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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van de ACOM wordt aangegaan voor een periode van twaalf 
maanden, welke aanvangt op de dag van aanmelding als lid. Na deze periode kan 
het lidmaatschap worden opgezegd. De opzegtermijn is 3 maanden. De opzeg-
ging dient u schriftelijk of per e-mail (info@acom.nl) aan ons te zenden, met 
vermelding van naam, adres en militair registratienummer. Tevens graag de reden 
van opzegging vermelden. Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons 
altijd een ontvangstbevestiging.

2



 
 INHOUD

Inleveren kopij ACOM Journaal
#06-22: 23 mei, #07/08-22: 20 juni: 

ACOM de Bond van 
Defensiepersoneel
acom_mil_bond

 @Jan_Kropf
 @AcomCarib

 @ACOM_Mil_Bond

Nederlandse Patriots in 
Slowakije operationeel 
en ‘vuurgereed’: 
‘Verdediging van onze 
NAVO-partners’.

05

AMI-president Matthieu 
Borsboom: ‘Snelle 
lancering door covid lang 
uitgestelde AMI Military 
App nu eerste prioriteit’.

14
10Workers’ Memorial Day 

(WMD). Speciale dag voor 
veiligheid op het werk. 

Maak werk van veilig 
werken.

21Militair-Ambtenaar en 
Rechtspositie (MAR): 

Regels rondom ontslag 
wegen wangedrag oftewel 
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Jan Kropf

Ik schrijf dit voorwoord op 4 mei, de dag waarop we de 
gevallenen herdenken en de dag voor de dag waarop 
we onze vrijheid vieren. 

Dit jaar vieren we 77 jaar vrijheid, en door de ontwikke-
lingen in Oekraïne wordt nog maar eens benadrukt dat 
vrijheid nooit vanzelfsprekend is en in een fractie van 
een seconde veranderd kan zijn. Maar elk jaar zijn dit 
voor mij, en welllicht velen van u, toch al dagen met 
mixed emotions. 

Ik probeer mij te verplaatsen in de mensen die voor ons 
aller vrijheid het hoogste offer hebben gebracht en hun 
naasten. Dat roept bij mij altijd een enorm gevoel van 
waardering en respect op, - maar ook dankbaarheid. En 
dan kan ik mij nog steeds niet indenken hoe intens die 
periode en omstandigheden geweest zijn en voor welke 
onmogelijke keuze(s) die mensen gestaan hebben. 

Vervolgens gaan die momenten van herdenken en 
bezinning over naar een moment van vreugde als we 
onze vrijheid vieren. Zelfs nu, terwijl vele miljoenen 
mensen op een afstand die in een dag met de auto te 
overbruggen is, geconfronteerd worden met een grote 
en niets respecterende agressor. Voor zover dat voor mij 
te volgen is verbaas ik mij dagelijks over de strijdvaardig-
heid en het voortzettingsvermogen van de Oekraïners 
en de weerstand die ze lijken te bieden aan de grote 
agressor. 

Met ‘zover-dat-voor-mij-te-volgen-is’ doel ik overigens op 
de betrouwbaarheid van de beschikbare informatie en 
de grote mate van desinformatie dienaangaande. Het is 
in ieder geval overduidelijk dat miljoenen mensen zich in 
een erbarmelijke situatie bevinden en de kans dat dit 
snel veel beter zal worden is erg klein. Vele doden en 
gewonden; grote delen van het land liggen in puin. Áls 
er weer (een vorm van) vrede komt zal het nog vele 
decennia duren om het land weer op te bouwen en de 
economie te herstellen.

Overigens is nu ook al duidelijk dat de gevolgen van de 
daden van deze grote agressor impact hebben op de 
gehele wereld. Dus ook op ons als Nederlanders in het 
algemeen en op u als medewerker van Defensie in het 
bijzonder. De inflatie schiet de lucht in, er komen steeds 
meer lege schappen in de winkels en op zaken die we 
normaliter vrijwel direct konden kopen zitten ineens 
lange levertijden en soms zelfs een leveringsstop. 

En dan valt het op het moment voor ons wellicht nog 
wel mee. Ik moet er dan ook niet aan denken wat er de 
komende jaren gaat gebeuren als we bezien hoeveel 
graan er bijvoorbeeld uit Oekraïne (en Rusland) kwam 
en wat voor effect het terugvallen van die leveringen de 
komende jaren gaat hebben op de ontwikkelingslanden. 

Daarnaast is iedereen er ineens van overtuigd dat de 
NAVO van groot belang is en dat er serieus meer geld 
naar de begroting van Defensie dient te gaan. Ik kan mij 
niet indenken dat de grote agressor dit laatste zo 
beoogd had. De NAVO sterker verenigd dan ooit, de 
Defensiebudgetten van de aangesloten landen gaan 
serieus omhoog en Oekraïne krijgt tot op de dag van 
vandaag (steeds zwaardere) wapens geleverd om het 
land te verdedigen.

Maar met geld alleen voor Defensie zijn de landen er 
nog niet. Allereerst is het evident dat er wapens en 
munitie geleverd worden aan Oekraïne die vaak niet 
zomaar gemist kunnen worden – dat zal moeten 
worden aangevuld. Daarnaast zal door de toegenomen 
budgetten wereldwijd de vraag naar militair materieel en 
materiaal, wapens en munitie sterk toenemen terwijl de 
capaciteit om dat te leveren niet zomaar kan worden 
uitgebreid. En let wel, ook daarvoor zijn schaarse 
middelen nodig; om over personeel nog maar niet te 
beginnen. En dat maakt het cirkeltje weer rond. 

Ook onze defensie heeft grote tekorten en we zien de 
budgetten toenemen. Terug bij de alom bekende frase: 
Het Defensiepersoneel heeft recht op een (kwalitatief) 
voldoende gevulde organisatie 
met voldoende materiaal en 
materieel, voldoende 
opleidingen en oefendagen en 
een arbeidsvoorwaardenpak-
ket waar respect en waarde-
ring uit spreekt om waar dan 
ook ter wereld de opdracht uit 
te kunnen voeren die de 
politiek aan de krijgsmacht 
geeft.

U W  VO O R Z I T T E R

Disclaimer
De meningen en opvattingen vertolkt in 
interviews en columns  in dit blad, zijn, met 
uitzondering van ‘Uw voorzitter’, niet per se 
de meningen en opvattingen van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel. 
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N I E U W SN I E U W S
Lest  we forget  -  Opdat  wi j  n iet  vergeten!

Voor hen die hun leven 
gaven voor onze vrijheid

Maar ‘normaal’ en ‘alledaags’ 
wordt nooit het immense leed van 
de oorlog (de Tweede Wereldoor-
log). Een verschrikking die nog 
altijd niet te bevatten gruweldaden 
bracht. “Dat nooit weer” werd 77 
jaar geleden plechtig beloofd. Een 
belofte die vandaag aan gruzele-
menten en scherven wordt 
gegooid in Oekraïne, in het oosten 
van het Europese continent waar 
al twee wereldbranden werden 
ontstoken ten koste van miljoenen 
mensenlevens: militairen en 
burgers. 

Banaliteit van het kwaad
In zijn 4 mei voordracht in de 
Nieuwe Kerk in Amsterdam sprak 
de historicus Hans Goedkoop over 
“de banaliteit van het kwaad”, - het 
kwaad van de oorlog die het oude 
continent weer in zijn meedogen-
loze wurggreep dreigt te krijgen. 
“Een grootmacht valt een buurland 
aan, gewoon in ons Europa. Het 
geweld treft burgers. Er dreigt een 
ontrechting van miljoenen. 
Generaties lang hoopten we 
daarvan weg te drijven naar een 
nieuwe toekomst, nooit meer, 
maar we vallen door de tijd, het 
lijkt wel 1939, en nu komt het op 
ons aan – op ons kompas voor 
goed en kwaad. Alsof we nooit 
anders doen nemen we vluchtelin-
gen op en sturen wapens. Hier 
moet het recht winnen.”

“En toch zijn daar de tegenkrach-
ten. Ook in ons land. Uit naam van 
dat recht steunen bedrijven 
sancties tegen de agressor, maar 
vragen ondertussen bij het 
ministerie of zij daar geen uitzon-
dering op mogen zijn. Dat ministe-
rie steunt de sancties ook, maar 
slaagt er ondertussen matig in ze 
uit te voeren. Er staan praktische 
bezwaren in de weg en soms, 
jawel, ook wetten. Die zijn nog 
maar kort geleden ingeroepen om 
een prettig vestigingsklimaat te 
scheppen voor het geld van die 

agressor, waarvan we ook toen al 
wisten dat het dievengeld was. Nu 
we met een nieuw oog vaststellen 
wat er niet mag, blijkt dat we 
vastzitten aan regels en routines 
die zich voordoen als het recht, 
maar net de geest daarvan 
ontberen. De banaliteit van het 
kwaad – nazisme heb je er niet 
eens voor nodig.”

Wie wij verloren hebben 
nooit vergeten

De burgemeester van Amsterdam 
Femke Halsema trof in haar 
toespraak bij de herdenking op de 
Dam dezelfde toon. 
“Hier vlakbij verwoestte een bom 
de hoek van de Blauwburgwal en 
de Herengracht. En 44 levens.  
‘Het is alsof de stad kermt,’ 
schreef een Amsterdamse vrouw 
die net daarvoor het luchtalarm 
hoorde. Het was 11 mei 1940. Een 
tragische dag. Toch was de bom in 
Amsterdam een voorbode. Drie 
dagen later werd Rotterdam 
getroffen door het zwaarste 
bombardement in de Nederlandse 
geschiedenis. (-) Op 14 mei 1940 
verloren de Rotterdammers 
honderden stadsgenoten. Een 
trotse havenstad verloor haar 
eeuwenoude hart. Nederland 
verloor zijn vrijheid, zijn democratie 
en zijn rechtstaat.”

“Overlevenden van de Tweede 
Wereldoorlog, mensen die van 
elders voor bommen zijn gevlucht, 
militairen die voor vrede en 
veiligheid hun leven riskeren: nu er 
weer oorlog is op ons continent, 
komen bij veel mensen herinnerin-
gen terug. Aan marteling, onder-
drukking, aan het sterven van 
geliefden. De pijn die nooit echt 
weg was, laat zich hevig voelen. (-)
‘Het is alsof de stad kermt.’ Het 
klinkt - ook nu - door uit het 
verleden. 

Het klinkt door uit steden, hier niet 
zo heel ver vandaan. En het spoort 

ons aan om wilskracht te tonen. 
De kracht om waar verdriet is, 
troost te bieden.  Om wat 
verwoest wordt weer op te 
bouwen. En om wie wij verloren 
hebben, nooit te vergeten.”

Kransen ACOM

Eerder op de dag werden ook 
elders in ons land de Nederlandse 
slachtoffers herdacht van “oorlogs-
situaties en vredesoperaties 
tijdens en na de Tweede Wereld-
oorlog." In Den Helder bij het 
marine-monument ‘Voor Hen Die 
Vielen’, voor de gevallenen van de 
Koninklijke Marine en de Koopvaar-
dij. Algemeen secretaris van de 
ACOM, Stefan Hop, gaf namens 
de bond acte de présence. Zoals 
elk jaar weer werd ook namens de 
ACOM een krans gelegd bij het 
monument. 

Ondertussen trad Jan Kropf, 
algemeen voorzitter van de ACOM, 
aan bij de herdenking op Nationaal 
Ereveld Loenen, om er namens de 
bond een krans te leggen. Dat 
deden onder anderen ook opper-
rabbijn Binyomin Jacobs tezamen 
met de ambassadeur van de 
Bondsrepubliek dr. Cyrill Jean 
Nunn.

Bij de Dodenherdenking op Militair 
Ereveld Grebbeberg werd de 
ACOM eveneens vertegenwoor-
digd door algemeen secretaris 
Stefan Hop. 

Regio West nam ook dit jaar 
namens de bond de honneurs 
waar bij de herdenking op De 
Waalsdorpervlakte. Regiovoorzitter 
Mustafa Bal en regioraadslid Elvis 
Manuela legden een krans bij het 
monument op de herdenkings-
plaats.   

Opdat wij niet vergeten – 
Lest we forget.

