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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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Laat ik mijn voorwoord vooral beginnen met het toewensen van 
alle goeds voor u en uw naasten. Vooral veel voorspoed en een 
goede gezondheid. De afgelopen weken stonden op veel 
manieren in de Kerstgedachten en dat is doorgaans niet alleen 
een tijd van eten, drinken en overdenkingen maar ook een tijd 
om de contacten met vrienden en familie aan te halen. 

Dat laatste was deze keer helaas wederom minder goed 
mogelijk door de maatregelen om het COVID-19 virus te 
beteugelen. Maar voor veel Defensiemedewerkers ook omdat 
ze, wederom, werden ingezet voor het uitvoeren van de derde 
hoofdtaak van Defensie. Veel collegae hebben, naast de 
reguliere zaken en taken die bij Defensie ook altijd doorgaan, 
mogen bijdragen aan het terugdringen (of afremmen) van 
COVID-19 en daarvoor wil ik ze oprecht bedanken. Die dank 
geldt uiteraard voor eenieder die gewoon moest werken op het 
moment dat anderen rond de Kerst en de jaarwisseling 
doorgaans vrij konden nemen.

Qua overdenkingen vind ik de periode zo rond de Kerst altijd 
apart. We zouden immers altijd zaken moeten overdenken en 
afwegingen moeten maken. Maar toch ligt daar in “die tijd van 
het jaar” meer de nadruk op. In die zin was het deze keer ook 
nog een speciale periode. Op 15 december kwam eindelijk het 
coalitieakkoord naar buiten en kon het “grote lekken” van de 
namen van de bewindspersonen beginnen. Toen de namen 
enigszins “zeker” begonnen te worden werd er, zoals te doen 
gebruikelijk, vooral op de persoon gespeeld. 

Dat was uiteraard aangaande Defensie niet anders. Toen het 
coalitieakkoord bekend werd bleek dat er voor Defensie helaas 
geen (ruim) € 4 miljard structureel was gerealiseerd. Maar wel 
een bedrag dat (structureel en incidenteel) oploopt tot 4,2 miljard 
in 2025, waarvan, zoals het er nu voorstaat, € 3 miljard 
structureel is vanaf 2026. 

Ook wij hebben ons hiervoor, samen met de zusterbonden en 
Defensie, behoorlijk ingezet. En een van de belangrijkste 
vruchten die we daarvan kunnen plukken is dat er ditmaal 
daadwerkelijk geld gelabeld is voor “het moderniseren van het 
loongebouw en de arbeidsvoorwaarden”. Daar is structureel 
€ 500 miljoen voor gereserveerd en dat is broodnodig. Er zijn 
veel gebouwen bij Defensie die achterstallig onderhoud vertonen 
of die vervangen zouden moeten worden, maar dit (loon)
gebouw is een gebouw waar iedereen nadelige gevolgen van 
ervaart.

Wat ons betreft gaan we de gesprekken dan ook snel starten 
over zowel het moderniseren van het loongebouw als de 
arbeidsvoorwaarden. We moeten er in dit verband wel voor 
zorgen dat het een het ander niet verdringt, - sterker nog, ze 
zouden elkaar moeten versterken. Voor mij ligt het dan ook voor 
de hand dat er snel concrete eerste stappen inzake het 
loongebouw meegenomen moeten worden in de onderhande-
lingen over de arbeidsvoorwaarden vanaf 2021. 

Met een druk op de knop (op enig moment) een nieuw 
loongebouw en een nieuw personeelssysteem invoeren zie ik 
echt niet gebeuren en als dat al zou gebeuren gaat het veel te 
lang duren. Uiteraard heb ik allerlei ideeën over wat zulke 
stappen zouden kunnen zijn. Ik vind dat uiteraard ook allemaal 
goede ideeën. Dat neemt niet weg dat een goed idee uiteindelijk 
pas echt een goed idee is als we samen met de zusterbonden 
en Defensie tot een totaalpakket komen waar u achter staat. Het 
gaat immers om uw loongebouw en uw arbeidsvoorwaarden.

Overigens las ik recentelijk in de NRC een interview met onze 
demissionaire minister Kamp waarin hij een van de ideeën 
prijsgaf waar ik mij goed in kan vinden. Daar stond letterlijk: “Nu 
krijgt Defensie in 2022 een half miljard extra, het jaar erop 1,9 
miljard, dan 4,1 miljard, 4,2 miljard en uiteindelijk drie miljard 
structureel. Nou, daarmee kun je echt die operationele 
gereedheid heel fors opkrikken – om te beginnen door de 
militairen in de lagere rangen beter te betalen. Dat verdienen ze 
en dat versterkt onze positie op de arbeidsmarkt”. Ik ben vóór! 
Dit deed mij meteen denken aan een opmerking van een jonge 
militair dat je qua salaris, gebaseerd op de laatste CAO voor de 
Gemeenteambtenaren, beter “stadsmarinier” kan worden dan 
marinier.

Aangaande de meningen over de nieuwe bewindspersonen kan 
ik kort zijn. Ik ken ze niet en heb er dus ook (nog) geen mening 
over. Wel ben ik oprecht verheugd dat er nu (eindelijk) een 
niet-demissionair kabinet komt. 
Dan kunnen we wellicht serieuze 
stappen zetten om de problemen 
bij Defensie als sociale partners op 
te pakken. Ik zie dan ook uit naar 
een uitnodiging voor een eerste 
gesprek. Niet alleen om kennis te 
maken, maar vooral om te bezien 
hoe we snel en zorgvuldig stappen 
kunnen zetten die in het belang zijn 
van Defensie in het algemeen en 
het defensiepersoneel in het 
bijzonder.

U W  VO O R Z I T T E R

3



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

V V D  l e v e r t  C h r i s t o p h e  v a n  d e r  M a a t  a l s  s t a a t s s e c r e t a r i s

Kajsa Ollongren (D66) nieuwe 
minister van Defensie

Het departement van Defensie krijgt als nieuwe politieke leiding: D66-coryfee jkvr. 
drs. Karin Hildur (Kajsa) Ollongren (28 mei 1967 in Leiden), in het vorige kabinet 

Rutte minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en als staatssecretaris 
de Brabantse gedeputeerde (Mobiliteit, Financiën en Organisatie) mr. drs. C.A. 

(Christophe) van der Maat (29 oktober 1980 in Boxmeer).

De nieuwe minister van Defensie werd na de 
verkiezingen van maart vorig jaar, samen met 
Annemarie Jorritsma van de VVD aangesteld 
als ‘verkenner’ in de aftastende fase van de 
kabinetsformatie. 

Lange bestuurlijke ervaring
Kajsa Ollongren mag bogen op een lange 
ervaring op zowel ambtelijk- als politiek-be-
stuurlijk niveau. Voordat ze minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
werd was ze onder meer secretaris-generaal 
op het ministerie van Algemene Zaken; 
wethouder en locoburgemeester in Amster-
dam. 

Tot twee keer toe werd ze verkozen tot “de 
meest invloedrijke vrouwelijke bestuurder van 
Nederland”. In 2011 door de Volkskrant (in de 
‘Top 200 van invloedrijkste Nederlandse 
bestuurders’) en in 2017 door het feministi-
sche maandblad Opzij (‘meest invloedrijke 
vrouw van Nederland in de categorie open-
baar bestuur’).

Op ‘Algemene Zaken’ gold ze indertijd als de 
belangrijkste adviseur van de minister-presi-
dent. In die tijd zou ze een goede relatie 
hebben opgebouwd met (de toenmalige en 
huidige) premier Mark Rutte. 

‘Regisseur Brabantse  
provinciebestuur’

Christophe van der Maat was sinds 2015 lid 
van (het college van) Gedeputeerde Staten 
(GS) in de provincie Noord-Brabant. Hij werd, 
volgens het Brabants Dagblad (BD), al die 
jaren gezien als “de regisseur van het 
Brabantse provinciebestuur” en als serieuze 
kandidaat voor een kabinetspost in Den Haag. 

De in Tilburg afgestudeerde jurist-bestuurs-
kundige begon zijn bestuurlijke carrière bij de 
gemeente Dordrecht. Hij werd in 2012 
gekozen tot ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar’. 
Drie jaar later deed hij voor de VVD succesvol 
mee aan de provinciale verkiezingen in zijn 
geboorteprovincie. Hij ontpopte zich als een 
rad van de tongriem gesneden bestuurder 
met kennis van zaken. 

“Mensen die met hem werkten (-) omschrij-
ven hem als ‘slim’. Iemand die het politieke 
spel snapte, oog had voor de lange termijn en 
altijd de touwtjes stevig in handen nam om 

grote projecten van de grond te krijgen.”
Volgens sommigen in het provinciebestuur is 
"Van der Maats wil wet". Een lokale D66 
politicus gaf hem dan ook de bijnaam: "de 
koning van Brabant".

Hoewel ervaren bestuurders hebben Ollong-
ren noch Van der Maat enige ervaring met 
Defensie. Als provinciaal bestuurder zou Van 
der Maat (zijdelings) te maken gehad kunnen 
hebben met Defensie, gegeven de vele 
vestigingen van de krijgsmacht (met name 
Land- en Luchtmacht) in de provincie.

‘Nu snel zaken oppakken’
De ACOM feliciteert de nieuwe bewindsper-
sonen met hun benoeming en wenst ze veel 
succes en wijsheid toe. De bond ziet reikhal-
zend uit naar een eerste gesprek met de 
nieuwe bewindspersonen “om te bezien hoe 
we snel en effectief zaken kunnen oppakken 
die het verschil kunnen maken aangaande 
Defensie en het defensiepersoneel”. 

Dank aan het adres van demissionair minister 
Henk Kamp wiens “niet aflatende inzet (-) 
onder meer (heeft) bijgedragen aan het 
coalitieakkoord inzake Defensie, meer budget 
naar Defensie in het algemeen en naar het 
moderniseren van het loongebouw en de 
arbeidsvoorwaarden bij Defensie in het 
bijzonder.”
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MexicaanseHond
Jonkvrouw Karin Hildur (Kajsa) Ollongren, - hebt u dat? -, is de 
nieuwe minister van Defensie. 'Kajsa de Faalhaas', die door haar 
onachtzaamheid (‘positie Omtzigt, functie elders’) voor diep 
invretende politieke, en intermenselijke schuring en relationele 
verzuring zorgde op en rond het Binnenhof. 

In de formateurs ‘backroom’ werd kennelijk op een achternamid-
dag de vraag opgeworpen: ‘Jongens, wat doen we met Defen-
sie?’ Toen riep de olijkerd van dienst in het gezelschap: ‘Daar kun-
nen we Kajsa toch mooi kwijt?! Is dat probleem ook opgelost!’ 
Welaan dan. NAVO, EU en andere (internationale) gremia die wel 
eens ‘geclassificeerde informatie’ uitwisselen, maak uw borst 
maar nat, houd uw hart vast, Kajsa is coming to town. Overigens 
krijgt de jonkvrouw straks op het ministerie te dealen met onder 
anderen een staatssecretaris van VVD-huize. Christophe van der 
Maat is de naam, - gedeputeerde te Brabant. 

Een jonge ‘mannetjesputter’ (althans in de provinciale poli-
tiek), zo meldt men ons vanuit het Bossche provinciehuis. 
Het toekomstige (?) boegbeeld van de VVD, toonde zich in 
zijn provinciaal-politieke jaren een ‘Macher’, een zoefsnelle 
‘ritselaar’ met een benijdenswaardige beheersing van crisis- en 
rampenmanagement. “Hij is de koning van Brabant. Wat hij wil, 
gebeurt”, beklaagde een lokale D66-coryfee zich. Dat belooft dus 
nog wat in de toekomende tijd ten departemente aan Plein 4 te 
’s-Gravenhage.

De bonden ondertussen, reageerden wat gemelijk afwachtend 
en weinig enthousiast op de nieuwe politieke tandem op Defen-
sie. Met name de doorgaans weinig liefdevolle houding van D66 
jegens de Nederlandse defensie, wordt Ollongren nagedragen. 
De ACOM is nog het meest positief en ziet, volgens een krant, 
een ‘halfvol glas’. De bond wil snel over tot de orde van de dag 
op het ministerie, en proberen voor het personeel gezwind zaken 
te doen met de nieuwe roerganger(s). 

We mogen dan wel in (milde? intelligente?) lockdown verkeren 
en nogal wat kleine neringdoenden hun handel naar de gallemie-
zen zien gaan, maar de dumpzaken van de erven Loe Lap, doen 
prima zaken. Zie maar eens de vlekkenpakjasjes die nu geregeld 
opduiken bij manifestaties tegen de coronamaatregelen van de 
overheid. (Pseudo)veteranen, op social media ‘fake-
teranen’ gedoopt, uitgedost in die Loe Lap-jasjes, 
spijkerbroek en allerhande baretten en emblemen. 

Wie zijn die lieden die beweren aanwezig te zijn om “demon-
stranten te beschermen tegen het politiegeweld”. ‘En gij geleuft 
dè?’ vroeg een Brabantse radio-collega steevast als er weer eens 
sterke verhalen op de redactieburelen werden opgedist. Nu ja, 
als je gelooft in ‘Illuminati en de Nieuwe Wereldorde’ dan glibbert 
alles er toch in met of zonder boter en suiker? 

Sommigen van die Lou Lap-jasjes dragers schijnen echte 
veteranen te zijn, althans dat beweert ‘In het Gelid voor Vrijheid' 
(IHGVV), de club die ze (‘wel 50 in totaal!’) op de been brengt 
voor hun ‘verdedigende’ arbeid. 
Maar ‘picture this’ zou Sophia uit sitcom The Golden Girls1 zeg-
gen, ‘picture this’: Mensen die ooit behoorden tot de zwaard-
macht (krijgsmacht en politie) van de overheid, zijn bereid het 
gevecht (?) aan te gaan met (de politiesectie van) diezelfde 
zwaardmacht, - de straat op gestuurd door de (gemeentelijke) 
overheid om de orde te handhaven. Wij leven in bizarre tijden!

 Tijdens de Kerstdagen mocht de televisiekijker onder meer op 
pad met Missie Max van omroepbaas Jan Slagter, - naar de vries-
kou in Litouwen waar 270 van onze collega’s in battlegroup-ver-
band van de NAVO (enhanced Forward Presence) met argusogen 
de strapatsen volgen van de Russische beer aan de grens van 
het Balticum. Maar die heeft middelerwijl een heuse legergroep 
samengetrokken aan de grens met Oekraïne. Een invasie is op 
handen, naar verluidt. In dat geval mag Rusland een “resolute 
reactie” van Amerika incalculeren. (Demissionair) premier Rutte 
deed daar, namens de EU, (‘wat stampen wij toch lekker hard 
hè?’) nog een schep bovenop door de Russen “gigantische sanc-
ties” te beloven. Kortom: het is weer (een kwakkel)winter. 

Mag ik u en de uwen een gezond, 
vredig, veilig en voorspoedig 2022 
toewensen? De Amerikaanse 
zangeres Jackie DeShannon zong 
lang geleden: What the world 
needs now is love/Put a little love in 
your heart!

