Alle functies zijn tegelijk intern 
en extern gepubliceerd voor de 
duur van drie weken, waarbij in de 
vacaturetekst is aangegeven dat 
op de vulling van het CSS een 
defensiepilot bij het CZSK van 
toepassing is. Die pilot houdt in 
dat maximaal de helft van de 
officiers- en maximaal de helft van 
de onderofficiersfuncties van het 
CSS gevuld kan worden met 
externe kandidaten. 

2. Alle externe kandidaten krijgen 
onder deze pilot voor één 
specifieke functie aan boord van 
het CSS, een tijdelijke aanstelling 
van minimaal drie en maximaal 
zeven jaar zoals opgenomen in 
het Arbeidsvoorwaardenakkoord 
2021-2023[1], inclusief de daarbij 
genoemde (rand)voorwaarden. 
Deze tijdelijke aanstelling wordt 
na de overeengekomen termijn 
van rechtswege beëindigd zonder 
mogelijkheid tot verlenging, een 
soortgelijke aanstelling of een 
vaste aanstelling. Om dit voor 
deze defensiepilot te realiseren 
binnen de huidige rechtspositie 
wordt AMAR art. 11 toegepast[2]. 
Deze aanstellingsvorm geldt 
alleen voor functies van onderof-
ficieren en officieren. Voor 
matrozen gelden de reguliere 
aanstellingsvormen.

[1] Als alternatieve aanstellings-
vorm voor mensen die zich in de 
vorm van zijinstroom voor een 
bepaalde periode en/of een 
specifieke taak aan Defensie 
willen verbinden, kunnen onderof-
ficieren en officieren ook tijdelijk 
worden aangesteld voor één 
functieduur voor een periode van 

minimaal 3 tot maximaal 7 jaar. Na 
deze periode van maximaal 7 jaar 
wordt deze aanstelling van 
rechtswege beëindigd zonder 
mogelijkheid tot verlenging, een 
soortgelijke aanstelling of een 
vaste aanstelling. De opzegter-
mijn bij deze alternatieve aanstel-
lingsvorm bedraagt 3 maanden 
vanaf het vierde jaar, ongeacht de 
oorspronkelijk overeengekomen 
periode.

[2] De alternatieve aanstellings-
vorm uit het AV-akkoord 2021-
2023 dient nog te worden 
uitgewerkt. Bij de totstandkoming 
van artikel 11 van het AMAR is 
expliciet in de toelichting opgeno-
men dat de tijdelijke aanstelling 
op basis van dit artikel maximaal 1 
jaar mocht zijn. Voor deze afgeba-
kende defensie-pilot komen 
sociale partners overeen dat dit 
mag worden verlengd tot maxi-
maal 7 jaar onder de voorwaarden 
genoemd in deze nota 

3. Bij het aanstellen van de 
onderofficieren en officieren 
worden verschillende aanstellings-
perioden, met een minimum van 
drie en een maximum van zeven 
jaar aangegaan zodat voorkomen 
wordt dat de aanstellingen van de 
betreffende militairen in de 
toekomst tegelijk aflopen. Deze 
aanstellingen worden slechts 
eenmalig toegestaan binnen deze 
pilot, met toetsing in de BCO PI. 
De betreffende aanstellingsperi-
ode kan niet tussentijds verlengd 
worden of eindigen boven de 
leeftijd van 62 jaar en drie 
maanden. 

4. CZSK kent voor de externe 
kandidaten een extra incentive 
(premie) toe, te weten: 10k €, 20k 

€, 30k € of 40k € (netto) na het 
volbrengen van een contractperi-
ode van respectievelijk vier, vijf, 
zes of zeven jaar. Voor de pilot 
wordt voor onderofficieren en 
officieren geen gebruik gemaakt 
van de opleidingstabel maar wel 
van de reguliere salaristabellen en 
zijn de volgende aanvangstreden 
voor aanstelling binnen de rang 
afgesproken: KPL - 5, SGT - 6, 
SMJR - 8, LTZ2 - 4 en LTZ2OC - 6. 

5. T.a.v. keuringseisen is afgespro-
ken dat militaire basiseisen van 
kracht blijven en dat deze voor 
elke externe kandidaat gelden. 
Andere (fysieke) eisen t.a.v. 
functiegeschiktheid zullen naar 
redelijkheid en in relatie tot leeftijd 
worden bepaald. Voor matrozen 
gelden de reguliere keurings- en 
aanstellingseisen. 

6. Voor geselecteerde externe 
kandidaten ouder dan 28 jaar zal 
per kandidaat beoordeeld worden 
voor welke elementen van de 
Eerste Maritieme Militaire 
Vorming (EMMV) vrijstelling 
verleend kan worden. 

7. De kennis, de (werk)ervaring en 
de gevolgde opleidingen van 
externe kandidaten worden 
vergeleken met de kennis, 
ervarings- en opleidingseisen die 
in de functiebeschrijvingen zijn 
opgenomen. Hierbij zal de kennis, 
ervaring en de opleidingen die is/
zijn opgedaan buiten Defensie 
adequaat moeten aansluiten bij de 
gestelde eisen.

8. Deze pilot zal maximaal 7 jaar 
duren vanaf start geldige eenheid; 
zal (periodiek) worden geëvalu-
eerd in samenhang met de 
evaluatie van het DRP Basisbe-
manningslijst Combat Support 
Ship Zr.Ms. Den Helder. Hiertoe 
zal tenminste eenmaal per 2 jaar 
een evaluatieoverleg worden 
ingepland. De evaluatie inzake 
deze pilot zal door sociale 
partners gezamenlijk worden 
opgelopen en worden besproken 
in de Werkgroep Algemeen 
Personeelsbeleid (WG AP).

S O D
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Luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven (voormalig Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht/Inspec-
teur der Veteranen/Inspecteur der Reservisten) beseft als geen ander dat zijn naam voor altijd ver-
bonden zal blijven met wat gemeenlijk is gaan heten ‘de slag om Chora’. Van Griensven was toen 

commandant van Task Force Uruzgan (TFU) en betrokken bij het omstreden bombardement in juni 
2007 op een quala (ommuurd wooncomplex). 

‘Op de bres voor mijn mensen die hun 
stinkende best deden in de Slag om Chora’

De miss ie  van  oud-commandant  Task  Force  Uruzgan  Hans  van  Griensven

I N T E R V I E W

De toenmalige kolonel Van 
Griensven gaf toestemming voor 
het bestrijden van wat gezien werd 
als een Taliban bolwerk en “legi-
tiem militair doel”. Later bleek dat 
bij het artillerie- en luchtbombarde-
ment ook tientallen ‘onschuldige 
burgers’ zijn omgekomen. 

