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MAANDBLAD VAN DE ACOM - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

• Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen opnieuw opgestart  

• Defensie wil stop op reiskosten bij ‘volledig’ thuiswerken

• Trots en schaamte veteranen uitdaging voor de samenleving



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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Jan Kropf

In mijn vorige voorwoord gaf ik aan dat er erg veel 
gebeurde aangaande Defensie en ik dan ook niet goed wist 
waar ik mijn voorwoord mee zou moeten beginnen. We 
gaven en geven al jaren aan dat de wereld om ons heen, in 
de ruimste zin des woords, onrustig en onstuimig is en dat 
er niet altijd duidelijk is waar nu de echte vijand zit of waar 
de risico’s zitten. 

Vervolgens is er absurd veel gebeurd in die wereld om ons 
heen. Voor sommigen gevoelsmatig op grote afstand, in 
het voor velen onbekend en onbeminde Oekraïne. Veel 
mensen schrikken niet alleen van de beelden en wat er 
allemaal gebeurt in Oekraïne, maar ook van “hoe ver dat nu 
eigenlijk van ons verwijderd is”. Als we mensen er dan op 
wijzen dat het niet alleen in Europa ligt, en hemelsbreed 
net zover van Utrecht af ligt als Barcelona, is dat doorgaans 
erg confronterend.

Het meest confronterend is echter de inval van Poetin in 
Oekraïne an sich. Elke dag, elk uur, worden er meer 
grenzen overschreden en vallen er meer onschuldige slacht-
offers. Ongetwijfeld tegen de verwachting van Poetin zelf 
en zijn adviseurs in, is hem gelukt wat de NAVO en de EU 
niet lukte. Er is een steeds groter wordende eenheid 
binnen de EU en binnen de NAVO. 

Op alle mogelijke manieren worden de rijen tegen Poetin 
gesloten en wordt Rusland zo steeds meer de paria van de 
wereld. Het is Poetin zelfs gelukt om in recordtijd landen te 
bewegen meer geld uit te geven aan hun Defensie. 
Oproepen van diverse Amerikaanse presidenten werden 
jarenlang genegeerd of met beperkte stapjes ingevuld. 
Maar de recente bekendmaking van de Duitse Bondskan-
selier dat Duitsland niet alleen € 100 miljard beschikbaar 
stelt maar ook per direct 2% van het bruto binnenlands 
product (BBP) aan Defensie besteed zal worden is op zijn 
minst opvallend te noemen.

Dichter bij huis is ook te zien dat er (eindelijk) het besef 
komt dat de Nederlandse Defensie jarenlang is uitgekleed 
tot op het bot. Het vet was al jaren weg en we zijn al zover 
in gezond vlees aan het snijden geweest dat er verschil-
lende amputaties hebben plaatsgevonden. 

Een overgroot deel van de politieke partijen in Nederland 
heeft dan ook aangegeven dat er niet alleen meer geld naar 
Defensie zou moeten gaan maar dat we ook daadwerkelijk 
moeten bezien of de overeengekomen 2% van het BBP in 
2024 ook in de krijgsmacht kan worden geïnvesteerd. 

Voor ons is dat oprecht een no-brainer, - dat had allang 
geregeld moeten zijn. Nu lijkt er dus eindelijk een 
overgrote meerderheid te zijn die, boven op de eerder 
overeengekomen budgetverhoging, extra geld naar 
Defensie wil laten gaan. 

Voor de sociale partners is er eerst een schone taak 
weggelegd om op korte termijn met iets moois te komen 
aangaande arbeidsvoorwaarden. Het is immers niet uit te 
leggen dat we mensen met een salaris van onder de  
€ 2.000 (bruto) per maand vertellen dat ze elk moment 
kunnen worden ingezet in NAVO-verband en men daartoe 
verloven kan intrekken en ontslagaanvragen mag weigeren 
dan wel terugdraaien. Voor die taak zullen wij ons uiteraard 
maximaal inzetten. Defensiepersoneel heeft recht op een 
arbeidsvoorwaardenpakket waaruit respect en waardering 
blijkt. 

Als de politiek dan zorgt voor een heel snelle ophoging van 
de budgetten en de regels aangaande (Europese) 
aanbestedingen en aankopen waar nodig versoepelt of 
opschort, kan er wellicht daadwerkelijk gebouwd worden 
aan de (inzetbaarheid van) Defensie in het algemeen en de 
krijgsmacht in het bijzonder. 
Daar heeft het personeel van 
Defensie recht op, maar bovenal 
heeft Nederland daar recht op: 
een goed gevulde, goed 
geëquipeerde en uitgeruste en 
goed getrainde defensieorgani-
satie. Een organisatie die waar 
dan ook ter wereld de opdracht 
uit kan voeren die de BV 
Nederland aan haar geeft.

U W  VO O R Z I T T E R
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In de dekolonisatieoorlog in toenmalig Nederlands-Indië 
(Indonesië) is door het Nederlandse leger “bewust ex-
treem geweld” toegepast tegen zowel de militaire te-

genstanders als de bevolking. De Nederlandse regering 
en de militaire leiding waren hiervan op de hoogte maar 

keken bewust de andere kant op.

Zo luidt de voornaamste conclusie van het 
grootschalig en breed opgezette onderzoek 
‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en 
oorlog in Indonesië, 1945-1950’. Insteek van 
het onderzoek: “De dynamiek van het 
geweld” in de periode gerekend van “de 
uitroeping van de Republiek (-) tot het einde 
van de oorlog in 1949”. 

Afstand van ‘Excessennota 1969’
Het internationale onderzoek (met weten-
schappers uit Indonesië en “andere landen”) 
was een “gezamenlijk onderzoeksprogramma 
van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD 
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies.”

De opdracht voor dit onderzoek werd in 2016 
namens het toenmalige kabinet gegeven door 
de ministers Bert Koenders (Buitenlandse 
Zaken), Jeanine Hennis (Defensie) en 
staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport). Directe aanleiding 
voor de regering om dit onderzoeksprogram-
ma in gang te zetten en te financieren, was 
de geruchtmakende dissertatie van dr. Rémy 
Limpach, wetenschappelijk onderzoeker bij 
Defensie Ondersteuningscommando. (Zie ook 
de boekverloting elders in dit nummer). 
Hiermee nam de regering in feite afstand van 
haar officiële standpunt gebaseerd op “de 
Excessennota” (1969), dat er geen sprake 
was van ‘systematische’ wreedheden 
gepleegd door het Nederlandse leger. 

Die nota was op haar beurt het resultaat van 
een door de regering (kabinet De Jong) 

opgedragen archievenonderzoek. Dit naar aan-
leiding van geruchtmakende onthullingen door 
de psycholoog Joop E. Hueting in een 
televisie-interview (Achter het Nieuws van de 
VARA). De klokkenluider sprak uitvoerig over 
“oorlogsmisdaden” gepleegd door het 
Nederlandse leger tijdens de politionele acties 
in Indië waaraan hijzelf ook, als militair, had 
meegedaan. 

Tijdens de ruim drie uur durende presentatie 
van de onderzoeksresultaten op 17 februari jl. 
werd uitsluitend de term “extreem geweld” 
gebruikt. Maar senior onderzoeker prof. dr. 
Frank van Vree (programmadirecteur bij het 
NIOD), kwam daar, na kritiek van Jeffry 
Pondaag van het Comité Nederlandse 
Ereschulden, op terug. In een radioprogram-
ma zei hij, daags na de presentatie: “We 
hadden denk ik moeten zeggen: extreem 
geweld inclusief oorlogsmisdaden.”

‘Diepe excuses’ premier Rutte
Voor premier Rutte waren de bevindingen van 
de onderzoekers reden om “diepe excuses” 
aan te bieden aan de bevolking van Indonesië 
en aan iedereen in Nederland die werd geraakt 
door het geweld.  “Voor het stelselmatige en 
wijdverbreide extreme geweld van Nederland-
se zijde in die jaren en het consequent 
wegkijken door vorige kabinetten maak ik 
vandaag diepe excuses aan de bevolking van 
Indonesië. Vandaag moeten we bovendien 
constateren dat excuses op hun plaats zijn voor 
iedereen in ons land die met de gevolgen van 
de koloniale oorlog in Indonesië heeft moeten 
leven. (-) De heersende cultuur was er een van 
wegkijken, afschuiven en een misplaatst 
koloniaal superioriteitsgevoel. Dat is, zelfs na 
zoveel jaren, een pijnlijke constatering.”
Volgens de onderzoekers maakte het Neder-

‘ D i e p e  e xc u s e s ’  v a n  p r e m i e r  R u t t e  e n  a f s t a n d  v a n  ‘ E xc e s s e n n o t a  19 6 9 ’

Onderzoekers: Nederlandse leger schuldig aan ‘oorlogsmisdaden’ in Indonesië
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MexicaanseHond
‘Geen woorden meer, tijd voor actie!’
Wij beleven dezer dagen de angstwekkende manifestatie van de 
wederopstanding van de Sovjet-Unie met oorlog in Europa. Bijna acht 
decennia vrede in ‘het Avondland’ is welletjes moeten de houwdegens 
in het Kremlin van mening zijn onder de guidance van Poetins boezem-
vriend, de rabiaat antiwesterse minister van Defensie Sergej Sjojgoe. 

De Amerikanen waarschuwden weken achtereen voor een ophanden 
zijnde Russische invasie in de Oekraïne. Maar het alarm werd met 
(grote) scepsis, ja zelfs lacherig, begroet. 
Ongetwijfeld gevoed door het anti-Amerikaanse sentiment dat, met 
name in West-Europa, overheerst althans sluimert om bij tijd en wijle 
virulent de kop op te steken. 

Het onmiskenbaar aanwezige pro-Rusland c.q. pro-Poetin sentiment 
tiert misschien wel het hevigst in Duitsland waar godbetert een vlagof-
ficier het bestond te oreren dat Poetin van ons meer respect verdiende 
en zijn (geopolitieke) zin zou moeten krijgen. 
In het Kerstnummer van dit blad stond op deze plek de volgende 
ontboezeming:  

“Terwijl hij de Baltische staten militair de stuipen op het lijf jaagt, trekt 
de vierkant bekaakte Autocraat in het Kremlin, Vlad I, (-) een angstaan-
jagende troepenmacht samen in het oosten van Oekraïne. Volgens 
Amerikaanse intel mag Kiev begin 2022 een inval verwachten. (-) En 
het westen staat er handenwringend bij en kijkt ernaar.” 

Vlad spiegelt zich graag aan tsarina Catharina de Grote die de oorlog 
niet schuwde om door ordinair landjepik (o.m. Polen, de Krim, Oe-
kraïne, de Baltische gebieden) het Russische keizerrijk uit te breiden. 
Poetin is daar in feite al jaren geleden mee begonnen en het westen 
legde hem nimmer een strobreed in de weg. Zo mocht hij bloedig 
ingrijpen in Georgië, Tsjetsjenië, de Krim en in Kazachstan. In Syrië 
mocht hij ongeremd zijn gang gaan met chemische wapens. In stijl en 
massaslachting conform het optreden van zijn Sovjetvoorgangers in 
Poznan (Polen), Hongarije (1956), Tsjecho-Slowakije (de Praagse Lente 
(1968) etc. 

Vlad de Grote voelt zich onaantastbaar met dank aan het ‘vredelieven-
de’ (intrinsiek verdeelde) Europa dat nu door het vervaarlijke grommen 
van de beer en de beangstigende realiteit bijeen hurkt. Europa dat mi-
litair, ondanks spoedverhogingen van de defensiebudgetten (in Berlijn 
zelfs de verbluffende somma van 100 miljard ‘euries’!) niet up to par is 
in het theater van de Russen. 

Zonder Grote Broer Amerika zijn we vooralsnog nergens. 
Waar we wel bekwaam in zijn is het beleefd op tafel 
leggen van (vooralsnog krachteloze) sancties tegen een handvol 
Nomenklatoera. 

En, hé verrassend, Duitsland maakt zowaar een historische volte face 
door (voorgoed?) af te stappen van zijn lang gekoesterde principe geen 
offensieve wapens te exporteren naar conflictgebieden. “De Rus-
sische invasie is een keerpunt. Het is onze taak om Oekraïne te steu-
nen, zodat het zichzelf kan verdedigen tegen Poetins invasieleger”, 
sprak bondskanselier Olaf Scholz, aangespoord door de bezoekende 
Poolse premier Moriawecki.

Wij zijn in bange afwachting of en wanneer het ‘Oekraïne-scenario’ 
wordt losgelaten op het Balticum met zijn vele ‘Volksrussen’. Komen 
die NAVO-lidstaten straks toch alleen te staan zoals de Oekraïners 
die de bedrieglijke EU ‘Maidan-beloften’ gretig slikten en daar nu de 
ultieme prijs voor betalen. Arm Oekraïne aan de beren en wolven 
overgeleverd. 

Geen toegesnelde boots on the ground, (nog?) geen Brigadas Interna-
cionales zoals in de Spaanse Burgeroorlog of andere vrijwilligers, - naar 
wij dachten. Oekraïne moet zichzelf maar zien te redden. Het zijn 
andere tijden, - wat u zegt! 

Voor die kennis in Odessa, haar familie en moedige landgenoten is dit 
schitterend trieste chanson van Jacques Brel: ‘Voir un ami pleurer’, 
‘hertaald’ door Guus Vleugel. 

Natuurlijk wordt alom gestreden
en zwijgt voor velen de muziek (-)
Natuurlijk hebben wij verloren
en wacht de dood ons aan het eind,
met onze schouders ver naar voren
staan wij nog amper overeind.
Natuurlijk zijn we vaak bedrogen
en liggen vogels in het riet,
die voor het laatst hebben gevlogen,
maar een vriend zien huilen kan ik niet.
Worden er steden stukgesmeten
door kinderen van vijftig jaar,
dan wordt het leed weer gauw vergeten
voor nieuw verdriet of nieuw gevaar.
En de stations vol met verdwaalden,
al te ver heen voor elk verdriet,
geen enk'le waarheid die het haalde,
maar een vriend zien huilen kan ik niet.

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 2022 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
Maart 24 maart 24 maart 23 maart
April 22 april 21 april 21 april

*  Uiterlijk de volgende werkdag na de betaaldatum wordt het salaris op de 
rekening van de militair of burgerambtenaar bijgeschreven.

**   Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Dan kan het wat langer  
duren voordat het geld op uw rekening staat. Het hangt af van het  
land en uw bank.

landse leger zich schuldig aan “standrechtelijke executies, mishandeling 
en marteling, detentie onder inhumane omstandigheden, brandstichting 
van huizen en dorpen, diefstal en vernieling van goederen en levensmid-
delen, disproportionele luchtaanvallen en artilleriebeschietingen, en 
veelal willekeurige massa-arrestaties en -interneringen”.
Ook aan de kant van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders waren 
extreme wreedheden aan de orde van de dag. Duizenden Nederlanders, 
Indische Nederlanders, Molukkers en Chinezen werden tijdens de 
Bersiap-periode vermoord. Maar aanzienlijk minder, zeggen de onderzoe-
kers, dan tot nu toe werd beweerd. 