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 2022 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW
Januari  24 januari 24 januari 24 januari
Februari 24 februari  23 februari 23 februari

*  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.

1 https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Golden_Girls

Hernieuwde 
Nederlandse deelname 
VN-missie Mali

Nederland stuurde eind 2021 ca. 90 Luchtmachtmili-
tairen en een C-130 Hercules transportvliegtuig naar 

Mali ter ondersteuning van MINUSMA, de missie 
onder VN-vlag in het Afrikaanse land. 

De hernieuwde Nederlandse ondersteuning van ‘The United Nations 
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali’, duurt dit keer 
een half jaar. 

Transport personeel en goederen
Het Nederlandse contingent heeft als belangrijkste doel het transport 
van personen en vracht. De operaties vinden plaats vanuit Bamako, de 
hoofdstad van Mali. Ze bestrijken het hele immense islamitische land 
(dertig keer groter dan Nederland) met ruim 20 miljoen inwoners. 

De Hercules kan ook worden ingezet voor evacuaties en droppings van 
personeel en goederen. De eerste dropping op oudejaarsdag, bevoor-
rading van een bataljon uit Senegal, werd aangemerkt als “succesvol 
verlopen”. 

Broedplaats extremisten
Mali beschikt over weinig tot geen luchttransportcapaciteit. Het land 
geldt als “broedplaats voor gewelddadige extremisten”. In 2013 was dit 
onder meer reden voor de Verenigde Naties om met een vredesmacht 
tussenbeide te komen in het door interne strijd geplaagde instabiele 
land. 

Nederland kwam in 2014 onder de vlag van MINUSMA (toen geleid door 
oud-minister Bert Koenders) in actie voornamelijk met commando’s en 
mariniers om inlichtingen te verzamelen. In 2019 werd de Nederlandse 
deelname beëindigd.
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Hoe werkt het?
De leden die in 2021 via de ACOM aangifte 
hebben gedaan over het belastingjaar 2020 
ontvangen rond de jaarwisseling automatisch 
het invulformulier, via een e-mail, voor de 
aangifte over 2021.

Hebt u geen invulformulier 2022 ontvangen?
Download nu al ons “invulformulier Belasting-
aangifte 2021” op onze ACOM website  
(www.acom.nl/belastingservice/) of bel/mail 
ons vanaf 4 januari 2022 (tel 030-2020320 / 
info@acom.nl) en vraag om ons invulformulier 
2021. 

Verzamel alle voor u relevante zaken, die in het 
invulformulier, van u gevraagd worden. 
Scan/fotografeer of kopieer, of stuur originelen, 
voorzien van uw personalia bij voorkeur per 
e-mail naar: belastingservice@acom.nl. 

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

Wij verzorgen na ontvangst uw aangifte. Wij 
zenden de aangifte digitaal naar de 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 2022, te 
kunnen inzenden verzoeken wij u de stukken 
vóór 1 APRIL 2022 aan ons te zenden of te 
mailen. 

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

Brief Belastingdienst: ‘U hoeft geen 
aangifte te doen’

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

Jonge leden of leden die recent 
medewerker van Defensie zijn  
geworden

Jonge leden of leden die recent medewerker 
van Defensie zijn geworden ontvangen veelal 
niet automatisch een uitnodiging van de 
Belastingdienst. Wij raden u toch aan om aan 
de hand van ons invulformulier 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 in te zenden 
verzoeken wij u, of iemand anders namens u, 
ons te bellen zodat wij een oplossing kunnen 
afspreken.

2.  Ontvangt u in de loop van 2022 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!

3.  Dringend verzoek: 
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend 
om:

a.  Bijsluiters bij jaaropgaven, zoals bij ABP, SVB 
en de banken NIET mee te sturen!

b.  Documenten NIET met elkaar te verbinden 
met nietjes, plakband of dergelijke. En ook 
niet te verpakken in hoesjes e.d.

A L G E M E E N

ACOM Belastingservice ACOM Belastingservice 
2021-20222021-2022

Zoals elk jaar is de ACOM u ook dit jaar weer van dienst met haar ‘Belasting-
service’. Wij verzorgen uw aangifte(s), verzenden deze naar de Belasting-
dienst en u ontvangt een kopie van de aangifte 2021, een berekening aan-
slag 2021 en (indien van toepassing) een overzicht Zorgtoeslag 2021. 

Belastingservice 2021 - 2022
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A L G E M E E N
‘Groeiende interesse Defensiepersoneel 
in aanbod van Boeddhistische GV’

De Boeddhistische Geestelijke Verzorging (BGV) bij Defensie timmert aan de weg met conferenties 
en cursussen (o.m. op ‘Beukbergen’) en vergroot mede daardoor haar naamsbekendheid. “Steeds 
meer militairen en burgermedewerkers weten de weg naar de BGV te vinden”, laat de dienst weten.  

Voor de BGV is de krijgsmacht 
(nog) nieuw en ‘onontgonnen’ 
terrein. Door het afleggen van 
werkbezoeken in het land 
probeert men meer “zichtbaar” te 
worden. Daar moet ook het 
opvoeren van de “aanwezigheid 
op de werkvloer” toe bijdragen . 
Bovendien hoopt de BGV hierdoor 
in het veld ‘samenwerkingscon-
tacten’ te kunnen leggen.

Missie BGV
Bij conferenties etc. op Beukber-
gen, het Vormingscentrum van de 
DGV Defensie, wordt al samenge-
werkt met o.a. docenten van de 
‘Postacademische Ambtsopleiding 
tot Boeddhistisch Geestelijk 
Verzorger’ van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. 

Evenals alle andere GV-diensten 
bij Defensie is de BGV er voor 
“iedereen, ongeacht achtergrond, 

religie of levensbeschouwing”. 
Onder de koepel van de Diensten 
Geestelijke Verzorging (DGV) 
draagt ook de BGV bij “aan het 
(geestelijk) welbevinden van 
militairen, overig defensieperso-
neel, veteranen en het thuisfront, 
en aan de moraliteit van de 
krijgsmacht als geheel. De BGV is 
gehouden aan het ambtsgeheim 
en vormt daarmee een vrijplaats 
voor de werknemers binnen de 
krijgsmacht”, benadrukt de dienst. 

Het boek ‘De Eerste Wereldoorlog 
1914-1918’, John Keegan, 528 blz. 
Uitgeverij Balans, is gewonnen door: 

* B.H. van Duikeren
* F.J. van Leeuwen

De verloting van ‘Schaduwoorlog 
Uruzgan’, Silvan Schoonhoven en Olof 
van Joolen., 272 blz. Uitgeverij Nieuw 
Amsterdam BV, kent als winnaars:

* J.P.M. Bosch
* F.G. du Pree:
* W.M. Alards

Winnaars verloting
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Is er hoop voor Oekraïne? 
Terwijl in Nederland na de laatste Kamerverkiezingen navelstaarderij en geblunder het 
wonnen van politieke zakelijkheid en toekomstgericht beleid, ondergaat Europa de 
ene crisis na de andere: de nasleep van de Brexit, de klimaatcrisis, de coronacrisis, de 
vluchtelingencrisis, de rechtsstatelijke crisis in Polen en Hongarije - en, last but not 
least: een militaire tegenstander van formaat aan de zijingang, bij Oekraïne.

Of de Russische president Poetin 
Oekraïne zal binnenvallen is op het 
moment dat deze column wordt 
geschreven nog onzeker. Maar dat 
die dreiging bestaat, staat vast: 
Poetin streeft so wie so het herstel 
van het Russische Rijk onder 
Catharina de Grote (1729-1796) na, 
te beginnen met het herstel van de 
controle over de vroegere commu-
nistische satellietstaten waar nu 
grote Russische minderheden zijn, 
zoals Oekraïne. En de troepencon-
centratie aan de Russisch-Oekra-
iense grens - 100.000 manschap-
pen - maken het onwaarschijnlijk 
dat het hierbij slechts om een 
militaire oefening gaat. En geef 
Poetin eens ongelijk, uit het 
oogpunt van machtspolitiek. Want 
het gesternte staat gunstig voor 
Poetin. 

President Biden heeft in Afghani-
stan toegegeven aan de oorlogs-
moeheid van de Amerikanen. 
Hij heeft zijn handen vol aan de 
Amerikaanse economie en het 
herstel van het multilateralisme. Hij 
dreigt Poetin wel, maar met 
economische sancties. Echter, 
´Economische sancties` kan klinken 
als: ‘Ga uw gang, er komt geen 
militaire reactie’. Ongetwijfeld 
versterken Bidens aarzelingen over 
alweer een militaire interventie in 
Europa diens inzet op multilatera-
lisme: het herstel van consultatie 
en dialoog met bondgenoten. 

Maar hoe ziet Bidens multilatera-
lisme richting Europa er in de 
praktijk uit? In Europa zelf heeft 
Duitsland intussen een pacifisti-
sche - Groene - minister van 
Buitenlandse Zaken. Duitsland zal 
om historische redenen nooit als 
eerste pleiten voor een oorlog 
tegen Poetins Rusland. Maar 
bovendien heeft Duitsland zijn 
eigen actuele dilemma: kunnen we 
de Nordstream 2 gaspijpleiding wel 
missen in onze energiepolitiek en 
economie, of moet een kabinet 
met de Groenen het besluit van 
Angela Merkel om kerncentrales te 

sluiten terugdraaien? Kortom: een 
militair leidinggevende rol in de 
Oekraïense crisis hebben we van 
de ploeg van kanselier Olaf Scholz 
niet te verwachten. 

Maar waar moet het heil dan 
vandaan komen: uit Frankrijk? 
Misschien, want het is het enige 
continentale land in Europa dat 
kernwapenstaat is. Een leidingge-
vende rol op militair gebied ligt dan 
voor de hand, ook als dat kernwa-
pen zelf in de silo blijft. 
Maar hoe sterk is de Franse 
interesse in Oekraïne? Het land is 
vooral in zijn voormalige koloniën in 
Afrika geïnteresseerd en in de 
bewaking van de zuidelijke grens 
van de EU. President Emmanuel 
Macron geeft duidelijk de voorkeur 
aan de EU boven de door hem ‘her-
senloos’ genoemde NAVO. 

Op centraal niveau in Europa is er 
inmiddels weliswaar een Europese 
veiligheidspolitiek en defensiepoli-
tiek opgetuigd door (toenmalig) 
Eurocommissaris Federica 
Mogherini1. Maar de basis ervan 
blijft dun zo lang er geen Europese 
krijgsmacht is onder eenduidige 
politieke leiding. Maar zelfs als die 
er zou zijn: of de bescherming van 
de territoriale integriteit en 
soevereiniteit van Oekraïne hier 
een hoge prioriteit in heeft, valt 
ernstig te betwijfelen. Oekraïne is 
immers geen lid, en Europa droomt 
er bovendien al decennia van een 
‘zone van vrede’ te zijn met vooral 
het accent op conflictpreventie: 
terecht, maar onvoldoende als 
basis voor een stevig militair 
antwoord op een Russische 
interventie in Oekraïne. 

Zo bezien is de NAVO toch een 
veel beter instrument om Poetins 
ambitie binnen de perken te 
houden. Natuurlijk door de 
Amerikaanse leiding, maar ook 
door de Britse deelname aan de 
NAVO: een land met een solide 
militaire cultuur en warrior soldiers. 
Het enige probleem: Oekraïne is 

ook al geen lid van de NAVO, en 
Poetin dreigt met meer agressie 
als dat lidmaatschap er toch zou 
komen. 
Oekraïne zelf is intussen een tot op 
het bot verdeeld land. Dat laat zich 
illustreren aan de religieuze 
verdeeldheid die tegelijk politiek is. 
Het Westelijke deel - grofweg 
bestaande uit door het Vaticaan 
erkende Grieks katholieken met 
een kerkelijke status aparte - is 
politiek gezien op de EU en de 
NAVO gericht. In het Oosten - waar 
nu separatistische strijd heerst - is 
een militante op Moskou georiën-
teerde politieke stroming sterk 
vertegenwoordigd, die religieus 
gezien onder het Oosters Ortho-
doxe patriarchaat van Moskou valt. 
Maar daarnaast zijn er nog twee 
andere Oosters Orthodoxe kerken, 
hieronder sedert 2019 (!) de 
‘autokefale’ - zelfstandige - kerk, 
die onder de Grieks Orthodoxe 
patriarch valt en dus niet gehoor-
zaamt aan Moskou. De derde 
Oosters Orthodoxe kerk is van 
oudsher al meer nationaal Oekra-
iens gericht. Dit staat er symbool 
voor hoe lastig het is de eenheid 
van 
Oekraïne als nationale staat met 
homogene identiteit te definiëren. 
Daar komt nog bij dat het land ook 
na de Maidan revolutie van 2013 
bol staat van corruptieschandalen, 
en de politieke elite rond de 
president zeer onervaren is. 

Europa onderschat intussen echter 
zijn eigen belang bij de Oekraïense 
crisis. Of mogen onze militairen als 
het al te laat is 
alsnog puin gaan 
ruimen in 
Oekraïne, nadat 
er beelden van 
de Russische 
bezetting op TV 
te zijn geweest? 
 

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 

1 In de periode 2014-2019: lid Europese Commissie, Hoge Vertegenwoordiger gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, vicevoorzitter Europese Commissie.
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Liefdesmaal
Een vriend bracht mij in het najaar een paar vers geschoten hazen. 
De kadavers waren nog warm en het waren mooie grote volle hazen. 
Ik hing ze zolang in mijn schuurtje en toen de lijkstijfte was  
verdwenen vilde ik ze thuis op het aanrecht in de keuken. 

Met het bloed doe ik niets, gewoon omdat ik 
daar geen aanleiding toe heb en de rest deel 
ik op in technische delen. Lever en hart gaan 
in de paté. De lopers laten zich prima braden 
en stoven en de rug is, kort aangebraden op 
het karkas, een delicatesse. Voor wie er van 
houdt.

Ik ben een kind van een slager.
De kersttijd, het is alweer een tijdje achter de 
rug, geeft aanleiding tot diepere gedachten, 
tot reflectie. Mijn favoriete tekst op mijn eigen 
kerstkaart is doorgaans dat ‘het licht van 
kerstmis een baken is in het nieuwe jaar’. 
Welnu, reflectie en contemplatie zijn niet 
voorbehouden aan kerstmis, dat toch wel 
overschaduwd wordt door lege bezinning in 
december, de maand die in de etalage staat 
als ‘feestmaand’ waarin men elkaar ‘prettige 
dagen wenst’.
Hoewel er het hele jaar door eten op tafel 
moet komen te staan, lijkt het in december 
wel of er in het hele jaar slechts twee dagen 
gekookt wordt, laat ik zeggen, uitzonderlijk 
bijzonder lekker gekookt wordt, gastrono-
misch. Het bereiden van het kerstmaal met 
bijzondere ingrediënten en het samen nuttigen 
met het gezin en speciale gasten wordt op 
deze wijze apart gezet van het gewone 
doordeweekse diner, de warme hap. Zo wordt 
het, ook voor mensen die onverschillig staan 
tegenover een transcendente werkelijkheid, 
iets heiligs. Heiligen, zo leerde ik ooit, 
betekent ‘apart zetten’; apart van de dagelijkse 
dingen, van het profane. Wanneer we iets 
heiligen, wanneer we iets alledaags apart 
zetten, geven wij als mensen er een bijzon-
dere betekenis aan, wordt het mysterion, 
geheimenis.