Gemakzuchtige aannames 
en verdachtmakingen

Voor het artilleriegeschut (Panzer-
haubitze 2000-Pzh 2000) werd 
ingezet, met toestemming 
overigens van Regional Command 
South, de Britse generaal-majoor 
Jonathan ‘Jacko’ Page, is de lokale 
bevolking op verzoek van de TFU 
door hun eigen bestuurders 
gewaarschuwd. Achteraf is niet 
meer vast te stellen of toen 
iedereen is bereikt. Volgens Van 
Griensven kon dat destijds 
begrijpelijkerwijs moeilijk worden 
geverifieerd. “Ik had de luxe niet 
om het uit te zoeken. Onze 
mensen konden elk moment 
worden overlopen. Ik moest de 
gok nemen en erop vertrouwen dat 
de Afghanen elkaar wisten te 
vinden”, aldus de opperofficier b.d. 
in een kranteninterview.  
Hij verzet zich bij elke gelegenheid 
met kracht tegen de gemakzuch-
tige aannames en verdachtmakin-
gen vanuit de leunstoel, dat die 
burgerslachtoffers louter het gevolg 
zijn van de beschietingen door de 
Pzh 2000 van de Nederlandse 
militairen. De voormalige TFU-
commandant weet van getuigenis-
sen over (burger)slachtoffers die 
schotwonden in het hoofd 
vertoonden, een ‘nuance-detail’ dat 
doorgaans wordt verzwegen c.q. 
vergeten. Dat geldt ook voor de 
legitieme vraag of de burgers die 
nog in de quala zaten daar uit vrije 
wil waren of werden vastgehouden 
en gebruikt als levend schild. 

Dank en waardering voor Ne-
derlandse militairen

De toenmalige minister van 
Defensie Eimert van Middelkoop 
(CU) reisde begin juli 2007 af naar 
Afghanistan waar hij, onder meer 

over ‘Chora’, sprak met president 
Hamid Karzai, zijn Defensiecollega 
Abdul Rahim Wardak, de comman-
dant ISAF, de Amerikaanse 
generaal Dan McNeill, comman-
dant Regional Command South 
generaal-majoor ‘Jacko’ Page en de 
gouverneur van Uruzgan Maulavi 
Abdul Hakim Munib. Allen spraken 
hun dank en waardering uit voor 
het optreden van de Nederlandse 
militairen. Ook Van Middelkoop had 
lovende en waarderende woorden 
voor “de bijzondere prestatie die 
de Nederlandse militairen hebben 
geleverd om Chora te behouden”. 

Zo niet vier nabestaanden die, zo’n 
dertien jaar na dato, via hun 
Amsterdamse advocaat Liesbeth 
Zegveld naar de rechter stapten en 
een klacht neerlegden tegen de 
Nederlandse Staat wegens het 
gebruik van “blind geweld” door de 
Nederlandse militairen. Na een 
procesgang van goed anderhalf jaar 
oordeelde de Haagse rechter op 23 
november 2022 dat het bombarde-
ment op de quala Qual-e-Ragh 
onrechtmatig was en dat Neder-
land de schade van de slachtoffers 
moet vergoeden. Hoe omvangrijk 
die schade is alsook de hoogte van 
de vergoeding moet in een 
volgende procedure worden 
vastgesteld.

Het vonnis, gewezen door mrs. L. 
Alwin, D.R. Glass en J.S. Honée, is 
bij voorraad uitvoerbaar. “Een 
wrange uitspraak”, kopte het 
weekblad EW (Weekblad Elsevier). 
Wrang en bitter voor de militairen 
die een bloedbad in Chora à la 
Srebrenica, door het bombarde-
ment op het Taliban-bolwerk in de 
quala, hebben afgewend. 
“Bijna zestien jaar na de Slag om 
Chora in Afghanistan” constateer-
de EW-redacteur Eric Vrijsen, “zet 
de Haagse rechtbank generaal 
Hans van Griensven op zijn 
nummer. Van Griensven – inmid-
dels buiten dienst, maar voormalig 
inspecteur-generaal van de 
krijgsmacht, een rechtschapen 
topmilitair en destijds commandant 

van de Taskforce Uruzgan – gaf in 
juni 2007 opdracht zware beschie-
tingen uit te voeren om te voorko-
men dat onschuldige burgers in de 
Choravallei zouden worden 
afgeslacht door hordes geweldda-
dige Talibanstrijders.”

Vonnis creëert beeld van 
oorlogsmisdadigers

Koud na de artilleriebeschieting van 
de Taliban-quala kreeg kolonel Van 
Griensven kritiek van de NAVO aan 
zijn broek. Hij zou de beruchte Pzh 
2000 hebben ingezet zonder eyes 
on target, - directe waarneming 
van het doelwit. Die kritiek werd 
schielijk ingeslikt na afdoende 
uitleg. Er was, volgens Defensie, 
wel degelijk sprake van zicht op de 
vijandige doelen (de posities en 
activiteiten van Talibanstrijders), 
door (infrarood) beelden gemaakt 
door F-16’s en drones.
Overigens zouden in eigen land 
ook sommige Nederlandse 
officieren zich hebben afgevraagd 
of de inzet van zulke robuuste 
middelen wel gerechtvaardigd was 
maar de solide militaire reputatie 
van Hans van Griensven stond 
buiten kijf en gaf de doorslag: 
vakbekwaam, bedachtzaam, 
integer maar onbevreesd als het 
erop aankomt. 

De voormalig C-TFU is uiteraard 
niet in zijn schik met het vonnis 
hoewel hij een dergelijke uitkomst 
wel zag aankomen. Hij heeft er 
begrip voor dat de rechter niet of 
nauwelijks (juridische) waarde 
hecht aan de ‘gut feeling’ van een 
militair in een oorlogssituatie. Die 
wil ‘zwart-op-wit’ bewijzen zien. En 
omdat er geen bewijsstukken 
werden overgelegd, is er nu, 
constateert Van Griensven 
grimmig, “wel een beeld gecre-
eerd dat we onzorgvuldig zijn 
geweest, ja, dat we oorlogsmisda-
digers zijn.” 

Op zijn Facebookpagina reageerde 
hij als volgt (op 03-02-’23):

“De Nederlandse Staat gaat niet in 

Kolonel Hans van 

Griensven C-TFU 

(midden) met twee 

van zijn mensen.
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I N T E R V I E W
hoger beroep tegen de uitspraak 
van de rechter inzake het bombar-
dement in Chora. Men berust in 
het vonnis op basis van juridisch 
advies en kosten/baten afweging. 
Dus blijft het woordje ‘onrechtma-
tig’ hangen. Dat is een keuze. Ik 
vind keuzevrijheid de kern van 
vrijheid.

We hebben het voor de rechter 
niet aannemelijk weten te maken 
dat we nog steeds in een situatie 
van zelfverdediging zaten en dat de 
boerderij op dat moment een 
militair doel was. Daar is eindeloos 
veel over te zeggen.

Normaal ligt de bewijslast bij de 
eiser. Dus waarom was de 
boerderij midden in een oorlogs-
situatie géén militair doel en zijn de 
eisers wie ze zeggen te zijn en is 
de geleden schade aantoonbaar te 
verifiëren? 

Al een hele tijd brandt er een vraag 
op mijn lippen, die mensen die 
erbij waren zullen begrijpen, maar 
die je in Nederland uit valse piëteit 
niet geacht wordt te stellen. Wat 
deden die ‘burgers’ daar? 

In dat gebied werd al weken 
veelvuldig gevochten. Een groot 
deel van de bevolking was al van 
huis en haard gevlucht. Die dag is 
er de hele dag rond de boerderij 
aantoonbaar intensief gevochten. 
Vanuit die boerderij is er bewezen 
op ons geschoten. Via lokale 
kanalen zijn alle inwoners gewaar-
schuwd. We hadden (niet te 
bewijzen) informatie van vijande-
lijke activiteit in dat complex. Die 
boerderij ligt militair gezien op een 
cruciaal punt. Die nacht is er in de 
directe omgeving met tussenpozen 
32 keer met zware artillerie 
geschoten. Ze geven niet aan te 
zijn gegijzeld. Achteraf hebben we 
bericht opgevangen waarin werd 
gevraagd of ‘de pakketjes’ waren 
gevonden (helaas niet op tape). En 
dan zeggen eisers nu dat ze geen 
Taliban hebben gezien en rustig 
lagen te slapen. Wie moet nu 
eigenlijk wat aannemelijk ma-
ken??? 