Veteranen teleurgesteld
De organisaties van Indië-veteranen reageerden via het Veteranen 
Platform teleurgesteld over “de eenzijdige focus die het onderzoek (-) 
legt op het Nederlandse geweld.” Zo wordt de indruk gewekt dat het 
leger ver over de schreef ging. In vergelijking daarmee wordt het 
excessieve geweldsgebruik aan Indonesische zijde voorgesteld als 
“reactief geweld van een vrijheidsstrijder”. 

De teleurstelling van het Veteranen Platform betreft ook het “weten-
schappelijk niveau” van het onderzoek waar het in eerste instantie 
positief tegenover stond. Het uiteindelijke resultaat voldoet in de ogen 
van de veteranenkoepel niet aan de in de initiatieffase gewekte verwach-
tingen. “De dekolonisatieperiode is te nadrukkelijk onderzocht vanuit de 
hedendaagse normen, waarden en ethische overwegingen. Helaas 
worden meer dan 200.000 veteranen impliciet weggezet als extreme 
geweldplegers en worden zij en hun nabestaanden geschoffeerd en 
gestigmatiseerd”, stelt het Veteranen Platform vast.  

‘ D i e p e  e xc u s e s ’  v a n  p r e m i e r  R u t t e  e n  a f s t a n d  v a n  ‘ E xc e s s e n n o t a  19 6 9 ’

Onderzoekers: Nederlandse leger schuldig aan ‘oorlogsmisdaden’ in Indonesië
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A L G E M E E N

Er is een “kantelpunt” bereikt door de Russische agressie tegen Oekraïne

Kamermeerderheid inclusief ‘links’ wil 
snel meer geld investeren in Defensie

““Er moet op korte termijn meer geïnvesteerd worden in (onze) defensie.” Dat inzicht 
is doorgebroken bij en uitgesproken door een ruime meerderheid van de Tweede 

Kamer. Een motie van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma die daartoe opriep, mocht 
rekenen op brede steun. 

Die steunbetuiging kwam ook van de linkerflank 
van het parlement waar de roep om meer geld 
voor defensie, tijdens het debat over de ‘situatie 
in Oekraïne’, luid en duidelijk opklonk.  

Stap van Duitsland de trigger
De motie Sjoerdsma c.s.1 refereert aan de stap 
van onze “nauwe militaire samenwerkingspartner 
Duitsland” die, zoals in de NAVO afgesproken, 
2% van het BNP (minimaal) in hoog tempo gaat 
investeren in defensie. De Bondsregering die 
hiermee voldoet aan de NAVO-norm, zet deze 
‘historische’ stap in reactie op de invasie van de 
Russische Federatie in Oekraïne. 
Nederland haalt op dit moment de door de rege-
ring in 2014 beloofde niveauverhoging van het 
krijgsmacht budget, bij lange na niet. 

Het coalitie- c.q. regeerakkoord 2021-20252 ‘dat 
als beleidsrichtsnoer van het kabinet Rutte IV 
dient, belooft een investering van “€10,7 miljard 
in onderhoud en intensivering van onze defensie 
uitgaven. Structureel trekken we €3 miljard uit.” 
Maar in dit tempo komen de uitgaven voor de 
Nederlandse defensie in 2024 te staan op 1,85% 
van het BBP, waarmee de NAVO-norm van mini-
maal 2%, (nog) niet wordt gehaald. De minister 
van Defensie gaat nu, zegde ze de Kamer toe, in 
ieder geval in kaart brengen hoe Defensie naar dit 
niveau kan toegroeien.  

Meer samenwerking met NAVO- en 
EU-partners
Sjoerdsma en de medeondertekenaars van de 
motie willen in ieder geval dat het kabinet beziet 
“wat er op korte termijn nodig en mogelijk is om 
de al voorziene toename in het Defensiebudget 
eerder te laten plaatsvinden”. Men wil ook dat er 
meer wordt geïnvesteerd in de defensiesamen-

werking met NAVO- en Europese partners. Het 
kabinet wordt verzocht “naar manieren te zoeken 
om nog deze kabinetsperiode structureel extra te 
investeren in Defensie, zonder dat dit ten koste 
gaat van andere investeringen.”

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans hield het kabi-
net voor dat “geld niet langer het probleem mag 
zijn”. Zijn D66-collega en opsteller van de motie 
Sjoerdsma was al even ruimhartig: “Voor mijn 
fractie is er in deze tijd geen enkel taboe.”

‘Hardere sancties’ gewenst
Tegen de motie stemden SP, Partij voor de Die-
ren, DENK en BIJ1. 
Overigens wordt de opstelling van het kabinet in 
de oorlog van Rusland tegen Oekraïne door het 
grootste deel van de Kamer ondersteund. Alleen 
Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor 
Democratie, weigerde de Russische agressie te 
veroordelen. 

Veel Kamerleden spraken zich uit voor hardere 
en meer ingrijpende sancties tegen de Russische 
Federatie. “Deze ongekende agressie verdient 
een snoeihard antwoord. Laten we kijken wat 
we nog meer kunnen doen”, zei Kati Piri (PvdA). 
Haar CDA-collega Agnes Mulder liet weten dat 
haar partij het afgekondigde pakket aan sancties 
steunt, “ook voor Belarus. Hen bijten daar waar 
de pijn gevoeld moet worden. En er mag nog een 
stap bij.” Ze vonden minister van Buitenlandse 
Zaken Wopke Hoekstra aan hun zijde die zei 
welwillend te staan tegenover de wensen van 
de Kamer. “Wat het kabinet betreft staan alle 
registers open.” 

1  Brekelmans (VVD), Mulder (CDA), Ceder (CU), Van der Staaij (SGP), Piri (PvdA), Klaver (GL), Koekkoek (Volt), Eppink (JA21), Omtzigt (Lid Omtzigt).

2  ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, p. 38 e.v.
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A L G E M E E N

S t i ch t i n g  M i l i t a i r e  L o u r d e s  B e d e v a a r t  t r e f t  v o o r b e r e i d i n g e n

Nederlandse militairen gaan dit jaar 
weer op bedevaart naar Lourdes

“We gaan!”, sprak kapitein ter zee b.d. Frank Marcus, voorzitter van de Stichting Mili-
taire Lourdes Bedevaart (SMLB), het verlossende woord. “Dat is waar we  

nu op plannen en waarop we ons concreet voorbereiden.”

Na twee ‘coronajaren’ waarin organiseren 
van de bedevaart raadzaam noch goed 
mogelijk was, gaan militairen (“in 
actieve dienst, post-actief of reser-
vist”) dit jaar weer op bedevaart naar 
Lourdes. Inmiddels is ook de inschrij-
ving voor deelnemers geopend. 

Een plek van ontmoeting, 
hoop en geloof

Het besluit “We gaan!” is niet lichtvaardig genomen, 
benadrukt kolonel Frank Marcus. Hij waarschuwt wel 
dat het “gewoon niet goed (is) te voorspellen hoe het 
over twee maanden gaat uitpakken met corona. Als de 
omstandigheden er naar zijn dat we op het laatste 
moment moeten afzeggen, zij dat zo. Maar daar gaan 
we niet vanuit.”

De SMLB vindt onder meer houvast in het geloof dat 
“Lourdes een plek is van hoop en geloof. Per slot van 

rekening is dat ook een basis voor vertrouwen. Dus 
bereiden we ons vol enthousiasme voor. En wat zal 
het weer fijn zijn voor iedereen die dat zo graag wil, 
om in dankbaarheid een kaarsje op te steken bij de 
Grot van Massabielle.”

Lourdes staat in het teken van “elkaar ontmoeten, 
zoals dat destijds door de initiatiefnemers, de Franse 
en Duitse geestelijk verzorgers – ook werd beoogd.” 
Elkaar ontmoeten biedt ruimte voor contact, met 
elkaar in gesprek komen (en blijven), waardoor er 
(hopelijk) over en weer meer begrip wordt ge-
kweekt. 

De militaire bedevaart heeft dit jaar plaats van 
donderdag 12 tot en met maandag 16 mei 2022. 
Inschrijven kan via de website van de SMLB:  
www.militairebedevaart.nl/aanmelden. Daar vinden 
de (aspirant) bedevaartgangers ook alle verdere  
reisinformatie.
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C O L U M N

Geestelijke verzorging: behoefte of noodzaak?

 
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 

“Hoe kleiner de behoefte aan geestelijke verzorging (GV), des te groter is de  
noodzaak”. Met dit gezegde werd ik in 1988 onthaald als stafmedewerker van het 

Militair Pastoraal Centrum te Amersfoort. 

Het was een slogan die nog vaak zou klinken 
– iedere keer als er een zogeheten behoefte- en 
verdelingsonderzoek rond geestelijke verzorging 
bij de krijgsmacht plaatsvond. Daarbij golden in 
1988 nog drie criteria: de omvang van het 
kerkgenootschap respectievelijk het Humanis-
tisch Verbond; de inspanningen die het genoot-
schap in de samenleving zelf levert in termen van 
het aantal pastores/geestelijk werkers, en de 
behoefte aan geestelijk verzorgers onder actief 
dienende militairen.  

In 1995 sneuvelden de twee eerste ‘pilaren’: de 
omvang van kerkgenootschappen (ledental) en 
de financiële inspanningen die kerken zelf 
leveren om het pastoraat overeind te houden 
werden niet langer meegeteld in de verdeling 
tussen de geestelijke stromingen. Politiek 
gesproken was dit niet geheel onlogisch: de 
humanisten dachten niet in lidmaatschapstermen 
over hun gezindte, en de protestantse kerken 
hadden (indertijd) moeite om hun financiële 
inspanningen zichtbaar te maken. Het leek dus 
geen fair play deze criteria mee te laten wegen. 
En de zendende instanties (ook de Rooms-Katho-
lieke kerk (RK) ) stemden in met de beperking tot 
een criterium: de behoefte aan GV. 

Bij mij is altijd de vraag blijven hangen: maar wat 
is nu precies ‘behoefte’ aan GV? Behoefte is een 
markteconomische term die helemaal niets zegt 
over waar iemand staat in het landschap van 
godsdienst en levensovertuiging of wat hij nodig 
heeft. Veel meer dan een voorkeurspeiling is het 
eigenlijk niet: ik heb het liefste GV van een … 
(invullen naar keuze). Het is warenonderzoek, 
alsof je een nieuw merk wasmiddel in de markt 
wil zetten. Alleen: leent de aard van geestelijke 
verzorging zich daar wel voor? 

In termen van de Nederlandse Grondwet 
beweegt geestelijke verzorging zich in het 
domein van “godsdienst en levensovertuiging” 
(artikel 6). Maar waar hebben we het dan over? 
Hoe ziet dat domein er uit? Op het eerste gezicht 
is het simpel. Het gaat over de beleving van 
participatie in een ‘genootschap’ op geestelijke 
grondslag Dan gaat het dus over ‘behoren tot’ 
een kerkgenootschap (lidmaatschap dus, 
“belonging”). 

Maar misschien gaat het in werkelijkheid wel om 
iets heel anders, bijvoorbeeld om inhoudelijke 
overtuigingen omtrent God, tegenwoordig meer 
een leuk onderwerp voor zondagse talkshows 
dan een serieuze vraag over je hele leven? Of 
gaat het over opvattingen over moraal en ethiek 
van een geestelijke stroming? Of gaat het erom 
hoe graag we deelnemen aan rituelen? Of, nog 
weer anders: gaat het over spirituele ervaringen, 
een wijze van in het leven staan, om verwonde-

ring, dankbaarheid, verlangen – maar hoe meet 
men dat? Kortom, zeg het maar: is levensbe-
schouwing gekenmerkt door lidmaatschap, 
doctrine, moraal, rituelen of spiritualiteit, of 
voorkeur voor type begeleider? 

Ga er maar aan staan deze dimensies van 
godsdienst en levensovertuiging te meten om na 
een keuze op dit gebied tot een verdeling van 
formatie tussen stromingen te komen. Want de 
vraag blijft dan staan: wat doet geestelijke 
verzorging met deze voornoemde elementen van 
godsdienst en levensovertuiging? Wat bieden ze 
aan?  En (hoe) verschillen stromingen op dit vlak? 

We kunnen natuurlijk ook aan de andere kant 
beginnen: bestaat er eigenlijk wel een keuzevrij-
heid voor militairen? Bij veel eenheden is er een 
enkele GV’er, en ongeacht welke levensovertui-
ging de militair heeft: hij moet het met die ene 
GV’er doen. Het systeem is weliswaar niet 
ontworpen in 1914, maar dit is nu wel de realiteit. 
Wat is ‘behoefte’ dan inhoudelijk aan de kant van 
militairen? De overheid kan toch moeilijk het 
religieuze verlangen van militairen in kaart 
brengen zonder hun privacy te schenden. 

Laat het daarom maar eens opnieuw klinken: 
“Hoe kleiner de behoefte aan geestelijke 
verzorging, des te groter is de noodzaak”. Aan 
militairen die zonder doordacht mensbeeld op 
missie gaan en de locals in een conflictgebied 
eigenlijk niet als volwaardige mensen zien, heeft 
de samenleving geen behoefte: zij moeten 
hoognodig geestelijke verzorging krijgen, om de 
waardigheid van hun medemens te leren 
waarderen. Christelijk gesproken zou men 
zeggen: het blijft altijd nodig dat militairen van 
hun vijand leren houden. 

Maar niet omdat de vijand eigenlijk geen vijand 
is. Veel meer omdat de vijand ook mens is, met 
legitieme belangen en behoeften, met rechten, 
waar wij recht aan moeten doen. Dat is vijands-
liefde: niet meer geweld gebruiken dan nodig, 
rechtmatig en proportioneel; geen krijgsgevange-
nen folteren bij verhoor, laat 
staan doden. Vijandsliefde 
begint er mee dat de vijand ‘er 
mag zijn ‘als mens. Dit besef 
van de waarde van mens zijn, 
begint er mee dat we onze 
tegenstander niet verdierlijken, 
bijvoorbeeld niet voorstellen als 
‘geitenneukers’. Precies dat laat 
zien waarom geestelijke 
verzorging geen zaak van 
behoefte is,  maar van nood-
zaak: in de militaire arbeid zelf 
staat het mensbeeld op het 
spel. 

Fred van Iersel
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M E R K S T E N E N

Oefening

Mijn oefenen als aalmoezenier bestond eruit 
met de mannen en meiden op te trekken en 
hen bij te staan bij de vele calamiteitenoefe-
ningen die we voor de kiezen kregen. Er werd 
veel van ons gevraagd, we moesten onze 
grenzen verleggen en onszelf veel ontzeggen 
met lange dagen en weinig slaap en weinig 
tijd voor onszelf. We oefenden brandbestrij-
ding, granaatinslagen, aanvaringen, lekken 
dichten. Zo’n beetje alles waar een schip van 
oorlog en haar bemanning mee te maken kan 
krijgen.