Maar ik dwaal af.
Voor mij is het bereiden van een maaltijd nooit 
iets alledaags en het samen nuttigen is voor 
mij een dagelijkse uiting van verbondenheid. 
‘Ja, de liefde van de man gaat door de maag’, 
zong Ria Valk in 1975 haar vrouwelijk publiek 
toe, waarbij het de goed verstaander niet zal 
ontgaan zijn dat ‘man’ hier als pars pro toto 
voor geliefden verstaan moet worden. 
Partners, gezinsleden, familie, vrienden, 
buren, eigenlijk iedereen zal liefde ervaren 
wanneer uitnodigt aan tafel voor een met 
aandacht toebereide dis.

Nergens komen leven en dood, oorsprong en 
voleinding, zo hecht tezamen als in de keuken. 
Maaltijden met ingrediënten als afgestorven 
gewassen en dieren geven energie en 
levenskracht. Zonder dood is er geen leven in 
deze werkelijkheid. Of je nu zaden eet of 
noten of alleen de blaadjes of een eitje en 
bloemetjes, ook dat wordt in de kiem ge-
smoord, komt niet tot wasdom en sterft in de 
altijd doorgaande cyclus van het leven.

Soms komt een dode haas letterlijk op mijn 
weg. Die laat ik dan ook niet liggen. Een dode 
haas op ons aanrecht doet mijn geliefde geen 
plezier. Niet zozeer het levenseinde van het 
wezen verdriet haar, maar de bloedspetters op 
de tegeltjes en de geur die nu eenmaal met 
het slopen van een dier gepaard gaan, 
stemmen haar niet vrolijk. Ik troost haar en 
stel haar gerust met mijn levensmotto ‘De 
Heer geeft het. Wie het vangt, heeft het’. Dit 
kan zowel in materiële als in spirituele zin 
begrepen worden. Voor haar lonkt het 
vooruitzicht van een met aandacht toebereide 
dis met hazenpeper en hazenrugfilet, zou je 
denken. Maar meer nog ervaart ze de 
hemelse gaven van Genade, Hoop en Liefde.

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier

M E R K S T E N E N

1 In de periode 2014-2019: lid Europese Commissie, Hoge Vertegenwoordiger gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, vicevoorzitter Europese Commissie.
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Intrekken verlof mag dat wel, en wat nu met het verlof opnemen in 2022?
Half/eind december 2021 kregen veel militairen te horen dat zij in december en 
januari ingezet zouden kunnen worden bij teststraten en vaccinatiestraten.  
Sommigen van hen hadden verlof of BV-verlof gekregen dat nu werd ingetrokken. 
Sommigen hadden verlof aangevraagd dat werd afgewezen.

Ver lof  afgewezen of  ingetrokken wegens covid inzet  e ind 2021 begin 2022

Weer anderen hadden werkdagen staan op 
andere uren dan waarop ze bij de teststraten 
en vaccinatiestraten zouden worden ingezet. 
Over de inzet en de noodzaak van de inzet 
was geen discussie. Wel waren er vragen.

Wanneer/hoe mag aangevraagd 
verlof worden afgewezen?

Verlof dat is aangevraagd mag worden 
afgewezen als de belangen van de dienst dit 
volgens degene die bevoegd is het verlof te 
verlenen, vorderen. Dit is terug te vinden in 
artikel 63 lid 2 van het AMAR (Algemeen 
Militair Ambtenaren Reglement) dat gaat 
over: verlenen van verlof. Bij de afwijzing 
moeten de redenen van de afwijzing van het 
verlof vermeld worden. In dit geval was de 
reden dat men bij moest springen op de 
test- en vaccinatiestraten.

Wanneer/hoe mag toegekend verlof 
worden ingetrokken?

Voor verlof dat is toegekend geldt hetzelfde. 
Dat mag alleen worden afgewezen als de 
belangen van de dienst dat uitdrukkelijk 
vorderen. Artikel 65 lid 1 AMAR.
Dat uitdrukkelijk moet blijken uit de redenen 
waarom het verlof ingetrokken wordt. Het is 
niet genoeg dat vermeld wordt dat u ingezet 
zal worden bij test- en vaccinatiestraten, ook 
moet vermeld worden waarom er geen ander 
die al op die dagen werkt, beschikbaar is voor 
de inzet. Kortom als er inzet nodig is, moet 
het hoofd diensteenheid (HDE) voor die inzet 
eerst een beroep doen op degenen die geen 

verlof hebben. Als de inzet niet voldoende 
ingevuld kan worden met degenen die geen 
vrij hadden (bijvoorbeeld diegenen waren al 
de kernbezetting van de eenheid), dan pas 
mag verlof ingetrokken worden.

Artikel 65. Intrekken of beëindiging van 
verleend of aangevangen verlof
1.  Verleend verlof als bedoeld in artikel 61, 

tweede lid, onderdelen a tot en met c, kan 
geheel of gedeeltelijk worden ingetrok-
ken, indien de belangen van de dienst zulks 
naar het oordeel van degene die het verlof 
heeft verleend, uitdrukkelijk vorderen.

Artikel 61. Begripsbepalingen
2.  De verloven die aan de militair kunnen 

worden verleend worden onderscheiden in:
a. vakantieverlof;
b. inschepings- en ontschepingsverlof;
c. buitengewoon verlof;

Wat gebeurt er met de kosten die ik heb 
gemaakt voor uitjes of een vakantie die 
door het intrekken van het verlof niet 
doorgaan?
De kosten voor activiteiten tijdens zijn al 
toegekende verlof dat nu wordt ingetrokken, 
worden door Defensie aan de medewerker 
vergoed. Wel moet de medewerker proberen 
de kosten zo laag mogelijk te maken, door zo 
spoedig mogelijk na melding van het intrek-
ken van het verlof, de activiteiten te annuleren 
of diens deelname aan die activiteiten te 
annuleren. Zie ook artikel 67 AMAR lid 1.

Artikel 67. Vergoeding van schade ten 
gevolge van het niet doorgaan of beëindi-
gen van verlof
1.  De militair aan wie een verlof is verleend 

en die geldelijke schade lijdt als gevolg van 
het geheel of gedeeltelijk intrekken van dat 
verlof krachtens artikel 65, eerste lid, als 
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Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CZSK Surface Assault and Training Group (SATG) 10 januari  Gesloten

CZSK Seabased Support Group (SSG) 10 januari  Gesloten

CZSK Marine Basis Den Helder (MBDH) 10 januari  Gesloten

DMO KPU-bedrijf 12 januari  Gesloten

CLAS Matlogco Staf/S&A 3 februari 20 januari

CLAS 43 GNK 7 februari  Gesloten 

CZSK Marinierskazerne Savaneta 7 februari  Gesloten

CZSK Marinekazerne Suffisant 7 februari  Gesloten

CZSK Marinebasis Parera 7 februari  Gesloten

DMO MC Directie en Stafdiensten van JIVC 14 februari  9 januari

CZSK MARSOF 28 februari 10 januari

DOSCO Staf DGO 22 maart 8 februari

CZSK KMTO 11 april 21 februari

CLAS MATLOGCO/LOGISTIEK 7 april 1 maart

Intrekken verlof mag dat wel, en wat nu met het verlof opnemen in 2022?
Verlof  afgewezen of  ingetrokken wegens covid inzet  e ind 2021 begin 2022

gevolg van het geheel of gedeeltelijk 
beëindigen van dat verlof krachtens  
artikel 65, vierde lid, of als gevolg van een 
verbod als bedoeld in artikel 12e van de Mili-
taire Ambtenarenwet 1931, heeft aan-
spraak op vergoeding van die schade, voor 
zover hij die redelijkerwijs niet heeft 
kunnen voorkomen.

 
Bij afwijzing van verlof dat is aangevraagd 
maar nog niet is toegekend ligt het anders. In 
de regel krijgt men dan de kosten niet 
vergoed. Tenslotte had men moeten wachten 
op goedkeuring van het verlof. 
Daar is wel een uitzondering op. Als de 
medewerker ervan uit kon gaan dat zijn/haar 
verlofaanvraag goedgekeurd zou worden, 
maar nu toch wordt afgewezen, dan worden 
ook zijn/haar kosten vergoed. Zie artikel 67 
AMAR lid 2.

Artikel 67. Vergoeding van schade ten 
gevolge van het niet doorgaan of beëindi-
gen van verlof
2.  Aan de militair die met het oog op de 

besteding van een verlof waarop hij 
aanspraak kan doen gelden maar dat hem 
nog niet is verleend, met schriftelijke 
instemming van degene die tot het 
verlenen van het verlof bevoegd is, 
bepaalde voorzieningen heeft getroffen en:

a.  aan wie het verlof wordt geweigerd om 
redenen die op het tijdstip waarop de 
instemming werd verleend niet konden 
worden voorzien, of

b.  wiens voorgenomen besteding van het 
verlof als gevolg van een verbod als 
bedoeld in het eerste lid geen doorgang 
kan vinden, kan door het hoofd defensieon-
derdeel een gehele of 
gedeeltelijke vergoeding 
worden toegekend van de 
geldelijke schade die hij als 
gevolg van die weigering of 
dat verbod heeft geleden.

We houden hierdoor verlof 
van 2021 over. Hoe kunnen wij 
dat opnemen in 2022? 
De eenheid heeft al veel gepland 
in 2022 Door de inzet in de 
test- en vaccinatiestraten zullen 
de ingezette militairen verlof van 
2021 over gaan houden. De 
hoeveelheid niet opgenomen 
verlof zal groter zijn dan anders. 
Toch is het de bedoeling dat zij 
hun verlof in het jaar zelf of 
uiterlijk het jaar daarna opgeno-
men hebben (zie artikel 80 
AMAR). Dat kan problemen 
opleveren nu zoveel militairen 
zijn en worden ingezet in het 

kader van de coronapandemie en de eenhe-
den waar zij werken ook met de eigen 
planning van de eenheid rekening moeten 
houden, hierover dient overleg te worden 
gevoerd met de medezeggenschap. 

MC en HDE aan de slag
Dit is het moment (aan het begin van het jaar 
als het overleg al niet eerder heeft plaatsge-
vonden) voor het hoofd diensteenheid (HDE) 
en de medezeggenschapscommissie (MC) 
om te overleggen hoe en wanneer de 
verlofoverschotten het best weggewerkt 
kunnen worden. In overleg met de medewer-
kers kunnen periodes aangewezen worden 
waarin de eenheid geen nieuwe opdrachten 
meer aanneemt of zo veel mogelijk afhoudt 
en zo nodig op kernbezetting kan draaien. In 
die periodes kunnen dan zoveel mogelijk 
medewerkers vrij nemen. Bij het verlenen van 
het verlof zal zoveel mogelijk rekening 
gehouden worden met de wensen van het 
individu. 

Omdat de medewerkers in 2022 natuurlijk 
ook verlof voor 2022 krijgen, is het goed als 
HDE en MC ook voor de tweede helft van 
2022 periodes afspreken waarin het opnemen 
van verlof voor meerdere personen makkelij-
ker is.

Uitzondering
Blijkt dat op 31 december 2022 nog veel 
verlof niet is genoten door operationele 
omstandigheden of gewichtige persoonlijke 
omstandigheden of medische redenen, dan 
kan het HDE toestaan dat het verlof tot nog 
een jaar later wordt opgenomen. Zie artikel  
80 lid 2 AMAR.
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‘Complexite i t ’  van een aantal  gesignaleerde ‘aandachtspunten’  is  boosdoener

Defensie lijkt de ‘Regeling 
Pensioenperspectief’ opnieuw 
ter discussie te stellen

In de juni 2021 editie van ACOM Journaal konden we melden dat er eindelijk duide-
lijkheid was over de maatregelen verminderd pensioenperspectief. Toen werd door de 

sociale partners overeenstemming bereikt over de Regeling pensioencompensatie. 
Maar voor het zover was moest een langdurig en intensief traject worden doorlopen 

in het kader van het Technisch Werkverband Pensioencompensatie (TW PC). 

Deze regeling geeft, bijna twee 
jaar na dato, invulling aan de 
terzake gemaakte afspraken in 
het arbeidsvoorwaardenakkoord 
van 2018-2020. Afspraken die 
ondanks het toen nog opge-
schorte overleg met Defensie, 
uitgewerkt dienden te worden. 
De betrokken groep medewer-
kers wachtte namelijk al te lang 
op duidelijkheid. Maar vooral ook 
op de financiële compensatie 
voor het verminderd pensioen-
perspectief dat kan optreden 
gegeven de overgang van het 
eindloon naar het middelloon-
pensioen. 

Op 12 mei 2021 werd het advies 
van de TW PC ter behandeling 
aangeboden aan de Werkgroep 
Algemene en Financiële Rechts-
positie (WG AFR). In een aantal 
technische sessies werd het 
advies vervolgens nader 
toegelicht en plooien gladgestre-
ken.

‘Ministeriële Regeling (MR)’
De ACOM was na het uitvoerig 
beschouwen van het advies en 
de toelichting van oordeel dat 
het advies voldeed aan de 
doelstellingen. De aangeboden 
maatregelen ‘verminderd 
pensioenperspectief’ waren en 
zijn, mede door de individuele 
benadering waarvoor is gekozen, 

transparant, eerlijk en uitlegbaar. 
Ze dragen er tevens toe bij dat er 
geen sprake is van onder- of 
overcompensatie. Ook alle 
overige partijen kwamen tot 
deze conclusie. In juni jl. was 
dan ook duidelijk dat alle partijen 
behandeling in de WG AFR niet 
noodzakelijk vonden. Hetgeen 
was overeengekomen diende zo 
spoedig mogelijk in regelgeving 
te landen. Dit om gedaan te 
krijgen dat de betreffende 
medewerkers zo spoedig 
mogelijk de uitbetaling van het 
verminderd pensioenperspectief 
tegemoet zouden kunnen zien. 
Om hieraan te voldoen zou 
Defensie een ‘Ministeriële 
Regeling’ (MR) opstellen. 

Defensie stuit op ‘aan-
dachtspunten’

Toen bleef het, ondanks vragen 
over de voortgang van deze MR, 
lange tijd stil. Tot wij in de laatste 
week van december door 
Defensie werden geïnformeerd 
dat er bij de implementatie van 
de pensioencompensatie 
aandachtspunten waren gesigna-
leerd. Defensie gaf per brief op 
24 december aan dat een aantal 
aandachtspunten raakt aan de 
inhoud van de regeling. Defensie 
stelt in haar brief voor, de 
aandachtspunten te bespreken 
in samenhang met de voor de 

pensioencompensatie op te 
maken MR. Maar men zou 
genoemde knelpunten toch 
eerst separaat willen bespreken 
omwille van de voortgang. Dit is 
wel een hele aparte wending in 
dit toch al zwaar uit de tijd 
lopende dossier. Waar wij in 
afwachting waren van de MR 
blijkt nu dat Defensie moeite 
heeft met de implementatie van 
de gemaakte afspraken. Als wij 
dan nader kijken naar de 
‘aandachtspunten’ die door 
Defensie worden aangedragen 
dan missen wij heel veel 
informatie. 