Voor mij als verantwoordelijk 
commandant is het meer dan 
‘aannemelijk’ dat we met dat 
bombardement een belangrijke 
stap hebben gezet in de uiteindelijk 
overwinning in de slag om Chora. 
Respect voor hen die erbij waren 
en trots op mijn mensen!”

Gênant en pijnlijk
Advocaat Zegveld stak haar 
vreugde over het “heel terechte 
vonnis” niet onder stoelen of 
banken. “Defensie is hier afgere-
kend op hun eigen slordigheid. Ze 
hebben niets in hun archief kunnen 
vinden waarmee ze kunnen 
aantonen hoe dit precies is gegaan. 
(-) Ik denk dat ze het gewoon echt 
niet hebben. Er kan geen andere 
conclusie zijn. En dan is het goed 
dat de rechter nu een grens trekt. 
Want als deze zaak was afgewe-
zen, gooi dan ook het oorlogsrecht 
maar in de prullenbak”, concludeer-
de de pleiter van de vier Afghaanse 
‘Chora-nabestaanden’. 

“Niet ieder schot wordt geregis-
treerd”, riposteert de toenmalige 
C-TFU, “We hebben niet iemand 
die met een opschrijfboekje zit te 
turven hoeveel granaten worden 
afgevuurd. Het is oorlog. Chaos. 
Wij handelden op dat moment uit 
pure zelfverdediging om onze 
posities en het gebied te behou-
den. Dat heeft ook direct gevolg 
voor de te volgen regels en is dus 
belangrijk om mee te wegen in de 
beoordeling van de context. 
Iemand die geen militair is kan zich 
niet echt een voorstelling maken 
van een oorlogssituatie. En wat 
dan wordt aangenomen en 
geconcludeerd, ook met wijsheid 
achteraf, vind ik gênant, een 
belediging voor ons vakmanschap 
en pijnlijk, met name voor mijn 
collega’s die alles gegeven hebben 
om zich de vijand van het lijf te 
houden.”

Berusting Defensie in vonnis 
was te verwachten

Defensie heeft intussen besloten 
“te berusten in het vonnis van de 
rechtbank” en tekent dus geen 
hoger beroep aan. “Dit is”, liet 
minister van Defensie Kajsa 
Ollongren op 03-02-’23 weten, “de 
uitkomst van een complexe maar 
zorgvuldige afweging.” 
Maar deze stap van Defensie kan 
ook worden gezien als de zoveel-
ste zeperd voor de militairen die, in 
de woorden van de minister, 
“onder zware omstandigheden 
gestreden (hebben) tegen de 
Taliban.” Dat Defensie de handdoek 
in de ring gooide kwam niet als 
een verrassing voor Hans van 
Griensven. “Nee, dit was te 
verwachten. Bij Defensie zijn we te 
vaak te voorzichtig, - dat zie je nu 
weer. Waarom gaan we niet in 
hoger beroep? De minister zal ook 
wel balen van de uitspraak maar ze 
volgt het advies van haar adviseurs. 

Die raden haar dat af omdat ze 
ervanuit gaan dat we geen 
aanvullende informatie hebben om 
een volgende rechter er wel van te 
overtuigen dat het wel dégelijk om 
een legitiem militair doel ging. En, 
zo is de gedachtegang, we krijgen 
dus dezelfde uitspraak met alle 
negatieve publiciteit eromheen. 
Men had natuurlijk ook kunnen 
zeggen: ‘Wij verdedigen onze 
mensen tot het bittere einde’. Dat 
was een goed publiekelijk state-
ment geweest ter ondersteuning 
van onze veteranen. Maar ja, dat 
vraagt moed en kost geld. Dus 
alles bij elkaar nemend vindt men 
dat het geld en de moeite niet 
waard.”

Naast zijn vele andere (gemeen-
schaps-) en bestuurlijke activiteiten 
heeft de voormalige 
C-TFU en Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht/Inspecteur der 
Veteranen/Inspecteur der Reservis-
ten, een missie die hij hoog in het 
vaandel heeft staan: spreekbuis 
voor zijn mensen. De militairen die 
in Afghanistan dag in, dag uit hun 
stinkende best hebben gedaan 
onder heel zware omstandigheden. 
“Absoluut! Ik zal het altijd voor ze 
opnemen want ik weet wat ze 
gedaan hebben en onder welke 
omstandigheden. Mensen die hun 
vakmanschap en integriteit in 
twijfel trekken komen mij wel 
tegen. Dat wordt me niet altijd in 
dank afgenomen maar dat kan ik 
hebben! Iemand moet op gegeven 
moment opstaan en zeggen: ‘Stop, 
tot hier en niet verder’.”

Op de bres voor zijn mensen
Als pleitbezorger van en voor zijn 
“mannen en vrouwen” moet Van 
Griensven hoogstwaarschijnlijk 
straks vol aan de bak als NIOD en 
NIMH naar buiten komen met de 
uitkomsten van het onderzoek naar 
de resultaten van 20 jaar Neder-
landse inzet in Afghanistan. De 
‘Slag om Chora’ zal daarin wel 
weer een prominente plek 
opeisen. 

Voelt u zich door het vonnis ‘ex 
post’ in de hoek gezet c.q. ‘op uw 
nummer’ gezet zoals het weekblad 
EW schreef?

“Nee, ik heb op het hoogste 
niveau meegedraaid, ik weet hoe 
de wereld in elkaar zit. Ik ben niet 
zo gevoelig. Bovendien gaat het 
niet om mij. Tijdens de Slag om 
Chora was ik weliswaar de 
verantwoordelijk commandant 
maar ik heb nooit als persoon, in 
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mijn eentje, ieder geweldgebruik 
opgedragen. Zo’n inzet is een team 
effort! Kijk, ik kan er zelf absoluut 
tegen als men mij op de korrel 
neemt als commandant maar ik 
erger mij er mateloos aan dat de 
‘jongens en meisjes’ op de 
werkvloer die altijd hun stinkende 
best hebben gedaan, die geen 
podium hebben om weerwoord te 
geven, die niet helemaal begrijpen 
wat er nu gebeurt, toch weer 
gestigmatiseerd worden. Gedreven 
door die hoog oplopende ergernis 
reageer ik altijd op dit soort 
berichten en uitspraken al of niet in 
de media.”