God verhoede het
Tijdens zo’n oefenperiode ligt de lat hoog.  
Er wordt dan het uiterste van een mens 
gevergd en aan het einde van elke oefendag 
kregen we meteen het oordeel: onder de 
maat, naar behoren of uitmuntend. Kort 
gezegd: Geschikt of ongeschikt om de oorlog 
in te gaan. Wat volgde was daarom een haast 
onbarmhartig afrekenen op gemaakte 
missers, op aan het licht komende ongeoe-
fendheid, maken van aanmerkingen op 
onvolkomenheid. Daar is men streng in, 
omdat het op zee en in het gevecht het 
verschil kan maken tussen leven en dood.

Ik had daar aan boord nog een extra oefening, 
die voor mij begon op de woensdag, twee 
dagen na vertrek naar zee. Het Evangelie van 
Aswoensdag, Mattheus 6, 1-18 las ik alleen in 
mijn hut, in mijn kluis op zee. De tekst wijst 
ons elk jaar de weg die we als Christen door 
het leven moeten gaan. Het vermaant om 
met de juiste instelling gerechtigheid te 
beoefenen, namelijk niet voor het oog van de 
mensen. Het roept op om in afzondering te 
bidden. Maar bovenal vormt het de inspiratie 
voor de vasten.

Vasten is een oefening in het jezelf bepaalde 
dingen ontzeggen. Door de vasten te beoefe-
nen maak je ruimte voor de wezenlijke dingen 
van het leven. De dingen die er echt toe doen. 
Ik hoef u niet te vertellen wat dat zijn. In een 
tijd waarin we overladen worden met com-
mercie en informatie, met indrukken en bijna 
onophoudelijke communicatie, is het moeilijk 
om onze innerlijke ruimte opgeruimd te 
houden. Het is de mystieke ruimte die iedere 
mens in zich draagt en waar hij of zij pas echt 
zichzelf wordt. Daar woont God in ieder van 
ons als de diepste Grond van ons bestaan. 

Wie wel eens in een ervaring van de natuur, 
van de kunst of van een ontmoeting van 
mens tot mens een diepe stilte in zijn eigen 
hart beleefd heeft, voelt wel aan wat ik 
bedoel, ook al heeft hij of zij daarbij misschien 
nog niet uitdrukkelijk aan God gedacht. Die 
ruimte beschermen door te oefenen, betekent 
God erkennen en eren. Maar we zijn onvolko-
men mensen en zullen hierin moeten blijven 
oefenen.

Na 40 dagen oefenen op zee, in gevecht met 
een denkbeeldige tegenstander en onze 
eigen tuchtiging werden schip en bemanning 
gereed voor het gevecht verklaard. We 
hadden een lange reis achter de rug, waarbij 
we met vallen en opstaan en soms met harde 
hand op de feiten gedrukt waren; dat we 
onvolkomen waren, dat we fouten maakten, 
dat we permanent moesten blijven oefenen 
en ons verbeteren. Dat we soms onverschillig 
stonden tegenover het einddoel en dat we 
soms een geforceerde inzet toonden die zijn 
doel voorbij streefde. Deze instellingen 
leidden tot de kwalificatie onvoldoende. Op 
Goede Vrijdag keerden we terug in de haven 
van Den Helder.

Tijdens de lange oefening van geduld, die het 
leven op zee ook kenmerkt, las ik de brief van 
Sint Paulus aan de Christenen van Kolosse. 
Hij leert ons dat we bij het beoefenen van 
onze godsdienstigheid geen waarde moeten 
hechten aan geforceerde godsvrucht met haar 
zelfkastijding en lichamelijke hardheid 
evenmin aan de onverschilligheid die het 
kenmerk is van zinnelijke bevrediging. Onze 
weg om te gaan als Christen in de wereld, ligt 
ergens in het midden. Laten we niet te streng 
zijn voor onszelf en voor de ander. Laten we 
barmhartig zijn voor onszelf wanneer wij 
tekort schieten in ons vasten en alle andere 
oefeningen. Laten we onszelf geen zelfbe-
dachte voorschriften opleggen en op onze 
hoede zijn voor puur menselijke bedenksels. 
Laten we ons bovendien niet aanmatigen om 
aanmerkingen te maken over het tekort 
schieten van een ander. Laten we met deze 
instelling de weg vervolgen naar Pasen. 

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier

Ik was eens ingevolge mijn werk als aalmoezenier bij 
de Koninklijke Marine tijdens de gehele Vastentijd 
van huis. We vertrokken tijdens carnaval en zetten 

koers naar Plymouth, aan de zuidwestkust van  
Engeland om daar veertig dagen te oefenen. Onze 
opdracht was om het schip en de bemanning inzet 

gereed te maken. 
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Medezeggenschap en HDE en het Project Duurzaam Gezond Inzetbaar
“Een goede fysieke en mentale gezondheid is de basis om je werk uit te kunnen  
(blijven) uitvoeren. Maar niet alleen dat, het is de basis voor je algemeen welbevinden  
en dat is altijd en overal van belang.”
Dat is de introductiezin bij de vitaliteitsbox van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). 

De v ita l i te i tsbox van de Koninkl i jke Luchtmacht

De vitaliteitsbox is gesubsidieerd 
door de Stichting Arbeidsmarkt en 
Scholing Defensie door middel 
van het Europees Sociaal Fonds 
(uitvoering door het ministerie van 
SZW). 

Aan de slag met eigen 
duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid gaat over 
het productief, gemotiveerd en 
gezond tot aan pensioen willen en 
kunnen werken van werkenden 
(van de website van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid). 
Het is belangrijk dat de arbeids-
omstandigheden van werkenden 
zo gezond en veilig mogelijk zijn. 
Daar is de werkgever verantwoor-
delijk voor. Dat is al jaren voorge-
schreven door de arbeidsomstan-
dighedenwet.

Duurzame inzetbaarheid gaat 
verder. Bij het project duurzame 
inzetbaarheid is de uitdaging 

werkenden zover te krijgen dat zij 
nadenken over wat zij zelf nodig 
hebben om duurzaam inzetbaar te 
blijven tot aan hun pensioen. 
Alleen het individu weet immers 
hoe hij zich voelt, wat hij zou 
willen weten over fit blijven/
worden en wat hij daaraan zou 
willen en of kunnen doen. 
Daarvoor is de vitaliteitsbox van 
CLSK gemaakt: voor het individu. 
Zodat het individu zelf aan de slag 
kan met zijn eigen duurzame 
inzetbaarheid. Dit geldt zowel voor 
militairen als voor burgermede-
werkers. 

Info over duurzame  
inzetbaarheid voor de 
medewerker

Ten eerste moet de medewerker 
de informatie van Defensie over 
duurzame inzetbaarheid weten te 
vinden. De medezeggenschaps-
commissie (MC) en het hoofd-
diensteenheid (HDE) kunnen het 
onderwerp aan de orde brengen 
door het verspreiden van de 
folders over Duurzaam Gezond 
Inzetbaar die zijn uitgegeven door 
DOSCO. 
Zo is de vitaliteitsbox bij CLSK tot 
stand gekomen. De aanbiedings-
bladen in de box zijn gericht aan 
de medewerkers van CLSK. 
Verder bevat de box de 4 folders 
over Duurzaam Gezond Inzetbaar 
van DOSCO gericht aan iedereen 
bij Defensie.

De folders gaan over:
1. Gezond bewegen;  
2. Gezonde voeding;
3. Gezond slapen; 
4. Mentale kracht.

In de folders staat waarom 
gezond bewegen, gezond slapen, 
gezonde voeding en mentale 
kracht belangrijk zijn en wat 
medewerkers zelf kunnen doen 
om zich fit(ter) te voelen en fit(ter) 
te zijn. Dat is belangrijk voor 
tijdens het werk en zeker ook in 
de vrije tijd en na het werkzame 

leven.  De een zal meer interesse 
hebben voor gezond bewegen, de 
ander voor mentale fitheid, voor 
gezonde voeding, voor gezond 
slapen, of een combinatie 
daarvan. De een zal meer 
verandering willen, de ander niet.

De folder gezond bewegen
In de folder gezond bewegen 
staat dat bewegen goed is voor 
het uithoudingsvermogen en de 
suikerspiegel in het bloed (wat 
goed is voor de preventie van 
diverse chronische ziekten). 
Bewegen verbetert het mentale 
presteren en werkt ook tegen 
stress. Bij lichaamsbeweging zijn 
hart en longen aan het werk en 
nemen meer zuurstof op, wat 
goed is voor het lichaam. Hoe 
langer de periode dat iemand 
dagelijks actief is, hoe groter de 
positieve effecten. Beter is het 
om niet alleen conditietraining te 
doen maar ook botversterkende 
en spierversterkende activiteiten. 
Die laatste voor kracht en 
soepelheid en ter voorkoming van 
blessures. Ook is het beter om in 
frequentie, duur en intensiteit en 
vorm van training te variëren: 
afwisseling is de meest gezonde 
prikkel voor het lichaam.

Tips in folder voor het meer 
bewegen in de vrije tijd en 
op het werk

-  verder van het werk parkeren 
en de restafstand lopen (vindt 
plaats in eigen tijd), 

- een zit/sta bureau, 
-  strek- en spierversterkende-

oefeningen die zittend op de 
bureaustoel gedaan kunnen 
worden,

-  tussen afspraken 10 minuten 
naar buiten en wandelen of wat 
trappen op en af lopen,

- staand vergaderen of lopend 
overleggen, 
-   sporten op het werk,
 en meer.
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Medezeggenschap en HDE en het Project Duurzaam Gezond Inzetbaar
De vita l i te i tsbox van de Koninkl i jke Luchtmacht

De tips kosten soms geld en 
tijd (werk/privé)

Wat opvalt aan een aantal tips 
voor meer bewegen op het werk, 
is dat ze geld en of tijd kosten. 
Geld dat misschien niet beschik-
baar is en tijd die niet bewust is 
ingepland bij de werkzaamheden 
binnen de eenheid. 
Zo zal bijvoorbeeld niet iedereen 
die veel bureauwerk doet een 
bureau hebben waaraan zowel 
zittend als staand gewerkt kan 
worden. De oefeningen zittend op 
de bureaustoel, het wandelen 
tussen afspraken door, en het 
sporten op het werk, die kosten 
allemaal tijd. Mogen deze activitei-
ten in de tijd van de werkgever 
worden uitgevoerd of is het in de 
eigen tijd van de werknemer?
De sta- en wandelvergaderingen 
kosten geen extra tijd op de 
werkdag. Maar worden deze al 
gehouden? 

MC en HDE en aandacht en 
tijd voor gezond bewegen

Het tweede punt waarbij mede-
werkers door HDE en MC 
geholpen kunnen worden op hun 
weg naar (verbetering van hun) 
duurzame inzetbaarheid is het 
zorgen voor faciliteiten en tijd voor 
gezond bewegen. 
Het overleg tussen MC en HDE 
kan dan gaan over: Hoe kan het 
vaker bewegen tijdens werktijd 
worden gestimuleerd? Hoe 
kunnen we overgaan op staand 
vergaderen en het overleggen 
tijdens een wandeling? Wat is 
daar voor nodig? Een briefing kan 
staand, maar ook notities maken 
staand, daarvoor is toch een hoge 
tafel als ondergrond nodig. Wat 
biedt het HDE, zodat de mede-
werker tijdens werktijd vaker in 
beweging kan komen? Biedt het 
HDE die tijd en hoeveel? Belang-
rijk is om de medewerkers zelf te 
betrekken bij het komen met 
ideeën over hoe meer bewogen 
kan worden tijdens een werkdag 
en wat daarvoor nodig is. Denk 
daarbij aan een bijeenkomst en 
aan werkoverleg.

Ook gezonde voeding, 
gezond slapen en mentale 
kracht doen ertoe

Ook de inhoud van de folders 
gezonde voeding, gezond slapen 
en mentale kracht zouden 
besproken kunnen worden in het 
overleg van het HDE, de MC en 
medewerkers bij de eenheid. Een 
diëtist kan worden uitgenodigd 
voor een voorlichting of persoon-
lijk advies. Of een e-module 
(informatiecursus) over voeding 
specifiek voor degenen die op 
onregelmatige tijden en/of in 
ploegendiensten werken, kan 
worden aangeboden (binnen of 
buiten werktijd). Hetzelfde geldt 
voor informatie over slapen en de 
tips voor het zelf uitvinden van het 
beste eigen slaappatroon voor 
allerlei periodes. Denk aan 
periodes wanneer iemand 
overdag veel beweegt; heel veel 
uren (zittend) werkt; minder uren 
werkt; veel heeft gevlogen en een 
jetlag op de loer ligt; een baby 
thuis heeft; enz.
Misschien kunnen de tips over 
slapen, voeding en bewegen 
gegeven worden aan iedereen die 
nieuw bij de eenheid komt en elk 
jaar herhaald worden.

Mentale kracht met hulp 
van instanties bij Defensie 
versterken

Als laatste is er nog de folder over 
mentale kracht. Daarbij gaat het 
over het geestelijk herstelvermo-
gen van het individu. Het herstel-
len na tegenvallers, het los 
kunnen laten van problemen, 
weer een balans vinden na 
veranderingen en dankbaar 
kunnen zijn om kleine dingen. In 

de folder wordt verwezen naar 
websites waar het individu zijn 
mentale staat kan testen. Uit de 
testen komt naar voren of de 
persoon gestrest is, aan het 
piekeren, somber, angstig, 
onzeker, enz. of mentaal veer-
krachtig is op dat vlak. Met de 
uitkomsten kan iemand aan de 
slag als hij dat wil. In de folder 
staan contactgegevens van 
instanties binnen Defensie waar 
informatie en steun gevraagd kan 
worden. Zo kunnen onder andere 
de diensten geestelijke verzorging 
helpen met bijvoorbeeld een 
workshop: persoonlijke veer-
kracht; of met een training: 
mindfulness.

Ieder jaar een cursus/ 
training over duurzame 
inzetbaarheid

MC en HDE kunnen in overleg 
samen bepalen dat iedere 
werknemer bij de eenheid een 
cursus/training op het vlak van 
duurzame inzetbaarheid mag 
volgen. 
Meer medewerkers zullen de 
informatie over duurzame inzet-
baarheid weten te vinden en 
ermee aan de slag gaan op het 
werk en in de vrije tijd. Dat is goed 
voor het individu en het werk. 

Steun op de werkplek in de 
vorm van informatie, faciliteiten en 
tijd helpen het individu om zowel 
op het werk als thuis te werken 
aan de eigen duurzame inzetbaar-
heid. Daar hebben zowel het 
individu als Defensie profijt van.

Defensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

DOSCO Staf DGO 22 maart Gesloten

CLAS MATLOGCO/LOGISTIEK 7 april Gesloten

CZSK KMTO 11 april Gesloten

DMO DSD JICV (verlenging verkiezingen) 11 april 8 maart

CLAS 101 GENIEBATALJON 25 april 14 maart

CLSK Groep Luchtmacht Reserve (GLR) 1 mei 20 maart

CZSK Kustwacht Nederland 9 mei 21 maart
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S O D

In de vorige editie van ACOM Journaal 
hebben wij u omstandig geïnfor-
meerd over de solo actie van de 
KMar. Een korte terugblik:

Afwijkende interpretatie BDD
De ACOM en haar zusterorganisaties 
VBM en AFMP/MARVER ontvingen 
in januari signalen van leden dat de 
KMar bij de beoordeling van dienst-
reisdeclaraties een afwijkende 
interpretatie van het BDD hanteerde. 
Deze afwijkende uitleg van het BDD 
zou zijn ingegeven door onderzoek, 
uitgevoerd door het Dienstencentrum 
Human Resources (DC HR). Aanlei-
ding voor dit onderzoek was, naar 
verluidt, ‘het declaratiegedrag van 
medewerkers bij de Brigade Noord-
Holland’. De onderzoeksresultaten 
gaven de afdeling Bijzondere 
Rechtspositie (REPOS) aanleiding om 
een analyse los te laten op de 
dienstreizen die door de KMar-mede-
werkers werden gedeclareerd. De 
uitkomsten daarvan zouden nu geleid 
hebben tot de afwijkende uitleg van 
de regelgeving. Ze waren bovendien 
aanleiding voor de Directeur Perso-
neel en Bedrijfsvoering van de KMar 
(DPBV-KMar) om diverse dienstreisde-
claraties niet langer goed te keuren en 
uit te betalen. 

Handvat voor afwijkende 
uitleg

In genoemde analyse werd onder 
meer verwezen naar een uitspraak van 
de Centrale Raad voor Beroep in een 
zaak over de rechtspositie van de 
Politie. Een rechtspositie die evenwel 
op geen enkele wijze is te vergelijken 
met de rechtspositie van het Defensie-
personeel. Men wees ook op de nota 
‘Reizende dienstverrichting’ van de 
HDP uit 2008. Maar deze nota is noch 
bij de ACOM, noch bij haar zusterorga-
nisaties bekend en hierover is 
geenszins overeenstemming bereikt in 
het Sector Overleg Defensie (SOD). 
Hoe het zij, de door REPOS gepleeg-
de analyse leverde het handvat voor 
een geheel andere uitleg van de 
regelgeving alsook een aanwijzing van 
DPBV-KMar om verschillende 

dienstreizen niet meer te laten 
goedkeuren en uitbetalen. Over de 
gewijzigde uitleg en toepassing van 
de bestaande regelgeving is op geen 
enkele wijze overleg gevoerd tussen 
Defensie en de sociale partners. Ook 
de medezeggenschap bij KMar is 
hierin niet gekend terwijl over de 
wijze waarop de regelgeving binnen 
de eenheid wordt toegepast overeen-
stemming dient te worden bereikt. 
Dit is dus ook van toepassing indien 
men de wijze van toepassing wil 
wijzigen.

Gezamenlijke brief centrales
Voor de ACOM (CCOOP), VBM (AC) 
en de AFMP/MARVER (ACOP) waren 
de eerder vermelde signalen gerede 
aanleiding een gezamenlijke brief te 
sturen aan de voorzitter van de 
Werkgroep Algemene en Financiële 
Rechtspositie (WG AFR). Daarin onder 
meer vervat de oproep tot onmiddel-
lijk herstel van de ‘oude’, van voor 17 
januari daterende werkwijze in deze 
binnen de KMar. De drie centrales 
verzochten dringend binnen 14 dagen 
schriftelijk een terugkoppeling te 
ontvangen betreffende de getroffen 
maatregelen. Tot zover de korte 
terugblik. 

Aanvankelijk werd niet gereageerd op 
de brief van de ACOM en de collega-
bonden aan de voorzitter WG AFR. 
Daarom werd de afgelopen weken 
collectief de druk flink opgevoerd. 
Ook door de collega’s in de medezeg-
genschap bij de KMar is druk 
uitgeoefend op de organisatie. 
Uiteindelijk heeft deze collectieve 
actie geleid tot de erkenning van 
Defensie dat voorafgaand aan de 
invoering van de maatregel eerst 
overleg had moeten worden gevoerd 
met de vakbonden en de medezeg-
genschap. Defensie adviseerde de 
KMar vervolgens dringend om de 
maatregel in te trekken. Dit heeft men 
na enig aandringen uiteindelijk ook 
gedaan.
Natuurlijk zijn wij blij dat wij dit 
resultaat voor jullie als ACOM-leden 
hebben kunnen bereiken. Mooi is dat 

we in nauwe samenwerking met de 
vakbonden (AFMP/MARVER en de 
VBM) alsook de medezeggenschap, 
krachtig konden optreden tegen de 
eenzijdige regelwijziging rond 
dienstreizen bij de KMar. Wij zijn er 
ook tevreden mee dat men bij 
Defensie weer eens goed doordron-
gen is van de verplichting eerst te 
overleggen met de vakbonden en/of 
medezeggenschap aleer de rechtspo-
sitie kan worden gewijzigd of op een 
andere wijze kan worden toegepast. 
We hopen dat dit besef nu ook bij de 
Koninklijke Marechaussee is ‘inge-
daald’ wat de juiste volgorde is als het 
gaat om het invoeren van wijzigingen. 
Maar ook voor wat betreft het 
betrekken van de medezeggenschap 
bij dit soort wijzigingen. Het Besluit 
Georganiseerd Overleg Defensie en 
het Besluit Medezeggenschap 
Defensie zijn er immers niet voor 
niets.

Nader overleg met Defensie
De komende tijd gaan we zo nodig 
met Defensie in overleg over dit 
onderwerp. De werkgever heeft 
immers nog steeds de wens om 
aanpassingen door te voeren in het 
Besluit Dienstreizen Defensie. Als 
bond zijn wij altijd bereid om hierover 
het gesprek met Defensie aan te 
gaan. Maar het belang van onze leden 
zal hierbij altijd voorop staan. Mocht 
uw dienstreis afgewezen zijn dan kunt 
u, nog steeds, bezwaar maken. 
Hiervoor geldt een termijn van zes 
weken (indien u om redenen van 
dienst in het buitenland verblijft 
dertien weken). 

Hoewel wij ervan uitgaan dat eerder 
afgewezen dienstreizen alsnog zullen 
worden goedgekeurd en nieuwe 
declaraties direct zullen worden 
goedgekeurd, adviseren wij u om 
deze termijnen goed in de gaten te 
houden. In geval van twijfel adviseren 
wij u als lid om direct contact op te 
nemen met de ACOM. Op onze 
website www.acom.nl kunt u alle 
relevante correspondentie  
raadplegen.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) moet pas op de plaats maken voor wat betreft 
haar eigen(gereide) uitleg van het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD). Dit is het direct 
gevolg van een interventie door de Hoofddirecteur Personeel (HDP) in reactie op de 
gezamenlijke brief van de centrales CCOOP, AC en ACOP. De HDP wil over deze kwestie 
eerst overleg met de bonden. 

M o o i  r e s u l t a a t  n a  g e z a m e n l i j ke  a c t i e  ACO M  e n  z u s t e r va k b o n d e n

Defensie grijpt in bij andere uitleg 
rechtspositie dienstreizen KMar
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S O D

Defensie wil reiskosten stoppen 
bij “volledig” thuiswerken

“Met betrekking tot de vergoeding van reiskosten bij Defensie stel ik vast 
dat bij het ontbreken van een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraak 

over dit onderwerp, de huidige rechtspositionele regelingen op dit punt 
blijven gelden.” Aldus een brief gedateerd 14 december 2021 van Defensie 

aan de bonden.

Blijkbaar bedoelde (de minister van) Defensie 
hiermee dat men toch maar bij een aanzienlijk 
aantal militairen en ander Defensiepersoneel 
serieus geld wil weghalen. Dat is volgens ons 
niet geoorloofd. Maar Defensie wil nogal eens 
creatief omspringen met wet- en regelgeving als 
haar die betreffende wet- en regelgeving slecht 
uitkomt. 

Reiskostenvergoedingen
In het Sector Overleg Defensie (SOD) van 2 
december 2021 werd duidelijk hoe Defensie 
aankeek tegen de “reiskostenvergoedingen” 
in het licht van de afwijzing door het personeel 
van het “maximaal haalbare resultaat binnen de 
arbeidsvoorwaardenruimte van Defensie”. In dit 
SOD verzochten wij de voorzitter (de toenmalige 
minister Henk Kamp) om de € 1000,- eenmalige 
uitkering toch uit te betalen. Hij vond dat geen 
optie aangezien “een totaalpakket” was afge-
wezen. Wij vroegen toen ook om zo snel als 
redelijkerwijs mogelijk aan te geven hoe men een 
aantal andere zaken zag, waaronder de “reiskos-
tenvergoedingen”. Dit maakte immers ook deel uit 
van datzelfde totaalpakket. 
Op 17 februari jl. maakte Defensie in een bericht 
gericht aan het personeel het navolgende be-
kend:

“De afgelopen periode heeft u veel informatie 
ontvangen over het woon-werkverkeer, hybride 
werken en een thuiswerkvergoeding. Veel van 
deze informatie had te maken met de uitkomsten 
van de arbeidsvoorwaardengesprekken. Omdat 
de arbeidsvoorwaardengesprekken niet hebben 
geleid tot een arbeidsvoorwaardenakkoord, is 
de bestaande defensieregelgeving van kracht en 
vinden er nog geen wijzigingen plaats.”

Reguliere defensieregelgeving weer 
van kracht vanaf 1 maart 2022
Vanaf het uitbreken van COVID-19 heeft Defensie 
de tegemoetkoming woon-werkverkeer doorbe-
taald aan de medewerkers die volledig thuiswer-
ken en niet reizen. Dit was een uitzondering op 
de bestaande regelingen waarvoor het ministerie 
van Financiën toestemming gaf. Deze corona-
maatregel vanwege het ministerie van Financiën 
is nu beëindigd. De reguliere regelgeving van De-
fensie geldt derhalve weer vanaf 1 maart 2022.

Tegemoetkoming woon-werkverkeer.
Reist u zes aaneengesloten weken niet naar de 
plaats van tewerkstelling? Dan bestaat er geen 
aanspraak op een tegemoetkoming woon-
werkverkeer. Defensie vraagt medewerkers die 
volledig thuiswerken om hun tegemoetkoming 
woon-werkverkeer via Selfservice stop te zetten. 
Dit gaat in per 1 maart. 
Reist u vanaf 1 maart, zes aaneengesloten 
weken niet naar de plaats van tewerkstelling? 
Dan moet u de tegemoetkoming stopzetten met 
ingang van 12 april.

NS-Business Card
Vanaf 1 maart 2022 wordt ook voor de medewer-
kers met een eigen NS-Business Card de eigen 
bijdrage weer ingehouden van het salaris. De 
eigen bijdrage heeft vanaf de start van COVID-19 
op € 0,00 gestaan. Als u niet of minder reist, kunt 
u zelf het abonnement opzeggen of wijzigen.
Defensie wil voor de komende arbeidsvoorwaar-
denonderhandelingen onder andere inzetten op 
een rechtvaardige reiskostenvergoeding, inclusief 
een thuiswerkvergoeding.’

In de regelgeving staat inderdaad dat de ver-
goeding bij “dagelijks reizen” (onder een aantal 
voorwaarden) gestopt wordt na zes weken 
aaneengesloten niet reizen naar de “werkplek”. 
Dat is echter wel een ‘wordt-bepaling’ en geen 
‘kán-bepaling’. Simpel gesteld had Defensie dat 
dan na zes weken moeten doen en niet op een 
willekeurig moment daarna. Naar onze mening is 
de “grond om de vergoeding te stoppen” daar-
door vervallen. De regeling dienaangaande van 
Defensie is immer van kracht gebleven en er is 
dan ook absoluut geen sprake van dat de “regu-
liere defensieregelgeving” weer van kracht wordt 
vanaf 1 maart 2022 zoals Defensie suggereert.

Ook de verwijzing naar de Belastingdienst raakt 
kant noch wal. Zo stelt Defensie dat er een 
uitzondering op de bestaande regeling was en 
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dat hiervoor toestemming was van de Belas-
tingdienst. Hierdoor zou Defensie de tegemoet-
koming woon-werkverkeer hebben mogen 
doorbetalen aan de medewerkers die volledig 
thuiswerkten en niet reisden. Dit was, zo geeft 
Defensie aan, een uitzondering op de bestaande 
regelingen. Het ministerie van Financiën zou hier 
toestemming voor hebben gegeven en deze toe-
stemming zou nu beëindigd zijn en daardoor zou 
deze coronamaatregel vanwege het ministerie 
van Financiën zijn beëindigd. De reguliere defen-
sieregelgeving zou daardoor weer gelden vanaf  
1 maart 2022. Wat een onzinverhaal. 
De “uitzondering” die voor iedere werkgever in 
Nederland van toepassing was betrof:  

“Krijgen uw werknemers een vaste reiskosten-
vergoeding van u, en werken zij vanwege het 
coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de 
vaste vergoeding niet aan te passen. Tot 1 januari 
2022 kunnen de bestaande vaste reiskostenver-
goedingen door de werkgever onbelast worden 
vergoed. Ook al worden deze reiskosten als 
gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) 
gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoe-
dingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de 
werkgever werden toegekend.”

Simpel gezegd mochten de werkgevers de gelden-
de tabelvergoedingen (onder voorwaarden) onbe-
last blijven vergoeden tot 1 januari 2022 hoewel die 
feitelijk fiscaal bovenmatig was, ook indien mensen 
daardoor meer kregen dan € 0,19 per daadwerkelijk 
gereisde kilometer. Doordat die uitzondering niet 
meer van toepassing is zouden werkgevers, dus 
ook Defensie, dit fiscaal bovenmatige deel moeten 
belasten of er een eindheffing over moeten beta-
len. Dat is echt iets heel anders.

Voor ons is de conclusie simpel: dit is vast be-
dacht door mensen met een auto met chauffeur 
en niet door de mensen in de lagere schalen of 

rangen waar de vaste kosten voor de noodzake-
lijke auto of motor doorlopen, ook als men niet 
reist. Die mensen kunnen deze tegemoetkoming 
dan ook echt niet zomaar missen maar het zou ze 
wel worden ontnomen. Dat zouden we natuurlijk 
juridisch kunnen gaan aanvechten door middel 
van een eventuele bezwaar- en beroepsproce-
dure, maar de makkelijkste en snelste oplossing 
ligt meer voor de hand.
Los daarvan is het duidelijk dat het thuiswerkad-
vies stevig is teruggedraaid en het ligt in de lijn 
der verwachting dat het thuiswerkadvies binnen-
kort geheel vervalt!