‘Complexiteit’ bij aan-
dachtspunten

Er is bij een aantal aandachts-
punten blijkbaar sprake van 
“complexiteit” en daarom 
worden er door Defensie 
voorstellen voor wijzigingen 
gedaan. Waar deze “complexi-
teit” daadwerkelijk uit bestaat is 
nog niet duidelijk. Onduidelijk is 
ook het aantal (ex-)medewerkers 
en de mate waarin zij al dan niet 
positief of negatief geraakt 
worden. 

U zult begrijpen dat wij zeer 
verbaasd hebben opgekeken 
toen wij met deze informatie 
werden geconfronteerd. 
Gedurende het gehele proces 
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om te komen tot de maatregelen 
verminderd pensioenperspectief 
is er niet over een nacht ijs 
gegaan. Daarom heeft het ook de 
nodige tijd gekost om tot deze 
maatregelen te komen. Alles is 
toen uitgebreid besproken ook de 
complexiteit. Indertijd heeft dit 
alles geleid tot een individuele 
benadering van het verminderd 
pensioenperspectief, transparante 
afspraken, eerlijk en uitlegbaar die 
er tevens toe bijdragen dat er 
geen sprake is van onder- of 
overcompensatie. Dat waren toen 
de belangrijkste argumenten om 
in te kunnen stemmen met de 
overeengekomen maatregelen 
verminderd pensioenperspectief. 

Uitbetalingen dringend 
gewenst

Wij hebben inmiddels per brief 
aan Defensie laten weten dat wij 

spoedig een MR verwachten 
waarin de overeengekomen 
afspraken zijn verwerkt en dat wij 
m.b.t. de mogelijke knelpunten 
alle informatie betreffende de 
“complexiteit” wensen te 
ontvangen. Omwille van de tijd 
zijn wij er geen voorstander van 
om eerst de knelpunten te 
bespreken. Wij verwachten op 
zeer korte termijn een MR waarin 
alle gemaakte afspraken zijn 
opgenomen. Eventuele “com-
plexiteit” zou dan, mits alle 
informatie dan voorhanden is, 
onderdeel kunnen uitmaken van 
de afstemming. 

Inmiddels is er meer dan een 
halfjaar verstreken sinds er 
overeenstemming is bereikt over 
de maatregelen verminderd 
pensioenperspectief. Wij hopen 
dat deze “move” van Defensie 

niet tot een nog latere implemen-
tatie gaat leiden. Een ding staat 
namelijk als een paal boven water: 
er moet nu eindelijk en op zeer 
korte termijn worden overgegaan 
tot het uitbetalen aan de 
(ex-)medewerkers die aanspraak 
hebben op de maatregelen 
verminderd pensioenperspectief. 

Wij zullen u hiervan via ACOM 
Journaal en onze website op de 
hoogte houden. 
Indien u de documenten wilt 
nalezen kunt u deze opvragen bij 
het secretariaat van de ACOM of 
deze raadplegen op onze website 
www.acom.nl. 

Het gesternte l i jkt  goed en de eerste s ignalen z i jn  posit ief 

Wordt 2022 het jaar van de 
ommekeer betreffende het 
overleg met Defensie?

Hopelijk gaat het overlegjaar 2022 de boeken in als het jaar van de definitieve 
ommekeer en kan er nu eindelijk, ook structureel, aangepakt worden om van 

Defensie weer een werkgever te maken waar alle werknemers zich gerespecteerd 
en gewaardeerd voelen. Maar met name ook een werkgever die zich op het gebied 
van zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden met de top kan meten. 

Hoewel het overleg zich nog in 
een impasse bevindt naar 
aanleiding van het afgewezen 
pakket aan arbeidsvoorwaarden 
voor 2021, zijn de eerste signalen 
positief. 

ACOM gereed voor overleg
De huidige coalitiepartijen VVD, 
D66, CDA en ChristenUnie 
kwamen na een lange formatiepe-
riode op 15 december jl. met het 
coalitieakkoord voor Rutte-IV. Het 
nieuw te vormen kabinet stelt 
structureel en incidenteel extra 
geld beschikbaar voor Defensie. 
Structureel gaat het daarbij om 
€ 3 miljard, en door incidenteel 
geld loopt dit binnen de nieuwe 
kabinetsperiode op tot € 4,2 
miljard in 2025. 

De belangrijkste constatering is 
echter dat nu duidelijk is omschre-
ven dat van deze extra financiële 
ruimte expliciet € 500 miljoen 
voor het moderniseren van het 
loongebouw en arbeidsvoorwaar-
den beschikbaar is. Wanneer dit 
geld beschikbaar komt is nog niet 
helemaal zeker, maar wij verwach-
ten dat deze som van € 500 
miljoen al per dit jaar beschikbaar 
zou komen. Het is dan aan de 
sociale partners om dit op de 
juiste wijze te laten landen in de 
modernisering van het loonge-
bouw en arbeidsvoorwaarden. 

Evenwel is het nu afwachten 
wanneer Defensie mandaat en 
ruimte heeft om over dit pakket 
de onderhandelingen te starten. 
Er liggen zeer grote dossiers zoals 

het loongebouw, arbeidsvoor-
waarden, nieuw personeelssys-
teem, nieuw pensioencontract 
maar ook de verdere uitwerking 
van eerder gemaakt AVW-afspra-
ken te wachten. De ACOM is er in 
ieder geval klaar voor en wij zien 
uit naar een succesvol overlegjaar 
2022.

Hulpvragen vanuit DMO
Op 24 november jl. ontvingen de 
Samenwerkende Centrales van 
Overheidspersoneel binnen de 
sector Defensie (SCO-Def) een 
tweetal hulpvragen vanuit DMO. 
De eerste hulpvraag betrof de 
reorganisatie DMO/JIVC en de 
tweede hulpvraag betrof urgentie 
“IST op Orde” bij het Munitiebe-
drijf. 
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De hulpvraag betreffende de 
urgentie “IST op Orde” bij het 
Munitiebedrijf was het meest 
eenvoudige van de twee. Hierover 
was door de SCO-Def en Defen-
sie al overleg gevoerd in de ioREO 
DMO van 15 september jl. 
Op advies van de SCO-Def is toen 
aangegeven om dit proces ‘aan te 
lopen’ door middel van een zgn. 
‘5-pager’. Een 5 pager is een 
regulier URD-traject dat voor 
eenvoudige wijzigingen versneld 
kan worden aangelopen door alle 
5 de rollen/processen te respecte-
ren. 

Deel 1 bestaat uit wat willen 
we gaan doen (Beleidsvoorne-
men). 
Deel 2 uit hoe doen we het nu 
(huidige situatie). 
Deel 3 uit hoe willen we het 
gaan doen (toekomstige 
organisatie). 
Deel 4 Algemene personele 
aspecten (rol van de centrales) 
Deel 5 advies van de medezeg-
genschap. 

Als al deze processen/rollen 
gerespecteerd worden dan is het 
mogelijk om in goed overleg in 
korte tijd eenvoudige wijzigingen 
in een organisatie door te voeren. 
Dit kan bijvoorbeeld als er sprake 
is van alleen een uitbreiding met 
nieuwe of reeds bestaande 
functies. 

Het op orde brengen van een IST 
is normaal gesproken een lopend 
proces dat bewaakt dient te 
worden door een MC en het 
hoofd van de diensteenheid 
(HDE). De IST is namelijk in het 
URD de huidige situatie waarin de 
organisatie zich bevindt. Normali-
ter is deze altijd up-to-date en 
behoeft als het proces tussen de 
MC en HDE goed loopt, nooit op 
orde te worden gebracht omdat 
de IST simpelweg al op orde is. 
Als een organisatie er namelijk 
andere taken bij gaat krijgen of 
van dezelfde taak meer moet 
gaan uitvoeren, dan staat daar in 
principe een datum voor gepland 
wanneer dit zou moeten worden 
uitgevoerd. Deze datum ligt in de 
toekomst en wordt in het URD de 
SOLL genoemd. 

Kleine organisatorische wijzigin-
gen van minder dan 5 functies 
waarbij geen algemene rechtspo-
sitionele aspecten worden 
geraakt kunnen door een Klein-
schalige Organisatiewijziging 
(KSO) door de HDE en zijn MC 
worden afgestemd. Indien het 5 
functies of meer betreft dient er 
een reorganisatietraject opgestart 
te worden. Het ezelsbruggetje is 
derhalve dat de IST altijd bestaat 
uit de laatste SOLL van de vorige 
reorganisatie plus alle door de 
HDE en zijn MC overeengekomen 
KSO’s en deze IST is dus altijd 
up-to-date. 

Nu is de praktijk helaas anders en 
zien we steeds vaker dat de 
functiebeschrijvingen niet meer 
up-to-date zijn en medewerkers 
functioneel heel andere werk-
zaamheden uitvoeren dan in hun 
functiebeschrijving is opgenomen. 
Dit geeft bij een aankomende 
reorganisatie een heel verkeerd 
uitgangspunt omdat de wijze 
waarop de huidige werkzaamhe-
den worden uitgevoerd niet juist 
zijn omschreven. Aan het later op 
orde brengen van de IST kleven 
een aantal rechtspositionele 
aspecten. Zo kan het voorkomen 
dat hierbij sprake is van een mate 
van terugwerkende kracht maar 
het moet wel duidelijk zijn op 
welk moment er dan andere 
werkzaamheden zijn opgedragen. 
In goed overleg is hier tussen de 
SCO-Def en Defensie uit te 
komen waarbij we oog houden 
voor al het betrokken personeel. 

Zo zijn ook bij het munitiebedrijf 
de nodige stappen gezet. We 

verwachten op korte termijn de 
IST op orde te zullen brengen 
zodat daar met de juiste uitgangs-
posities voor het huidige perso-
neel een nieuwe reorganisatie 
gestart kan worden ten behoeve 
van de noodzakelijke versterking 
van het munitiebedrijf.

De hulpvraag met betrekking tot 
de vernieuwing bij JIVC ligt veel 
gecompliceerder en dat ligt voor 
een heel groot deel aan Defensie. 
In 2014 is al vast komen te staan 
dat de IT van Defensie grondig en 
urgent vernieuwd moest worden. 
Dit is in 2015 ook als zodanig 
opgenomen in het beleidsvoorne-
men Doorontwikkeling DMO 
2015. In dit beleidsvoornemen is 
opgenomen dat DMO/JIVC in 3 
fasen gereorganiseerd zou 
worden. Al in een vrij vroeg 
stadium hebben wij aangegeven 
dat als het programma Grensver-
leggende IT (GrIT) zou worden 
ingevoerd er eerst afspraken over 
de personeelsparagraaf gemaakt 
zouden moeten worden. Met het 
programma GrIT wordt namelijk 
de vernieuwing van de IT, in 
nauwe samenwerking met een 
externe marktpartij aangelopen. 
Hierbij is naar onze mening sprake 
van het in- en outsourcen van 
werkzaamheden en dan dient er 
vooraf een P-paragraaf overeenge-
komen te worden. Hierover waren 
wij met Defensie in 2019 in 
overleg. Echter werd er toen naar 
aanleiding van het advies van 
Bureau ICT Toetsing (BIT) beslo-
ten om pas op te plaats te maken. 
BIT had namelijk geconstateerd 
dat op dat moment de risico’s van 
GrIT te groot waren en de kosten 
omhoog zouden gaan. Eind 2020 
ontvingen wij berichten dat 
Defensie na goedkeuring van BIT 
alsnog een overeenkomst met 
een marktpartij zou gaan onderte-
kenen waarbij sprake zou zijn van 
het in- en outsourcen van 
werkzaamheden zonder dat er 
met de SCO-Def afspraken waren 
gemaakt over een personeelspa-
ragraaf. Dit hebben we aange-
haald in de Werkgroep Algemeen 
Personeelsbeleid van 8 december 
2020 en toen wilde de voorzitter 
daar geen toezeggingen over 
doen. 

Dit onderwerp ligt nu ter behan-
deling in het SOD. Op 30 decem-
ber 2020 tekende Defensie echter 
al wel een contract met het 
consortium Athena (IBM/Atos/
Unica). Daarbij werd tevens 
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aangegeven dat Defensie in 2021 
zou beginnen met de bouw van 
de toekomstige IT-infrastructuur. 
Met het consortium wordt met 
het programma GrIT volgens een 
afgestemde richtinggevende 
blokkenplanning invulling gegeven 
aan het transitietraject. Deze 
blokkenplanning laat ons nu zien 
dat er 7 transitiejaren nodig zijn 
om de huidige IT de komende 
jaren te laten uitfaseren en de 
“nieuwe” IT in te voeren. Inmid-
dels is bij zowel DMO als de 
beleidsmakers in Den Haag het 
kwartje gevallen dat dit alleen 
mogelijk is in goed overleg met 
SCO-Def. De SCO-Def kijken 
graag vooruit en hebben dan ook 
unaniem besloten om op de 
hulpvraag van DMO in te gaan. 
Inmiddels hebben al diverse 
formele gesprekken plaatsgevon-
den en is het alle partijen duidelijk 
dat dit een complexe reorganisa-
tie gaat worden waarbij het van 
groot belang is dat de belangen 
van het huidige zittende personeel 
goed bewaakt dient te worden. 
Wij zullen u geregeld van de 
voortgang op de hoogte blijven 
houden in ACOM Journaal of onze 
website. 

Opening in opgeschort 
overleg ioREO DOSCO.

Op 23 december jl. ontvingen de 
leden van de WerkGroep Reorga-
nisaties (WG REO) een tweetal 
brieven van de voorzitter van de 
ioREO DOSCO. In de eerste brief 
ging de voorzitter van de ioREO 
DOSCO uitgebreid in op de 
ontstane situatie met betrekking 
tot het Voorlopig Reorganisatie-
plan (VRP) “Oprichten Service 
Punt (SP)” en de reorganisatie 
van het Facilitairbedrijf (FBD). 

Het VRP SP/FBD is alvorens het 
werd aangeboden aan de WG 
REO uitgebreid besproken in 
verschillende ioREO’s DOSCO. In 
de ioREO DOSCO van 12 februari 
2021 is door de centrales 

aangegeven dat het besproken 
plan, met in achtneming van de 
overeengekomen wijzigingen en 
gedane toezeggingen en na een 
positief advies van de medezeg-
genschap, ter kennisname mocht 
worden aangeboden aan de WG 
REO. Op vrijdag 5 maart 2021 is 
het VRP SP/FBD daadwerkelijk en 
met een positief advies van de 
medezeggenschap ter kennis-
name aangeboden aan de WG 
REO. Normaliter hebben de 
centrales dan 10 werkdagen de 
tijd om te beoordelen of de 
gedane toezeggingen en overeen-
gekomen wijzigen goed in het 
reorganisatieplan zijn opgenomen. 
Dit biedt tevens de gelegenheid 
om kennis te nemen van het 
advies van de medezeggenschap 
en de eventuele repliek daarop 
van de HDE alvorens het VRP kan 
het worden omgezet in een 
Definitief Reorganisatieplan 
(DRP). 