“Ik wil hiermee de collega’s die 
zich niet publiekelijk kunnen 
verweren, een hart onder de riem 
steken dat we daar wel degelijk 
goede dingen hebben gedaan. Ze 
moeten weten dat er (hoge) 
militairen zijn, van wie ik er een 
ben, die altijd het volste vertrou-
wen in hen hebben gehad. Die 
communicatie vind ik belangrijk 
want je ziet wel vaker dat de top 
van Defensie nalaat het op te 
nemen voor haar mensen. Je kunt 
als Defensie dan wel via intranet of 
in een brief vertellen dat ze onder 
moeilijke omstandigheden hun 
best hebben gedaan, ja, dat weten 
we onderhand wel. Veel belangrij-
ker is het om dit soort geluiden 
publiekelijk te laten horen. Het 
publiek hoort en leest wel het 
oordeel van de rechter maar hoort, 
ziet of leest niets van de zienswijze 
van Defensie. En dit ondanks alle 
aanbevelingen en dringende 
adviezen (o.a. naar aanleiding van 
het Srebrenica onderzoek) om 
achter de mensen te gaan staan 
met name in gevallen waarin ze 
negatief in de publiciteit komen. En 
dat is nu precies wat in het geval 
van Chora niet gebeurt; weer niet 
gebeurt moet ik zeggen.”

Specifieke context onbelicht 
gelaten

Als oud-C-TFU, indertijd de hoogste 
militair en ‘ervaringsdeskundige’ ter 
plekke, is Hans van Griensven 
overigens niet gehoord in het 
Chora-proces. Hij heeft wel mogen 
“meeschrijven aan het initiële 
verweer van de landsadvocaat” 
maar is daarna in geen enkel 
opzicht bij de zaak betrokken 
geweest. “Ik vind dat jammer en 
niet goed te begrijpen dat ik niet in 
gelegenheid ben gesteld om die 
specifieke context te duiden waarin 
het een en ander zich heeft 
afgespeeld. De rechter is ook 
daarom niet overtuigd omdat wij er 

niet in zijn geslaagd om die context 
voldoende naar voren te brengen, 
hoe zo’n moment is in een 
oorlogssituatie. Waarom in onze 
ogen dat complex op dat moment 
wél een legitiem doel was, - die 
kans hebben we niet gehad. De 
rechter wilde zwart op wit het 
bewijs zien, het logboek waarin 
staat dat het om een militair doel 
ging, dat op dat moment gebom-
bardeerd moest worden. Nou dat 
staat dus nergens. En daarom is 
ons woord, als beëdigd officier, 
voor de rechter blijkbaar niet 
overtuigend genoeg. Terwijl wat de 
Afghanen zeggen kennelijk wel 
waar zou zijn? Vandaar dan ook 
mijn vraag: ‘Wat deden die burgers 
dan daar op dat moment nog? 
Waren het wel burgers en wie 
bepaalt dat?’ Advocaat Zegveld 
beweert dat wel maar ik weet dat 
ze nauwelijks of geen contact kon 
krijgen met die mensen in Afghani-
stan, - die zitten in de middle of 
nowhere, die kun je niet even een 
verhoor afnemen. Men riep en 
roept dus een aantal dingen die 
volgens mij niet kloppen. Kennelijk 
heeft niemand die zaken in twijfel 
getrokken.” 

En nu afwachten of de toe te 
kennen schadevergoeding echt bij 
die klagers terechtkomt. 

“Nou, daar geloof ik niets van. Kijk, 
we hebben indertijd, de mensen 
die zeiden dat ze daar woonden, 
tienduizend dollar gegeven als 
schadevergoeding, daar was men 
toen heel tevreden mee. Achteraf 
werd gezegd: ‘Ja, hoor eens, jullie 
hebben dat geld aan de verkeerde 
mensen gegeven’. Dat geld is toen 
uitgekeerd aan mensen die claims 
hebben ingediend. ‘Maar dat 
waren Taliban’, werd vervolgens 
gezegd. Dus de Nederlandse 
gedachte dat de schadevergoeding 
straks bij de klagers terechtkomt is 
een illusie. Dat geld komt echt niet 
in de zakken van die arme boeren 
die nu geklaagd zouden hebben 
over het bombardement.”
 
Als u dit allemaal, de levens, bloed, 
zweet, tranen die het de krijgs-
macht gekost heeft, beschouwt in 
het licht van de aftocht van 
Nederland, van het westen, uit 
Afghanistan en de huidige situatie 
in dat land, laat dat dan niet een 
bittere smaak achter? 

“Dat geldt voor iedereen die daar 
geweest is. Schrik en verbijstering 
over wat er met de bevolking daar 
gebeurt, hoe met die mensen 

gesold wordt en dat wij, dat 
Afghanistan, in feite weer terug bij 
af is. Ikzelf heb nooit geloofd dat 
wij daar fundamenteel zaken 
zouden kunnen veranderen. Ik zei 
in 2007 al dat wij met onze 
westerse blik die Afghaanse 
cultuur niet begrijpen en dat we 
daar niets zouden kunnen verande-
ren. Anderzijds is het ook zo dat wij 
toch 20 jaar de Afghanen de 
gelegenheid gegeven hebben om 
er iets anders van te maken. 
Helaas was dat binnen een week 
verkwanseld. Dus moeten we de 
schuld ook zoeken bij de Afghaan-
se autoriteiten van toen. Ik ben 
daar heel realistisch in.”

Trots op ‘rugzakje Chora’
“We hebben daar naar eer en 
geweten ons werk gedaan. Ik weet 
zeker dat we in de twintig jaar dat 
we er geweest zijn, ook in 
Uruzgan, een positief verschil 
hebben kunnen maken. We 
hadden best langer kunnen blijven 
in Uruzgan maar dat werd geblok-
keerd door een politiek spelletje, - 
de PvdA wilde namelijk een punt 
maken door de missie niet langer 
te steunen. Dat had dus niets met 
Afghanistan, ons werk daar, te 
maken maar met het politieke spel 
in Nederland. Dat vond ik bitter. Van 
het ene op het andere moment, 
zonder evaluatie van wat we daar 
gedaan of bereikt hebben, is dat 
gebeurd. De stekker werd er 
ineens uitgetrokken omdat het 
voor een partij politiek opportuun 
was om het op dat moment te 
doen. Afghanistan, althans ons 
werk daar, werd zo de speelbal van 
een politiek spelletje in Nederland 
en dat vind ik heel jammer.” 

De naam van (opper)officier Hans 
van Griensven zal wel altijd 
verbonden blijven met ‘de Slag om 
Chora’?

“Vermoedelijke wel, maar daar ben 
ik trots op. Als men het een 
‘rugzakje’ wil noemen, prima, want 
het is een rugzakje dat ik niet als 
een last meetors. Nee, ik leg graag 
keer op keer uit wat daar gebeurd 
is, - de meeste mensen beseffen 
dat namelijk niet. En als iemand 
weet wat er is gebeurd en waarom 
dat gebeurd is, dan ben ik dat wel. 
Ik heb wel eens gezegd dat die 
zeven maanden Afghanistan als 
commandant de beste zeven 
maanden uit mijn carrière zijn 
geweest. Met alle dieptepunten 
die we hebben meegemaakt, want 
we hebben daar goede mensen 
verloren. Maar het feit dat ik heb 
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Na een jaar oorlog spreekt de paus 
nog steeds profetisch over vrede

Paus Franciscus’ pontificaat wordt gekenmerkt door een uitgesproken inzet voor vrede. Zo pleit hij 
onophoudelijk voor het einde van de oorlog in Oekraïne, die een jaar geleden begon. Wat zijn de 

wortels van Franciscus’ vredesdenken?

Waarin  worte l t  het  ‘ v redesdenken ’  van  paus  Franc iscus?

C O L U M N

Als we vandaag over vrede 
spreken, denken we aan de oorlog 
in Oekraïne. Paus Franciscus 
weigert daarin consequent voor 
het westers christendom de rol te 
vervullen die patriarch Kyrill in 
Moskou vervult: leverancier van 
een politiek-religieuze ideologie die 
olie op het vuur gooit.