Wat nu te doen?

Als u thuis werkt of wilt gaan werken kunt u 
eenvoudig voorkomen dat uw tegemoetkoming 
woon-werkverkeer gekort wordt. Als u uw roos-
ter wilt gaan aanpassen door in dit rooster op te 
nemen wanneer u thuiswerkt stel dan zeker dat 
er in dit rooster geen aaneengesloten periode 
zit van zes weken waarbinnen u niet naar uw 
werkplek reist. 

U zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om 
eenmaal per week of twee á drie weken, een dag 
“werkzaamheden op de reguliere werklocatie te 
plannen”. Doordat u dan (na 1 maart 2022) niet 
langer dan zes aaneengesloten weken niet op 
de werkplek bent vervalt de mogelijkheid voor 
de werkgever om uw tegemoetkoming dagelijks 
reizen stop te zetten en blijft die wat het was. Heeft 
u hier vragen over of loopt u tegen problemen aan? 
Neem dan direct contact op via info@acom.nl. 
De ACOM blijft zich inzetten om te komen tot 
een sterk verbeterde tegemoetkoming voor de 
reiskosten. Want ook bij een sterk verbeterde 
tegemoetkoming in de reiskosten is er nog 
steeds geen sprake van een vergoeding van de 
reiskosten.

S O D

Herstart arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

Met het aantreden van een nieuw kabinet en het 
gesloten regeerakkoord zijn de omstandigheden 
om dat mogelijk te maken verbeterd. De verande-
ringen ten opzichte van vorig jaar bieden voldoen-
de perspectief om de gesprekken te hervatten.

Dit is de uitkomst van het sectoroverleg Defensie 
(SOD), dat op uitnodiging van de staatssecretaris 
van Defensie op 8 februari, onder zijn voorzitter-
schap, heeft plaatsgevonden.

Zowel Defensie als de vakbonden onderkennen 
het belang om op korte termijn zichtbare en 
concrete stappen te laten zien aan het defensie-
personeel op het gebied van loonontwikkeling en 
de ontwikkeling van een nieuw loongebouw. Op 

15 februari hebben de eerste gesprekken 
plaatsgevonden over welke onderwerpen een 
nieuw akkoord zou moeten bevatten. 

Voor de ACOM was het van groot belang dat 
naast de € 500 miljoen die structureel voor de 
modernisering van het loongebouw voor militai-
ren en de arbeidsvoorwaarden beschikbaar zijn, 
ook bevestigd is dat de AV-middelen over 2021 
nog beschikbaar zijn.

Deze middelen staan los van de jaarlijks door het 
kabinet beschikbaar gestelde arbeidvoorwaarden-
ruimte voor 2022 en 2023 als het daadwerkelijk 
tot een CAO komt met een looptijd tot en met 
2023.

Defensie en de vakbonden hebben in het Sectoroverleg Defensie op 8 februari 2022 
de ambitie uitgesproken om voor de zomer een arbeidsvoorwaarden-onderhandelaars-

resultaat aan de achterban te kunnen voorleggen.
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“We doen het nú, of we doen het niet”, gaf Mart de Kruif, 
voorzitter van de Stichting Power of Freedom1, belast met de 

organisatie van de Invictus Games, te kennen in een eerder 
interview met ACOM Journaal. Welnu, het is zover:  

op 1 maart jl. ging de eerste spade de grond in op het  
Zuiderpark in Den Haag. We dóen het dus en wel nú! 

Van 16 tot 22 april 2022 is de 
hofstad, en dan met name het 
Zuiderpark (de Sportcampus2), het 
bruisend kolkende epicentrum van 
de Invictus Games: het internatio-
nale sportevenement voor fysiek en 
mentaal gekwetste (actief dienen-
de) veteranen.  

Na twee keer uitstellen stond de 
organiserende Stichting in feite voor 
een voldongen feit: nu of nooit! 
Volgend jaar is namelijk Duitsland 
aan de beurt om de Invictus Games 
te organiseren. Daar is geen 
ontkomen aan. 

Twee grote risico’s
De organisatie heeft “alles in de 
hand” en ook de financiën zijn dik in 
orde. Van de planningsfase gaat 
men nu geleidelijk over in de 
uitvoeringsfase voor wat betreft de 
bouw en aanleg van de faciliteiten. 
“We hadden te maken met twee 
grote risico’s”, licht De Kruif toe, 
“daarvan lijkt er een, namelijk covid, 
mee te vallen, - dat is gunstig. Het 
tweede risico betreft de landen die 
wél moeten komen en in dat 
opzicht hebben we nog wat werk te 
doen. Een voorbeeld: de Australiërs, 
de sporters, friends & family, willen 
wel zeker weten dat ze hier in een, 
wat covid betreft, vrij veilige 
omgeving en niet in een soort covid 
Sodom & Gomorra terechtkomen. 
Maar we hebben elke week nauw 
contact met de landen en tot nu toe 
ziet het er allemaal prima uit.” 

Hoewel de komst van de meeste 
landen verzekerd is, - ijs, weder en 
kwaadaardige coronavarianten en 
-uitbraken dienende -, zijn er ook 
landen waarvan nu al bekend is dat 
ze hun kat sturen. Zo liet Nieuw-
Zeeland twee jaar geleden al weten 

niet present te zullen zijn in Den 
Haag. Ook de Afghanen blijven, om 
voor de hand liggende redenen, weg. 
Jordanië is evenmin present omdat 
het aantal inentingen in het land 
achterblijft. Tot op dit moment zijn er 
evenwel niet meer afzeggingen bij de 
organisatie binnengekomen. 
Bekend is wel dat er nu zo’n 500 
sporters straks aan de meet zullen 
verschijnen in het Zuiderpark. 
Nieuwe of extra aanmeldingen 
vissen achter het net want, 
verduidelijkt de voorzitter van de 
Stichting Power of Freedom, “te 
elfder ure nog even nieuwe of extra 
sporters ergens bijvoegen, is niet 
haalbaar, daar gaat namelijk een 
heel voorbereidingstraject aan 
vooraf. Dat gaat niet.”  

Groots spektakel 
Hoe het zij, Den Haag, Nederland, 
nee de wereld, staat van 16 tot 22 
april een “als vanouds groots 
spektakel te wachten met friends & 
family, volle tribunes in een veilige 
omgeving voor de sporters zoals de 
Invictus Games oorspronkelijk ook 
bedoeld zijn. Dat is waar we voor 
gaan. Wij denken en hopen dat we 
het hele, volledige programma 
kunnen afdraaien. Van de openings-
ceremonie op zaterdag de 16e tot 
de sluitingsceremonie.” De Haagse 
editie van de Invictus Games wordt 
in ieder geval een “uniek evene-
ment” dat men zich nog lang in 
positieve zin zal herinneren. “Mooi 
en indrukwekkend met militaire 
muziek, speciale gasten en een 
heel apart en fantastisch decor dat 
we in het stadion gaan bouwen”, 
verklapte de enthousiaste organisa-
tievoorzitter eerder.

Het financiële ‘plaatje’ ziet er (tot nu 
toe) florissant uit. Maar hoewel alle 

sponsors aan boord zijn gebleven, is 
schrander en prudent rentmeester-
schap toch geboden. Er zouden zich 
namelijk toch aanzienlijke (dage-
lijkse) ‘bleeders’ kunnen voordoen. 
En mocht onverhoopt door onver-
wachte externe ontwikkelingen de 
stekker uit de organisatie moeten 
worden getrokken dan blijft de 
Stichting zitten met financiële 
verplichtingen bij de sponsors 
“omdat wij niet leveren wat we 
horen te leveren. Maar alle spon-
sors en partners zeggen ook: ‘Ga 
gewoon door, wij delen de risico’s’. 
Dat is voor ons een geweldige 
steun in de rug”, klinkt de voorma-
lige Commandant Landstrijdkrach-
ten relatief relaxt, door een ‘hoofd-
pijndossier’ minder.

Financieel niet in problemen
“De begroting is ongeveer  
17 miljoen en we hebben tot nu toe 
15 miljoen uitgegeven. Dat heeft 
ermee te maken dat we de Games 
twee keer hebben moeten uitstel-
len. We zijn contracten aangegaan. 
We hebben 3.000 hotelkamers 
moeten boeken, - dat is een aardige 
kostenpost. Daar kun je je welis-
waar tegen indekken maar we 
werken ook met een staf en een 
team medewerkers en die kosten 
uiteraard geld. We hebben een 
bedrijf ingehuurd om alle sportacti-
viteiten audiovisueel te registreren 
en te ‘poolen’ zodat iedereen 
gaande de Games uit die bestanden 
kan putten: van de NOS tot 
buitenlandse media en individuele 
deelnemers. Het afzetten van de 
locaties met hekken, de toegangs-
controle, veiligheid, catering, - dat 
kost allemaal handen vol geld.”
“Gelukkig hebben we 4 miljoen 
euro teruggekregen van de evene-
mentenverzekering die wij hadden 

1  De Stichting is op 1-5-2018 opgericht onder de naam ‘Power of Freedom’ met als enige doelstelling het organiseren van de Invictus Games in het jaar 2020 in 

Den Haag, Nederland. Ten behoeve hiervan heeft de Stichting een licentie verworven van de ‘Invictus Games Foundation’.

2  De Sportcampus is veel meer dan een topsporthal. Elke dag volgen ruim 1200 studenten er hun sportieve opleiding. (-) De Sportcampus telt onder meer elf 

sporthallen, fitnessruimtes, klaslokalen, collegezalen, kantoren, horeca, kantoren en een fysiotherapiepraktijk. Er is veel ruimte voor onderzoek en innovatie. 

(-) Het complex is de laatste jaren al voor diverse (top)sportevenementen gebruikt, en zal ook tijdens de Invictus Games optimaal worden benut.

‘Met friends & family, publiek, interactie en spektakel in een ‘covid-veilige’ omgeving’

Het Zuiderpark in ’s-Gravenhage als kolkend 
middelpunt van de Invictus Games 2022
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afgesloten. Het tekort dat ontstaat 
doordat covidkosten niet gedekt 
worden, daarvoor staan gelukkig de 
sponsors garant. We zijn ooit 
begonnen met een geschatte 
begroting van 17 miljoen, nu drie jaar 
verder zitten we nog steeds op 17 
miljoen kosten voor de Invictus 
Games zelf, dat is dus mooi. En die 
kosten gaan, zoals de zaken er nu 
voor staan niet meer stijgen want 
we hebben best een goed inzicht in 
de afgesloten contracten. Bovendien 
vallen de inkomsten mee want o.m. 
de kaartverkoop gaat beter dan we 
dachten. Daarnaast hebben we nog 
de opgebouwde reserves. Financieel 
valt dus niet te verwachten dat we in 
de problemen gaan komen, - inte-
gendeel.” 

Geen alternatief koepelplan B
De oorlog tegen covid is weliswaar 
(nog) niet gestreden of gewonnen 
maar die relatieve onzekere factor is 
geen aansporing om een alternatief 
overall plan B in de IG-kluis te 
leggen. Natuurlijk zijn er direct 
uitvoerbare uitwijkplannen mocht de 
weersverwachting tegenzitten bij 
atletiek of wielrennen. Het gros van 
de sporten is indoor, overdekt, daar 
heeft het buiige Nederlandse weer 
dus geen greep op. “Maar het 
militaire karakter verloochent zich 
niet en indachtig het motto van Von 
Moltke nemen we alle mogelijke 
scenario’s door. Wat doen we bijvoor-
beeld als covid toch toeslaat onder 
de mensen van de staf. Dat soort 
eventualiteiten staan uiteraard op de 
radar maar we gaan in deze fase niet 
besluiten om het hele programma 
om te gooien”, verzekert De Kruif.  

In Den Haag en Scheveningen heeft 
de organisatie van de Invictus 
Games opnieuw 3.000 hotelkamers 
gereserveerd voor (hoge) gasten en 
de televisie- en radio crews van de 
NOS, BBC, ESPN USA, ABC 
Australia en CBC in Canada, die 
onder meer de openingsceremonie 
live gaan uitzenden. Wereldwijd 
zullen hiermee meer dan 80 miljoen 
kijkers en luisteraars bediend 
worden.  

De organisatie heeft zowat 
dagelijks ook nauw contact met de 

gemeente ’s-Gravenhage, de 
gaststad (ville hôte) maar ook een 
van de subsidiënten van de 
Games. De gemeente is ruimhartig 
in haar medewerking voor wat 
betreft het vervoer van de gasten 
en sporters met HTM-bussen die 
dagelijks een pendeldienst gaan 
onderhouden tussen de logeer-
adressen en de Sportcampus. “We 
werken heel goed samen met de 
gemeente om bijvoorbeeld de 
scholen in de stad en regio mee te 
nemen in het totale evenement. En 
heel belangrijk: de gemeente is 
ons zeer ter willen bij de verlening 
van vergunningen. Dat geldt ook 
voor de veiligheidsmaatregelen ten 
behoeve van de vele hoge gasten 
die aanwezig zullen zijn. Kortom 
Den Haag, burgemeester Jan van 
Zanen voorop, draagt ons een heel 
warm hart toe.” 

Op buitenland afgestemd 
covidbeleid

Organisatievoorzitter De Kruif prijst 
zich gelukkig dat zijn medewerkers 
tot nu toe gevrijwaard zijn gebleven 
van covidbesmettingen. Maar de 
zorg om eventuele gevolgen 
daarvan is wel richtinggevend voor 
het optuigen van “een heel 
covidbeleid”, beaamt de opperof-
ficier b.d. “We moeten de politiek 
en strategie van al die verschillende 
landen met betrekking tot covid, 
afstemmen op die van Nederland. 
Om een simpel voorbeeld te 
noemen: wie niet geboosterd is, 
dat is tot nu toe het beleid, komt 
Europa niet in. Voor Amerikanen en 
Australiërs moeten we dus een 
uitzonderingsregel maken anders 
moeten ze hier in quarantaine. Al 
die uiteenlopende regelgevingen 
moeten we aan elkaar vastknopen 
en uitzonderingen aanvragen bij het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) 

Een aantal van onze mensen houdt 
zich dan ook alleen maar met covid- 
en aanverwante zaken bezig. Het 
beleid bewaken van en voor andere 
landen maar ook om straks bij 
aankomst op Schiphol ervoor te 
zorgen dat de Australiërs apart 
gehouden worden om niet in aanra-
king te komen met andere men-
sen. Zodra er veranderingen komen 
stellen wij ons covid-beleid bij en 
delen dat ook direct met de 
deelnemende landen. Een niet 
onbelangrijk probleem is bovendien 
dat er ook deelnemers zijn die 
vanwege medische redenen niet 
gevaccineerd kunnen worden, hoe 
ga je daarmee om?”

Het zou dus kunnen zijn dat 
bepaalde sporters niet toegelaten 
worden?