Om onduidelijke reden 
ander proces gekozen

Bij het VRP SP/FBD werd voor de 
centrales om onduidelijke 
redenen voor een ander proces 
gekozen. Het VRP werd op vrijdag 
5 maart laat in de middag 
aangeboden en op maandag 8 
maart in de ochtend verheven tot 
DRP. Nadere bestudering van het 
VRP leverde als resultaat op dat 
zonder overleg met de centrales 
een voor het personeel cruciaal 
onderdeel namelijk de datum 
begin geldende eenheid was 
gewijzigd. In de tweede brief ging 
de voorzitter van de ioREO 
DOSCO in op de ontstane situatie 
in de Bijzondere Commissie 
Personele Implementatie (BCO 
PI). In deze BCO PI wordt de 
personele vulling naar aanleiding 
van een DRP met de centrales 
van overheidspersoneel bespro-
ken en procesmatig getoetst. 

Na een positief advies van de 
SCO-Def kan worden overgegaan 
tot het daadwerkelijk plaatsen van 
het personeel in de nieuwe 
organisatie. Tijdens deze proces-
matige toetsing kijken de SCO-
Def of alle processen met 
betrekking tot de uiteindelijke 
functietoewijzing goed zijn 
toegepast en kan, daar waar 
nodig, eventueel maatwerk 
geleverd worden. Bij een BCO PI 
van het DOSCO ontstond er een 
verschil van mening tussen 
DOSCO en de SCO-Def en zonder 
dat er op dat moment een positief 

advies was afgegeven door de 
SCO-Def, heeft DOSCO gemeend 
om op dat moment het personeel 
definitief te plaatsen. Beide 
situaties waren, al dan niet in 
samenhang, voor een merendeel 
van de centrales het moment om 
het overleg met DOSCO op te 
schorten en de ontstane situatie 
te bespreken in de WG REO. 

Hervatting overleg met 
DOSCO

Door het opgeschorte overleg in 
verband met het uitblijven van 
een arbeidsvoorwaardenakkoord, 
bleef behandeling in de WG REO 
vooralsnog uit. De voorzitter van 
de ioREO DOSCO heeft nu in 
beide brieven duidelijk laten 
blijken de ontstane situatie te 
betreuren en naast het aanbieden 
van excuses aan de centrales van 
overheidspersoneel tevens de 
garantie afgegeven dat dit in de 
toekomst niet meer zal voorko-
men en bestaande afspraken en 
processen worden gerespec-
teerd. 

Voor de ACOM bieden beide 
brieven, mede gelet op het feit 
dat het overleg in de WG REO 
vooralsnog is opgeschort, genoeg 
comfort om in het belang van het 
personeel het overleg met 
DOSCO weer met een schone lei 
te hervatten. 

Inmiddels heeft ook het Ambtena-
ren Centrum (VBM) laten weten 
het overleg met DOSCO te willen 
hervatten. Het ziet er dus naar uit 
dat in 2022 het overleg met 
DOSCO in de vorm van de ioREO 
DOSCO hervat wordt.

S O D
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1  Prof.dr. P.H. Vos is bijzonder hoogleraar Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht en Universitair Hoofddocent Ethiek aan de Protestantse 

Theologische Universiteit, respectievelijk in Groningen en Amsterdam. Tevens is hij directeur van het International Reformed Theological Institute (IRTI).

Dominee Ubels stak als student 
theologie al in 1985 zijn teen in het 
Defensiewater en hij voelde zich er 
senang bij. “Ik dacht toen al: ‘Het is 
een mooi vak maar ik moet nog 
wel een beetje eelt op mijn 
geestelijke ziel krijgen.’ 

Een tijdje voor de klas gaan staan 
als godsdienstleraar bood ook in dit 
opzicht soelaas alvorens de 
geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht weer nadrukkelijk in 
beeld kwam. Gemeentepredikant 
worden kwam bij de kersverse 
dominee niet op de eerste plaats 
hoewel de Gereformeerde Kerk in 
Dirkshorn in Noord-Holland hem 
wilde beroepen. Maar toen hij 
terzelfdertijd lucht kreeg van een 
‘vacature geestelijke verzorging’ 
(GV) bij de Koninklijke Marine, was 
de keuze rap gemaakt. En in 1990 
volgde Ubels bevestiging tot 
vlootpredikant in de Gereformeer-
de Kerk in Putten. Zijn eerste 
plaatsing betrof de Operationele 
School (OPS) Den Helder.

Geen ‘vullingsproblemen’ 
PGV

Na drie decennia divers geestelijk 
verzorgingswerk bij de krijgsmacht 
nam Klaas Henk Ubels, opgelegd 
door wet- en regelgeving, afscheid 
van zijn geliefde mensen bij 
Defensie. Hij mag met voldoening 
en tevredenheid terugzien op het 
korps krijgsmachtpredikanten, 
überhaupt op de Protestantse 
Geestelijke Verzorging (PGV) bij 
Defensie. De dienst staat er, “goed 
bemenst”, relatief florissant bij. 
De vertrekkende HKP legt uit: “Wij 
tellen op dit moment 46 fte’s. 
Vergeleken met de andere (grote) 
denominaties, hebben wij geen 
‘vullingsproblemen’, ondanks een 
vermindering van het aantal 
sollicitanten. Ik laat dus een goed 
gevuld korps achter. Wat ik daarbij 
mooi vind is dat we predikanten 
tellen uit alle tien de kerken die in 
het CIO-M(ilitair) vertegenwoordigd 
zijn. Dat varieert van Hersteld 
Hervormd tot aan Remonstrants, - 
zeg maar van vrijzinnig tot zeer 
behoudend. Alle zijn vertegenwoor-
digd met een predikant of een 
Oudkatholieke priester. Een goede 
aftekening van de protestantse 
militaire gemeenschap bij Defen-
sie.”

Ronduit ontevreden is Ubels 
evenwel over de onderbezetting bij 
de vrouwelijke krijgsmachtpredi-
kanten. Een gedurig fenomeen, bij 
zijn aantreden als HKP in 2013 
telde de dienst zegge en schrijve 
twee vrouwelijke predikanten. 
Negen jaar later zijn het er nog 
maar een schamele acht op een 
totaal van 46 predikanten met een 
verwachte uitbreiding van twee 
“als het een beetje meezit”, houdt 
de primus onder de krijgsmachtdo-
minees een slag om de arm. “Voor 
mij is dat wel een punt van 
ontevredenheid. In dat opzicht had 

ik de dienst beter willen achterla-
ten.”

Meer reden tot tevredenheid en 
voldoening schenkt de band die 
met noest ijveren van PGV-kant is 
opgebouwd met de Synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). 
De resultante is onder meer een 
(toekomstig) volwaardige synode-
lid. Daarnaast zijn, -vastgelegd in 
een convenant -, de banden 
verstevigd met de Protestantse 
Theologische Universiteit (PThU). 
Die relatie werd bekrachtigd met 
de instelling van de bijzondere 
leerstoel ‘Protestantse Geestelijke 
Verzorging bij de Krijgsmacht’ die 
bekleed wordt door de cum laude 
gepromoveerde theoloog P.H. 
(Pieter) Vos1. De PThU levert 
bovendien een universitair 
hoofddocent, dr. Erik Olsman, die 
voor een dag in de week is 
vrijgesteld om onderzoek te doen 
naar het pastoraat bij de krijgs-
macht. “Dat zijn heel goede 
ontwikkelingen waar ik blij mee 
ben. Mijn opvolger kan daar, denk 
ik, goede zaken mee doen en 
voortborduren op wat hier is 
bereikt.” 

Kern GV-werk ongewijzigd
In de kern is het werk van de 
geestelijk verzorgers bij Defensie 
niet wezenlijk veranderd in de drie 
decennia die Klaas Henk Ubels als 
vlop/krijgsmachtpredikant achter de 
knopen heeft, -. afgezien van 
nuanceverschillen die de tijdgeest 
met zich meebrengt. “Aandacht en 
tijd hebben voor mensen is de 
essentie en van alle tijden in dit 
werk. En dan bedoel ik de drie ‘V’s’ 
die de basis vormen van het 
GV-werk: verzorgen, vieren en 
vormen. ‘Verzorging’: het pasto-
raat; ‘Viering’: de diensten en 
andere momenten van saamhorig-

Na ruim 30 jaar neemt dominee Ubels als HKP afscheid van Defensie

‘Dankbaar voor een prachtcarrière als 
geestelijk verzorger bij de krijgsmacht’
Ruim 30 jaar geleden trad Klaas Henk Ubels aan bij Defensie, - als vlootpredikant (vlop) 

bij de Koninklijke Marine. “Een prachtbaan” en dito carrière, met als eindstation de 
functie van hoofdkrijgsmachtpredikant. Die carrière, vol “mooie afwisselende  
plaatsingen”, liep in januari 2022 ten einde als gevolg van het onvermijdelijke  

‘functioneel leeftijdsontslag’(FLO).
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heid waar de geestelijk verzorger 
een rol bij speelt; ‘Vorming’: de 
morele vorming via GV-lessen en 
het vormingswerk. Dat laatste 
krijgt met name de laatste jaren 
meer aandacht van ons. ‘Morele 
vorming’ is overigens een begrip 
dat Defensie zelf ook steeds vaker 
hanteert.” 
Ubels wijst in dit verband op het 
‘ongemak’ dat hierbij opspeelt, 
aangezien “morele vorming ten 
diepste te maken heeft met het 
persoonlijke geweten”. Dat is een 
domein dat Defensie, de overheid, 
dient te mijden gegeven de 
scheiding van kerk en staat. Hier 
schuiven zaken als ‘levensbeschou-
wing’ en ‘levenshouding’ in het 
vizier en daarbij past een heel 
afstandelijke positie van Defensie. 
Het gaat bovendien om een van de 
vitale kwartieren in het takenveld 
van de door Defensie ‘ingehuurde’ 
geestelijke verzorging. 

De “eigenheid van het vak” is 
geregeld onderwerp van studie en 
reflectie. Vaak in de vorm van 
studiedagen en conferenties. Voor 
mei staat een ‘expertmeeting’ 
gepland tussen de GV en militaire 
autoriteiten op dit ‘grensgebied’ 
van morele vorming. 
Voor hun vormingsactiviteiten 
maken de GV-diensten gebruik van 
het Vormingscentrum op landgoed 
Beukbergen, - sinds 1953 eigen-
dom van de Stichting tot Steun van 
de Protestantse Geestelijke 
Verzorging bij de Krijgsmacht. 
Ubels kent daar prima de weg na 
twee plaatsingen op het centrum. 
De laatste plaatsing, in 2005, in de 
functie van predikant-directeur. 

Hoewel het GV-werk in essentie 
niet is veranderd zijn er in de dertig 
dienstjaren van Klaas Henk Ubels 
toch tal van accentverschuivingen 
te tellen. Nieuwe generaties 
militairen dienden zich aan die 
anders in het leven staan dan hun 
voorgangers en andere opvattingen 
koesteren over onderwerpen als 
samenleving en maatschappij, 
religie, en zo meer. Maar ook 
ontwikkelingen in verband met ‘de 
handhaving en de bevordering van 
de internationale rechtsorde’ en de 
missietaken die de krijgsmacht als 
gevolg daarvan op haar bord kreeg. 
Ubels herinnert zich dat in zijn 
beginjaren bij de Koninklijke Marine 
veel jongemannen de marine 
zagen als een soort toevluchtsoord 
om het vaak verstikkende christe-
lijke thuismilieu achter zich te laten. 
Waar ze vervolgens dan toch weer 

geconfronteerd werden met de 
dominee die als het ware symbool 
stond voor de ontvluchte “wat 
bekrompen christelijke thuissitu-
atie. Het ‘voordeel’ van de huidige 
tijd is dat de meeste militairen 
geen beeld hebben bij dominees, 
paters of humanistisch geestelijk 
verzorgers. Maar iedereen heeft 
wel, in meer of mindere mate, 
religieuze of spirituele gevoelens. 
Zeker bij de marine waarbij je op 
zee toch merkt dat er nogal wat 
‘bijgeloof’ een rol speelt.”

De missies, te beginnen bij 
‘Cambodja’ in 1992, later Irak, 
Afghanistan, waarbij onder 
Nederlandse militairen doden 
vielen, hebben een enorme impact 
gehad die ontegenzeggelijk geleid 
heeft tot extra waardering van het 
GV-werk. Geestelijk verzorgers zijn 
in alle fasen van de missie maar 
ook daarna ten nauwste betrokken 
bij de zorg en nazorg. En in het 
geval van dodelijke slachtoffers 
heeft met name de GV een 
bijzonder functie.
De Diensten Geestelijke Verzorging 
(DGV) zijn er, mede hierdoor, in 
geslaagd de jaren van straffe 
bezuinigingen bij Defensie relatief 
succesvol het hoofd te bieden. 
“Dat geeft wel aan”, concludeert 
Ubels, “hoezeer de waardering 
voor ons werk is gegroeid, - zeker 
voor wat betreft de (na)zorg tijdens 
en na uitzendingen.” 

Toenemende behoefte aan 
‘spiritualiteit’

De secularisering van de samenle-
ving lijkt, paradoxaal genoeg, ferm 
bij te dragen aan de toenemende 
waardering waarin het GV-werk, 
met name binnen Defensie, zich 
mag verheugen. Een ontwikkeling 
die goeddeels is terug te voeren op 
een “toenemende behoefte aan 
‘spiritualiteit’ door de afwezigheid 
van het ‘Grote Verhaal’ dat niet 
meer leeft onder veel mensen”, 
luidt de toelichting van HKP Ubels. 

Het dagelijkse praktijkwerk van de 
geestelijk verzorgers bij Defensie 
mag dan in de kern onveranderd 
zijn, maar dat geldt niet voor de 
organisatorische koepel van de 
GV-diensten. De HKP stelt vast dat 
sinds 1996 flink gewerkt is aan 
wijzigingen en aanpassingen in de 
organisatie. In zijn beginjaren bij de 
krijgsmacht trokken de geestelijk 
verzorgers bij de onderscheiden 
krijgsmachtdelen en zelfs intern de 
denominaties, nog gescheiden op. 
Zo wisten de hoofdvlootpredikant, 

de hoofdlegerpredikant en de 
hoofdluchtmachtpredikant welis-
waar van elkaars bestaan en 
functioneren, maar van onderling 
contact was nauwelijks sprake. Bij 
en met de aalmoezeniers was het 
al niet veel beter. Toch was er bij de 
Marine tussen dominees en paters 
onderling wel veel contact. “Op 
zee heeft de oecumene altijd een 
flinke stimulans gehad. Tussen de 
PGV en de RKGV waren er veel 
goede contacten, dit werken over 
kerkmuren heen heeft mij ook altijd 
bijzonder aangesproken bij 
Defensie.