Franciscus staat juist voor het idee 
dat het evangelie een boodschap 
van vrede is, en dat alle wereldreli-
gies de opdracht hebben aan die 
vrede te werken, als vreedzame, 
dienende presentie zonder 
politieke macht. Franciscus acht 
het niet zijn taak om politieke 
systemen of politiek beleid te 
legitimeren; dat moeten burgers 
zelf doen. Zo voorkomt hij dat de 
rechtmatige verdediging van staten 
zoals in Oekraïne, ontaardt in een 
godsdienstoorlog en bevrijdt hij het 
spreken over vrede uit de dwang-
buis van de buitenlandse en 
veiligheidspolitiek. 

De pauselijke hoofdlijn - scherp 
vertolkt in zijn verklaring voor 
Wereldvredesdag 2017 - is dat 
christenen actieve geweldloosheid 
veel serieuzer moeten nemen en 
dat ze die als stijl van sociale, 
politieke en diplomatieke actie 

moeten uitwerken. Dit vereist 
creativiteit: burgers moeten zich 
niet laten vangen in een vals 
dilemma tussen afzijdig pacifisme 
enerzijds en blinde rechtvaardiging 
van oorlogen anderzijds. Actieve 
geweldloosheid vereist actieve 
maatschappelijke en politieke 
deelname van burgers, en dus een 
sterke democratie; ze vereist 
verzoening van de herinnering aan 
geweld, en ze vereist bij conflicten 
inzet op escalatiepreventie.

In feite sluit hij aan bij de Catechis-
mus, waar staat dat oorlog 
vermeden moet worden. Dat is 
heel belangrijk, maar onvoldoende. 
Met zijn inzet op actieve geweld-
loosheid geeft de paus aan wat er 
wél moet gebeuren: het Evangelie 
verkondigt vrede en vraagt om een 
praktijk van vrede. Hij baseert zich 
daarbij op de echte vrede die 
uitgaat van Christus, de gekruisigde 
en opgestane die zich niet wreekt, 
afziet van vergelding, die inzet op 
verzoening en vergeving en een 
nieuw begin mogelijk maakt. 

De paus sluit ook aan bij de 
profetische traditie in de Bijbel. 
Vrede is daarin de vrucht van 
gerechtigheid (Jesaja) en daarmee 
meer dan afwezigheid van oorlog. 

Die nadruk op gerechtigheid breekt 
ook het veiligheidsdenken open. 
Wie alleen aan zijn eigen veiligheid 
denkt, kan geen vrede realiseren: 
echte vrede veronderstelt gerech-
tigheid, ook voor de tegenstan-
ders. De paus zet daarbij in op 
conflictpreventie, bijvoorbeeld in 
Laudato Si’: wie de klimaatproble-
men niet op tijd oplost, moet 
nadien niet bij de paus aankomen 
met de vraag of een oorlog op 
grond daarvan te rechtvaardigen is.
De paus ontwikkelde zijn visie als 
overste van de jezuïeten in 
Argentinië en aartsbisschop van 
Buenos Aires. Hij had het nodige 
te stellen met de Argentijnse junta 
en hield daar geen positief beeld 
van staten en hun strijdkrachten en 
politie aan over: hij kende uit 
ervaring lange tijd alleen het 
repressief militarisme van een 
junta met haar mensenrech-
tenschendingen. 

Eenmaal paus geworden, 
stelde hij één ding nadruk-
kelijk voorop: evangelisatie. 
Het enige Vaticaanse 
orgaan dat hij zelf leidt, 
gaat precies daarover – 
evangelisatie komt dus 
boven het Staatssecreta-
riaat dat de politieke 

kunnen doen waarvoor ik gekozen 
heb, tientallen jaren voor opgeleid 
en getraind ben, vond ik het 
mooiste aan de missie. Kijk, dat er 
nare dingen gebeuren in een 
oorlogssituatie, dat er militairen 
sneuvelen, dat onschuldige burgers 
slachtoffer worden, dat er geen 
‘clean war’ bestaat, dat weten we 
allemaal wel, maar we erkennen 
dat niet, in ieder geval niet ten 
volle. Er hoeft dan ook maar dít te 
gebeuren of men raakt volledig van 
streek. Kijk maar naar wat er nu in 
Oekraïne gebeurt, we waren 

helemaal niet meer gewend aan dit 
soort geweld en ellende in Europa 
en dat zie je aan de reacties.”

De voormalige commandant Task 
Force Uruzgan en oud-IGK, 
luitenant-generaal b.d. Hans van 
Griensven, staat z jaar na het 
inferno van ‘Chora’, nog altijd voor 
de volle honderd procent achter de 
moeilijke keuzes die hij destijds 
heeft moeten maken om vele 
mensenlevens, aan Nederlandse 
en aan Afghaanse kant, te redden. 
Om een herhaling van ‘Srebrenica’ 

te voorkomen. Besluiten die ook 
mensenlevens hebben gekost 
maar besluiten die op militaire 
gronden naar eer en geweten zijn 
genomen. “Ik kan mezelf elke 
ochtend recht in de ogen aankijken”, 
verzekert hij.

Sinds juni 2021 is luitenant-gene-
raal b.d. Hans van Griensven 
voorzitter van het Veteranen 
Platform (VP). In een van de 
komende nummers van ACOM 
Journaal (AJ) een gesprek dat AJ 
met Van Griensven had over het VP.

I N T E R V I E W
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relaties van de Heilige Stoel 
behartigt.
Deze prioritering is essentieel als 
we paus Franciscus willen 
begrijpen. De eerste opdracht van 
de Kerk is de verkondiging van 
Jezus’ boodschap dat het Rijk Gods 
nabij is, dat God alle mensen 
liefheeft én dat hij onze medewer-
king vraagt voor zijn Rijk van 
gerechtigheid en vrede.

De paus herinnert de Kerk er 
steeds aan: een missionaire Kerk 
treedt naar buiten en richt zich niet 
op het koesteren van de eigen 
identiteit als zodanig, of op het 
weldadige samenzijn van de 
gelovigen als zodanig. Een 
missionaire Kerk probeert “het licht 
der wereld en het zout der aarde” 
te zijn. 