De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam was dit jaar weer vanouds en vertrouwd. 
Twee jaar nadat de coronapandemie alles overhoop gooide en de herdenking met massaal toege-

stroomd publiek onmogelijk maakte. Gezien de indrukwekkende en tegelijkertijd ook ontroerende 
massaliteit van de opkomst lijkt het ‘oude normaal’ terug van twee jaar weggeweest.

Verzet begint niet met 
grote woorden
maar met kleine daden (-)
Jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een 
ander stellen

Remco Campert
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MexicaanseHond
‘Generatie D’! Die kent u vast! ‘Generatie D’. Defensie zoekt 
naarstig naar representanten van die generatie: in Newspeak 
heet dat: “Jongeren met de juiste mindset, kortweg ‘Genera-
tie D’ genoemd”. 

Juist ja, - dus niet die hordes jongeren die staan te ‘chillen’ 
bij u op de hoek of in het aanpalende winkelcentrum, - die 
zouden wellicht glazig staan te kijken bij het woord ‘mindset’. 
Men nam derhalve ‘arbeidsmarktcommunicatiebureau Steam’, 
nomen est omen, in de arm om een ‘kekke, gave, vet-coole’ 
wervingscampagne in elkaar te steken. Vermoedelijk à raison 
van een riant gevulde buidel. Ja, men spreekt van een “menta-
liteitscampagne” en dat mag wis en waarachtig wat kosten. 

Ai, sloegen wij daar toch de plank even lelijk mis. Alle jongeren 
zijn welkom, blijkt uiteindelijk “We kijken naar je talenten en 
zoeken naar een rol waarin je die talenten kunt ontwikkelen”, 
maakt Robbie Bax, campagnemanager bij Defensie, ons diets. 
Het wordt nog een hels karwei om voor al die ‘talenten’ een 
‘rol’ te vinden waarin ze uitbundig kunnen bloeien, wat ik u 
brom!

Ai en driewerf ai! Wat zijn we aan het minkukelen. Volgens 
columnist Van Roosmalen in de NRC, u weet wel ‘slijpsteen 
van de geest’, is ‘Generatie D’, Defensie Newspeak voor 
“kanonnenvlees, mensen die zichzelf tussen u en de vijand 
werpen”. En dat zijn, naar wij dachten, niet bijvoorbeeld de 
“hartstochtelijk zoenende dames” in het wervingsvideoke. 
Toen ik ze voor de eerste keer zag langskomen dacht ik, 
vastgekit in vooroorlogse sjablonen, ‘ach, een modern soort 
marketentsters’. Heel fout, besefte ik pas toen ik vermanend 
werd toegesproken door mijn partner en nog net niet die cor-
rigerende klapjes kreeg die ik kennelijk verdiende. 

Iets geheel anders nu: de oorlog in Oekraïne. Opdat we niet 
vergeten, in deze meidagen, dat er per automobiel een dagreis 
gaans van hier, een oorlog woedt die bedreigend is voor de 
westerse-democratische way of life. 

Wij gaan dus zware wapens leveren aan Oekraïne om de 
Russische agressie verder succesvol het hoofd te kunnen 
bieden. Prima voornemen en vooral snel de daad bij het woord 
voegen. Blijven de prangende vragen waarom wij dat niet 
eerder deden en waarom worden de (komende) 
leveranties aan de grote klok gehangen en breed 
uitgemeten in de media? Weg verrassingseffect!

Nederland doet dapper mee en gaat pantserhouwitsers op de 
trein naar Kiev zetten. Uitstekend! Maar wij zouden Nederland 
niet zijn als hierover niet een discussie was losgebarsten die 
Poetin c.s. in hun pantservuist doet schateren. Wij zouden die 
houwitsers zelf hard nodig hebben. Door die wapens weg te 
geven hollen wij ons “leger” uit en brengen onze veiligheid in 
gevaar. Het krokodillentranen plengen en tandengekners in de 
media was dan ook niet van de lucht. 

De gewezen KGB-kolonel in het Kremlin mag overigens 
rekenen op een stoet machtige (politieke) vrienden in Europa. 
In Frankrijk met mevrouw Le Pen bijvoorbeeld. En vergeet 
niet de Poetin-Liebhaber bij de vleet in Duitsland waar zowat 
de hele top van de Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(SPD), van vergeven is. De (Duitse) sociaaldemocraten die 
indertijd door Lenin en bentgenoten werden uitgekotst en naar 
“de mestvaalt der historie” verwezen als verachtelijke ‘renega-
ten’. Een hersenverwekende cocktail van Stockholmsyndroom 
en oorlogstrauma? Wie zal het zeggen! Maar, sprak niet 
Gerbrand Adriaenszoon Bredero alreeds: “Het kan verkeren”? 
Welnu, de nazaten van die renegaten doen er alles aan om 
Oekraïne niet te hoeven helpen en, als het al gebeurt, tegen 
heug en meug. 

Maar zie, de wonderen zijn de wereld (nog) niet uit: men gaat 
zowaar (zware) wapens leveren aan het met doodsverachting 
vechtende Oekraïne. “Ich glaub’ mein Schwein pfeift”, zal de 
verbijsterde stamgast boven zijn literpul brommen. Achtung! 
- het betreft wel, om het Kremlin niet al te zeer te ontrieven, 
ruim veertig jaar oude meuk. De Oekraïnse ambassadeur 
vroeg dan ook met klem om modernere wapens: Leopard- en 
Mardertanks en niet die obsolete Gepard roestbakken.

Uit recent Fins onderzoek bleek overi-
gens dat Poetins oorlogskassen niet 
eerder zo riant gespekt werden door 
verkoop van door EU-sancties ver-
boden Russische waar aan Europa. 
Niet in de laatste plaats aan Neder-
land. Poetin mag en kan vooralsnog 
gerust huishouden in Oekraïne. Met 
dank aan het standvastige (West-)
Europa. 

N I E U W SN I E U W S

Betaaldata 2022 

Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**
Mei 24 mei 23 mei 23 mei 
 (incl. vakantiegeld)  (incl. vakantiegeld)
Juni 24 juni 23 juni 23 juni

*  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.

Nederlandse Patriots in 
Slowakije operationeel 
en ‘vuurgereed’

“Een mooi moment”, volgens Wekking. “De eerste lanceersystemen 
staan opgesteld en zijn ‘ready to fire’. Nu kunnen we 24/7 eventuele 
dreiging vanuit de lucht detecteren en daarop reageren.”

Onder Duitse leiding
Het detachement, van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings-
commando (DGLC) in Vredepeel, is gestationeerd in het midden van het 
Midden-Europese land.
De Nederlandse militairen opereren samen met Duitse luchtverdedi-
gingscollega’s. DGLC levert daarbij een vuureenheid, bestaande uit 
launchers, een vuurleidingscentrale en een radarsysteem. Daarbij hoort 
ook een commando- en logistiek element. 

De inzet van Nederlandse Patriots in Slowakije, gebeurt op verzoek van 
de NAVO en staat onder Duitse leiding. Commandant Wekking vindt de 
samenwerking met de Duitse collega’s “ontzettend waardevol”. Het is 
volgens hem weer een bewijs dat het bondgenootschap “als één kan 
optreden en dat geeft ons extra slagkracht.”

In het geval Russische (lucht)wapensystemen een reële bedreiging 
zouden vormen voor het grondgebied van Slowakije en dus van de 
NAVO, komen de Patriots in actie. Het gaat louter om verdedigende 
acties. “We zijn hier enkel om Rusland af te schrikken en de verdediging 
van onze partners in Oost-Europa te versterken”, benadrukt luitenant-
kolonel Wekking.

Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target)1 is een 
luchtverdedigingswapensysteem voor de middellange afstand (60 km. 
en een hoogte van ca. 20 km.) Het kan helikopters, bemande en 
onbemande vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten uitschake-
len. Het kan meerdere doelen tegelijk volgen en meerdere onderschep-
pingen tegelijk uitvoeren.

1 Het wapensysteem gebruikt een radar voor doelopsporing, classificatie en identificatie. De radar 

geleidt de raketten die op meerdere lanceerinrichtingen staan naar het te onderscheppen doel.

‘A f s c h r i k k i n g  v i j a n d  e n  v e r d e d i g i n g  v a n 
o n z e  N AV O - p a r t n e r s ’ 

Het in Slowakije gestationeerde Patriot-luchtverdedigings-
systeem uit Nederland, is gereed om effectief bescherming 
te bieden tegen dreigingen vanuit de lucht. Het Nederland-

se detachement onder commando van luitenant-kolonel 
Patrick Wekking, heeft er hard aan getrokken om dit 

binnen korte tijd voor elkaar te krijgen. 
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A L G E M E E N

(Verplichte) vaccinaties   en het medisch geheim

Door de vaccinatie tegen COVID-19 is er onrust en 
discussie ontstaan binnen Defensie over vaccinaties in 

het algemeen, in het bijzonder COVID-19. Maar daar-
naast is er ook veel onduidelijkheid over de verplichte 
vaccinaties, de aanvullende vaccinaties voor bepaalde 

gebieden en de rechten en plichten van de militair. 

In dit artikel gaan we nader in op de diverse 
vormen van “het verplicht kunnen vaccineren 
van militairen”, de daarbij behorende wet- en 
regelgeving en de status van deze vaccinaties 
in relatie tot het medisch geheim.

Wet Immunisatie Militairen (WID)
Militairen kunnen, op basis van de WIM, 
verplicht gevaccineerd (en gerevaccineerd) 
worden tegen pokken. Daar is weinig 
discussie over. Deze wet uit 1953 geeft echter 
ook aan dat de minister van Defensie ook 
bevoegd is om militairen de verplichting op te 
leggen zich, ter voorkoming van optreden of 
verspreiding van ziekten in de strijdkrachten, 
aan iedere door hem nodig geoordeelde 
inenting en herinenting tegen andere ziekten, 
te onderwerpen. Als de minister daartoe 
besluit kan er een advies gevraagd worden 
aan de Commissie Deskundigen Immunisatie 
Militairen maar   er regelen (regelingen) 
worden gemaakt ter uitvoering van deze wet. 
Over die regelen dient de minister overleg te 
voeren met de vakbonden. Of er ook daad-
werkelijk overeenstemming dient te worden 
bereikt in het overleg is afhankelijk van een 
aantal situaties maar daar zullen we nu niet 
nader op ingaan.
Overigens is het ook van belang om te 
benadrukken dat er in deze WID een mogelijk-
heid is geopperd om vrijstelling voor de 
vaccinaties aan te vragen op basis van 
godsdienst, levensbeschouwing of zedelijke 
overtuiging of indien op basis van geneeskun-
dige gronden een bijzonder gevaar van de 
immunisatie te duchten is.

Regeling Immunisatie Militairen 
(RIM)

De basisregeling voor de vaccinatieverplich-
ting is de RIM. In de RIM is beschreven tot 
welke vaccinaties, naast het pokkenvaccin, 
militairen ook verplicht (kunnen) worden. Het 
gaat dan om (re)vaccinaties tegen difterie, 
tetanus en poliomyelitis (DTP), hepatitis A en 
B, en bof, mazelen en rode hond (BMR). Dit 

wordt gezien als het “basispakket aan 
vaccinaties” dat doorgaans verplicht is voor 
(vrijwel) elke militair.
Hiernaast is een “aanvullend pakket aan 
vaccinaties” beschreven. Dit zijn vaccinaties 
die verplicht kunnen worden gesteld indien de 
militair, in het kader van de vervulling van de 
militaire dienst verblijft in een gebied waar de 
desbetreffende ziekte endemisch is, onder-
scheidenlijk waar een epidemie heerst van de 
desbetreffende ziekte, en geen bijzondere 
redenen bestaan om desondanks niet tot 
vaccinatie over te gaan. Overigens ligt dat 
voor gele koorts iets anders. De militair kan 
ook verplicht worden zich te laten vaccineren 
tegen gele koorts indien het land waar men 
dient te verblijven een internationaal inen-
tingscertificaat tegen deze ziekte eist. Voor 
militairen die ingedeeld zijn bij een eenheid 
die binnen 48 uur moet kunnen worden 
uitgezonden ligt dit anders. 