Toen ik binnenkwam in 1990 waren 
dat echt gescheiden werelden. De 
komst van de Humanistische Gees-
telijke Verzorging maakte dat 
protestanten en katholieken meer 
naar elkaar toetrokken. Je kreeg 
toen ook ‘vlop-vlam conferenties’. 
Een beetje toch uit koudwater-
vrees voor de humanisten die zich 
sterk profileerden als de ‘niet-gods-
dienstigen’.” Dat was in het begin 
best ingewikkeld. Maar dat is later 
gelukkig weer bijgedraaid en 
rechtgetrokken: iedereen wordt nu 
gelijkwaardig behandeld. Een goed 
voorbeeld in dit verband is de 
plaatsing van een geestelijk 
verzorger op Aruba. Die was tot 
voor kort voorbehouden aan een 
dominee of aalmoezenier gezien 
de aanwezigheid daar van een 
kapelgemeenschap. Sinds 
afgelopen zomer is dat niet langer 
het geval. Besloten is toen dat alle 
plaatsingen openstaan voor alle 
grote diensten. Voor het eerst is nu 
op het eiland een humanistisch 
geestelijk verzorger actief. 
“Een revolutionaire ontwikkeling”, 
is Ubels van oordeel. Alle grote 
diensten zijn er voor iedereen en 
doen, om het zo te zeggen, ‘dienst’ 
voor elkaar. Zo heb ik zelf eens een 
jonge Hindoe-militair bijgestaan van 
wie de oma was overleden. Met 
hem heb ik toen een Hindoe 
begrafenisritueel uitgevoerd waarbij 
bloemen in zee worden geworpen. 
Je leert daar ook het een en ander 
van.”

I N T E R V I E W
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Uw hypotheek, 
onze zorg!

Bĳ  DFD bent u verzekerd van maatwerk.
T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

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

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.

I N T E R V I E W

Een van de belangrijkste uitkom-
sten van de reorganisatie is de 
nieuwe ‘ophanging’ van de DGV 
binnen Defensie. Begin 2022 krijgt 
de dienst een plaatsing in de 
Bestuursstaf die meer recht doet 
aan de scheiding van kerk en staat. 
Een herinrichtingsproces dat in 
2011 is ingezet met de aanstelling 
van Ron P.J. Geenen MBA als 
D-DGV. 

Moeizame lancering project 
‘Soldaten/Matrozen kerk’

Sommige initiatieven en projecten 
die HKP b.d. (en straks ook 
emeritus dominee) Ubels, vaak 
met anderen, nam en van de kant 
duwde, vielen helaas ‘tussen de 
distels’ of werden in de knop 
gebroken. Zo ook, helaas, het 
veelbelovende project ‘Soldaten/
Matrozenkerk’ waar Ubels en ande-
ren “hard aan getrokken hebben, 
samen met het CIO-M(ilitair)2, dat 
deze speciale op veteranen 
gerichte diensten, onder de 
aandacht zou brengen van de 
kerkleidingen. Dat is niet echt 
gelukt.” 

Maar er kwam, op de valreep van 
2021 goed nieuws van het modera-
men van de PKN (brief van 23 
december jl.) over de ‘veteranen-
viering’ (Soldaten/Matrozenkerk). 
De leiding van het kerkbestuur 
reageerde op de nota over de 
veteranenviering die HKP Ubels 
vorig jaar december had voorge-
legd aan de PKN-werkgroep Kerk 
en Krijgsmacht. “Het moderamen”, 
aldus het schrijven van scriba dr. 
René de Reuver, “heeft met 
interesse kennis genomen van uw 

nota en staat volledig achter de 
oproep om te zien naar veteranen 
in onze kerk, en hier als kerk ook 
zorg voor te dragen. Het is goed als 
deze aandacht voor veteranen, en 
breder, andere vormen van 
categoriaal pastoraat, substantieel 
wordt vormgegeven binnen onze 
kerk. Daarom nemen wij van harte 
uw aanbevelingen over met - mede 
op advies van de werkgroep Kerk 
en Krijgsmacht - enkele aanpassin-
gen.” En hoewel er geen aparte 
‘Veteranen zondag’ in het leven 
wordt geroepen gaan de protes-
tantse kerken samen met de PGV 
bekijken hoe de veteranenvieringen 
zullen worden ingevuld. 

‘Samen sterk’, stille kracht
De samenwerking PGV en de 
Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) werd indertijd 
onder een gelukkiger gesternte in 
de wieg gelegd. Daar mag, zoals al 
gezegd, de scheidende HKP met 
“tevredenheid en voldoening” op 
terugkijken.

Een van de steunberen onder het 
samenwerkingsconvenant met de 
PThU is het “startbekwaam” 
afleveren van afgestudeerden voor 
het geestelijk verzorgingswerk bij 
de krijgsmacht, justitie, gemeen-
ten, ziekenhuizen e.d. Voor die 
jonge startbekwame aspirant 
geestelijk verzorgers geldt 
overigens niet langer de “harde eis 
van een relevante pastorale 
ervaring”. Maar voor ze in PGV-
verband aan de slag kunnen krijgen 
ze een “geheel eigen intern 
opleidingstraject met modules e.d.” 
voorgeschoteld. “Ze moeten”, 
benadrukt Ubels, “eelt op de ziel 
krijgen. We hebben overigens nu 
nog niemand die rechtstreeks van 
de universiteit is binnengekomen 
maar we hebben al wel stagiaires 
en dat is een goed teken. We 
denken dat over 3 jaar de eerste 
startbekwame adspiranten worden 
afgeleverd door de PThU. Die 
kunnen dan bij ons solliciteren. 

Vervolgens wordt bekeken of ze 
met een nascholingstraject bij ons 
en via de kerk, klaargestoomd 
kunnen worden voor het veld-
werk.” 

Terugkijkend op een geschiedenis 
van ruim drie decennia als geeste-
lijk verzorger bij Defensie, beseft 
Klaas Henk Ubels eens te meer dat 
het Koninklijke Marine c.q. 
strijdmacht adagium ‘Samen 
sterk!’, de stille kracht is achter alle 
prestaties, mijlpalen en veranderin-
gen bij de Protestantse Geestelijke 
Verzorging. In dit verband schonk 
de samenwerking met predikant-
secretaris Ids Smedema hem veel 
voldoening. “We hebben onder 
meer een behoorlijke professionali-
seringsslag weten te maken door 
bijvoorbeeld ons lidmaatschap van 
de Stichting Kwaliteitsregister 
Geestelijk Verzorgers (SKGV).3 Dit 
alles geeft mij ook wel een goed 
gevoel, moet ik zeggen.” 

Wat gaat u straks doen als u met 
FLO bent. Ergens aan de slag als 
predikant?

“Allereerst ruim tijd nemen om het 
allemaal te laten bezinken. Ik ga 
lange fietstochten maken, met de 
pas aangeschafte camper weg, - 
dat soort zaken. Anderzijds heb ik 
mijn ‘D-Rijbewijs’ en het lijkt mij 
een leuke ervaring om letterlijk met 
mensen onderweg te zijn als 
buschauffeur. 

Ik krijg overigens de status van 
emeritus dominee waardoor ik de 
volle rechten als dominee behoud 
ook zonder een betaalde baan als 
zodanig. Maar ik laat het allemaal 
nog open op dit gebied, - zo heb ik 
ook geen preekverzoeken aange-
nomen omdat je je dan direct 
vastlegt en niet à la minute weg 
kunt. Maar ook daarin laat ik mij 
verrassen door wat op mijn weg 
komt.” 

2  Het CIO-M (Militair) is een ondercommissie van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en heeft van de deelnemende kerkgenootschappen in 

het CIO de opdracht gekregen om op te treden als onverdeeld intermediair tussen kerk en overheid voor alle zaken de Protestantse Geestelijke Verzorging 

betreffende. Het CIO-M is dus een kerkelijke commissie die als gesprekspartner optreedt van Defensie. Hier ligt haar eerste taak. Het CIO-M bemoeit 

zich in adviserende zin met name met de manier waarop Defensie organisatorisch en personeel-technisch gestalte geeft aan de Dienst Geestelijke 

Verzorging (DGV). (Bron: https://www.cioweb.nl/). 
3  De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers. De stichting heeft tot doel het 

professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen en maatschappelijke erkenning te stimuleren. In zorginstellingen, bij de overheid (bij Justitie, 

Defensie, of bij de politie) en in de thuissituatie (de eerste lijn) werken geestelijk verzorgers. Hun professionele kwaliteit wordt bewaakt door de SKGV. 

Dat gebeurt door middel van toetsing van hun opleiding, van hun zending of bevoegdheid en van de manier waarop zij via na- en bijscholingsactiviteiten 

werken aan hun professionaliteit.  

(Bron: https://skgv-register.nl/). 

18



Uw hypotheek, 
onze zorg!

Bĳ  DFD bent u verzekerd van maatwerk.
T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

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

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.

Uw hypotheek, 
onze zorg!

Bĳ  DFD bent u verzekerd van maatwerk.
T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl

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

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.

19



I N T E R V I E W

Als ambtelijk DGV-secretaris leerde hij de 
organisatie uit en te na kennen. Hij weet 
bijgevolg inmiddels ook “hoe de hazen lopen” 
in de DGV-organisatie. Daarvoor was hij ruim 
vijf jaar het hoofd van de Geestelijke Verzor-
ging bij de Koninklijke Marine en heeft in die 
hoedanigheid ervaring opgedaan.

Marine eerste ankerplaats
“Ik ben goed op de hoogte van de afspraken 
tussen Defensie en de DGV en weet hoe de 
duaal-paritaire aansturing1 van de dienst 
werkt”, doet Van der Ende uit de doeken. Die 
gedurende lange tijd opgedane werkervaring 
hoopt hij nu ten bate van de collega-dominees 
bij de Protestantse Geestelijke Verzorging te 
kunnen inzetten. 

Ds. Gert van der Ende, theologisch opgeleid 
aan de Universiteit Utrecht, begon zijn 
arbeidzaam leven als predikant in de Neder-
lands Hervormde Kerk. Bij de krijgsmacht 
was, - dat gold ook voor zijn voorganger -, de 
Koninklijke Marine zijn eerste ankerplek als 
geestelijk verzorger. In januari 2003 trad hij bij 
dat krijgsmachtdeel aan als vlootpredikant 
(vlop) bij de Mijnendienst met korte plaatsin-
gen aan boord van mijnenjagers. 

Na de Mijnendienst volgden tal van plaatsin-
gen, onder andere, het (voormalige) Marine 
Etablissement Amsterdam (MEA), het 
Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) en 
tot slot Vliegkamp de Kooy, gecombineerd 
met de coördinatie van het Bureau Geeste-
lijke Verzorging in Den Helder. In die periode 
ging hij, telkens voor vijf maanden, ook mee 
met “twee ernstmissies” te weten UNIFIL 
(onder de blauwe VN-baret) en Operation 
Ocean Shield (piraterijbestrijding onder 
NAVO-banier). 

Collega’s ondersteunen in hun  
taakuitvoering

De aantredende HKP raakte als doctoraal 
student al gefascineerd door het pastoraal 
werken buiten de strikte muren van een 
kerkelijke gemeente. Het onderzoek voor zijn 
doctoraalscriptie over ‘missionair pastoraat’ 
bracht hem onder meer tot een blik-verrui-
mende duik in de literatuur over “de priester-
arbeider-beweging in o.a. Frankrijk en over het 

industriepastoraat in Nederland.” Hij deed in 
dit verband ook enquête-onderzoek onder 
arbeidspastores. “Ik vond het boeiend om te 
zien hoe zij de kerk present wilden stellen in 
de wereld van de industrie.” 
Na een aantal jaren als gemeentepredikant, 
onder meer op het Friese platteland en de 
Hoeksche Waard, begon het pastoraat buiten 
de gemeentelijke veste, meer en meer te 
trekken. “In die periode zag ik ook de vacature 
voor vlootpredikant.” 

Wat Van der Ende toen en nu het meeste 
aanspreekt en pakt in het vak van geestelijk 
verzorger, is de directe nabijheid van “de 
mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Je 
gaat mee op oefening, op missie. Je bent 
aanwezig op de kazerne, op de plaatsen waar 
het werk wordt gedaan. Het lijkt op de wijze 
waarop de priesterarbeiders hun werk deden. 
Naar de mensen toegaan en ze bijstaan, 
geïnspireerd door het evangelie.”

U weet wat voor vlees (dienst) u in de kuip 
krijgt c.q. hebt. Hoe en waaraan zal men uw 
stempel op de PGV (gaan) merken?

“Ik vind het, om te beginnen, belangrijk om 
aandacht te geven aan de collega’s, het 
gesprek met hen, - dat lijkt mij het boeiendste 
van de functie van hoofdkrijgsmachtpredikant. 
Ik wil graag horen hoe ze in het werk staan, 
wat ze bezighoudt en wat ze nodig hebben 
om geïnspireerd hun werk te kunnen doen. Ik 
zie het als een van mijn voornaamste taken 
de collega’s zo bij te staan dat ze als dominee/
geestelijk verzorger goed tot hun recht 
komen. Verder vind ik het belangrijk om 
inhoudelijk het gesprek met elkaar te voeren. 
Over het vak van protestants geestelijk 
verzorger binnen Defensie. Op welke manier 
willen we dat zijn? Daarbij hebben we de luxe 
dat we daarin worden ondersteund door twee 
docenten aan de Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU): een ethicus en een 
praktisch theoloog. Met hun inbreng kunnen 
we nadenken over vragen als: ‘Wat is het 
eigene van ons als protestants geestelijk 
verzorgers? Wat reikt onze traditie ons aan 
wat we kunnen verzilveren in ons werk? Wat 
kan onze inbreng zijn als het gaat om de 
morele vorming van militairen? Kunnen we 

Klaas Henk Ubels geeft als hoofdkrijgsmachtpredikant (HKP) het estafette-
stokje over aan Gert van der Ende die in de achterliggende jaren een solide 
leerschool doorliep bij de geestelijke verzorging (GV) van Defensie.  
De kersverse HKP (per 1 februari 2022) was laatstelijk ambtelijk secretaris 
van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV). 

1  Duaal-paritaire aansturing wil zeggen dat de dienst wordt aangestuurd door kerk en staat. Geestelijk verzorgers vallen onder de 

respectievelijke zendende instanties maar zijn tegelijkertijd ook in dienst van de overheid. Kerk en staat trekken gescheiden en op 

voet van gelijkheid op. 

‘Ambt van kri jgsmachtpredikant meer onder de aandacht van de kerken brengen’

‘De Geestelijk Verzorger heeft de Defensiemedewerker veel te bieden’ 

Aantredend HKP Gert van der Ende.
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een ethische visie ontwikkelen op het gebruik 
van moderne wapens?’”