Daarmee wordt Jezus’ boodschap 
expliciet het ijkpunt voor maat-
schappelijke praktijken. Daarin is 
Franciscus consequent. Zo neemt 
hij in Laudato Si’ de sociale en 
ecologische kwetsbaarheid van de 
allerarmsten als ijkpunt voor alle 
maatschappelijke en politieke 
praktijken en geeft die een centrale 
rol in zijn benadering van evangeli-
satie. 
Dit is heel belangrijk. Het betekent 
namelijk dat Franciscus’ eerste 
vraag niet is: is een oorlog recht-
matig volgens het internationaal 
recht? Zijn eerste vraag is: wat zijn 
de gevolgen van een oorlog voor 
de allerarmsten en de ecologie? En 
omdat die gevolgen niet goed zijn, 
zet hij zo krachtig in op conflictpre-
ventie en de-escalatie.
De missionaire Kerk vraagt zich dus 
af hoe ze kan bijdragen aan 
verzoening. In Laudato Si’ 
wijdt de paus zelfs een heel 
hoofdstuk aan de educatieve 
opdracht van de Kerk vanuit haar 
spirituele bronnen. Dat lijkt een 
open deur, maar is het niet. In 
Argentinië ontwikkelde Jorge 
Bergoglio een heldere kijk op de 
positie van de Kerk ten opzichte 
van overheid en samenleving. Na 
de junta spraken de verschillende 
maatschappelijke geledingen 
helemaal niet met elkaar. De 
kardinaal wees iedereen terecht en 
zei: “Je moet niet met mij spreken 
– als representant van de Kerk – 
maar met elkaar.” De Kerk draagt 
bij aan de vorming van de burgers 
die zelf volwaardig aan het 
democratisch politieke proces 
deelnemen. Bergoglio ontleende 
dit aan de ‘theologie van het volk’ 
van een van zijn opleiders, pater 
Scannone s.j. Hij overwon de 

tegenstelling ‘Kerk versus staat’ 
(die het Europese denken over 
vrede al eeuwen domineert) door 
de Kerk te verbinden met de 
burgerlijke samenleving. De 
kerkelijke educatie – de verkondi-
ging – richt zich dus primair op de 
bevolking, niet op politici of 
politieke instituties. Evangelisatie 
en sociale praktijk horen bij elkaar, 
veronderstellen elkaar en verster-
ken elkaar. Dit alles vereist dialoog: 
met overheden, met wereldreli-
gies, met ngo’s en met het bedrijfs-
leven.

In Evangelii Gaudium wijst 
Franciscus erop dat juist de 
geloofsbelijdenis ons verwijst naar 
deze broederlijke liefde voor de 
ander; dat het Rijk Gods veel meer 
omvat dan onze persoonlijke relatie 
met God en dat de Kerk met haar 
sociale leer bijdraagt aan de 
menselijke waardigheid en het 
algemeen welzijn. Die leer vertrekt 
vanuit een besef van eenheid van 
de schepping, waaraan ook mens 
en maatschappij kunnen en 
moeten beantwoorden. Daarom 
moeten we de eenheid van de 
mensenfamilie – de universele 
broeder- en zusterschap – serieus 
nemen.
Paus Franciscus sluit hierbij aan in 
zijn visie op conflicten. Als zich 
sociale of politieke conflicten 
voordoen, moeten volgens hem 
vier principes in het oog worden 
gehouden, die hij in Evangelii 
Gaudium en Laudato Si’ beschreef.

Tijd gaat boven ruimte. Tijd 
verwijst naar volheid en openheid, 
het moment is begrensd. We 
moeten ons niet opsluiten in de 
begrensdheid van conflicten. We 
hebben de tijd nodig om verder te 
kunnen kijken en creatief te blijven. 
Hij zegt het zo: “Een van de 
zonden in het sociaal-politieke 
handelen bestaat er soms in de 
ruimtes van de macht te bevoor-
rechten in plaats van de verande-
ringsprocessen in de tijd” (EG 
223). Met andere woorden: de 
politiek neemt te weinig tijd om 
besluiten te nemen.
Eenheid gaat boven conflict. Dit 
beginsel is een alternatief voor 
zowel de ontkenning van conflic-
ten, als het gevangen blijven zitten 
in conflicten. De oproep tot vrede 
stichten wijst een derde weg, een 
alternatief dat vereist dat we de 
vijand in zijn waardigheid tegemoet 
treden en met hem in dialoog 
treden.
De werkelijkheid is belangrijker 
dan de idee. Abstracte ideeën 

hebben hun plek, maar mogen ons 
niet verhinderen ons tot de sociale 
en politieke werkelijkheid te 
verhouden. De idee belicht die 
werkelijkheid. De paus fundeert dit 
in de theologie van de incarnatie, 
de menswording van God, die de 
betekenis en waardering van de 
werkelijkheid verhoogt.
Het geheel gaat boven het deel. 
Hier verbindt de paus het globale 
en het lokale. Ze moeten verbon-
den blijven en het geheel is meer 
dan de som van de delen.

Het moet gezegd dat deze 
conflicttheorie haar beperkingen 
kent: ze houdt geen rekening met 
de systemische aard van conflicten 
en de factor macht. Toch kunnen 
we deze principes toepassen op de 
oorlog in Oekraïne

Dat maakt duidelijk dat het geen 
geïsoleerd conflict is, maar dat de 
oorlog van globaal belang is. De 
gezochte eenheid is er niet een die 
een totalitaire staat oplegt, maar 
een waarin mensen als persoon en 
burger tot hun recht komen. Volken 
en hun instituties (zoals de 
Oekraïense staatsinstellingen) 
moeten gerespecteerd worden. 
Daarom is het logisch dat de paus 
Moskou bekritiseert, maar wel blijft 
zoeken naar wegen uit het conflict 
en de verstarring probeert af te 
breken. Hij wil de tijd benutten om 
over de vrede na het conflict te 
denken en hiervoor voorwaarden 
scheppen. Dat is dus geen afzijdig 
pacifisme, maar een vorm van 
verantwoordelijk handelen. 

Zo probeert de paus vorm te geven 
aan de verkondigende taak van de 
Kerk en de goede boodschap van 
het Evangelie eenduidig en helder 
te laten klinken. Hij verkondigt het 
Evangelie van de vrede (Ef. 6,15) 
en probeert zo de hoop op vrede 
levend te houden, en te werken 
aan een samenleving die niet 
slechts zonder oorlog is, maar in 
positieve zin gebouwd op gerech-
tigheid, internationale veiligheid en 
vrede. 

Fred van Iersel

C O L U M N

 
To whom it may concern 

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

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? Studeren of zelfstandig wonen? 
Gaat u binnenkort samenwonen, trouwen of juist 
scheiden? Een woning kopen, verbouwen of verhuizen? 
Is er een kind op komst?   



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 Belasting-ACOM Belasting-
service 2022-2023service 2022-2023
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

22



Programma Vormingswerk 2023
Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht  

Voor iedereen die bij Defensie werkt

Let op: Voor de Boeddhistische 
conferenties meld u zich aan bij:
BGV@mindef.nl 

En verder bieden wij uitzendconfe-
renties, opleidingsconferenties en 
conferenties op maat. Vraag bij uw 
Geestelijk Verzorger voor meer 
informatie 

Contact-informatie-aanmelden:
Liza Kok  
themaconferentiebeukbergen.nl 
T: 06-10239092
www.beukbergen.nl 
of intranet Defensie

A L G E M E E N

Ontmoet je Partner 
2-daagse conferentie
22-23 mei 
11-12 september 
4-5 januari 2024

Over Verlies en troost 
2-daagse conferentie
16-17 maart 
Terugkomdag: 14 april 

Proef het Klooster-Motortocht 
2-daagse conferentie
8-9 juni 

Je patronen aan het licht o.b.v. 
familieopstellingen 
1-daagse conferentie
14 april 
9 juni 
6 oktober 
24 november 

Bezielend Leidinggeven 
3-daagse conferentie
29,30,31 januari 2024

Persoonlijke veerkracht met 
NLP modellen 
2-daagse conferentie
Module 1 op:
11-12 april 
25-26 april 
12-13 september 
10-11 oktober 