Naar onze mening impliceert dit dat men niet 
lichtvaardig mag omgaan met het verplichten 
tot vaccineren met vaccins uit het aanvul-
lende pakket. Men zal dat als Defensie 
moeten onderzoeken en onderbouwen of de 
ziekte waarvoor men de militair verplicht wil 
vaccineren in het gebied waar men om 
redenen van dienst dient te verblijven 
daadwerkelijk endemisch is dan wel of er een 
epidemie heerst en er daarnaast geen 
bijzonder reden is om desondanks niet tot 
vaccinatie over te gaan. Als het gaat om 
militairen die zijn ingedeeld bij een eenheid 
die binnen 48 uur moet kunnen worden 
uitgezonden dient dit naar onze mening ook 
duidelijk te zijn voor alle betrokkenen. Deze 
militairen zullen dan op basis van een rooster 
(en de bijbehorende toelage) moeten kunnen 
zien dat er sprake is van een bereikbaarheid 
en/of beschikbaarheidsverplichting. Verplicht 
vaccineren is immers een schending van de 
grondwettelijke bescherming van de integri-
teit van het lichaam en dat mag zeker niet 
lichtvaardig worden opgelegd.
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A L G E M E E N
In welke gevallen eventuele vaccinatieverplichting

(Verplichte) vaccinaties   en het medisch geheim
Tijdelijke Regeling Vaccinatie CO-
VID-19 (TRVC)

Over de TRVC hebben we al veel artikelen op 
onze website www.acom.nl geplaatst. 
Belangrijk voor nu is om nogmaals te bena-
drukken dat deze regeling tijdelijk is (tot einde 
van dit jaar) en dat er alleen een verplichting 
tot vaccineren tegen COVID-19 kan worden 
opgelegd indien daar een duidelijk besluit voor 
getekend is door de minister van Defensie of 
de Hoofddirecteur Personeel namens de 
minister. Indien u op enigerlei wijze de 
“opdracht krijgt u te laten vaccineren” en u 
dat niet wenst vraag dan om dit besluit! 
Neem in geval van twijfel, als lid van de 
ACOM, contact op met uw bond.

Medisch geheim en druk vanuit de 
organisatie

Wat ons betreft is het gegeven van het 
medisch geheim eigenlijk volstrekt helder en 
toch is daar wellicht nog wel de meeste 
discussie over.Ook de informatie over vaccina-
ties die u al dan niet heeft gehad, inclusief die 
uit het basispakket, maken deel uit van het 
medisch geheim. Dit betreft bijzondere 
persoonsgegevens zoals bedoeld in de 
Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) en daar moet zeer terughoudend mee 
om worden gegaan. Ook de Wet Ambtenaren 
Defensie is daar duidelijk over. In artikel 12h 

lid 6 staat expliciet het volgende:
“Een daartoe aangewezen militaire arts van 
het medisch zorgteam adviseert na overleg 
met de militair de commandant desgevraagd 
dan wel op eigen initiatief en ongeacht de 
toestemming van de militair over diens 
inzetbaarheid. Daarbij wordt geen inhoudelijke 
geneeskundige informatie verstrekt.”

Praktisch gezien: een commandant kan 
voorafgaand aan een inzet en dergelijke aan 
een militair arts vragen om een inzetbaar-
heidsadvies aangaande een militair. De arts 
zal vervolgens aangeven of de betrokken 
militair voor de inzet waarvoor het advies 
gevraagd is inzetbaar is of niet. Als de militair 
niet inzetbaar is kan en mag de arts niet aan 
de commandant mededelen wat daarvoor 
medisch gezien de reden is.
Daarnaast is het volstrekt duidelijk dat 
niemand aan militairen die onder zijn/haar 
gezag staan mag vragen naar medische 
gegevens of informatie en dat er al helemaal 
geen sprake van kan zijn dat men dit ook nog 
ergens administreert. De enige administratie 
hierover zit in het “geïntegreerde medische 
dossier van de betreffende militair” en dat is 
medisch geheim. Elke andere administratie 
dienaangaande is strijdig met de wet en 
eenieder die toch zo’n administratie aanmaakt 
of heeft is feitelijk in overtreding.
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C O L U M N

Waarheid in oorlogstijd 

Op 15 mei vindt de heiligverklaring van Titus Brandsma 
plaats. Deze pater Karmeliet en Nijmeegse hoogleraar 
streed voor de persvrijheid onder de Duitse bezetting 
in de Tweede Wereldoorlog en werd daarom door de 
Nazi’s vermoord in Dachau. 

Het verzet in de Tweede Wereldoorlog was pluriform: 
er waren katholieken, protestanten met hun verzets-
krant Trouw, niet- godsdienstige sociaaldemocraten 
met het Parool, enzovoorts. Heel verschillende 
opvattingen over de ‘goede samenleving’, maar met 
een gedeelde inzet voor de democratische rechtsstaat. 
Wat ze deelden was meer dan alleen het gemeen-
schappelijk doel. Ze deelden ook de steun van een 
krachtige godsdienstige of zedelijke overtuiging die aan 
de basis lag van hun verzet tegen totalitarisme en 
bezetting. 

Samen hielden de verzetskranten de vraag naar 
waarheid boven tafel, in dubbele zin: ze brachten feiten 
over de oorlogshandelingen, maar ze hielden ook de 
leugens over de mens tegen het licht, die de nazi’s en 
fascisten de mensheid voorspiegelden. Beide vormen 
van inzet voor waarheid waren nodig: de waarheid over 
feiten tegenover propaganda, leugens en misleiding, 
en tevens het zoeken naar een mensvisie die recht 
doet aan de waardigheid van de mens, dus de 
waarheid over de mens tegenover totalitaire pogingen 
om een nieuw, superieur mensentype te produceren.

Gevangenis
Tijdens de bezetting ontmoetten leiders van verschil-
lende geestelijke en politieke stromingen elkaar in de 
gevangenis. In die gevangenissen ontstonden vertrou-
wensbanden over de grenzen van de stromingen 
heen. Die vormden na de oorlog een krachtige impuls 
voor de ontzuiling. Verschil in overtuigingen bleek niet 
per se politieke samenwerking in de weg te staan. Het 
merkwaardige is dat bij de start van die ontzuiling 
krachtige overtuigingen als motor in dit proces een rol 
speelden, terwijl in tweede instantie de overtuigingen 
zelf op de achtergrond raakten. 

In Nederland ontstond niet alleen secularisatie, maar 
er ontstond ook levensbeschouwelijke onverschillig-
heid, een veronachtzaming van de plaats van gods-
dienst en levensovertuiging in het persoonlijk en 
publieke leven. In het persoonlijk leven lijkt het nog 
wel mee te vallen: daar zijn veel mensen nog wel 
bezig met zingevingsvragen, spiritualiteit en ethiek. 
Maar de rol van de godsdienst en levensovertuiging in 
de samenleving, in de publieke sfeer, is wel heel ver te 
zoeken. In het publieke domein zijn overtuigingen in 
belangrijke mate ingewisseld voor pragmatisme en 
belangenbehartiging. Daar is op zichzelf niets mis mee, 
maar het doet er wel toe of die worden toegepast 
binnen een principiële keuze voor het goede samenle-
ven of niet. De grondovertuigingen bepalen de richting 

waarin we het publieke domein ontwikkelen; zo niet, 
dan is het publieke domein niets meer dan een 
speelbal in het economische krachtenveld. 

Oekraïne
Soms zijn godsdienst en levensovertuiging in het 
publieke domein wel degelijk een blinde vlek. Ook in 
onze vrije pers. Vrijwel iedere dag opent het NOS 
Journaal met de oorlog in Oekraïne. De kijker krijgt 
zicht op de feitelijke vorderingen van de oorlog en de 
onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, en de 
kijker ziet de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. 
Persvrijheid leidt er toe dat we feiten vernemen die we 
liever niet hadden gezien maar er toch zijn, en zo moet 
het zijn. Maar voor het andere aspect van de waarheid, 
de visie op mens en maatschappij, ligt dat anders. Het 
is opvallend dat de religieuze factor in het conflict om 
de Oekraïne vrijwel onbesproken blijft. In het bijzonder 
in Nederland schijnen we te denken dat als wij zelf 
grotendeels geseculariseerd zijn, de hele wereld wel 
zo zal zijn. Die superioriteitswaan leidt tot een blinde 
vlek voor de invloed van religie op politiek, wereldwijd. 
De NOS verslaggever Sander van Hoorn besprak in 
april in het NOS Journaal het vertrek van de Russen uit 
de omgeving van Kiev. Hij toonde in een bijzin zijn 
verbazing dat de Russen een Russisch Orthodox kerkje 
hadden laten staan in een dorp. Ik op mijn beurt 
verbaas me over die verbazing. Want dit doen de 
Russen al jaren in het Oosten van de Oekraïne: alles 
vernietigen, behalve de Russische Kerk. Ik zag er in 
2019 in Kiev een diaserie over van de Orthodoxe 
theoloog Cyril Hovorun. Sander van Hoorn maakte dit 
religiepolitieke aspect niet inzichtelijk. Jammer. Het is 
niet minder dan een gemiste kans om de ideologie van 
Poetin uit te leggen. 

Het Westen moet aandacht besteden aan de ´politieke 
religie´ die patriarch Kyrill aan Poetin heeft aangeboden 
als vervanging van de communistische ideologie en als 
instrument om zich af te grenzen van het Westen. Die 
ideologie is geen bijzaak maar vertolkt Poetins doel-
stellingen: een Russisch Rijk met als basis een 
Oosters orthodox volkskerkelijk cultuurchristendom dat 
gestut wordt door de Russisch Orthodoxe kerk als 
staatskerk met een monopolie: 
tegen het bestaan van zelfstandige 
orthodoxe kerken en tegen het 
bestaan van Grieks katholieken in 
de Oekraïne in. De Moskouse 
Patriarch Kyrill wil zijn versie van het 
Orthodoxe geloof opleggen in een 
‘pan Russische’ natie. De ontrafeling 
hiervan zou meer aandacht mogen 
krijgen om de kijker meer inzicht te 
geven in de rol van godsdienst en 
levensovertuiging, de politieke 
religie, de oorlog in Oekraïne. 

 
To whom it may concern 

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

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

Acceptatie
Dat positief denken om gelukkig in het leven te staan een keerzijde heeft, 

dat besef was al eens tot mij doorgedrongen. Het helpt iemand niet  
wanneer die in zijn of haar diepste ellende te horen krijgt dat ze vooral 

positief moeten blijven, dat elke donkere wolk een glimmend randje 
heeft. Noem het maar op. 

In februari verscheen het lezenswaardige 
boek ‘Giftige positiviteit’ van Whitney Good-
man bij Bruna. Het idee dat, wanneer je maar 
positief genoeg denkt, alles mogelijk is. Het 
wordt te pas en te onpas ingezet bij tegen-
slag. Goodman schrijft, ‘…van kankerpatiën-
ten tot werklozen, we hebben allemaal 
aangepraat gekregen dat alles beter wordt 
van positieve gedachten’.  

Ze vindt de obsessie met positiviteit schade-
lijk, omdat het idee dat we louter positief in 
het leven moeten staan erop neerkomt dat 
degene die het níet voor elkaar heeft in het 
leven, dat vooral aan zichzelf heeft te danken. 
Bovendien bestaat binnen deze manier van 
denken geen ruimte voor een kritische blik of 
negatieve emoties. Vanuit pastoraal oogpunt 
bezien is er geen plaats voor lijden of is lijden 
iets voor sukkels.

Natuurlijk is er veel goed aan positief denken. 
Het kan ons erdoorheen slepen, wanneer we 
het glas zien als halfvol, in plaats van halfleeg 
en wanneer we onze zegeningen tellen in 
plaats van wat er mis gaat. Positiviteit wordt 
echter giftig wanneer we het gebruiken om 
emoties te onderdrukken, om de ervaringen 
van anderen te ontkennen of wanneer we 
hen vertellen dat wat ze voelen verkeerd is. 
Giftige positiviteit is het ontkennen dat het 
slechte bestaat, ontkennen dat het leven 
soms tegen kan zitten. Mensen kunnen 
verschrikkelijke dingen overkomen en daar zit 
niet altijd een positieve kant aan.