Aanhalen band met de kerken
De ‘vingerafdruk’ van de nieuwe primus bij de 
PGV zal zowel in- als extern geleidelijk aan 
zichtbaar worden op de activiteiten van de 
dienst. Van der Ende geeft als toelichting: “De 
collega’s werken verspreid door het land en 
zijn daarin heel zelfstandig. Mijn voornemen is 
om bij aanvang van de functie zoveel mogelijk 
de collega’s te gaan bezoeken. Daar zullen, 
stel ik mij zo voor, aandachtspunten aan de 
orde komen waarmee ik praktisch uit de 
voeten kan. Pas na verloop van tijd zal men 
wellicht merken dat er een nieuwe HKP is 
aangetreden.”

De aanstaande HKP is blij met de groeiende 
aandacht van de kerken voor het categoriale 
pastoraat (bij de PKN komen in de toekomst 
twee plekken in de synode beschikbaar 
waarbij één stoel afwisselend door een 
collega bij Justitie respectievelijk Defensie zal 
worden bezet). “Dit wil ik graag steunen.”

Het gaat er met name ook om, legt dominee 
Gert van der Ende uit, “de aantrekkelijkheid 
van het ambt van de krijgsmachtpredikant 
onder de aandacht brengen. Het is voor een 
predikant uitdagend om buiten de muren van 
de kerkelijke gemeente te werken, je wordt 
op een heel andere manier bevraagd. Hoe 
doe je dat, geïnspireerd vanuit het evangelie, 
dicht bij de mensen staan?”

Vragen die ambities en inzichten wellicht om 
een andere manier van (veld)werk van de 
krijgsmachtpredikant? 

“Ik ben vaak onder de indruk van de wijze 
waarop collega’s invulling geven aan hun 
werk. Met hart en ziel betrokken bij de 
mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. 
Ze doen dat met veel inzet en creativiteit. Bij 
de vraag of het werk anders zou moeten of 
kunnen moet ik denken aan het gesprek dat ik 
had met een officier bij de Marine die mij zei 
veel te verwachten van geestelijk verzorgers. 
In zijn ogen waren GV’ers vaak te bescheiden. 
Bovendien gedroegen ze zich weleens te veel 
als gast. Hij zei: ‘Jullie hebben veel te bieden 
en daar maken we graag gebruik van’. Een 
niet mis te verstane uitnodiging om zichtbaar 
en niet te bescheiden te zijn met het inbren-
gen van onze mening en visie. Maar natuurlijk 

zijn er nu al wel degelijk collega’s die zich 
laten zien en horen waar en wanneer dat 
nodig is.”

Niettemin blijkt vaak genoeg dat ‘Defensie’ 
aan de deur van de GV voorbijgaat als er 
onderwerpen aan de orde zijn die wezenlijk 
zijn in en voor het werk van de geestelijk 
verzorger. Actuele thema’s als ‘morele 
vorming’ en ‘sociale veiligheid’, beide zijn het 
onderwerpen die vallen onder ‘de schutse’ 
van de GV die daarin een cruciale inbreng 
dient te hebben. Van der Ende moet constate-
ren dat “als we zelf niet het initiatief nemen 
om dit voor het voetlicht te brengen, het niet 
wordt opgemerkt of er wordt überhaupt niet 
naar gevraagd”. Hij schrijft dit toe aan de 
bijzondere positie van de GV binnen de 
krijgsmacht. “Wij werken wél bij Defensie 
maar zijn níet van Defensie maar van de 
kerken en de levensbeschouwelijke instanties 
die ons gezonden hebben. Dit maakt dat we 
onze best moeten blijven doen om zichtbaar 
te zijn bij de beleidsmakers.”

Ook in dit opzicht treft het dat de onderlinge 
samenwerking tussen de respectievelijke 
denominaties “over het algemeen goed” is te 
noemen. Met name “in het veld, op kazernes 
etc. wordt veel en goed samengewerkt door 
de collega’s.” 

Overigens, niet alleen op de werkvloer, maar 
ook bij de GV-leidinggevenden scoort samen-
werken en eendrachtig optrekken relatief 
hoog. Jaarlijks wordt zo’n tien keer overlegd 
over het gezamenlijk te voeren beleid. “Te 
denken valt dan aan bijvoorbeeld het vacature-
beleid of het zorgbeleid voor collega’s die op 
uitzending zijn. Of recent nog over ‘sociale 
veiligheid’, een thema waarover vanuit de 
DGV essentieel kan worden bijgedragen en 
nagedacht. Dit resulteert dan in bijvoorbeeld 
overleg met de plaatsvervangend CDS en een 
expertmeeting over morele vorming die 
helaas dit keer niet door kon gaan vanwege 
corona.”

‘Ambt van kri jgsmachtpredikant meer onder de aandacht van de kerken brengen’

‘De Geestelijk Verzorger heeft de Defensiemedewerker veel te bieden’ 
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1 Literatuurwetenschapper en hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Freie Universität Berlin.

‘No future’, een gevleugelde (zij het ‘gekortwiekte’) 
uitdrukking in de jaren ’80 van de vorige eeuw en op 

elke (actualiteiten) redactie ‘gefundenes Fressen’, so to 
speak, voor weer een politiek correct item! De termen 

‘deug’, ‘verschillig’, ‘woke’ etc. waren nog niet bedacht. 

‘No future!’ Nauwelijks of geen 
toekomstperspectief voor de 
‘verloren generatie’ van “zo’n 
tweeëneenhalf miljoen Nederlan-
ders”. Door de bank genomen 
omvatte die veelal bevoorrecht 
opgegroeide en ‘vrij’ opgevoede 
kroost van de babyboomer-gene-
ratie.

Opgegroeid “met de onbevangen-
heid en overvloed van de jaren 
zeventig”. Als ze van school, de 
universiteit of hoge school komen 
is daar “een allesbeheersende 
recessie en massawerkloosheid” 
met alle fnuikende (persoonlijke) 
gevolgen van dien. 

Jan Konst (1963)1, schreef daar 
een fascinerend boek over: ‘Na de 
revolutie’, waarin hij zijn jeugd in 
een middenklasse-milieu beziet 
tegen de achtergrond van de 
historische en sociale ontwikkelin-
gen van die tijd. De auteur deelt 
veel van zijn eigen jeugdervarin-
gen alsook de effecten daarvan 
met zijn generatiegenoten, - de 
vijftigers en zestigers van nu.  
De doorbreking van de grenzen 
van het zuilenstelsel waarop de 
Nederlandse samenleving toen 
nog gefundeerd was; de “herij-
king van traditionele rolpatronen” 
en de betekenis daarvan voor de 
aankomende ‘jongvolwassenen’ 

van de jaren zeventig. Kortom: 
“Hoe is het om geboren te 
worden in een tijd van individuali-
sering en materiële welvaart, om 
vervolgens te ontdekken dat er 
voor jou misschien wel geen 
plaats is?”

‘Na de revolutie’ verschaft in feite 
ook een blik in ‘de achteruitkijk-
spiegel’, een blik van afgunst op 
de “protestgeneratie’ van de 
babyboomers. “(Wij hadden) het 
gevoel te laat geboren te zijn. 
Verdorie, al die hippe sixties-din-
gen – de flowerpower, de 
Kabouters, Woodstock – waren 
voorbij. Na de revolutionaire 
68’ers waren wij maar saaie, 
gezeglijke braveriken.” (De auteur 
in De Telegraaf, 02-10-21).
Over die ‘mythische’ protestjaren 
’60 schreef dichter Jan Boerstoel 
het fraaie lied ‘De jaren zestig’, 
met als slotstrofe: 

‘En zo eindigde het wonder
En soms lijd je daar nog onder
Maar het was en blijft bijzonder
Wonderschoon
De jaren zestig
Maar hoe vertel ik het mijn zoon’

Met het leeuwendeel van Konsts 
generatiegenoten (de auteur zelf 
is daar een sprekend voorbeeld 
van) is het overigens maatschap-
pelijk en anderszins goed geko-

men. Maar weinigen van die 
generatie zullen nog geneigd zijn 
zichzelf het predicaat ‘lid van de 
verloren generatie’ op te plakken. 
In een interview (Het Parool 
06-10-21) noemt Konst de term 
‘verloren generatie’ dan ook 
‘misleidend. “Mijn generatie heeft 
het bijzonder goed voor elkaar, 
daar is niks ‘verloren’ aan. Wij 
kregen die titel omdat we kind 
waren in de zorgeloze jaren zeven-
tig en volwassen werden in de 
jaren tachtig. Tijdens de crisis, 
enorme werkloosheid, de 
aidsepidemie angst voor kernwa-
pens en een grote woningnood.”

‘Na de revolutie’ is een terugkeer 
naar die jaren waarin de toekomst 
voor de ‘aanstormende’ genera-
tie, - in tegenstelling tot hun 
meestentijds onbekommerde 
jeugdjaren -, er allesbehalve 
florissant uitzag. Hoogleraar 
Nederlandse literatuur Jan Konst 
schetst vanuit het perspectief van 
“de jongeren van destijds (-) een 
prachtig en zeer herkenbaar beeld 
van een generatie en van een 
decennium dat het aanzien van 
Nederland blijvend zou  
veranderen.”

Verloting
‘Na de revolutie’. Auteur: Jan Konst. Pagina’s: 280.  
Uitgeverij: Balans.

De uitgever stelt 3 exemplaren beschikbaar ter verloting onder de leden van de 
ACOM. Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, 
registratienummer en de titel van het boek. Reageren kan tot 21 januari.

‘Na  de  revo lut ie ’ :  de  ‘ve r lo ren  generat ie ’  van  de  ja ren  zevent ig

‘Saaie braveriken die het nu 
toch goed voor elkaar hebben’ 
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Regiment Van Heutsz, vernoemd naar generaal-majoor Joannes 
Benedictus van Heutsz, is “een bijzondere eenheid voortgekomen uit 
het KNIL en inmiddels het meest gedecoreerde regiment  
van de Koninklijke Landmacht”. 

Het regiment zet “de tradities 
voort van het KNIL” maar ook van 
het Nederlands Detachement 
Verenigde Naties (NDVN) dat 
meevocht in de Koreaoorlog. In 
zijn vaandel voert het Regiment 
Van Heutsz dan ook het opschrift: 
‘Krijgsverrichtingen Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger 
1832-1950’, naast de Militaire 
Willemsorde en de “Atjehmedaille 
die voor krijgshandelingen op Bali 
en Atjeh aan onderdelen van het 
KNIL zijn verleend”. 

Koreaanse oorlog
In 1950 werd het NDVN omge-
doopt in Van Heutsz Bataljon. In 
datzelfde jaar werd scheep gezet 
(Hr.Ms. Zuiderkruis) naar Korea 
waar het bataljon werd ingedeeld 
bij “de US 38th Infantry Regiment 
van de 2e US Infantry Division”. 
In de Koreaanse oorlog  
sneuvelden in totaal 120 Neder-
landers. Drie werden als vermist 
opgegeven. 
In 1954 werden de ‘Koreagangers’ 
gerepatrieerd. “De naam Van 
Heutsz zou altijd met Korea 
verbonden zijn en met de moed 
van de mannen van het Bataljon. 
De banden tussen het Regiment 

Van Heutsz en de oud-Koreagan-
gers blijft voortbestaan in de 
Vereniging Oud Korea Strijders 
(VOKS).” (Bron: Defensieweb 
Wiki).

Het jubileumboek ‘70 jaar 
Regiment Van Heutsz - ‘Het moet, 
dus het kan!’, beschrijft aan de 
hand van interviews onder meer 
“de strijd in Nederlands-Indië, 
Korea”. Maar er is ook aandacht 
voor “de Infanterie Beveiligings-
compagnieën, de voormalige 
Luchtverdedigingscompagnie, 
CBMI, de bijzondere band (van 
het Regiment) met het Korps 
Commando Troepen en de vele 
uitzendingen naar o.a. Bosnië, 
Afghanistan, Irak en Mali.”

‘Het moet, dus het kan!’
Auteur Laurens van Aggelen biedt 
met zijn rijk van foto’s voorziene 
boek onder meer ook een blik op 
“de grote diversiteit qua inzet, 
uitzendingen, tradities en uitdagin-
gen van de achterliggende jaren 
van 12 Infanteriebataljon (Air 
Assault) Regiment Van Heutsz dat 
(nu) deel uitmaakt van 11 Lucht-
mobiele Brigade.”

De lezer krijgt 
zonder 
opsmuk het 
beeld voorge-
schoteld van 
“een eenheid 
van gewone mensen” maar wel 
een hechte unit die “tot heel 
bijzondere dingen in staat (is) en 
(waarvoor) niets onmogelijk is”, 
althans lijkt te zijn. Die unieke 
daadkracht en prestatievermogen 
komt voort uit de bijzondere 
onderlinge kameraadschap en het 
onverwoestbare vertrouwen in 
“de man naast je”. “De grootste 
kracht voor een ‘Van Heutszer’ (-) 
Elk moment. Elke missie. Ook als 
de omstandigheden minder 
gunstig zijn of de middelen 
beperkt. Trouw aan de 
slogan: ‘Het moet, dus 
het kan!’” 

Laurens van Aggelen 
heeft diverse boeken 
op zijn naam staan. 
Met name op het 
gebied van militaire 
geschiedenis en de 
Tweede Wereldoor-
log.

Jub i leum opvo lger  Kon ink l i jk  Neder landsch - Ind isch  Leger  (KNIL )

70 jaar Regiment Van Heutsz - 
‘Het moet, dus het kan!’

23



A L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E NA L G E M E E N

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

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.

Thuisfrontdagen
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
januari   
8 8.00 Thuisfrontinformatiedag C- 130 det II Vliegbasis Eindhoven CLSK
28 10.00 Thuisfrontinformatiedag CDIW 39 Oranjekazerne Schaarsbergen CLAS
8 9.00 Thuisfrontcontactdag eFP Echos Home Het Baken, Havelte CLAS
GEANNULEERD 2021-2 (2e)februari   
5 10.00 Thuisfrontcontactdag CIDW 38 Burgers' Zoo, Arnhem CLAS

maart   
27 10.00 Thuisfrontcontactdag CBMI-NSE 22 volgt CLAS
  en overige missies
30 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-23 Genm Kootkazerne, Garderen CLAS
  en overige missies

april   
9 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e) Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
10 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (1e) Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

T  (040) 20 73 100   E  dfd@dfd.nl   I  www.dfd.nl
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risico’s. DFD biedt dit. Zoals u als militair 
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Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.
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HORIZONTAAL: 1 ring - rangtelwoord - gave, 2 mode - peddel - bepaalde hoeveelheid,  
3 keukenkruid - wier - doorvaart, 4 spijskaart - herkauwer - verwering, 5 medicus - boze geest - volken,  
6 werpkoord - ontwikkeld insect - Gemeente in Noord-Brabant, 7 bloem - kerkbewaarder - tegen,  
8 kerstbrood - gelid - automatische spoorboom - vordering, 9 keldergevangenis - een heel punt - dringend verzoek, 
10 pauper - stilstaan van een vochtstroom - filmbewerker.