Module 2 op:
14-15 maart 
16-17 mei 
17-18 oktober 
7-8 november 

Module 3 op:
13-14 juni 
12-13 december 

Mindfulness 3-daagse confe-
rentie
15,23,29 maart 
3,17,24 mei 

6,13,20 september 
1,8,15 november 

Mindfulness 8-ochtenden con-
ferentie
Serie 1:
12 mei, 16 mei; 2,9,16,23,30 juni; 
7 juli 

Serie 2:
1,8,15,22,29 september en
6,13,20 oktober 

Serie 3:
27 oktober; 3,10,17,24 november 
en 
1,8,15 december 

Mindful2work 6-ochtenden 
conferentie
10,17,24,31 maart; 7,14 april 
Terugkomdag 22 juli 

Bewust Ademen 1-daagse 
conferentie
28 september 
14 december

Yoga Retraite 2-daagse confe-
rentie:
5-6 juni 
5-6 oktober 
15-16 november 

LHBT+conferentie 3-daagse 
conferentie
Binnenkort bekend

Transgender conferentie 
3-daagse conferentie
Binnenkort bekend

Humanitair Oorlogsrecht 
2-daagse conferentie
Binnenkort bekend

Mediteren als een monnik
2-daagse conferentie
5-6 juni 

Militaire Lourdes Bedevaart 
www.militairebedevaart.nl 
Van 11 tot 15 mei
Van 10 tot 14 mei 2024

Inleiding Boeddhisme
2-daagse conferentie
Door: Boeddhistische GV
2-3 maart 
25-26 mei 
14-15 september 
30 november-1 december 

Boeddhisme 
Retraite: Mediteren in Stilte
4-daagse conferentie
5-8 april
11-14 oktober 

Stiltedagen
1-daagse conferentie
Door: Boeddhistische GV
16 maart 
20 april 
11 mei 
22 juni 
21 september 
19 oktober 
23 november 
14 december 
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

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

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

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

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

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

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

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

A L G E M E E N

Uw hypotheek, 
onze zorg!

T  (040) 20 73 100    E  dfd@dfd.nl    I  www.dfd.nl
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verzekeringen en onafhankelijk hypotheekadvies 
voor (ex-)militairen en hun gezinsleden. U wilt 
verhuizen of droomt van een eigen woning. Uw 
woning vergroenen. Dat is goed voor het milieu 
en uw portemonnee! Of u nu voor het eerst koopt, 
verhuist, verbouwt of vergroent. DFD biedt u het 
beste advies en de hypotheek die bij u past. Neem 
contact op met DFD voor meer informatie of een 
afspraak. Een eerste inventarisatie is altijd GRATIS!

DFD biedt u zorgeloos 
woongenot en voordeel door:

✔ Expertise en zorg;
✔ Ook hypotheken voor 

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

✔  Echt onafhankelijk en 
persoonlijk advies door 
de DFD-regioadviseur;
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u weet hoeveel en waarvoor 
u betaalt;

✔  Maximale zekerheid, 
ook voor de toekomst;

✔  De optimale hypotheek 
met de scherpste tarieven.

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 uur Thuisfrontinformatiedag CIDW 43 Oranjekazerne, Arnhem
10 10.00 uur Thuisfrontinformatiedag 17D Interflex Generaal-majoor De Ruyter van 
   Steveninckkazerne, Oirschot
12 10.00 uur Thuisfrontcontactdag CMBI 25 Burgers' Zoo, Arnhem
31 10.00 uur Thuisfront informatiedag SNMG1 De Nieuwe Haven, Den Helder
31 10.00 uur Thuisfront informatiedag Trident Justice 3 Generaal-majoor Kootkazerne, Garderen

April
12 volgt Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-26 volgt
  en overige missies (CLAS)
30 10.00 Thuisfrontcontactdag BGFP 3 Burgers' Zoo, Arnhem

Mei
12  10.00 Thuisfrontinformatiedag 17A Interflex Generaal-majoor De Ruyter van   
   Steveninckkazerne, Oirschot
13 09.00 uur Thuisfrontcontactdag KMar (missie TJ3, Oekraïne) Apenheul, Apeldoorn
21 10.00 uur Thuisfrontcontactdag 17D Interflex Burgers' Zoo, Arnhem
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P U Z Z E L

Oplossingen kunt u inzenden tot 

27 maart
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #02-23 luidt: ‘Mannenkoor’.

De winnaars: J.C. Sent en P.J. Blom

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

© Persbelangen W401

WOORDZOEKER W401

M O D O F H E I D S R E T E P
P D V E U Q E H C E E T N E R
U A O L L U M E I N D I A S G
N A K K A A K A M I U A P L R
C R L B R S D R U E O R S E A
H E E K O I E B E L E T S T V
R I U E O N S E D U T E R E E
E S R I V R L I K M H R A R B
B J I P E E L D E R S E A B B
B L G E V E W E H C N U L R I
O R W I S D U R A V IJ N O E S
T N U I U W O R S T O O L V R
O D E U R T B O O T S T A N K
R O L S T O E L E P M A I E F
C A N O N S G N D T A B E D E

In deze woordzoeker staan woorden verborgen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. De overgebleven letters vormen een woord. Hoe luidt dit woord?

AMPEL - ARBEIDER - BATON - BELET - BRETEL - BROOS - BRUUT - CANON - CARBON 
- CHEQUE - DEBAT - DEERNIS - DOFHEID - DUIVEL - ELDERS - EPIEK - ETUDE - EUROPA 
- GEBOUW - GRAVE - HELER - INDIA - KLEURIG - LAARS - LESIE - LORRE - LUNCH 
- MAKAAK- MARKUS - MEEUW - NOTEN - NURSE - ODEUR - ONWEERSBUI - OUDER 
- PAKBON - PETER - PUNCH - QUASI - RAVIJN - RENTE - RETRAITE - ROLSTOEL - SALVO 
- SENIEL - SIBBE - SIERAAD - SPANT - SPREUK - STANK - STOEL - STUUR - TOBBE 
- TUIGJE - ULTRA - VLOOT - VOORAL - WORST

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

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

Langdurig ziek? 
Laat het de ACOM weten!

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

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

Uw regio wil ú als rsv’er

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
C

Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

DOSCO Expertise Centrum Leiderschap Defensie 24 april Gesloten

 (ECLD)

CZSK Maritime Warfare Centre 9 mei 15 maart

CLAS 11 GNK 30 maart 16 maart

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

DOSCO DFLB/Servicepunt 8 mei 27 maart

CLAS HQ OOCL 17 mei 5 april

CLAS Staf OTCO 17 mei 5 april

DOSCO Nederlands Instituut voor Militaire Historie 25 mei 13 april

 (NIMH)

CLAS 11 STSTCIE 29 mei tm 1 juni 14 april

CLAS 11 HRSTCIE 29 mei tm 1 juni 14 april

CLAS 11 BEVOCIE 29 mei tm 1 juni 14 april

BS Directoraat-Generaal Beleid 27 juni 16 mei

A L G E M E E N
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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 hebben wij weer seniorenbijeenkomsten gepland.
Op de pagina hieronder ziet u het overzicht van bijeenkomsten 
die al gepland zijn. De lijst met bijeenkomsten wordt elke maand 
bijgewerkt. 

Uitnodigingen seniorenbijeenkomsten PER E-MAIL verstuurd 
indien mogelijk
De uitnodigingen voor de uitnodigingen voor seniorenbijeenkom-
sten worden zoveel mogelijk digitaal, per email 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. 

Heeft 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.