Het schadelijke van giftige positiviteit is dat 
het lijden niet benoemd wordt. Mensen in 
een giftig positieve omgeving lijden in stilte. 
Ze krijgen het idee dat zij de enige zijn die het 
tegenzit. Bovendien worden problemen niet 
meer besproken omdat er geen ruimte is voor 
kritiek of geklaag.

Mensen in mijn omgeving met kanker wezen 
mij op een schadelijke vorm van het positief 
denken waar zij regelmatig mee te maken 
hebben. Ze krijgen vaak te horen dat ze 
met een positive mindset de kanker 
kunnen verslaan, de strijd aan moeten 
gaan. Zo krijgen de mensen een schuld-
gevoel aangepraat en wordt de indruk 
gewekt dat zij die overlijden aan deze 
ziekte, sukkels zijn, mislukkelingen.

Ik kan mij goed vinden in het antwoord 
van Goodman en heb een even 
drastisch als werkbaar instrument 
mogen ontwikkelen in de pastorale 
praktijk. Goodman noemt het 
‘radicale acceptatie’. Dit is niets meer 
dan de bereidheid om het leven te nemen 
zoals het is, met al zijn voor- en nadelen. 

Het is een manier om om te gaan met leed 
en het erkent dat lijden een niet te vermijden 
deel is van het leven. We maken het alleen 
maar erger wanneer we die pijn onderdruk-
ken. In mijn praktijk betekent het vooral luiste-
ren en de worsteling van de ander aanhoren, 
die proberen te begrijpen en niet roepen, 
vooral niet roepen, dat de ander positief moet 
blijven; dat het wel goed komt.
Soms komt het namelijk niet goed.

Wanneer het mij zelf te veel wordt en ik 
alleen maar kan staren in de duisternis van de 
nacht die niet lijkt voorbij te gaan, vind ik 
troost in een gebed van Jezus. We kennen 
het uit de lijdenstijd en horen het elk jaar in 
één of andere vorm, hetzij in de kerk, hetzij in 
de Mattheus Passion. In de Nieuwe Bijbelver-
taling klinkt het zo uit Lucas: “Vader, als U het 
wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar 
laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeu-
ren”. Acceptatie.

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier

Whitney Goodman, 

schrijfster 'Giftige positiviteit.'
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Speciale dag voor veiligheid op het werk; maak werk van veilig werken
Elk jaar op 28 april worden de werknemers herdacht die overleden zijn door onge-
vallen op hun werk of door ziektes die ze hebben opgelopen op hun werk. Die dag 
wordt Workers’ Memorial Day (WMD) genoemd. WMD is in 1971 in de Verenigde 
Staten van Amerika ingesteld. Later hebben andere landen deze dag overgenomen.

Workers ’  Memoria l  Day 28 apr i l :  ve i l igheid op het  werk centraal

In de 50 jaar die zijn verstreken tussen het 
instellen van Workers’ Memorial Day is in 
Nederland veel gebeurd op het vlak van 
regelgeving ter verbetering van de veiligheid 
op de werkplek en tijdens het werk. Toch 
vinden nog elk jaar veel arbeidsongevallen 
plaats en overlijden nog veel (oud-)werkne-
mers door ongevallen op het werk of door 
aandoeningen die zij op het werk hebben 
opgelopen. Daarom is het belangrijk altijd 
werk te maken van veiligheid op de werkplek. 

Ontwikkeling van regelgeving: veilig-
heidswet

Een eerste wet voor het beschermen van de 
werknemer, was de Veiligheidswet 1895. 
Deze wet was bedoeld voor de werknemers 
van fabrieken en werkplaatsen. In 1934 volgde 
een nieuwe veiligheidswet. Deze gold ook 
voor agrarische bedrijven en voor het werken 
met gevaarlijke stoffen en elektriciteit.

Europese minimumeisen
In 1974 werd in de Europese Economische 
Gemeenschap ((EEG), de voorloper van de 
Europese Unie, het Raadgevend Comité voor 
de veiligheid, de hygiëne en de gezondheids-
bescherming op de arbeidsplaats opgericht. 
Voor het verbeteren van de (Europese) interne 
markt was het nodig minimumeisen te stellen 
met betrekking tot de veiligheid en gezond-
heid op het werk. Dat zorgde voor de veilig-
heid van werknemers en ook voor een 
eerlijker onderlinge concurrentiepositie. 

De Arbeidsomstandighedenwet
In de EEG werden richtlijnen uitgegeven op 
het gebied van de veiligheid en gezondheid op 
het werk. Nederland ontwikkelde daarop zijn 
eigen wet, de Arbeidsomstandighedenwet, 
om de Europese richtlijnen in Nederland in te 
voeren. Een andere reden voor de wet was 
dat het ziekteverzuim onder werknemers al 
jaren steeg, wat voor productieverlies zorgde 
en voor hoge kosten doordat mensen in een 
uitkeringssituatie terecht kwamen. Deze wet, 
ook wel in het kort Arbowet genaamd, is pas 
vanaf 1983 in stapjes ingevoerd. 
Na invoering is de Arbowet een aantal keren 
gewijzigd, maar de wet bestaat nog steeds. 

Veiligheid in beleid vastleggen (admi-
nistratie), de komst van de RI&E

Volgens de Arbowet moeten bedrijven en 
organisaties niet alleen zorgen voor de 
veiligheid en gezondheid van hun werkne-
mers, maar moeten ze dit ook beleidsmatig 
gaan doen, daar administratie voor voeren en 
daarover overleggen met hun medezeggen-

schap. 
In 1994 werd de Risico inventarisatie en 
evaluatie (RI&E) opgenomen in de Arbowet. 

Meer regels en in detail
Naast de Arbowet, werden nog meer regels 
opgesteld: de Arboregeling, de Arbobeleidsre-
gels enz. De aanwijzingen hoe de grootst 
mogelijke veiligheid van de werknemer en 
diens gezondheid konden worden bereikt, 
werden steeds gedetailleerder. Dit deed zich 
niet alleen op het vlak van arbeidsomstandig-
heden voor, maar ook bij andere wet- en 
regelgeving. Begin 21ste eeuw ontstond dan 
ook de wens om de regels te verminderen en 
meer verantwoordelijkheid bij werkgevers en 
werknemers neer te leggen. Ook voor wat 
betreft arbeidsomstandigheden. 

Minder regels, verantwoordelijkheid 
bij werkgever en werknemers

In de oude Arbowet- en regelgeving stonden 
middelvoorschriften en doelvoorschriften. In 
de middelvoorschriften stond in detail hoe de 
veiligheid moest worden geborgd. In de 
doelvoorschriften stond alleen welk doel 
bereikt moest worden. De wijze waarop het 
doel bereikt zou worden, mochten werkgevers 
en werknemers zelf bepalen. 

Voor het verminderen van de regels (deregule-
ring) werd gekozen de doelvoorschriften 
zoveel mogelijk te houden. Voor zoveel 
mogelijk risico’s moesten doelen bijvoorbeeld 
in de vorm van grenswaarden worden 
ingesteld. Op die grenswaarden kon de 
overheid (de Nederlandse Arbeidsinspectie) 
controleren. De regels die in Europa waren 
voorgeschreven zoals: de verplichting van het 
overleg met werknemers, de arbeidshygiëni-
sche strategie (eerst het risico verwijderen of 
verminderen met bronmaatregelen, kan dat 
niet of werken die nog niet voldoende dan 
collectieve maatregelen, daarna individuele 
maatregelen en als laatste persoonlijke 
beschermingsmiddelen), de RI&E, de verplich-
te deskundige ondersteuning bij het Arbobe-
leid en de handhaving door de Nederlandse 
Arbeidsinspectie gingen ook over van de oude 
naar de nieuwe Arbowet.
Werkgevers en werknemers kregen meer 
vrijheid om zelf Arbobeleid te vormen en uit te 
voeren en controleren. 

Extra aandacht voor veiligheid door 
wijzigingen in wet- en regelgeving

Bij elke wijziging van de Arbowet- en regelge-
ving was er extra aandacht voor de veiligheid 
en de gezondheid van de werknemers op het 
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Speciale dag voor veiligheid op het werk; maak werk van veilig werken
Workers ’  Memoria l  Day 28 apr i l :  ve i l igheid op het  werk centraal

werk. Werkgevers en werknemers en 
vakbonden overlegden met elkaar over het 
verbeteren van de veiligheid en gezondheid bij 
het werk. Zo was er het Arbeidsomstandighe-
denconvenant fysieke belasting bij Defensie 
net na de eeuwwisseling. Door het convenant 
zijn tilhulpmiddelen aangeschaft, trainingen en 
aanwijzingen gegeven voor beter (gezamen-
lijk) tillen, wordt bij de aanschaf van zaken 
rekening gehouden met eventuele noodzaak 
tot tillen (denk aan kleinere verpakkingen) enz.
Een aantal jaren daarna is gestart met het 
opstellen van Arbocatalogi voor Defensie. De 
onderwerpen waarvoor Arbocatalogi zouden 
worden opgesteld waren: 

• agressie en geweld; 
• tekenbeten en de ziekte van Lyme; 
• werken met/bij dieselmotorenemissie; 
• kunstmatige optische straling;
• elektro magnetische velden: 
• gevaarlijke stoffen;
• chroom 6;
• lasrook;
• werken op hoogte en 
• schadelijk geluid. 

Nu weer jaren verder worden de onderwer-
pen omgeschreven naar aanwijzingen van het 
Directoraat-Generaal Beleid/Directie Veiligheid 
binnen Defensie. De aanwijzingen die intern 
Defensie zijn goedgekeurd zijn op intranet te 
vinden.
naar voorschriften binnen  
Defensie. 

Toch nog veel arbeidsongevallen per 
jaar en veel overlijdens tijdens en 
door werk

Na zoveel jaren aandacht voor de veiligheid en 
gezondheid van werknemers tijdens en bij het 
werk zijn er toch nog veel werknemers die 
een ongeval krijgen of overlijden tijdens of 
door hun werk. 
Volgens de monitor arbeidsongevallen en 
klachten arbeidsomstandigheden van het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zijn in 
Nederland tussen 2015 en 2019 
meer dan 4000 arbeidsongeval-
len per jaar gemeld, waarbij 
rond de 70 met dodelijke afloop. 
In 2020 en 2021 lagen die 
aantallen lager doordat er 
minder of thuis werd gewerkt 
door corona. De grootste 
risicosectoren zijn: bouw; 
afvalbeheer; landbouw/
bosbouw en visserij; industrie; 
en vervoer en opslag. De 
ongevalstypen: ‘contact met 
bewegend object’, ‘vallen’ (niet 
van hoogte), ‘contact met 
bewegende delen van machine’ 

en ‘val van hoogte’ komen het meeste voor. 
Zij worden genoemd in 75% van het aantal 
arbeidsongevallen.

Naast de arbeidsongevallen overlijden elk jaar 
4000 (oud-)werknemers door hun werk. Dat is 
een heel hoog aantal. Dit is een schatting van 
het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezond-
heid en Milieu). Sommigen overlijden door 
een risico in dat jaar, sommigen na blootstel-
ling aan een gevaarlijke stof lang geleden. 
Ongeveer 3200 van de 4000 (oud-)werkne-
mers overlijden door een ziekte opgelopen op 
het werk. Zij overlijden meestal als ze al met 
pensioen zijn.

Defensie
Defensie wordt niet apart met aantallen 
ongevallen genoemd in de monitor van SZW. 
Dat betekent dat het er niet heel veel zijn. 
Toch vinden ongevallen ook bij Defensie 
plaats. Zijn het ernstige ongevallen dan 
worden deze onderzocht. Belangrijk is te 
weten wat fout is gegaan en hoe een dergelijk 
ongeval in de toekomst kan worden voorko-
men.

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is dat 
(wel/niet) anders. Daar moet volgens een 
werkvoorschrift gewerkt worden. Gaat daar 
iets fout, dan is er misschien niet direct een 
fysiek gevolg. Toch moeten deze incidenten 
gemeld worden. Door incidenten leert de 
organisatie (werkgever en werknemer) hoe 
het werken met of in de buurt van gevaarlijke 
stoffen beter en met de beste bescherming 
van de gezondheid van de werknemer kan. Zo 
kan zo veel mogelijk worden voorkomen dat 
de werknemer als gepensioneerde of eerder 
ziek wordt van blootstelling aan gevaarlijke 
stoffen tijdens zijn/haar werkzame leven bij 
Defensie.