VERTICAAL: 1 niet recht - staat in de VS, 2 buitenbeentje - latwerk, 3 politieman - hevige wind,  
4 soort glühwein - iedere, 5 Belgisch kuuroord - reukstof - reserve (afk.), 6 erkentelijkheid - boom - artikel (afk.),  
7 gevoel van eigenwaarde - salmiakgeest, 8 knol - Organisatie van Amerikaanse Staten (afk.) -  
Global Positioning System (afk.), 9 vermindering - magneetband, 10 zelf - uil, 11 zangspel - basis,  
12 muziekinstrument - joodse geestelijke, 13 knolgewas - luizenei,  
14 foedraal - eventueel (afk.) - bedachte taal, 15 rijonderricht - klager.

Doorloper
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Oplossingen kunt u inzenden tot 21 januari.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #12-21 luidt: 
‘Samen de kerstboom versieren’.

De winnaars: H.W. Looijs en B. Beurskens.

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



Ben Groen, ‘onze man’ in het Verantwoordingsorgaan (VO) van  
pensioenfonds ABP, bekijkt en bespreekt in ACOM Journaal telkens een  

aantal zaken die van belang zijn voor uw pensioen.

Een begin en een eind
2022 is begonnen. Zo ook het hopelijk invullen van de wensen voor dit nieu-
we jaar. Het ziet er naar uit dat het nieuwe kabinet het bordes gaat betreden.  
Ik hoef hier verder geen waardeoordeel over te geven. Wel als observatie:  
er kan veel en weinig gebeuren in een jaar waarvoor een nieuw elan werd  
beloofd. Voor mij is het vooral een kwestie van eerst zien en dan geloven. 

Verkiezingen  
Verantwoordingsorgaan komen eraan!

Voor het pensioenstelsel: de huidige coalitie 
is (nog steeds) zo blij met het Pensioenak-
koord dat een evaluatie van de uitgangspun-
ten niet snel zal gebeuren tenzij dat wordt 
afgedwongen door de rechter. 

De uitspraak van de Hoge Raad over de al 
jaren slepende fictieve rendementscriteria in 
box 3 geeft hoop op een herstel van de 
verhoudingen in de trias politica. Als de 
Kamer nu ook nog haar controletaak serieus 
kan gaan nemen, zou er sprake kunnen zijn 
van een nieuw elan en herstel van gevoel van 
vertrouwen in de rechtstaat en hun uitvoer-
ders. Veel moet nog wel verwerkt worden van 
het lijstje dat begint bij Groningen, toeslagen-
affaire en zo voort. En niet te vergeten de 
pensioenen.

Omdat ik behalve optimist ook realist ben heb 
ik wel de neiging om het optimisme een kans 
te geven en met spanning te volgen hoe het 
herstel vorm gaat krijgen.

Einde lidmaatschap VO
Voor mij betekent 2022 het einde van mijn 
lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan 
(VO) ABP. De verkiezing voor het VO is al 
duidelijk aangekondigd in de mails die u van 
het ABP heeft ontvangen. Kijk ook op de site 
van het ABP als u zich wilt oriënteren.

Zelf heb ik tijdens mijn zittingsperiode een 
steile leercurve ervaren in mijn kennis van 

pensioenen. Ik denk dat ik niet de enige ben 
die weinig energie had gestoken in het 
systeem. Ik was eigenlijk vol vertrouwen dat 
het wel goed geregeld was. Daar ben ik toch 
wel van een koude kermis thuisgekomen. Ik 
heb in mijn bijdragen geprobeerd ook uw 
aandacht te vestigen op ons pensioenstelsel 
en dat zo helder mogelijk proberen te duiden: 
waar de keuzes zitten en zaten. We zijn er nog 
lang niet. De fouten die de aanleiding waren 
voor een aanpassing van het stelsel zitten er 
nog steeds! Blijf dus waakzaam.

Rest mij nog een aantal mensen te bedanken. 
Mijn medeleden van de fractie CCOOP die 
hebben moeten leven met mijn wijze van 
doen over dit onderwerp. Mijn mede VO-lid 
professor Bernard M.S. van Praag met wie ik 
veel heb kunnen uitwisselen over het hoe en 
waarom van het systeem.

De redactiecommissie van ACOM Journaal, 
die mij de ruimte heeft gegeven over dit 
onderwerp mijn gedachten met u te kunnen 
delen via ons bondsblad. 

Het ga u goed, denk aan uw gezondheid 
en vergeet niet te stemmen op onze 
nieuwe vertegenwoordigers in het VO.

Ben Groen.

P E N S I O E N
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Dankwoord
De ACOM en de Redactiecommissie van 
ACOM Journaal willen ook op deze plek Ben 
Groen heel hartelijk danken voor al hetgeen 
hij in ‘pensioenverband’ de afgelopen 4 jaar 
heeft gedaan voor de bond en haar leden. 

Ben vertegenwoordigde de ACOM in de 
delegatie van het CCOOP in het Verantwoor-
dingsorgaan (VO) van pensioenfonds ABP. 
Hij schreef maandelijks in ACOM Journaal 

over ‘pensioenzaken’, over het nieuws en 
actuele ontwikkelingen in het complexe, 
omvattende pensioendossier. Hij deed dat in 
begrijpelijke taal en op zo’n educatieve toon 
dat de vaak ingewikkelde materie ook voor 
leken ging leven. In de kolommen van ACOM 
Journaal zullen dan ook zijn soms gepeperde 
bijdragen node gemist worden. Wij wensen 
Ben Groen alle goeds toe.
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Verkiezingen  
Verantwoordingsorgaan komen eraan!

Eerste data seniorenbijeenkomsten bekend, wel 
onder voorbehoud, lees de informatie hieronder:

S E N I O R E N

Geachte seniorenleden,

Vorig jaar hebben wij gelukkig weer een groot aantal van u 
ontmoet tijdens de seniorenbijeenkomsten die hebben plaats-
gevonden. Jammer genoeg kon een aantal bijeenkomsten niet 
doorgaan. De bijeenkomsten van seniorenleden uit Soesterberg 
en omgeving, uit Schaarsbergen en omgeving, van Regio West, 
seniorenleden uit Duitsland en de ledenbijeenkomst van Regio 
Oost hebben niet plaatsgevonden. 

Ook de 64plus dag en een leeftijdsontslagdag hebben niet 
plaatsgevonden. Leden die over hun aanstaande pensionering 
en leeftijdsontslag informatie wilden, hebben ons weten te 
bereiken. Toch hadden wij liever deze bijeenkomsten wel 
gehouden.

In 2022 zullen wij de bijeenkomsten die niet gehouden zijn, 
zoveel mogelijk in het voorjaar plannen met een aantal bijeen-
komsten die in het najaar van 2021 wel gehouden zijn. Ook dit 
najaar zullen bijeenkomsten gepland worden.
In het maartnummer van ACOM Journaal zullen zoveel mogelijk 
data van de seniorenbijeenkomsten worden bekend gesteld. 

Vanaf dan wordt de lijst met bijeenkomsten elke maand 
bijgewerkt.

Uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten voort-
aan digitaal wanneer dat kan

Wij zullen vanaf nu de uitnodigingen voor seniorenbijeenkom-
sten zoveel mogelijk digitaal versturen. De leden van wie wij 
geen e-mailadres hebben, zullen de uitnodiging via de post 
ontvangen. U kunt de uitnodiging tot uiterlijk 3 weken voor de 
bijeenkomst verwachten. 

Opgave verplicht
Ook dit jaar is opgave voor een bijeenkomst verplicht. Zo 
kunnen wij aan mogelijke coronamaatregelen van de overheid 
voldoen en ook de deelnemers bereiken als dat nodig is. 
U hoeft niet te wachten tot u de e-mail met de uitnodiging heeft 
ontvangen, deze kunt u op de website lezen en u kunt zich ook 
via de website opgeven voor de bijeenkomst van uw keuze.
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 laten weten.

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

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

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 nabestaanden.  
Meld u aan bij uw regio onder het motto: Ik word regioseniorenvertegenwoordiger!

Uw regio wil ú als rsv’er

60 jaar ACOM-lid
ACOM-lid J.A. Wierdsma bereikte op 21 maart 2021 de mijlpaal van 60 jaar 
lidmaatschap. Toen kon de huldiging van de jubilaris door corona en de 
daaraan gerelateerde maatregelen niet doorgaan. Helaas overleed de heer 
Wierdsma op 21 oktober ll. In overleg met de familie is besloten het insigne 
voor 60 jaar lidmaatschap etc. postuum uit te reiken aan de weduwe van 
de jubilaris. 

De heer W.J.R. van Mol, secretaris en tevens seniorenvertegenwoordiger 
van Regio Zuid, overhandigde op 17 december jl. de bescheiden die bij het 
jubileum horen aan mevrouw A. Wierdsma-Hardenveld op haar huisadres in 
Oss.

Op de foto mevrouw Wierdsma met de oorkonde en het insigne. Naast 
haar een foto van haar overleden echtgenoot. J
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Programma Vormingswerk 2022

    

BEUKBERGEN
Vormingscentrum van de Diensten Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht

Inleiding Boeddhisme
2-daagse conferentie
Door: Boeddhistische GV

16-17 maart 2022
11-12 mei 2022
14-15 september 2022
30 november-1 december 2022

Boeddhisme 
Retraite:  
Mediteren in Stilte:

13-16 april 2022
5-8 oktober 2022

Stiltedagen
Door: Boeddhistische GV

17 februari 2022
16 juni 2022
29 september 2022
8 december 2022

Bewust ademen 
1-daagse workshop

28 september 2022

Samenwerkingsproces  
Begeleiding. Leergang  
6 blokken van 3 dagen 
2022 

1e 11-12-13 april 2022
2e 30-31 mei - 1 juni 2022
3e-6e : volgt
 

Mindfulness  
3-daagse training: 

7,14,21 september 2022
5,12,19 oktober 2022
7,14,21 december 2022

Mindfulness  
8 ochtenden training:

Start 2,6,16,23,30 september, 
7,14,21 oktober 2022
Start 28 oktober, 4,11,18,25 
november 2,9,16 december 2022

Compassietraining  
3-daagse training kan op 
ingetekend worden nadat 
de Mindfulness 3-daagse is 
gevolgd:

1,8,15 juni 2022
2,9,15 november 2022

Contact-informatie-  
aanmelden: Liza Kok 

E: e.kok.04@mindef.nl 
T: 06-10239092
www.beukbergen.nl 
of intranet Defensie

Voor de Boeddhistische 
conferenties meldt  
u zich aan bij: 

Mevr. J. Plat
E: Jm.plat.02@mindef.nl
T: 06-10444256 

Persoonlijke veerkracht met 
NLP modellen 2-daagse 
conferentie

Module 1 op:
22-23 februari 2022 
1-2 maart 2022
24-25 mei 2022
7-8 juni 2022
8-9 november 2022

29-30 november 2022
Module 2 op:
22-23 maart 2022
28-29 juni 2022
13-14 december 2022
Module 3 op:
13-14 september 2022
Terugkomdag op:
27 september 2022

In de planning voor 2022
• Mediteren als een Monnik
• Familieopstellingen
• Transgender – LHBTIQ
•  Persoonlijke Veerkracht  

3 modules
•  Verdieping in de Yoga Traditie- 

Yoga Retraite
• Timemanagement
• Inleiding Hindoeïsme
•  Proef het Klooster thema:  

Wie draag jij, wie draagt jou? 
•  (Motortocht met overnachting 

op Landgoed Beukbergen. 
Santiago de Compostella

• Christen en militair zijn
•  Op uitzending geweest, lekker 

belangrijk! 

En verder bieden wij uitzend-
conferenties, opleidingsconferen-
ties en conferenties op maat.
 

Diensten Geestelijke  
Verzorging Vormingswerk

Landgoed Beukbergen
Amersfoortseweg 59
3712 BB Huis ter Heide

Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht
Voor iedereen die bij Defensie werkt
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 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

 De afgelopen tijd kregen onderstaande 
ACOM-leden een jubileum-insigne alsook 
de bijbehorende oorkonde uitgereikt. 

25 jaar lid
U.S.Y. de Boer (Burger), 
W. Fredriksz (KAPbd), 
R.B.A. Holtschlag (LKOL), 
S.A. van der Land (SM), 
H.H. van der Linde (MAJ), 
S.P. Nijenhuis (LKOLbd), 
J. Otten (SGTbd), 
R.A.B. Poelhekke (SM), 
J.P. Rehwinkel (SM), 
M. Routers (SGT-1), 
R.J. van der Stege (AOO), 
D. van Zomeren (SM),

40 jaar lid 
J.G. Beij (AOObd), 
G.C.P. Graat (ELTbd), 
J. van Hoven (AOObd), 
H. Jansen (AOObd), 
H. Langerman (ELTbd), 
D.P. Meijer (AOObd), 
Mw. E. Spronck-Snelting, 
H. Valk (AOObd), 
A.A. Wintjens (AOObd).

50 jaar lid
Mw. J. Bonjernoor-Hoekstra, 
J.J.A.M. Derks (AOObd), 
R. Kramer (AOObd),
J.W. de Leeuw (SGT-bd), 
M.J.A.N. Ribberink (AOObd),
W.L. Riemens (AOObd), 
H.T.A. van de Westerlo (AOObd).

60 jaar lid 
Mw. S.M. Dommerholt-van de Kreeke, 
A.J. Emmink (AOObd), 
Mw. L.J.A. van der Heijden-Nap, 
O. Idzenga (ELTbd), 
G.J. Mentink (KAPbd), 
Mw. I. Philippi-Bakker, 
F.E. Sauer (AOObd), 
H.R. Sebek (AOObd), 
J. van de Spoel (AOObd), 
W.H.M. Stoffelen (AOObd),
I.A. Wierdsma (SMbd, postuum).

Overledenen
Voorthuizen

Franciscus Christiaan Kruidbos, 70 jaar, 
op 1 oktober 2021.
Correspondentieadres: 
G. Kruidbos-Lubbersen,  
Ploeg 12, 3781 CD Voorthuizen.
 

Wolvega
Alwin Ronald (Alwin) Molenaar, 83 jaar, 
op 25 november 2021.
Correspondentieadres: Bosschawei 11, 
9212 RG Boornbergum. 

Teteringen
Eduard Schulpen, 74 jaar, 
op 26 november 2021.
Correspondentieadres: Mortelweg 10, 
4847 BB Teteringen.

‘s-Hertogenbosch
Cees Groenendijk, 77 jaar, 
op 7 december 2021.
Correspondentieadres: Vivaldistraat 21, 
5283 KP Boxtel. 
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Lidmaatschap
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-Het nieuwe lid verplicht zich minimaal één jaar lid te blijven
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-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

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

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

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

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

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

Regiosecretarissen
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SERVICE
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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: drs B.R.C. van Ginkel

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

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.A. Biervliet
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 06 51 21 82 60

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

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

Pastoraal Team:
Aalmoezenier T. van der Woude
Krijgsmachtpredikant (vacant)
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.