4 manieren van opgeven voor een bijeenkomst
U kunt zich opgeven per mail; op de website van de ACOM 
www.acom.nl; telefonisch; of per post.

In de uitnodiging en de tekst op de website zal worden aangege-
ven welke gegevens wij van u nodig hebben voor opgave. Dat 
kan verschillen per bijeenkomst.

Opgeven via de website
Neem 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 mogelijkheid 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 bekend stellen.

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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V E R L O T I N G

Oud-Kamerlid Kees 
Verhoeven waarschuwt voor 
een ‘instortende democratie’

Dat de democratie wereldwijd wordt belaagd c.q. serieus in gevaar is, wordt u wel vaker voorgehouden in de 
kolommen van ACOM Journaal. Maar de democratie heeft nog meer te duchten. Ze wordt namelijk langzaam 

maar zeker gewurgd door een “sluipmoordenaar” die als banier ‘digitalisering’ voert. Daarvoor waarschuwt Kees 
Verhoeven voormalig Tweede Kamerlid namens D66.

Over  de  kwal i te i t  van  de  rechtsstaat 

en  de  k loof  tussen  po l i t i ek  en  burger

Verhoeven (1976) maakte zich als 
digitaal specialist en dito waak-
hond in de Kamerfractie van D66, 
onder meer sterk voor “privacy en 
een betere digitale overheid”. Hij 
bond in dat verband de strijd aan 
met “techreuzen als Google 
(Alphabet) en Facebook (Meta)”. 
Maar ook op de site van de 
sociaalliberalen hief Verhoeven, 
samen met zijn partijgenoot (nu 
fractievoorzitter) Jan Paternotte, de 
waarschuwende vinger. Sinds de 
coronapandemie is het onlinever-
keer straf gegroeid met in zijn 
kielzog het ge- c.q. misbruik van 
social media. De invloed van die 
media groeide navenant. “Zeker 
als manier om kiezers te bereiken”, 
betogen Verhoeven en Paternotte. 
“Omdat dit niet neutraal gebeurt is 
de toenemende afhankelijkheid 
van techreuzen zoals Facebook, 
Twitter en Google een gevaar voor 
onze democratie”, is de boude 
conclusie van het D66 tweespan. 
Het beschermen van de democra-

tie “tegen Big Tech is (dan ook) een 
nationale verantwoordelijkheid”.

Opnieuw luidt Kees Verhoeven 
ferm de alarmbel, - nu met/in zijn 
boek ‘De democratie crasht. 
Politieke onmacht in het digitale 
tijdperk’ dat onlangs uitkwam bij 
Uitgeverij Atlas Contact.

De overheid, zo lijkt het, is haar 
controle, zo daar ooit al sprake van 
was, op de digitalisering (van de 
samenleving) kwijt terwijl de 
democratie in (een) crisis verkeert. 
Sociale media, de digitale dorps-
pomp van vroeger, wakkeren de 
polarisatie aan en versterken het 
geloof in eigen gelijk en dat van 
gelijkgezinden. Democratische 
instituties ondergravende complot-
theorieën en het denken in zulke 
categorieën wint, gesterkt door 
social media, terrein. Niet alleen in 
de samenleving maar ook in het 
hart van de democratie: de Tweede 
Kamer, de volksvertegenwoordi-
ging. Kan dit hachelijke tij nog 
worden gekeerd?

Aan de hand van zijn ervaringen als 
Tweede Kamerlid schetst Verhoe-
ven het weinig opwekkende beeld 
van de wijze waarop digitalisering 
de democratie aanvreet. “Hij 
maakt duidelijk hoe digitale 
technologie ons in haar greep heeft 
en ons denken en doen beïnvloedt, 
en geeft antwoord op de vragen: 

Wat kunnen we doen om digitali-
sering in goede banen te leiden? 
Hoe kunnen we onze democratie 
redden? 

De reddingboot en -gordels om de 
democratie uit haar benarde, 
benauwde positie te halen zijn, 
tamboereert Verhoeven, in handen 
van de “nationale overheden”. . Zij 
moeten hun verantwoordelijkheid 
nemen en Big Tech dwingen om 
aan “hun zorgplicht” in dezen te 
voldoen. “Op die manier kunnen 
we uitwassen van desinformatie 
en manipulatie tegengaan en 
eerlijke verkiezingen houden. (-) 
Met een nationale zorgplicht 
dwingen we techreuzen (-) om 
desinformatie, discriminatie en 
haat te bestrijden op hun platfor-
men.” Als overheidsingrijpen 
uitblijft of niet doortastend genoeg 
blijkt te zijn, is het onvermijdelijke 
gevolg een “instortende democra-
tie. Een verdeelde samenleving 
waarin mensen niet meer naar 
elkaar luisteren. Dan verweren we 
ons niet meer tegen externe 
risico's. Steeds meer bedrijven 
worden aangevallen door criminele 
hackers. En de overheid ondermijnt 
grondrechten, door burgers te 
controleren met steeds meer 
digitale technologie”, voorspelt 
Kees Verhoeven, auteur van ‘De 
democratie crasht’.

Verloting
‘De democratie crasht. Politieke onmacht in het digitale tijdperk’ van Kees Verhoeven, 
272 p. is een uitgave van Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam. 
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 maart.
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Overledenen
Amersfoort

Hendrikje (Hennie) ter Horst-Schipper, 95 
jaar, op 27 januari.
Correspondentieadres: Mariska ter Horst, 
Bouwdriest 8, 3831 PD Leusden.

Zoetermeer 
Pio Johannes van Veen, 94 jaar, op 3 
februari.
Correspondentieadres: mevrouw J.J. van 
Veen-Verhoeven, Napelsgeel 12, 2718 CA 
Zoetermeer.

 40 jaar lid
Onderstaand lid ontving recent het 
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap 
A.T.H.M. van Ooijen (Burger).

Herplaatsing: in het februarinummer van 
ACOM Journaal abusievelijk onder het 
kopje ’25 jaar lid’ geplaatst. 

40 jaar lid 
Pas geleden ontvingen de navolgende 
leden het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap:
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
Voor 50-jarig lidmaatschap kregen de 
hieronder genoemde leden
onlangs het daarbij behorende ACOM-
insigne: 
A.I. Dorff (SGT-1bd), 
E.P. Kreisig (AOObd).

60 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 60-jarig 
lidmaatschap werd recent uitgereikt
aan: 
J. van Dorp (AOObd), 
G.J. Kock (SMbd). 

Lidmaatschap

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

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

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

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

Zuid
-

Regiovoorzitters

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

'SAMEN STERK! JUIST NU!
JOUW BELANG: ONS WERK!'

Winnaars boekver-
lotingen AJ#02-22

1. ‘Strategie en tactiek - De geschiedenis 
van de krijgskunst’ van Luc De Vos, Peter 
Verlinden, een uitgave van uitgeverij 
Noordboek, Bornmeer en Sterck & De 
Vreese, Gorredijk, is gewonnen door:

•  H.C. Ytsma
•  F.G. du Pree
•  A. Schut.

2. ‘Vredeseducatie in de krijgsmacht’ 
geredigeerd door Fred van Iersel en 
Hanneke Arts-Honselaar, uitgegeven door 
Eburon Academic Publishers, Utrecht, is 
gewonnen door:

•  H.B. Steert-van Kolthoorn 
•  R. van Steensel
•  R.F. Kamerling.
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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 PA G 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.