“Ja, maar als dat gebeurt hebben 
we wel gefaald hoor. Vandaar dan 
ook dat we van tevoren de zaken 
nauwgezet afchecken met de 
landen. Het moet zo zijn dat als de 
sporters op het vliegtuig of op de 
bus naar Nederland stappen ze de 
zekerheid hebben dat ze mogen 
deelnemen aan de Invictus Games. 
Als dat niet zo is hebben we als 
organisatie gefaald.” 

Aandenken aan de  
gemeenschap

Uit dankbaarheid om onder meer 
de van alle kanten getoonde 
bereidwilligheid en geboden 
medewerking, is de Stichting 
Power of Freedom voornemens 
om de gemeenschap een ‘aanden-
ken’ aan de Invictus Gamers na te 
laten. Daarbij denkt men aan een 
nalatenschap in de vorm van 
faciliteiten om “de gehandicapten-
sport in Nederland beter toeganke-
lijk te maken en houden”, legt De 
Kruif uit. “We (laten) onderzoeken 
wat voor methodes er zijn om 
PTSS te behandelen en te gene-
zen, - daar gaan we ook een 
congres over houden. We gaan alle 
6.000 basisscholen in ons land een 
pakket aanbieden waarbij vetera-
nen hun verhalen delen met de 
leerlingen. Vervolgens willen we 
scholen naar de Games halen. We 
koppelen dus een educatief aspect 
aan het geheel. Het is en wordt 
veel meer dan sport alleen, maar 
echt een op de gehele maatschap-
pij gerichte aanpak.”
Een bijkomend positief effect van 
de Games is volgens De Kruif de 
collectieve uitstraling van de 
sporter: “Positiviteit, motivatie, 
focus, niet klagen en zeuren maar 
het heft in eigen handen nemen en 
het beste maken van wat je nog 
kunt en niet blijven treuren over 
wat je niet meer kunt. Als we zo 
met de coronacrisis en de effecten 
daarvan omgaan en we focussen 
op hoe sterk we met zijn allen 
kunnen zijn, dan komen de Invictus 
Games precies op het goede 
moment om die boost te geven. Je 
ziet hier straks 500 mensen die 
zoveel is overkomen maar die niet 
bij de pakken zijn gaan neerzitten. 
Nee, ze geven al hun krachten om 
alles te halen uit wat ze nog wél 
kunnen. Hoe indrukwekkend is 
dat?!”

Stichtingsvoor-

zitter Mart de 

Kruif en CEO 

Invictus Games 

2022 Conny 

Wenting
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A L G E M E E N
E e n  u i t d a g i n g  v o o r  d e  s a m e n l e v i n g

Trots en schaamte onder veteranen
Ouderen onder ons herinneren zich de parades van veteranen op 5 mei in Wageningen sinds 

de Tweede Wereldoorlog. En ook onder jongeren zijn de Dodenherdenking op  
4 mei en de jaarlijkse nationale Veteranendag een begrip. 

De inzet van deze activiteiten is steeds 
vierledig: het delen van herinnering en 
rouw met de samenleving, het tot uitdruk-
king brengen van de identiteit als veteraan, 
het delen van de ervaring met kameraden 
in een lotsgemeenschap, en het verkrijgen 
van sociale erkenning.

Volk en vaderland 
De beroepskrijgsmacht die sinds de 
opschorting van de dienstplicht in 1997 
ontstond is niet langer gebaseerd op tradi-
tionele waarden als vaderlandsliefde: een 
intrinsieke relatie tussen militair en de zaak 
waarvoor hij vecht. Het militaire beroep is 
een keuze geworden naast vele andere 
mogelijkheden. De militaire professie moet 
zichzelf sinds 1997 meer dan ooit bewijzen 
als alle professies: als set van vaardighe-
den en bekwaamheden in combinatie met 
dienstbaarheid. Dit is een vereiste aan alle 
beroepen gesteld: de expertise verschaft 
macht die haar bestaansrecht moet bewij-
zen via een ethiek van dienstverlening die 
dan de waarborg is dat de deskundigheids-
macht niet misbruikt wordt. 

Dit gegeven uit de sociologie van de 
professies geldt voor artsen, psychologen, 
en dus ook voor beroepsmilitairen. Zo 
bezien is het geen wonder dat juist in die 
beroepskrijgsmacht de aandacht voor mili-
taire ethiek is ontstaan en een hoge vlucht 
heeft genomen. Het betreft immers een 
vereiste voor militaire professionaliteit.

Vijf fases
Nu heeft de ethiek in bedrijven, en ook 
in de krijgsmacht, verschillende fases 
doorlopen. 

•  In fase 1 komt de ethiek de organisatie 
binnen als van buiten komend imagopro-
bleem. Dit is de fase waarin mariniers de 
Dam schoonveegden en Defensie een 
imagoprobleem bezorgden. 

•  In fase 2 wordt ethiek gezien als pro-
bleem van personeel bij de uitvoering 
van taken. De beleidsmatige reactie 
daarop is dilemma sharing, inrichting 
van ethische commissies, ontwerp van 
protocollen en dilemmatraining. Ethiek is 
dan als het ware een opleidingsprobleem 
geworden: militairen kunnen van elkaar 
leren door te delen en samen te trainen. 
Dat is de fase die door Van Kemenade 
werd geagendeerd. Ook zorgpersoneel 
in de gezondheidszorg doorliep deze 
fase. 

•  Fase 3 in de professionalisering van de 
beroepsethiek behelst dat de organisatie 
zelf een ‘normatiek’ ontwikkeld, zoals 

de politie dit uitdrukt: gedragscodes, 
protocollen, een pienter-op-pad kaart met 
voorschriften van hogerhand. 

•  In fase 4 wordt de ethiek onderdeel 
van de militaire doctrine: naleving 
bepaalt mede de effectiviteit van militair 
optreden. Alleen al in negatieve zin is dit 
duidelijk: moreel falen van een militair 
in functie kan tot verantwoordingsplicht 
van een minister leiden. Daarom wordt 
de ethiek in deze fase ook onderdeel van 
militaire strategie. Dan wordt bijvoor-
beeld expliciet gekeken naar de impact 
van bepaalde wapentechnieken. 

•  In fase 5 bereikt de beroepsethiek haar 
hoogste niveau: het streven naar afstem-
ming van waarden en normen met de 
brede omgeving van stakeholders bij de 
organisatie. Dit is heel lastig, maar niet 
onmogelijk. De Nederlandse 3 D bena-
dering is hiervan een voorbeeld: er wordt 
afgestemd met locals en met NGO’s, 
bedrijven en lokale overheden in het 
operatiegebied. In deze fase is de ethiek 
niet meer een interne aangelegenheid, 
maar een zaak van overleg met opdracht-
gevers en partners. 

De gezondheidszorg in Nederland gaat 
fase 5 tegemoet nu er door de grenzen 
aan budgetten verdelingsvraagstukken 
ontstaan – welke zorg kennen we als recht 
toe aan welke patiënten; hoe denken 
we over vraagstukken van prioritering en 
triage? 
Voor krijgsmachten is deze fase ook onver-
mijdelijk gezien de noodzaak van interna-
tionale samenwerking en vergroting van 
de schaal van de inzet, in combinatie met 
structureel beperkte middelen. 

Steeds de ander voorop 
Bij alle verschillen in fases is er een 
gemeenschappelijk kenmerk van al die 
militaire ethiek. Dit is dat ze - als het goed 
is - de blik scherpt voor de gevolgen van 
militair optreden voor de ander - dus niet 
alleen de professional zelf of voor de mili-
taire organisatie zelf, maar voor allen die de 
gevolgen van militair optreden ondervin-
den. In goede ethiek staat de ander cen-
traal, en zeker in elke goede beroepsethiek 
die de dienstbaarheid van de kennis en 
vaardigheden moet legitimeren. Dit geldt 
onverkort ook de militaire beroepsethiek. 
De ander, dat is de politieke opdrachtgever, 
maar ook de partnerorganisatie en de lo-
kale bevolking. De militaire beroepsethiek 
is in dit opzicht, dankzij de uitgekiende 3 D 
benadering, in Nederland inmiddels wel uit 
de kinderschoenen. 

Ethische cultuur
Tegelijkertijd heeft er in Nederland een 
gigantische verschuiving in ethische cultuur 
plaats gevonden in de burgersamenleving. 
Een verschuiving van een schuldcultuur 
- gebaseerd op introspectie, kritische 
zelfevaluatie, verantwoordelijkheid, schuld 
en berouw - naar een schaamte/trotscul-
tuur: een cultuur waarin niet het zijn op 
zich, maar het tonen van een sociaal 
aanvaardbare identiteit veel belangrijker is 
geworden. Dit laatste biedt deels ook een 
culturele verklaring voor het streven naar 
erkenning. 

De ontwikkeling van de militaire professie 
in Nederland na de val van de Muur valt 
samen met de overgang naar een cultuur 
waarin mensen trots willen zijn op wie 
ze zijn en wat ze gedaan hebben. Wan-
neer een missie achteraf niet succesvol 
is, of zo wordt waargenomen, ontstaat er 
een gigantisch probleem voor de vete-
ranen, of dit nu Srebrenica-veteranen of 
Afghanistan-veteranen betreft. Zo bezien 
is er werk aan de winkel voor de militaire 
ethiek. De vijfde fase: de militaire ethiek 
maken tot een zaak van stakeholders in 
plaats van alleen professionals die erken-
ning zoeken, is urgent geworden. 
In plaats van zich op te sluiten in een sfeer 
van miskenning is een gecoördineerde 
strategie nodig om militaire ethiek tot iets 
te maken waar de opdrachtgevers in delen, 
maar ook de samenleving, en de locals in 
regio’s waarin de krijgsmacht actief is. En 
het is juist deze verandering in ethische 
cultuur die de militair zelf anders in beeld 
brengt, namelijk bijna als slachtoffer van de 
internationale politiek. 

De moral injury waaraan militairen kun-
nen lijden brengt de focus terug op de 
militair zelf, juist nu zijn beroep een keuze 
is geworden, en in het bijzonder op de 
verminderde toonbaarheid van de militaire 
identiteit: trots kan schaamte worden. 
Juist dan echter is sociale en politieke 
erkenning van de veteraan door de politiek 
als niet zomaar een beroep belangrijk. 

Maar een voorwaarde hiervoor is een 
stakeholders-ethiek: het delen van waar-
den en normen met die samenleving. 
Alleen dan kan worden voorkomen dat de 
morele kwetsbaarheid van de veteraan ta-
boe wordt en moral injury verkeerd wordt 
begrepen alsof het een puur individuele 
psychiatrische aandoening is, in plaats 
van een verschijnsel dat voortkomt uit 
onze ethische cultuur. 
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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.
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‘ACOM-kandidaten’ verkiezingen 2021-
2022 Verantwoordingsorgaan ABP

Eind juni eindigt de zittingstermijn van alle leden van het Verantwoordingsorgaan 
(VO) van ABP. Dat betekent dat in de ‘bezetting’ van alle achtenveertig zetels in het 

VO opnieuw voorzien moet worden. Het pensioenfonds ABP organiseert dan ook 
VO-verkiezingen (4-25 april 2022) waaraan alle actieve deelnemers of gepensioneer-

den van ABP kunnen deelnemen. Deze verkiezingen hebben betrekking op de  
32 zetels voor VO-leden die de deelnemers en gepensioneerden vertegenwoordigen. 

De VO-leden die de werkgevers (aangesloten lichamen) vertegenwoordigen,  
worden benoemd.

A L G E M E E N

De VO-leden vertegenwoordigen de bijna 3 mil-
joen werknemers, werkgevers en gepensioneer-
den van het pensioenfonds. Het VO adviseert het 
ABP-bestuur en controleert en beoordeelt jaarlijks 
achteraf zijn beleid, handelingen en activiteiten. 

Aparte kieslijsten voor de  
Kiesgroepen
Deelnemers, de mensen die nu actief pensioen 
opbouwen, stellen zich verkiesbaar namens de 
Kiesgroep Deelnemers. 
Gepensioneerden, iedereen die nu een pensioen-
uitkering krijgt, stellen zich verkiesbaar namens de 
Kiesgroep Gepensioneerden.

Ook de ACOM en haar zusterbonden binnen de 
Christelijke Centrale van Onderwijs- en Overheids-
personeel (CCOOP), komen met hun eventuele 
kandidaten (voor de respectievelijke Kiesgroepen) 
voor het Verantwoordingsorgaan ABP. 

In ACOM Journaal, de edities februari en maart, 
stellen wij onze adspirant kandidaten (van beide 
Kiesgroepen) voor de VO-verkiezingen gaarne aan 
u voor. In het vorige nummer waren het: John van 
der Hulst (Kiesgroep Deelnemers) en Jan Kleian 
(Kiesgroep Gepensioneerden). Deze keer de laat-
ste twee aspiranten. 

R.A.M.M. (Roeland) van Santvoord
Roeland van Santvoord (73) stelt zich (aspirant) 
kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan, na-
mens de Kiesgroep Gepensioneerden, omdat het 
VO “een heel belangrijke functie heeft en omdat 
ik vind dat leden/pensioendeelnemers inbreng 
moeten hebben in het beheer van hun kapitaal.”

Van Santvoord, luitenant-kolonel der artillerie b.d., 
mag bogen op een zeer gevarieerde militaire 
loopbaan van 37 jaar in binnen- en buitenland. 
Die reikte onder meer van commandant Militair 
Spoorwegtransport NTC via diverse comman-
dofuncties (logistiek; financieel beheer) op de 
Balkan (Sarajevo) tot adviseur van de minister van 
Defensie van Burundi in Afrika. Parallel aan zijn 
Defensieloopbaan bouwde hij ook aan een civiele 
carrière bij o.a. de Nederlandse Spoorwegen, 
ProRail e.a. Een burgercarrière die in 2012 werd 
afgesloten als projectmanager in Nigeria.  
Roeland van Santvoord wil in het VO in het bijzon-
der ook bijdragen aan het bieden van tegenwicht 
in verband met de gevolgen van de aanstaande 
verandering van het pensioenstelsel. Hij wil pro-
beren dit te bereiken in de commissies en door 

samenwerking met de leden. Maar hij gaat ook 
“de vakbonden bewerken dat de gekozen beslis-
sing meer gebaseerd was op de problematiek van 
de AOW dan bij de pensioenfondsen. Door de 
lage rekenrente lijkt het dat de problemen bij de 
pensioenfondsen meer op dat vlak ontstaan zijn 
dan in het kapitaal dat er is.” 

De financiële ervaring gedurende zes jaar 
opgedaan als controller/hoofd financiën van de 
EU-waarnemingsmissie in de Balkan, zal hierbij 
prima van pas komen. “Bovendien ben ik al een 
aantal jaar algemeen penningmeester Vereniging 
Officieren Artillerie.”
Ook ‘overleg’ is Van Santvoord niet vreemd gezien 
zijn ervaring op dat gebied onder meer als vice-
voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad bij 
NS en niet in de laatste plaats als (algemeen en 
regionaal) bestuurder van de ACOM.