In de volgende editie van ACOM Journaal 
meer over het beschermen van de gezond-
heid van de werknemer tijdens het werk.

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CZSK Kustwacht Nederland 9 mei Gesloten

CLSK Defensie Helikopter Commando (DHC) 9 – 12 mei Gesloten

CZSK Van Ghentkazerne 23 mei Gesloten

CLAS Ststcie 43 Mechbrig 27 – 30 juni 12 mei

CZSK P&O KM 11 juli  23 mei

CLAS Land Warfare Centre 5 juli Gesloten

CZSK Staf GC OEM 11 juli 23 mei

CZSK STC (Sea Training Command) 12 juli 23 mei

CLAS CIS Bn 25 – 27 juli 21 juni
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Tot twee keer toe stak covid een spaak in het 
wiel maar de organiserende Stichting Power 
of Freedom, onder aanvoering van luitenant-
generaal b.d. Mart de Kruif, gaf geen krimp. 
Die onversaagdheid gold met name ook voor 
de CEO Invictus Games Den Haag 2020, 
Conny Wenting, bij wie het nooit en te 
nimmer ontbrak aan een respectabele dosis 
motivatie en vertrouwen. 

De grondlegger van de Invictus Games, prins 
Harry, trotse veteraan (Afghanistan), stak in 
zijn dankwoord tijdens de finale op vrijdag-
avond 22 april 2022, zijn bewondering niet 
onder stoelen of banken: “Een ongelooflijke 
week”. 

‘Uniek evenement’
Covid drukte toch deels haar stempel op de 
vijfde editie van de Invictus Games in de zin 
dat een aantal deelnemende landen het liet 
afweten. Nieuw-Zeeland; Jordanië en 
Afghanistan. Het verstek van de helden uit die 
landen werd evenwel (ruimschoots) goed 
gemaakt door de onverwachte en verras-
sende komst van de sporters uit Oekraïne van 

wie sommigen letterlijk linea recta van het 
oorlogsfront kwamen.

Organisatievoorzitter Mart de Kruif had (in 
interviews met ACOM Journaal) strijk en zet 
beloofd dat ‘Den Haag’, ondanks of misschien 
wel dankzij twee keer uitstel, de kronieken 
zou halen als “een groots spektakel”. Een 
“uniek evenement, mooi en indrukwekkend 
met (militaire) muziek, speciale gasten en een 
heel apart en fantastisch decor in het stadion”. 
Hij had geen woord te veel gezegd. ‘Den 
Haag’ zette haar beste beentje voor en 
presenteerde de wereld een onvergetelijke 
week. Een sportweek met indrukwekkende, 
bewondering afdwingende prestaties van 
sporters die hun grenzen verlegden onder het 
toeziend oog van friends & family en op de 
slotdag van een enthousiaste koning Willem-
Alexander. 

Prinselijk advies en dankbaarheid 
organisatie

Uit twintig landen waren 500 mentaal of 
fysiek gewond geraakte militairen/veteranen 
naar Den Haag gereisd om het in het Zuider-
park tegen elkaar op te nemen in tien takken 
van sport. Binnen- en buitensporten waaron-
der atletiek; indoor-roeien; rolstoelbasketbal; 
zitvolleybal; wielrennen en zwemmen. 

De prinselijke initiatiefnemer van de Invictus 
Games gaf de sporters onder meer het 
volgende advies mee: “Bottel de herinnerin-
gen en gevoelens van deze week. Jullie 
hebben het gedaan, jullie hebben je doelen 
bereikt, jullie hebben je familie blij gemaakt. 
En jullie vertrekken sterker dan toen jullie hier 
aankwamen.”
Dankbaarheid overheerste bij De Kruif en zijn 
team. “We zijn er vooral heel erg blij mee dat 
het ons is gelukt om de deelnemers aan de 
Invictus Games, en de family &friends, 
centraal te stellen. Dat was vanaf het begin 

De Invictus Games Den Haag 2022 (oorspronkelijk 2020) gaan met circa 
100.000 bezoekers de boeken in als een groot succes. Ruim 5000 

bezoekers bezorgden op de slotdag de deelnemende Invictus-helden een 
ovationeel applaus. De Haagse band Di-rect, inmiddels een vaste 

‘veteranenwaarde’, zorgde met een onvervalste singalong voor kippenvel, 
ontroering en tranen. 

S p o r t i e v e  a f s l u i t i n g  I nv i c t u s  G a m e s  D e n  H a a g  2 0 2 2 

Geslaagd en indrukwekkend  spektakelstuk in het Zuiderpark
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het uitgangspunt, en we hebben dat gelukkig 
vol kunnen houden. Juist dat heeft ons veel 
waardering opgeleverd”, constateerde de 
organisatievoorzitter niet zonder trots. 

Buitenlandse teams vol lof
Ook de teammanagers waren stuk voor stuk 
vol lof over ‘Den Haag’. “We hebben een 
geweldige tijd in Den Haag gehad”, stak 
teammanager Hannah Lawton van Team UK, 
de loftrompet over de organisatie. Dat de 
sporters zo centraal stonden, deed ons veel 
goed. Ze voelden zich soms absolute sterren. 
Dat de Nederlandse organisatie voor een 
compacte opzet had gekozen, met vrijwel alle 
accommodaties op één park, droeg bij aan 
het succes. Dat verdient navolging. Ik zou dat 
de organisaties van de volgende Invictus 
Games mee willen geven.”

Scheutig met hun loftuitingen waren ook de 
Amerikanen. Travis Claytor van Team USA: 
“Wij vonden Den Haag de perfecte setting, 
een nieuwe standaard. We hebben deze 
week geconstateerd dat een flink aantal van 
onze medesporters daadwerkelijk stappen 

heeft gezet op weg naar met name mentaal 
herstel. Dat is voor ons de grote winst van 
deze Invictus Games. De kameraadschap 
tussen de verschillende landen was boven-
dien groot.”

Mondiale bekendheid Den Haag
Burgemeester Jan van Zanen van de Hofstad 
keek dan ook met voldoening terug op het 
internationale evenement dat zijn stad ook op 
dit specifieke sportgebied mondiaal bekend-
heid schonk. “Gewonde veteranen, hun 
vrienden en familie van over de hele wereld 
ontmoetten elkaar, vonden herkenning en 
erkenning door de sport. Toeschouwers lieten 
zich inspireren door de veerkracht en het 
doorzettingsvermogen van de deelnemers. 
De omstandigheden waarin hun thuisland 
verkeert, maakte de aanwezigheid van de 
Oekraïense ploeg zeer bijzonder en toont de 
waarde van de Games”, stelde de burgervader 
in een interview vast. 

De Stichting Power of Freedom, het organisa-
tiecomité van de vijfde Invictus Games editie, 
mag ook zeer tevreden zijn over de groeiende 
mondiale mediabelangstelling. De televisie-
uitzendingen bij de BBC en in eigen land bij 
de NOS werden druk bekeken. 

De volgende Invictus Games worden volgend 
jaar (2023) gehouden in Düsseldorf van 9 tot 
16 september. ‘A Home for Respect’ (Sum-
mer Of Respect). Zie ook: https://invictus-
games23.de/ 

S p o r t i e v e  a f s l u i t i n g  I nv i c t u s  G a m e s  D e n  H a a g  2 0 2 2 

Geslaagd en indrukwekkend  spektakelstuk in het Zuiderpark

Foto's: Getty Images for Invictus 

Games; Defensie; Jan Kropf

‘Veiligheid Nederland op het spel 
door toenemende Russische dreiging’

De veiligheidssituatie van Europa en Nederland is ingrijpend beïnvloed 
door de Russische oorlog tegen Oekraïne. De dreiging van Rusland waar-

voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) herhaaldelijk 
gewaarschuwd heeft in zijn jaarverslagen, is nu manifest geworden. 

In zijn Openbaar Jaarverslag 2021 waar-
schuwt de MIVD andermaal voor de Russi-
sche dreigingen op tal van gebieden gefocust 
op Nederland. Zo is de Russische militaire 
inlichtingendienst Glavnoje Razvedyvatelnoje 
Oepravlenije (GROe) zeer actief (geweest) op 
het gebied van cyberspionage. 

De GROe-activiteiten betroffen onder meer 
het hacken van “Nederlandse routers (-) van 
het midden- en kleinbedrijf en privépersonen”, 
constateerde de MIVD. Maar ook overheden, 
internationale denktanks, defensieleveran-
ciers, ngo’s en diplomaten waren het doelwit 
van de Russen. 

Bijdragen aan weerbaarheid 
Nederland

Niet alleen digitaal, in cyberspace, vormen de 
Russen een reële bedreiging voor de Neder-
landse veiligheid. In 2021 zag de MIVD 
toenemende activiteiten van de Russische 
marine in de Noordzee. “Dit komt niet alleen 
door de groei van de vloot, maar is ook een 
militair strategische boodschap.” De ongebrui-
kelijke openheid die de MIVD in zijn jaarver-
slag betracht is “een bewuste keuze” 
waarmee wordt bijgedragen aan “de weer-
baarheid van Nederland”, aldus de directeur 
MIVD, generaal-majoor drs. Jan R. Swillens.
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Snelle lancering door covid lang uitgestelde 
AMI Military App nu eerste prioriteit

Apostolat Militaire International (AMI), de mondiale lekenorganisatie van 
en voor katholieke militairen, moest de afgelopen coronajaren, voor wat 

betreft de ontplooiing van activiteiten genoegen nemen met de back 
burner, - een laag (sudder)pitje, zogezegd. 

De organisatie ging noodgedwongen in de ‘vrij-
loopstand’. Zo werd de lancering van de uiterst 
belangrijke ‘AMI Military App’ tot twee keer 
toe uitgesteld. De officiële presentatie staat nu 
gepland rond de Militaire Lourdes Bedevaart 
die, weer in traditionele (post-covid) opzet, voor 
de maand mei op de agenda staat. 

Verklaring van Londen
Het zat, zeker in dit opzicht, viceadmiraal b.d. 
Matthieu Borsboom niet mee, amper twee jaar 
AMI-president toen de pandemie uitbrak. Het 
uitvoerend comité van AMI1 onder zijn leiding 
zag zich, tot twee keer toe, genoodzaakt het 
aftellen voor de lancering van de AMI app af te 
breken. 

Hetzelfde lot was in feite ook de Verklaring van 
Londen (Declaration of London; https://tinyurl.
com/3urnjby8) beschoren, die een lang wor-
dingstraject kende. Intensief, diepgaand denk-
werk gepaard aan noeste tekstuele arbeid van 
een internationale werkgroep onder aanvoering 
en (tekst) eindredactie van emeritus hoogleraar 
Fred van Iersel, resulteerde in de Verklaring 
die vorig jaar werd geaccordeerd en aangeno-
men. Een gewichtig document dat “de nieuwe 
militaire inzichten (behelst) alsook een analyse 
van de ontwikkelingen in de wereld vanuit 
het perspectief van het evoluerende kerkelijk 
denken over vrede en veiligheid.”

Ofschoon COVID-19 de lancering en bespre-
king (zowel in AMI-verband als op nationaal 
niveau van de lidstaten) van de Verklaring van 
Londen lelijk in de wielen reed, is en wordt 
ze al wel op diverse niveaus praktisch toege-
past. De eerste keer dat de Verklaring in de 
praktijk uitkomst bood, was bij een onderhoud 
tussen admiraal Borsboom en de kardinaal-
staatssecretaris Pietro Parolin2, drie dagen 
na de Russische invasie in Oekraïne. Voor de 
‘Verklaring over Oekraïne’ (https://tinyurl.com/
pwvk6h7c) bleek ‘Londen’ als het ware een 
afgemeten richtsnoer. “Het denkwerk besteed 
aan de ‘Declaration’, zien we terug in de Oekra-
ine verklaring”, verduidelijkt de AMI-voorman. 
“Het unieke van onze organisatie is dat wij ‘het 
militaire en het gelovige’ bij elkaar brengen. 

Wij zijn zowel van het zwaard als van de Bijbel; 
dat zit in ons als AMI, en die twee entiteiten 
brengen we bij elkaar.”