R.P.E. (Ron) van de Put 
Ron van de Put (61) stelt zich voor de Kiesgroep 
Deelnemers (aspirant) kandidaat voor het Verant-
woordingsorgaan. 
Van de Put is, naar eigen zeggen, “een gepas-
sioneerde, veelzijdige en zeer ervaren leidingge-
vende, begeleider en coach”. Hij mag “tevreden 
en trots terugkijken op 44 jaar werkervaring”. 

Hij diende als militair Defensie 41 jaar “in uit-
eenlopende functies en rollen”. Op 1 januari 2019 
ging Van de Put met leeftijdsontslag maar werd 
per diezelfde datum aangesteld als burgermede-
werker. Die aanstelling eindigde overigens op 1 
januari jl. maar “(ik) bouw nog steeds pensioen op 
bij het ABP tot in ieder geval 2027”, legt hij uit. 
Behalve als gedreven en ervaren leidinggevende, 
begeleider en coach, heeft Ron van de Put ook als 
diplomaat (werk)ervaring opgedaan gedurende 
een vierjarige detachering in London in de functie 
van Landmacht- en Luchtmacht attaché. Hij is 
(academisch) geschoold in militair bestuursrecht 
en personeelswetenschappen. 

Van de Put is dan ook, gezien zijn educatieve 
achtergrond, “zeer begaan met de zorg voor het 
personeel en goed werkgeverschap.” Maar hij is 
(nog) niet echt door de wateren gewassen als het 
‘pensioenen’ betreft. Uiteraard is de aspirant VO-
kandidaat “ten zeerste bereid om alle benodigde 
opleidingen en cursussen te volgen om de belan-
gen van de ACOM en haar leden, mijn collega’s, 
nog beter te kunnen vertegenwoordigen.”

R.P.E. (Ron) van de Put

R.A.M.M. (Roeland) van Santvoord
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Dutch Invictus Games Team is ready, willing & able! Tot in de vezels gemotiveerd en 
geladen om het van 16 tot en met 22 april 2022 in het Zuiderpark in Den haag op te 
nemen tegen de internationale collega’s. De teleurstelling dat de Haagse editie van 

de Invictus Games tot twee keer toe moest worden uitgesteld wegens corona, is 
manmoedig omgezet in een boostershot extra motivatie. 

Teammanager (chef d’équipe) Edwin de Wolf (52) 
is niet weinig trots op zijn sporters die in weer-
wil van alle coronabeperkingen en hindernissen, 
zich individueel en, zodra het mogelijk was, in 
(klein) teamverband hebben ‘opgewerkt’ naar de 
Invictus Games. 

Positief, optimistisch denken en focussen is de 
sergeant der eerste klasse b.d. van 11 Luchtmo-
biele Brigade, op het lijf geschreven, als het ware. 
(Lees zijn inspirerende, zelfoverwinningsverhaal 
in het boek ‘Kampioen op één been’ dat wij deze 
maand verloten.) Work hard, don’t let go and 
never stop fighting.
Tegenslagen overwinnen
Edwin de Wolf is sinds 2011 verbonden aan het 
Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg 
in Doorn. Als burgermedewerker runt hij daar de 
instrumentenmakerij als manager Orthopedie 
Techniek. 

In 1994, op missie in Bosnië (Dutchbat II), stapte 
de toen 24-jarige Luchtmobiel militair bij een 
patrouille op een anti-personeelsmijn waardoor 
hij zwaargewond raakte aan zijn linkerbeen en 
-arm. De slagaderlijke bloeding in de arm kon ter 
plekke worden gestelpt maar amputatie van het 
been bleek onvermijdelijk. “Men is ruim drie uur 
bezig geweest om mij op te lappen, maar het 
linkerbeen viel niet meer te redden. Na nog een 
operatie aan mijn arm en twee weken in het zie-
kenhuis, mocht ik uiteindelijk voor revalidatie naar 
het Militair Revalidatie Centrum in Doorn.”
Het herstelproces van de fysiek gewonde en 
mentaal aangeslagen sergeant 1 verliep niet altijd 
even gladjes. “Ik kom uit de tijd dat de nazorg bij 
Defensie nog niet zo gestructureerd was als dat 
nu het geval is”, legt De Wolf uit. “Het was een 
moeizaam en eenzaam traject om er bovenop te 
komen.” 

Maar lijdzaam wachten op hulp en bij de pakken 
neerzitten zijn voor De Wolf onbekende (levens)
houdingen. In zijn herstelperiode liet de onfortuin-
lijke oud-militair zich ook van zijn studieuze kant 
zien met als eindresultaat een succesvol afge-
ronde hbo studie. Het bleek ook de opmaat naar 
het besef en de overtuiging “om mijn ervaring als 
prothesegebruiker, mijn ervaring als leider maar 
ook mijn theoretische opleiding in de praktijk te 
gaan toepassen. In mijn huidige functie mag ik 
als oud-militair bijdragen aan het teruggeven van 
kwaliteit van leven aan collega’s die gewond zijn 
geraakt en er ook aan bijdragen dat nog dienende 
collegae waar nodig een goed medisch hulpmid-
del ontvangen zodat ze militair kunnen blijven. En 
dat maakt mij enorm trots”, liet hij in een eerder 
interview weten.

Ervaringsdeskundige 
De teammanager geldt dan ook bij uitstek als 
‘ervaringsdeskundige’. Als zodanig voelt hij als 
geen ander aan wat de (oud-)militair met een 
(door of tijdens de dienst opgelopen) beperking 
in het vaak lange herstel- en ontwikkelingsproces 
nodig heeft. Voor de sporters van Dutch Team 
Invictus Games is dat uit de aard der zaak niet 
anders. Voor hun herstel en ontwikkeling hebben 
met name teamsporters door de bank genomen 
behoefte aan het collectieve teamgevoel dat 
gewekt en gevoed wordt door trainen en oefenen 

T e a m m a n a g e r / c h e f  d ’ é q u i p e  E d w i n  d e  W o l f :  p o s i t i e f ,  o p t i m i s t i s c h  d e n k e n  e n  f o c u s s e n

Dutch Invictus Games Team tot in de haarvaten gemotiveerd 
straks naar Invictus Games Den Haag 2022
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in teamverband. In dat verband hakten de langdu-
rige beperkingen als gevolg van corona, zeker in 
de eerste golven van de pandemie, er stevig in. 
Maar de spirit bleef onaangetast, sterker nog de 
vastberadenheid om ondanks de tegenslagen fit, 
gemotiveerd en goed getraind aan de Games te 
beginnen, nam alleen maar toe.
Nu de versoepelingen elkaar in rap tempo op-
volgen en Nederland weer volledig ‘open’ gaat, 
kunnen ook de ‘normale’ trainingen (in groepsver-
band) worden afgewerkt. Onlangs nog heeft het 
Dutch Invictus Games Team zich in een serieuze 
oefeninterland kunnen meten met de Belgische 
collega’s die voor het eerst gaan meedoen aan 
de Invictus Games. Een ‘win-win situatie’ uit 
het boekje: Invictus Games Team Belgium deed 
ruimschoots ‘Games-ervaring’ op en laafde zich 
in dat opzicht aan de jarenlange ervaring van het 
Dutch Invictus Games Team dat, op zijn beurt, 
weer eens met een echte tegenstander kon 
sparren. Nu qua trainen en oefenen (bijna) alles 
weer mogelijk is, kunnen ook bij de teamsporten 
de normale schema’s opnieuw in gang gezet 
worden. 

Never stop fighting
Edwin de Wolf weet, ook in dit opzicht als erva-
ringsdeskundige, hoe speciaal en bijzonder de 
eerste deelname aan de Invictus Games is. Zelf 
mocht hij drie keer deelnemen, eenmaal zelfs 
als teamcaptain. De bikkelsporter met één been, 
nam het (bij het wielrennen) op tegen concullega-
sporters die wel over beide benen beschikken, 
en slaagde er de eerste de beste keer al in, de 
bronzen medaille in de wacht te slepen. Hij sloot 
zijn sportcarrière op de IG af in 2018 in Sydney in 
aanwezigheid van friends & family (onder wie zijn 
moeder en zijn echtgenote). Ik wilde mijn moeder 
laten zien in welke wereld ik sport en werk, - dat 
ik gewoon keihard met beide benen, waarvan één 
een prothese, op de grond sta. Hoe mooi is het 
om, in mijn geval, een moeder van 70 jaar mee 
te nemen om haar te bedanken en te laten zien 
dat haar zoon er mag zijn ondanks dat zijn lichaam 
beschadigd is.”

Met die ‘never stop fighting’ levenshouding ‘em-
powered’ en motiveert De Wolf, voor zover nodig, 
zijn team van 30 sporters. Als teammanager is hij 
immers primair verantwoordelijk voor de optimale 
voorbereiding van de geselecteerde vrouwen en 
mannen die Nederland gaan vertegenwoordigen 
bij het zwemmen, indoor roeien, powerliften, 
zitvolleybal, rolstoelbasketbal, boogschieten, wiel-
rennen, atletiek en driving challenge. De laatste 
discipline behelst onder meer vaardigheidsproe-
ven met terreinauto’s. 

Motivatie en drive erin houden
Zijn werk als teammanager, coördinator, coach en 
motivator van Dutch Team Invictus Games doet 
Edwin de Wolf naast zijn dagelijkse besognes 
als manager Orthopedie Techniek bij het Militair 
Revalidatie Centrum Aardenburg. Dat vergt wel 
wat passen en meten maar als ‘bikkelsporter’ is 
hij ‘the heat’ in de keuken wel gewend.
Van vitaal belang is, zeker nu de Games er defi-
nitief aan (lijken te) komen, de motivatie en de 
drive erin te houden. Zeker in dit opzicht is het 
“goede voorbeeld” van de teammanager en zijn 
staf cruciaal. En dat betekent niet meer of minder 
dan de blik gefocust houden op het doel, de stip 
aan de horizon. “Je niet laten afleiden door het 
vele negatieve dat deze tijd toch wel kenmerkt 
maar gefocust blijven op het gemeenschappelijke 
team-doel: de komende Invictus Games.” 

Maar tot de openingsceremonie op 16 april blijft 
het spannend of de Games kunnen doorgaan op 
de wijze zoals ze bedoeld zijn. “Het verloop van 
de pandemie en hoe het virus zich gaat gedragen 
is onvoorspelbaar”, beaamt ook teammanager/
chef d’équipe Edwin de Wolf. 

T e a m m a n a g e r / c h e f  d ’ é q u i p e  E d w i n  d e  W o l f :  p o s i t i e f ,  o p t i m i s t i s c h  d e n k e n  e n  f o c u s s e n

Dutch Invictus Games Team tot in de haarvaten gemotiveerd 
straks naar Invictus Games Den Haag 2022
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Boek historicus Limpach ‘De brandende kampongs van generaal Spoor’:

‘Structurele toepassing van ‘excessief 
geweld’ tijdens politionele acties’

R.P. (Rémy) Limpach, is senior wetenschappelijk medewerker bij het  
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Limpach is “specialist 
Nederlandse koloniale geschiedenis in de 20e eeuw. Hij houdt zich vooral 
bezig met de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 1945-1949 en het in 

deze strijd toegepaste geweld.”

Limpach, sinds 2014 in dienst van Defensie, 
promoveerde (summa cum laude) in 2015 op het 
proefschrift ‘Die brennenden Dörfer des General 
Spoor. Niederländische Massengewalt im Indo-
nesischen Unabhängigkeitskrieg 1945-1949’. 

Met zijn dissertatie gooide Defensiemedewerker 
Limpach een forse knuppel in het Nederlands-
Indisch koloniale hoenderhok. Hij trad daarmee in 
het voetspoor van psycholoog Joop Hueting die 
in 1969 in een televisie-interview onthullingen 
deed over “oorlogsmisdaden” gepleegd door het 
Nederlandse leger tijdens de politionele acties 
in Nederlands-Indië/Indonesië. Huetings onthul-
lingen veroorzaakten groot maatschappelijk en 
politiek tumult. Het toenmalige kabinet De Jong 
(kapitein-ter-zee b.d. P.J.S. (Piet) de Jong) liet een 
verkennend archiefonderzoek doen die resulteer-
de in ‘De Excessennota 1969’

Limpachs studie had een nog grotere maatschap-
pelijke, politieke en wetenschappelijke impact. 
Zozeer zelfs dat het kabinet Rutte II in 2016 op-
dracht gaf tot “een breed opgezet onderzoek naar 
de context van het geweldsgebruik en de periode 
van dekolonisatie” (zie Kamerstuk:  
https://bit.ly/3Mkt81x). 

Dit brede, internationaal opgezette onderzoek 
werd uitgevoerd door en onder auspiciën van 
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volken-
kunde (KITLV), Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie (NIMH) en Nederlands Instituut voor 
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD). 
De resultaten van dit onderzoek werden op  
17 februari jl. gepresenteerd (zie p. 4-5). 

Naar aanleiding van deze presentatie werd de 
beknopte en geactualiseerde versie van het 

proefschrift van dr. Limpach, opnieuw onder de 
aandacht gebracht. Het is een schokkend relaas 
van “massageweld”: executies zonder vorm van 
proces, martelingen van gevangenen, verkrach-
tingen, het beschieten van kampongs en steden 
met burgerdoden als gevolg. “Verbijsterende 
lectuur”, schreef een recensent. 

Gebaseerd op een massa aan informatie uit 
legerdocumenten, getuigenissen van veteranen 
en overheidsbronnen toont Limpach aan hoe 
het massageweld op een welhaast banale wijze 
‘normaal’ en wijdverbreid was geworden. Zijn 
conclusie is dat het excessieve geweld structu-
reel werd ingezet en een integraal deel vormde 
van het koloniale beleid. Maar de auteur maakt 
ook duidelijk dat de militairen te velde zich vaak in 
onmogelijke situaties bevonden. De meerderheid 
was niet betrokken bij de toepassing van extreem 
geweld. 

‘De brandende kampongs van generaal Spoor’, is 
een “boek dat stemt tot nadenken en een gevoe-
lige snaar raakt in het debat over de Nederlandse 
overheersing in Nederlands-Indië”. 

Verloting
‘De brandende kampongs van generaal Spoor’ is uitgegeven door 
Boom Uitgevers Amsterdam.
De uitgever stelt 3 exemplaren van het boek beschikbaar ter verloting 
onder de leden van de ACOM.

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

V E R L OT I N G

Zie voor de winnaars van de boekverloting, p. 29.
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De “ACOM Personeelsvoordeelwinkel” biedt
exclusieve kortingen op producten, tickets, uitjes
en nog veel meer. 

Profiteer geheel vrijblijvend van een wisselend
en gevarieerd aanbod met kortingen tot wel 70%.

Doe er je voordeel mee!

In het kort.
Zo krijg je toegang tot de aanbiedingen:
ga naar www.personeelsvoordeelwinkel.nl en
voer de onderstaande gegevens in:

Gebruikersnaam: Wachtwoord:
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Login.