Officiële lancering app
De Verklaring van Londen biedt onder meer 
handvatten ten behoeve van (nationale en 
internationale) discussies over moderne 
oorlogsvoering. Conflicten waarbij gebruik 
gemaakt wordt van artificial intelligence (AI); 
autonome wapensystemen, killer robots etc. 
Voor Nederland voorziet het ook in de mogelijk-
heid om inzicht te krijgen in de ontwikkeling 
van het denken ten Vaticane over oorlog en 
vrede, het gebruik van (kern)wapens etc. Met 
name ministeries als Defensie en Buitenlandse 
Zaken kunnen daar hun voordeel mee doen. 

Van wezenlijk belang is uiteraard ook dat de 
Verklaring “zo benaderbaar mogelijk” gemaakt 
wordt voor de (individuele) rooms-katholieke 
c.q. christelijke militair. Voor de militair ‘op de 
werkvloer’ is dan ook een vereenvoudigde 
korte, bondige versie voorradig. Niettemin zijn 
de makers erin geslaagd de essentie van de 
Verklaring te verwerken in de teksten waarover 
de militaire app beschikt. “Dat was nog een 
hele uitdaging”, beaamt Borsboom, “gezien 
de vele onderlinge verschillen in cultuur, 
denken etc. Maar het is ons toch gelukt, denk 
ik, op basis van de vele gesprekken die we 
op internationaal niveau gehad hebben met 
diverse militairen van alle rangen en standen 
en krijgsmachtdelen. In die gesprekken zijn tal 
van vragen van hun kant aan de orde geweest 
waarvan de uitkomsten ook weer in de app 
verwerkt konden worden.”

In de militaire app is ook ‘gereedschap’ 
voorradig om met elkaar, bij afwezigheid van 
een priester c.q. een geestelijk verzorger te 
velde, een gebedsdienst of andere vorm van 
bezinning te kunnen houden. Maar ook voor 
aalmoezeniers biedt de ‘gelaagde’ app een 
goed voorziene ‘bibliotheek’ aan verdiepende 
teksten aangevuld met brondocumenten. 
De AMI-president vindt het dan ook een pijnlijk 
en vervelend malheur dat de app een half jaar 
na het gereedkomen nog altijd niet officieel 

1 Viceadmiraal b.d. Matthieu Borsboom de gekozen president (voor de eerste keer uit NL). Hij stelde twee vicepresidenten 

(eveneens uit NL) aan te weten: KTZ b.d. Frank Marcus en AOO (CLAS) Ferry Thannhauser. De gekozen secretarisgeneraal is kolonel 

Domenico D’Ortenzi (IT). De door hem aangestelde assistent secretarisgeneraal is sergeantmajoor Mario Ciccotti (IT). Verder de 

penningmeester (treasurer) AOO Vicenzo Damiano Pandolfo (IT). Geestelijk adviseur namens het Vaticaan is brigadegeneraal b.d. 

Father Patrick J. Dolan (VS). 
2 De functie van kardinaal-staatssecretaris is vergelijkbaar met die van een minister-president.

AMI-president Matthieu Borsboom wil in post-pandemie periode doorpakken
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3 De Abu Ghraibgevangenis (-) was een beruchte gevangenis in Irak, in Abu Ghraib, een voorstad van Bagdad.

(-) Extreme vormen van martelingen en executies waren er aan de orde van de dag. Na de inval van Amerika in Irak, kwam de gevangenis in 2004 in het 

nieuws toen foto's over de mensonterende behandeling van Iraakse gevangenen door leden van het Amerikaanse leger openbaar werden gemaakt. (Bron: 

https://bit.ly/3vvtdc9) 

gelanceerd is. “Dat zou vorig jaar 
al, met de schriftelijke zegen van 
de paus, in Lourdes gebeuren. 
Maar wegens COVID-19 werd de 
Lourdes bedevaart afgelast. Een 
geplande daaropvolgende presen-
tatie, centraal vanuit het Vaticaan, 
in het kader van ons strategisch 
communicatieplan, leed ook weer 
schipbreuk door de Russische inva-
sie van Oekraïne. We onderzoeken 
nu of het tijdens de komende Mili-
taire Lourdes Bedevaart (13-15 mei 
2022) kan plaatsvinden, begeleid 
door een videopresentatie vanuit 
Rome door kardinaal-staatssecre-
taris Parolin.”

Beleidsvisie ‘Expanding 
Circles’

Viceadmiraal b.d. Matthieu J.M. 
Borsboom (63) wist, toen hij 
vier jaar geleden gevraagd werd 
voor de functie van president, bij 
wijze van spreken geen jota van 
Apostolat Militaire International, 
de mondiale lekenpastoraatorga-
nisatie voor katholieke militairen. 
De gewezen Commandant Zee-
strijdkrachten (CZSK) 2010-2014, 
kon zich evenwel vrij snel “een 
uitvoerig beeld vormen over AMI” 
tijdens de jaarconferentie van 
2016, die van 18-23 september in 
Vught (Noord-Brabant) werd ge-
organiseerd onder gastheerschap 
en schutse van de ACOM. Met 
een gedegen snelcursus (onder 
meer de katholieke sociale leer) 
van emeritus hoogleraar Vraagstuk-
ken geestelijke verzorging bij de 
krijgsmacht, Fred van Iersel als 
fundering, wist Borsboom zijn pre-
sidentsbagage rap aan te vullen. 
“Ik had al wel een vrij goed beeld 
hoe AMI er voor stond. Het ging 
er nu om onze visie te formuleren; 
hoe ons zichtbaar te maken voor 
die omvangrijke groep katholieke/
christelijke militairen in de wereld 
en het invullen van de strategische 
component. We hebben toen een 
omvattend visiedocument opge-
steld, een strategie- en actieplan 
voor de periode 2018-2021 met als 
leidmotief de onzekere geopoli-
tieke toestand in de wereld. Welke 
veranderende rollen betekenen die 
ontwikkelingen, ook in religieus 
perspectief, voor de krijgsmacht.”

In de afgelopen vier jaar heeft de 
internationale organisatie van mili-
tair lekenpastoraat AMI, zich onder 

het presidentschap van Matthieu 
Borsboom meer gefocust op haar 
missie. Aangestuurd door het uit-
voerend comité is, in nauw overleg 
met de landen - de ruggengraat 
van de lekenorganisatie -, “een 
heel palet aan concrete acties 
uitgezet”. De basis van die acties 
vormt het beleidsplan ‘Expanding 
Circles’ (Concentrische Cirkels) 
behelzende de concentrische 
‘schillen’ in het publieke en private 
milieu van de katholieke/christelijke 
militair. “Het handelen van de indi-
viduele militair kan effect hebben 
op strategisch niveau. Een voor-
beeld daarvan is de Abu Ghraib-
gevangenis3. Het handelen op 
strategisch niveau kan ook effect 
hebben op de individuele militair. 
Neem bijvoorbeeld het denken in 
het Vaticaan over het bezit/gebruik 
van kernwapens. Voor de NAVO 
is het bezit van kernwapens een 
hoeksteen van de afschrikkings-
strategie”, legt Borsboom uit. 

“Daarnaast zijn we concreet aan 
de rit gegaan met contacten en 
connecties, toenadering zoeken 
tot de orthodoxie en de oecume-
ne. Ook het werken aan het meer 
ingebed zijn in het Vaticaan; niet 
alleen verslag uitbrengen maar ook 
aan het werk gaan met de verschil-
lende dicastries en pontifical coun-
cils. Dat wil zeggen in verschil-
lende werkgroepen participeren 
en activiteiten ontplooien op het 
forum van katholieke ngo’s. En dan 
is er natuurlijk de app die al enige 
tijd klaarligt om gelanceerd te wor-
den. Wat men dus gezien heeft in 
de afgelopen jaren is een duidelijk 
gearticuleerde koers die versneld 
wordt afgelegd; de zichtbaarheid 
is vergroot en daarmee, hopelijk 
ook het draagvlak. De laatste twee 
jaar werden helaas gekenmerkt 
door het maken van passen op de 
plaats door covid, maar we hebben 
elke gelegenheid te baat genomen 
om bijvoorbeeld digitaal toch activi-
teiten te ontplooien en, noem het 
maar, consoliderend onderhoud te 
plegen.” 

Snel schakelen naar ‘digi-
taal’

In die ‘hybride periode’ van 
relatieve ‘fysieke’ inactiviteit was 
een van de grote uitdagingen 
het betrokken en gecommit-
teerd houden van iedereen in de 

vrijwilligersorganisatie die AMI nu 
eenmaal is. Het gaat immers om 
mensen die zich naast hun regu-
liere werkzaamheden en activitei-
ten, om niet inzetten voor AMI. 
“Dat was best een uitdaging”, kijkt 
de president terug. “Wij waren 
voor de pandemie toesloeg best 
op stoom naar mijn overtuiging. 
Covid betekende bijstellen van de 
ambities, conferenties die afgelast 
moeten worden, geen kansen dus 
om mensen te rekruteren en in 
de coulissen van zo’n vijfdaagse 
conferentie te overleggen. Als je 
elkaar twee jaar niet in levenden 
lijve ziet en spreekt, wordt het echt 
lastig voor zo’n organisatie die het 
moet hebben van haar vrijwilligers. 
We zijn er toch goed doorheen ge-
komen door snel te schakelen naar 
digitaal. Al die contacten met het 
Vaticaan, de katholiek geïnspireer-
de ngo’s, met organisaties als de 
Duitse Gemeinschaft Katholischer 
Soldaten (GKS), Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Soldaten (AKS) 
in Oostenrijk, met de broeders en 
zusters van de wereldwijde pro-
testantse communities, hebben 
we, op structurele basis, digitaal 
gecontinueerd. Daardoor hebben 
we die connectiviteit niet verloren. 
Maar een Teams-meeting van een 
paar uur is toch wel wat anders 
dan vijf dagen in een gastland 
confereren.”

Maar hoe staat het dan nu met de 
al geplande acties? 

“We hebben, om te beginnen, van 
de ‘Via Crucis 2022’ in Rome, een 
video gedeeld op ons YouTube 
kanaal4: militairen en geestelijk 
verzorgers uit veertien landen 
die daar hun eigen invulling aan 
hebben gegeven. Op de agenda 
staan verder de Internationale 
Dag van het Gezin ofwel Wereld 
Familiedag, de Wereldjongeren-
dagen in Lissabon, Portugal. We 
zijn daarnaast bezig contacten te 
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leggen met de orthodoxie. Daar 
gaan we de komende conferen-
tie over spreken, - die wordt van 
21-26 augustus a.s. gehouden in 
St. Mary’s University, Londen. Het 
thema is ‘moral injury’. Verder gaan 
we onderzoeken of we niet, met 
elkaar, pelgrimages à la Lourdes 
kunnen organiseren. Let wel, het 
is (nog) geen actiepunt maar nog 
het aftasten van de mogelijkheden 
van een initiatief dat in Engeland 
recent een succes is gebleken. 
Denk bijvoorbeeld aan militairen 
van verschillende landen die een 
stukje naar Santiago de Compos-
tela gaan lopen. Helaas is geld 
altijd wel een issue voor ons, - we 
hebben niet veel geld, we zijn een 
vrijwilligersorganisatie, het organi-
seren van evenementen vergt dan 
ook veel energie van de mensen.”

Bereiken katholieke/christe-
lijke militairen

Als president van de wereldorga-
nisatie voor militair lekenpastoraat 
ziet admiraal b.d. Borsboom zich 
wel eens genoodzaakt uit te leg-
gen dat hij, weliswaar afkomstig 
uit Nederland, niet verantwoorde-
lijk is voor de NL-delegatie van AMI 
- dat ligt bij het land. Ook merkt hij 
dat bij vragen of verzoeken vanuit 
AMI, door de landen toch, zij het 
vanuit de ooghoeken, gekeken 
wordt of het land van de president 
dat allemaal ook wel op orde heeft. 
“Maar ik denk dat we ons als 
Nederland absoluut niet hoeven te 
schamen”, stelt de preses gerust 
vast. “Nederland is altijd zeer goed 
vertegenwoordigd op conferenties 
en andere activiteiten van AMI. Er 
is een goede samenwerking tus-
sen het ordinariaat, de geestelijke 
verzorging en de lekencontingen-
ten. Want laten we niet vergeten 
dat AMI een organisatie van 
leken is. Daarom is ACOM in dit 
verband ook belangrijk. Helaas is 
de nationale conferentie die in Ne-
derland zou worden georganiseerd 
tot twee keer niet doorgegaan 
vanwege covid. Daaraan blijven 
werken is dus wel aan de orde nu. 
En dat is ook mijn oproep aan de 
Nederlandse tak van AMI.”

Bij Apostolat Militaire International 
zijn mondiaal lekenorganisatie van 
katholieke militairen aangesloten. 
Thuisfrontorganisaties als de Oos-
tenrijkse AKS of GKS in Duitsland. 
Dat de ACOM als vakbond van 
militairen voor Nederland officieel 
lid is van AMI, wil in het buitenland 
hier en daar wel eens tot optrek-
ken der wenkbrauwen aanleiding 
geven. Een vakbond en niet eens 
louter katholiek maar algemeen 
christelijk? “Dat moet je af en toe 
eens uitleggen in AMI en daarna 
begrijpt iedereen het wel”, verhel-
dert Borsboom. “Ieder land heeft 
nu eenmaal een andere construc-
tie. Zo kennen sommige landen 
geen Militair Ordinariaat, - over 
de hele wereld zijn er, geloof ik, 
maar zesendertig landen met een 
Militair Ordinariaat. Wat ons betreft 
maakt het niet zoveel uit hoe, zeg 
maar, dat soort zaken gestructu-
reerd zijn onder de motorkap. Het 
gaat ons om het bereiken van de 
katholieke c.q. christelijke militai-
ren.”

Budget AMI en fraaie verge-
zichten

Nederland mag dan, vertegen-
woordigd door de ACOM, fier lid 
zijn van AMI, de jaarlijkse financi-
ele bijdrage aan de instandhouding 
van de organisatie is 800 euro. 
Financieel wordt de AMI-leiding 
(“de Presidency”) jaarlijks wel on-
dersteund met “een stevig budget 
vanuit het ‘zendende’ land”, - in dit 
geval Nederland. Een soortgelijke 
ondersteuning geniet overigens 
ook het Secretariaat vanuit Italië 
als zijn ‘zendende’ land. “Wij zijn 
de Militaire Ordinariaten daarvoor 
erkentelijk”, benadrukt Borsboom. 
De AMI-president ziet fraaie verge-
zichten voor zijn “heel mooie club 
met veel groeipotentieel. Maar we 
hebben wel mensen, individuen, 
nodig die er mede hun schouders 
onder willen zetten. Daarvan hangt 
de mooie toekomst die AMI voor 
zich heeft, af: de inzichten; energie 
en creativiteit van individuen, van 
vrijwilligers. Het soort van vraag-
stukken waar wij mee bezig zijn 
beperkt zich niet tot het katholieke 
c.q. christelijke deel van de be-
volking maar ze gaan over zinge-
ving; de complexiteit van morele 
ethiek; allerlei vraagstukken in het 
domein van buitenlandse zaken en 
defensie, - dat neemt alleen maar 
toe. Het belang van een goede 
advisering en positionering in ver-
band met al die vraagstukken zal 
bijgevolg alleen maar toenemen”, is 

zijn stellige overtuiging. 

Hoe lang heeft u nog te gaan als 
voorzitter van deze ‘mooie club’?

“Normaal beloopt het voorzitter-
schap drie jaar, maximaal negen 
jaar doordat je twee keer voor 
een termijn van drie jaar herkozen 
kunt worden. In mijn geval deed 
zich na twee jaar covid voor. Het 
Vaticaan heeft toen verzocht c.q. 
opgedragen een jaar te verlengen. 
Maar omdat covid bleef aanhou-
den werd gezegd dat steeds 
weer verlengen niet goed is voor 
het mandaat. We hebben toen 
een verkiezing georganiseerd 
voor een tweede termijn voor de 
president, de secretarisgeneraal 
en de treasurer. Als die tweede 
termijn erop zit dan zijn we zeven 
jaar in functie. Of ik dan voor een 
derde termijn ga? Dat weet ik niet. 
Laat ik eerst nou maar die tweede 
termijn afmaken. Het is weliswaar 
een mooie, uitdagende functie 
maar het is ook niet niks, om het 
zo te zeggen.” 

Maar u voelt zich als voorzitter als 
een vis in het water, zo te horen?

“Ja, ik ken het internationale 
kerkelijke en militaire reilen en 
zeilen. Internationaal heb ik op tal 
van niveaus met militairen uit vele 
landen mogen werken. Niet alleen 
binnen de NAVO maar ook daarbui-
ten, dat brengt natuurlijk het varen 
over de wereldzeeën in, zeg maar 
de rollen van koopman, krijger, 
diplomaat, met zich mee. Ik ken 
de kerk. Als actief katholiek ken 
ik ook die internationale wereld 
van de geestelijke verzorging, om 
het zo te noemen. Die mondiale 
entiteiten komen allemaal samen 
in AMI. Dus ja, - als een vis in 
het water. Maar het gaat niet om 
mij; het gaat om het spiritueel en 
praktisch ondersteunen van al die 
militairen wereldwijd die zowel het 
zwaard als de Bijbel dragen. Dat is 
de essentie!”

4 https://bit.ly/3vtwCbh
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Samenwerking Defensie, Buitenlandse Zaken en Just i t ie  en Vei l igheid

Nederlands forensisch team 
naar Oekraïne voor 
onderzoek oorlogsmisdaden
Een Nederlands forensisch opsporingsteam is naar (het oorlogsgebied in) Oekraïne gereisd om 

daar bewijsmateriaal te verzamelen voor onderzoek naar oorlogsmisdaden en andere strafrech-
telijke zaken. Het team van medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) wordt bijge-
staan door experts van andere Defensieonderdelen en van het Nederlands Forensisch Instituut.

Oekraïne heeft het Internationale Strafhof in 
Den Haag en de EU gevraagd om ondersteu-
ning bij het eigen onderzoek naar oorlogsmis-
drijven gepleegd in de oorlog waarin het land 
is gestort. Het kabinet heeft besloten hieraan 
gehoor te geven en Nederlandse forensische 
en opsporingsexperts ter beschikking te 
stellen van Kiev. 

De ministeries van Defensie, Buitenlandse 
Zaken en Justitie en Veiligheid slaan hierbij de 
handen ineen. De Nederlandse deskundigen 
zijn in Oekraïne actief onder auspiciën van het 
Internationaal Strafhof.

Geld en personeel
Nederland is overigens in internationaal 
verband al op diverse niveaus actief bij 
onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne 
en bij het tegengaan van straffeloosheid. Het 

Internationaal Strafhof krijgt van ons land een 
financiële bijdrage en personele assistentie. 
Nederland heeft zich ook ingespannen voor 
het optuigen van een VN-onderzoekscommis-
sie die zich met bewijsgaring bezighoudt. Ook 
wordt het veldkantoor van het VN Mensen-
rechtenagentschap dat alert is op mensen-
rechtenschendingen, gefinancierd. 

Het forensisch opsporingsteam wordt in 
principe ingezet voor een periode van twee 
weken. De werkzaamheden vinden plaats op 
diverse locaties in de regio Kiev. Naast 
forensische opsporingsambtenaren bestaat 
het team van ongeveer 30 personen uit 
rechercheurs van de Koninklijke Marechaus-
see, explosieven opruimingsexperts, medisch 
personeel, een tolk en leden van de Brigade 
Speciale Beveiligingsopdrachten.

ACOM-leden onderscheiden 
in de Orde van Oranje Nassau

Bij de lintjesregen van dit jaar zijn drie leden van de ACOM door Zijne 
Majesteit de Koning onderscheiden. De leden die deze eerbetuiging ten deel 

vielen zijn: R.C.J.M. Nettekoven, R.B. Sonder en H.J.H. Goetzee.

•  ACOM-lid LTZ1 Goetzee, kreeg de onder-
scheiding van Lid in de Orde van Oranje 
Nassau met de zwaarden.

•  ACOM-lid Sergeant-majoor Nettekoven 
werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau met de zwaarden. 

•  ACOM-lid Sonder, inmiddels gepensio-
neerd, werd ‘geslagen’ tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 

De gedecoreerden Nettekoven en Sonder 
waren met “een zeer overtuigend verhaal” 
naar de Frederikkazerne in Den Haag gelokt. 

Daar kregen ze een ‘verrassingsonthaal’ van 
familie, vrienden en collega’s alsook van 
staatssecretaris van Defensie Christophe van 
der Maat die de lintjes opspeldde. Wegens 
een NAVO-vergadering in Duitsland moest 
minister van Defensie Kajsa Ollongren verstek 
laten gaan. 

De ACOM feliciteert de leden Goetzee, 
Nettekoven en Sonder van harte met hun 
onderscheiding. Proficiat!

A L G E M E E N
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Veranderingen?
Contact DFD

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

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

SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar. 

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

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

informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

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

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

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

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

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

aangepast aan de nieuwe situatie.

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

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

Storm op komst? Gaat u op uitzending of 
oefening? Of gaat u uit dienst? Een woning 
kopen of verhuizen? Krĳ gt u een kind? Een 
schade? Gaat u binnenkort samenwonen of 
trouwen of juist scheiden?
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S O D
Gemeenschappel i jke communicat ie  vakbonden en Defensie

Voortgang 
Arbeidsvoorwaarden

Op 12 april jl. hebben de vakbonden en Defensie de onderstaande tekst over de 
voortgang van de arbeidsvoorwaarden gecommuniceerd.
De vakbonden en Defensie begrijpen dat het lang lijkt te duren voor er resultaat is. 
Daarom laten de partijen nu weten dat de gesprekken in volle gang zijn en er 
vooruitgang wordt geboekt op weg naar een akkoord.

De onderhandelaars zijn zich 
ervan bewust dat veel medewer-
kers denken: ‘Er ligt, naast de 
reguliere arbeidsvooorwaarden-
ruimte die Defensie jaarlijks krijgt, 
500 miljoen euro op tafel, regel 
dat dit geld snel bij ons terecht-
komt.’ Dit is alleen niet zo 
gemakkelijk. Er is inderdaad 500 
miljoen euro beschikbaar. Het 
geld is niet alleen bedoeld voor 
achterstallig onderhoud aan de 
arbeidsvoorwaarden. Het is ook 
bestemd om ze te moderniseren 
en om een nieuw loongebouw 
voor militairen te bekostigen. Het 
oude dateert uit 1917 en is 
dringend aan herziening toe. Dat 
vraagt om fundamentele keuzes. 
Gebeurt dat nu niet goed, dan 
zorgt dat voor problemen in de 
toekomst. 

Het is bekend dat de situatie voor 
grote groepen medewerkers 

nijpend is. Bij de vakbonden, maar 
ook binnen Defensie zijn de 
afgelopen weken alarmerende 
berichten binnengekomen. 
Bijvoorbeeld van groepen militai-
ren en burgerambtenaren die 
vanwege stijgende prijzen moeite 
hebben om maandelijks rond te 
komen. De urgentie om knopen 
door te hakken en tot resultaat te 
komen wordt door zowel de 
vakbonden als Defensie gevoeld. 
Maar voor een goed loongebouw 
in de toekomst is het nu nodig om 
goede doordachte keuzes te 
maken.

Kost tijd
Het gaat om keuzes die normaal 
gezien veel meer tijd in beslag 
nemen. Toch hebben de partijen 
besloten om de uitdaging aan te 
gaan om snel tot een resultaat te 
komen. Het doel is dat zo snel 
mogelijk een aanzienlijk deel van 
het beschikbare geld bij de 
medewerkers terechtkomt.

Complex rekenwerk
Er moeten nog ingrijpende 
besluiten worden genomen. 
Bijvoorbeeld over het aantal 
treden per rang in een nieuw 
loongebouw. Ook op het gebied 
van toelagen staan de partijen 
voor belangrijke keuzes. Bij de 
verschillende opties komt 
tussentijds ook nog eens veel 
complex rekenwerk kijken. Het 
moet duidelijk zijn waar het geld 
bij welke maatregel precies 
terechtkomt.

Loonzakje
Alle genoemde keuzes zijn van 
invloed op het percentage van die 
500 miljoen euro dat direct in het 
salaris komt. De keuzes zijn ook 
bepalend voor hervorming van het 
loongebouw, het toelagenstelsel 
en andere onderwerpen. Denk 
bijvoorbeeld aan plaats- en 
tijdonafhankelijk werken.