Volg je bestelling tot de voordeur met Track&Trace.
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Mis geen aanbieding door je in te schrijven
voor de mailing! 
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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
maart   
20 9.00 Thuisfrontcontactdag C- 130 det II Burgers Zoo, Arnhem CLAS
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
12 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI-24 (1) Van Braam Houckgeestkazerne, Doorn CLAS

mei   
10 volgt Medaille-uitreiking (diversen)  CLAS
11  volgt  Medaille-uitreiking (eFP 2021-1 en eFP 2021-2)   CLAS
14  10.00  Thuisfrontinformatiedag CDIW 39  Burgers Zoo, Arnhem  CLAS
16 10.00 Thuisfrontinformatiedag eFP 22-2 Generaal-majoor De Ruyter  CLAS 
    van Steveninckkazerne, Oirschot 
21  volgt  Thuisfrontcontactdag We@Home  volgt DOT

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.
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Woordzoeker

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

P
U

Z
Z

E
L

P
U

Z
Z

E
LP

A
G

IN
A

P
A

G
IN

A

Oplossingen kunt u inzenden tot 28 maart.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #02-22 luidt: ‘Spitsvondig’.
De winnaars: J.C.M. Tillman en H.H.M. Huntink.

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

BOTTER - BIJVAL - CLAXON - DARTEL - DERDE - DIAMANT - DIEET - DIRECT - DROOM - EBOEK -  
EFEZE - EIVOL - ERKER - ESKIMO - GARNAAL - GEKTE - GELEI - GROEN - HELAAS - HOLSTER -  
IDEEEL - IMMER - KOPER - LAREN - LOKET - LOSER - LUSTIG - MEDICUS - MEUTE - MOEDIG -  
MIJTER - NAASTE - NAFTA - NIETS - NIJDIG - OPKOPER - OPVRAGEN - OTTER - PALET - PINEUT -  
POINTER - RECHTENSTUDIE - REEEL - REVUE - ROOIE - RUZIE - SCHUDDING - SINDS - STENO -  
STRIJDIG - TAAIE - VASTELAND - VITRAGE - WERKPLEK - IJKING

P U Z Z E L

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.



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 kunnen 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.

ACOM Belastingservice ACOM Belastingservice 
2021-20222021-2022

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

Belastingservice 2021 - 2022

A L G E M E E N
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OVER DE SENIORENBIJEENKOMSTEN IN 2022 - BELANGRIJK

S E N I O R E N

Geachte seniorenleden,
In 2021 hebben wij gelukkig weer een groot aantal van u 
ontmoet tijdens de seniorenbijeenkomsten die hebben plaats-
gevonden. Jammer genoeg kon daarnaast, door de maatregelen 
inzake COVID-19, 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 wij 
daardoor moeten annuleren. Leden die over hun aanstaande 
pensionering en leeftijdsontslag informatie wilden, hebben ons 
weten te bereiken. Toch hadden wij deze bijeenkomsten liever 
wel gehouden.

Dit jaar zullen wij weer alle gebruikelijke senio-
renbijeenkomsten proberen te plannen.

Hieronder ziet u het eerste overzicht van bijeenkomsten die al 
gepland zijn. Vanaf nu wordt de lijst met bijeenkomsten elke 
maand bijgewerkt. 

Uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten 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. 
Heeft u 3 weken voor de bijeenkomst geen uitnodiging via de 
mail of post van ons ontvangen, dan vragen wij u contact met 
ons op te nemen. Controleer voor de zekerheid uw spambox op 

computer, tablet of telefoon. Misschien is ons bericht daar 
beland. Heeft u uw e-mailadres nog niet doorgegeven of twijfelt 
u eraan of de ACOM wel het juiste e-mailadres van u heeft? 
Neem dan even contact op en we passen dat graag aan.

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

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

Opgeven via de website
Typ de onderstaande link in uw zoekprogramma op computer, 
tablet of telefoon.
Link: https://www.acom.nl/seniorenbijeenkomsten/ 
Zoek de bijeenkomst van uw keuze en klik daarop. U ziet nu een 
digitaal formulier dat u in kunt vullen en versturen.

De mogelijkheid zich via de website voor een bijeenkomst op te 
geven, wordt uiterlijk 3 weken voordat de bijeenkomst plaats zal 
vinden geopend. Indien deze termijn wijzigt zullen wij dit in 
ACOM Journaal laten weten.

Senioren bijeenkomsten
Dag Datum Plaats Locatie 
Do 28 april Vught Geniemuseum, Lunettenlaan 102, 5263 NT Vught
Do 12 mei Boekel (Volkel en Uden) Vergadercentrum NIA DOMO
   St Agathaplein 6, 5427 AB Boekel                     
Di 24 mei ***Ede, Arnhem en Nijmegen  Oranjekazerne, Fly-inn, Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW  Schaarsbergen
Wo 25 mei Oirschot  Echos Home De Vrijheid, Eindhovensedijk 33, 5688 GN
Wo 8 juni Woensdrecht  Vliegbasis, KEK gebouw, Schuttershof Kooiweg 40, 4631 SZ Hoogerheide
Do 8 sept Venlo Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE  Venlo
Do 29 sept Born (Meerssen en Weert)  Gemeenschapshuis Born, Prins Bisdomstraat 5, 6121 JE Born
Wo  5 okt Nieuwdorp (Vlissingen e.o.)  Bevrijdingsmuseum Zeeland, Coudorp 41, 4455 AH  Nieuwdorp
Do  13 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
Do 20 okt *** Gilze Rijen  Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD
Di 8 nov Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
di 15 nov ***Ermelo  Generaal Spoor Kazerne, Leuvenumseweg 88-90 3852 AV
do 17 nov ***Havelte Joh. Postkazerne, Johannes Postweg 1, 7973 JB Darp, KEK-gebouw

De volgende bijeenkomsten worden nog gepland: Duitsland, 
Regio West, Regio Oost, Soesterberg e.o.

Aanvangstijd programma s' middags 13.30, zaal open 
13.00 uur

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

Leeftijdsontslagdag: zelf aangeven wens deelname
Graag organiseren wij ook een voorlichtingsdag voor degenen 
die binnen een jaar met leeftijdsontslag gaan, de zogenaamde 

leeftijdsontslagdag. 
Echter omdat wij niet weten wanneer u met leeftijdsontslag 
gaat, kunnen wij u niet gericht uitnodigen. 

Heeft u interesse, laat dat ons weten via de mail senioren@
acom.nl onder vermelding van: voorlichting leeftijdsontslag, 
datum leeftijdsontslag en graag uw contactgegevens, zodat wij 
contact met u op kunnen nemen. Wij zullen na ontvangst van 
uw mail kijken of wij een individuele voorlichting voor u zullen 
verzorgen of een bijeenkomst voor meerdere deelnemers zullen 
organiseren.  
Wij nemen daarover uiteraard contact met u op.
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Verloting Kampioen op één been
‘I should have died on the battlefield. But I AM invincible.’ In een notendop 

de karakterisering van Edwin de Wolf, Bosniëveteraan met een beperking 
maar wel met 3 Invictus Games deelnames en medailles op zijn palmares.

Hij schreef een boek, ‘Kampioen op één been’, 
over de ultieme overwinning op zijn lichamelijke 
en mentale verwondingen opgelopen tijdens een 
missie (1994) in Srebrenica (Bosnië Herzegovina). 
‘Kampioen op één been’ is het getuigenis van 
een ijzeren wil en dito doorzettingsvermogen en 
doorstoten tot de uiterste grens van je licha-
melijke en geestelijke vermogens. Het is het 
pakkende verhaal van een man die als kind al het 
stempel “kansloos” kreeg opgedrukt. Die beoor-
deling op prille leeftijd zou hem in feite voor het 
leven tekenen en een permanente aanjager zijn 
van zijn onverzettelijkheid en prestatiegerichtheid.

‘Half dood en gebroken’
In zijn eigen woorden: “Militair, dat wilde ik zijn. 
Veel te hoog gegrepen, werd gezegd. Speciaal 
onderwijs moest ik volgen en daaruit smeed je 
geen soldaat. Niet in Nederland tenminste. Dus 
ik vocht. Ik knokte mij een weg naar en door de 
LTS, vervolgens verder bergopwaarts tot een 
minimaal vereist niveau. Theoretisch, wist ik, zou 
ik nooit de sterkste zijn. Dus stortte ik mij op 
fysieke kracht en daarin blonk ik uit. Ik slaagde en 
werd onderofficier. (-) Míjn droom kwam uit. Ik 
overtrof zelfs de grens van mijn eigen verwach-
tingen en mijn eigen kunnen. 

Vervolgens, nadat ik dit had gedaan, werkte ik mij 
op tot ver voorbij die grens. Vol jonge furie en eu-
forie, maar ook vol vragen over mijn nieuwe ver-
antwoordelijkheden mocht ik dienen als sergeant 
in Bosnië, de enclave Srebrenica. Het was mijn 
eerste uitzending. Ik was groepscommandant. 

Kon het beter? Waarschijnlijk wel, maar slechter 
kon het ook. Want ik ging in de bloei en kracht 
van mijn bestaan en kwam al snel terug – half-
dood en gebroken. Zonder been. Weet je hoe het 
voelt zo door het leven te worden afgewezen? 
Ik was 24 jaar, verdomme! Ik had gefaald, in elk 
opzicht. Het leven had gelijk gekregen. Waarom 
zou ik mij nog verzetten?”

Respect voor de Invictus-kampioen
Het indrukwekkende verhaal van Edwin de Wolf 
is hier in ACOM Journaal eerder verteld en in 
dit nummer komt hij weer aan het woord als 
teammanager/chef d’équipe van de Nederlandse 
bikkelsporters die in april meedoen aan de Invic-
tus Games in Den Haag. Evenals Edwin de Wolf 
hebben zij zich weten op te pakken of zijn in het 
soms lange, moeizame proces om dat te berei-
ken om hun tegensslag(en) om te zetten in een 
overwinning. Op zichzelf, op hun trauma’s. Het is 
het Invictus-verhaal, - “de onoverwinnelijkheid die 
we allemaal in ons meedragen”.

Oud-collega’s en lotgenoten tonen respect voor 
de Invictus-kampioen op één been. Een van 
hen is Marco Kroon die zelf ook het nodige te 
verstouwen heeft gehad en nog op zijn bord 
heeft. “Ondanks dat ik niet zo’n lezer ben, heb ik 
vandaag toch het boek van veteraan en “super-
mens” Edwin de Wolf “Kampioen op één been” 
in een ruk uitgelezen. (-) Een echte aanrader voor 
degene die wil weten wat ECHTE toewijding en 
veerkracht inhoudt. Edwin, ik ben trots op je ke-
rel. Er zijn inderdaad maar zeer weinig personen 
in de wereld die daadwerkelijk weten waar hun 
eigen fysieke en mentale grenzen liggen. Slechts 
een enkeling zoekt die grenzen op en overschrijdt 
deze bewust dan wel onbewust. In mijn optiek 
is DAT moed, toewijding en zelfleiderschap! Je 
beschrijft het perfect in (je boek) en bevestigt 
tevens mijn eigen credo: “De grens van het men-
selijk uithoudingsvermogen is pas bereikt bij het 
verliezen van het bewustzijn”.

“Je ben zoveel sterker dan je denkt”, is de rots-
vaste overtuiging van de auteur. “Ik ken mijzelf. Ik 
ben die jongen die zijn droom zag versplinteren, 
die gehandicapte oud-militair. Die trotse, geluk-
kige kampioen op één been.”

Verloting
‘Kampioen op één been’ is een uitgave van Uitgeverij Kompas, 192 blz., € 20,95.
De uitgever stelt 3 exemplaren van ‘Kampioen op één been’ 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 28 maart.

V E R L OT I N G

Zie voor de winnaars van de boekverloting, p. 29.
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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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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:  

: 
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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

 25 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 25-jarig 
lidmaatschap is onlangs ontvangen door: 
M.R. Rentenaar (MAJ),
P.F.M. Roodenburg (LKOL),
E.H.R. Veenstra (KAPbd).

40 jaar lid 
Onderstaande leden is recent het  
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap 
uitgereikt: 
L.C. Buskermolen (AOObd),
J.F. Lijbers (LKOLbd). 

50 jaar lid
Onlangs kregen de hieronder genoemde 
leden het ACOM-insigne voor 50-jarig 
lidmaatschap opgespeld: 
G.C. Bosma (KAPbd),

J. Buwalda (AOObd),
B.H. van Duinkerken (KAPbd),
J. Hoogeveen ( AOObd),
C.A.H.B.M. Kreijtz (AOObd),
P. van Ligten (SMbd),
M.T.G. van Rooij (SMbd),
F. Scherjon (SGT-1bd).

60 jaar lid 
Voor 60-jarig lidmaatschap kregen de 
volgende leden het bijbehorende 
ACOM-insigne uitgereikt: 
J.H.A. Boeren (AOObd),
H.H. v.d. Kam (KPL-1bd),
H.J. Flos (KAPbd),
P. van de Giessen (ELTbd), 
G.L. Jedeloo (AOObd),
H.J.B. te Kampe (AOObd), 
Mw. G. Korbijn-van den Heuvel.

Overledenen
Dronten

Ellen van Hemert, 63 jaar,  
december 2021.

Apeldoorn
Johannes van den Burgt, 90 jaar,  
op 9 januari 2022.
Correspondentieadres: Nikkelweg 24, 
7335 GJ Apeldoorn. 

Weert
Ton Heesakkers, 89 jaar, op 1 februari.
Correspondentieadres: Parallelweg 113, 
6001 HM Weert.

Apeldoorn
Johan Andreas (Joop) Bender, 89 jaar, 
op 2 februari.
Correspondentieadres: Thomas van 
Aquinostraat 27, 7323 JA Apeldoorn. 

Arnhem
Antonius Gerardus (Ton) Kloppenburg, 
94 jaar, op 3 februari.
Correspondentieadres: Richtersweg 
202, 6865 GM Doorwerth.

Dongen
Antoon Arts, 92 jaar, op 4 februari.
Correspondentieadres: Arnold 
Janssenlaan 105, 4847 DK Teteringen. 
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-Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties

 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

Lidmaatschap

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

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

Winnaars verloting
‘Bevrijd. Het concentratiekampsyndroom en de LSD-behandeling van Jan Bastiaans’. 
Auteur Leo van Bergen. Uitgave van: QV Uitgeverij te Nijmegen, is gewonnen door:
H. Goetzee, M.P.L.Hayette

De verloting van ‘Tanja Nijmeijer - van guerrilla naar vredesproces’, auteur Tanja Nijmeijer, 
uitgegeven door Uitgerij Hollands Diep, is gewonnen door:
W. Alards, B. Kersbergen, A.J. Emmink
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SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

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.

M
AAK JE

 B
OND S

TERKER IN
 

DE S
TRIJD

.

HAAL J
E M

ATEN E
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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.