Goede sfeer
De komende weken werken de 
partijen verder om tot een 
resultaat te komen. Positief is dat 
de gesprekken constructief en 
positief van aard zijn en in een 
goede sfeer verlopen. Dit sterkt 
de partijen in de overtuiging dat er 
een onderhandelaarsresultaat is 
te bereiken. De wens is dit zo 
snel mogelijk te bekrachtigen in 
het Sector Overleg Defensie en 
voor te leggen aan de achterban.

Commentaar ACOM

We hadden u graag op dit 
moment nader willen informeren 
over de huidige stand van zaken 
aangaande de arbeidsvoorwaar-
den. Wij houden ons echter aan 
de afspraak dat er gedurende het 
lopende proces van de arbeids-
voorwaarden niet gecommuni-
ceerd wordt over proces, inhoud 
of agenda, anders dan door een 
gezamenlijke communicatie.
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Het betrof hier een tweede pijler-pensioen-
voorziening waar Defensie en vakbonden in 
2018 een afspraak over hebben gemaakt. 
Destijds heeft Defensie daarvoor een 
overeenkomst afgesloten met Loyalis. 

De eerste pijler is het wettelijke pensioen, 
bijvoorbeeld de AOW. De tweede pijler is het 
aanvullende pensioen dat op de een of andere 
manier door de werkgever (mee-)gefinancierd 
wordt bijvoorbeeld uw pensioen bij ABP. De 
derde pijler is het aanvullende pensioen dat u 
zelf volledig privé opbouwt bijvoorbeeld door 
middel van pensioensparen. 

De voorwaarden van de overeenkomst tussen 
Defensie en Loyalis hadden een looptijd t/m 
31 december 2021. Na deze datum bestond, 
afhankelijk van de situatie, de mogelijkheid 
om de voorwaarden aan te passen. Op 1 mei 
2019 is Loyalis overgenomen door ASR 
Nederland N.V. (ASR). In de zomer van 2021 
heeft ASR bij Defensie aangegeven dat 
bepaalde contractvoorwaarden en uitvoe-
ringsprocedures uit de overeenkomst tussen 
Defensie en Loyalis niet onder dezelfde 
condities voortgezet zouden kunnen worden. 

ASR deed daarbij een aanbieding voor een 
nieuwe overeenkomst met aangepaste 
voorwaarden die op 1 januari 2022 zou 
ingaan. Deze voorwaarden weken op enkele 
punten af van de eerdere overeenkomst. 
Hierbij werden ook de premietarieven 
aangepast. Voor deelnemers vanaf 27 jaar liep 
de premie (aanzienlijk) op. In februari van dit 
jaar heeft Defensie de deelnemers laten 
weten dat er een nieuw contract was 
afgesloten. Dit contract is per 1 januari 2022 
ingegaan en geldt voor iedereen die t/m 31 
december 2021 deelnemer was in de 
ANW-hiaatpensioenregeling. In dat bericht 
was tevens opgenomen dat deelnemers aan 
de ANW-aanvullingspensioenregeling, 
desgewenst, met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2022, hun deelname konden beëindi-
gen. 

Het met terugwerkende kracht beëindigen 
van de deelname, waarbij de premie die is 
betaald na 1 januari 2022 zou worden terug 
betaald, kon in eerste instantie tot 31 maart jl. 

worden ingediend. De deelnemers zouden 
geïnformeerd worden door ASR over de wijze 
waarop dit zou moeten plaatsvinden. Deze 
informatie heeft niet iedereen op juiste wijze 
bereikt en derhalve is door Defensie in 
overleg met ASR afgesproken dat de opzeg-
termijn is verlengd tot 16 mei 2022.

Wilt u opzeggen? 
Wie wil opzeggen stuurt  voor 16 mei 2022 
een mail naar DCHR@mindef.nl. Doe uw 
mailbericht ook cc naar maartjesterk@asr.nl. 
Vermeld in de onderwerpregel als onderwerp 
‘Opzegging ANW aanvullingspensioen’. 
• Actief dienende medewerkers dienen bij 
deze e-mail een ingevuld formulier Dfe 260 
‘actief’ als bijlage te voegen. 
• Medewerkers met UGM dienen een 
ingevuld formulier Dfe 260 ‘UGM’ als bijlage 
te voegen. 
U kunt deze formulieren, als u
lid bent van de ACOM, opvragen bij het 
secretariaat van de bond. Uw opzegging 
wordt dan met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2022 verwerkt. U krijgt de in 2022 
reeds betaalde premie terug. Alle opzeggin-
gen die na 16 mei 2022 binnenkomen, 
worden per 1 januari 2023 verwerkt.

Heeft u al opgezegd bij ASR? 
Als u al heeft opgezegd bij ASR laat dit dan 
ook aan Defensie weten door een e-mail te 
sturen naar DCHR@mindef.nl. Schrijf in de 
onderwerpregel: ‘Opzegging ANW aanvul-
lingspensioen’ en voeg als bijlage de opzegbe-
vestiging van ASR.

Heeft u nog vragen?
Als u nog vragen hebt kunt u als lid altijd 
contact opnemen met de ACOM.

S O D

Alle Defensiemedewerkers en militairen met UGM konden zich via 
het ANW-Aanvullingspensioen vrijwillig verzekeren voor een 

aanvullende uitkering bij overlijden

Opzeggen ANW-
aanvullingspensioenregeling 
ASR mogelijk tot 16 mei 2022
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Mil i ta i r-Ambtenaar  en Rechtsposit ie  (MAR) :  Regels  rondom ontslag 

wegen wangedrag oftewel  strafonts lag

Wangedrag: strafontslag versus 
de onschuldpresumptie

Indien de militair zich binnen of buiten de dienst schuldig maakt aan een gedraging die 
niet door de beugel kan, kan het bevoegd gezag (commandant) de militair-ambtenaar 

ontslag verlenen wegens wangedrag. Dit is de zwaarste disciplinaire maatregel. 

De vraag is nu hoe deze maatregel 
zich verhoudt tot een strafrechtelijke 
procedure met hetzelfde feitencom-
plex. Dit artikel gaat hier nader op in 
waarbij eerst wordt ingegaan op de 
regels rondom ontslag wegens 
wangedrag oftewel strafontslag.

Strafontslag 
Aan de militair kan ontslag worden 
verleend wegens wangedrag in de 
dienst, dan wel buiten de dienst 
voor zover dit gedrag schadelijk is of 
kan zijn voor zijn dienstvervulling of 
niet in overeenstemming is met het 
aanzien van zijn ambt (artikel 39 lid 
2, aanhef en onder l Algemeen 
militair ambtenarenreglement 
(AMAR)). Voornoemd artikel vormt 
de grondslag voor een beëindiging 
van het dienstverband met Defensie 
als de militair zich schuldig heeft 
gemaakt aan een misdraging waarbij 
de wet of integriteitsregels zijn 
geschonden. 

Wanneer is sprake van 
plichtsverzuim? 

Voor het vaststellen van wangedrag 
of plichtsverzuim is het noodzakelijk 
dat op basis van de beschikbare, 
deugdelijk vastgestelde gegevens 
de commandant de overtuiging 
heeft verkregen dat de betrokken 
militair de hem of haar verweten 
gedraging heeft begaan (uitspraak 
d.d. 15 september 2011 van de 
Centrale Raad van Beroep (hierna 
‘de Raad’)). Dit is vaste rechtspraak 
van de Raad, de hoogste bestuurs-
rechter in Nederland. 

Toerekenbaar  
plichtsverzuim

Een vereiste voor het opleggen van 
strafontslag, is dat sprake moet zijn 
van welbewust handelen van de 
militair waardoor dit handelen 
volledig toerekenbaar is. Juridisch 
gezegd: de betrokken ambtenaar 
heeft de ontoelaatbaarheid van het 
verweten gedrag kunnen inzien en 
overeenkomstig dat inzicht gehan-
deld. Ontbreekt dit inzicht of het 
vermogen ernaar te handelen, dan 
kan het verweten gedrag de 
ambtenaar niet worden toegere-
kend. De bestuursrechter zal in dit 
geval een streep door het ontslag 
zetten. 

Voor de toerekenbaarheid is 
overigens niet van doorslaggevende 
betekenis of het gedrag psychopa-
thologisch (onder invloed van een 
psychiatrische ziekte) verklaarbaar is 
(uitspraak d.d. 11 december 2014 
van de Raad). Eerst moet de 
gedraging worden vastgesteld, 
daarna geldt de vraag of deze 
gedraging aan de hand van het 
bovengenoemde criterium toereken-
baar is. Het ligt op de weg van de 
ambtenaar om aannemelijk te 
maken dat het plichtsverzuim onder 
de gegeven omstandigheden hem 
niet kan worden toegerekend. 

Strafontslag wél of niet 
evenredig aan gepleegd 
plichtsverzuim

Niet onbelangrijk is het vereiste dat 
het strafontslag evenredig moet zijn 
aan het gepleegde plichtsverzuim. 
Dit vereiste betekent dat de 
opgelegde disciplinaire straf in 
onderling gelijke verhouding staat 
met de geconstateerde ontoelaat-
bare gedraging. Het moet dus gaan 
om de juiste proportie. Voor de juiste 
toetsing van dit criterium zijn volgens 
de Raad (uitspraak dd. 21-10-2021) 
de volgende factoren van belang:

•  De ernst en aard van de gedragin-
gen;

•  De functie van de ambtenaar 
binnen de organisatie;

•  Heeft de ambtenaar een voor-
beeldfunctie;

•  De gestelde eisen van integriteit, 
betrouwbaarheid, professionaliteit 
en verantwoordelijkheid aan 
ambtenaren (geschonden 
vertrouwen).

Schuldig gemaakt aan een 
strafbaar feit

Het bevoegd gezag of de comman-
dant is niet verplicht om te wachten 
met het nemen van een disciplinaire 
maatregel in het geval dat tegen de 
militair door Justitie (het Openbaar 
Ministerie) een strafvervolging is 
ingesteld. De commandant kan een 
zelfstandig disciplinair onderzoek 
instellen, dat tot het treffen van een 
strafontslag aanleiding kan geven. 
De gescheiden verantwoordelijkhe-
den van de strafrechter enerzijds en 
de commandant - die bevoegd is tot 
het opleggen van disciplinaire of 
tuchtrechtelijke maatregelen - ander-
zijds, kunnen met zich meebrengen 
dat de commandant in voldoende 
mate de overtuiging heeft verkregen 
dat de militair zich schuldig heeft 
gemaakt aan wangedrag. De militair 
kan dus tegelijk te maken krijgen 
met zowel een strafrechtelijke 
procedure als een disciplinaire, 
bestuursrechtelijke procedure. 

Geen strikte bewijsregels
Naar vaste rechtspraak van de Raad 
gelden in het ambtenarentuchtrecht 
niet de in het strafrecht van 
toepassing zijnde strikte bewijsre-
gels. Wel geldt – zoals hierboven 
gesteld - dat op basis van deugdelijk 
vastgestelde gegevens de overtui-
ging moet zijn verkregen dat de 
desbetreffende militair zich aan de 
hem verweten misgedraging heeft 
schuldig gemaakt. In de praktijk 
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komt het erop neer 
dat het wangedrag 
of plichtsverzuim in 
voldoende mate 
moet zijn komen 
vast te staan.

Schuldigver-
klaring
Indien uit een 
strafrechtelijke 
veroordeling volgt 
dat de ambtenaar 
schuldig is verklaard 

aan een strafbaar feit, dan is het bevoegd gezag 
of commandant daaraan gebonden. Een 
uitspraak van de strafrechter, in kracht van 
gewijsde gegaan, waarbij de militair aan de ten 
laste gelegde gedragingen schuldig is verklaard, 
maken dat deze ten laste gelegde gedragingen 
tevens als plichtsverzuim moeten worden 
aangemerkt. Dit volgt uit artikel 8 van de Wet 
ambtenaren defensie (Wad). 

Het komt er op neer dat de feiten, volgend uit 
een veroordelend vonnis, door de commandant, 
zonder aanvullend onderzoek, ten grondslag 
kunnen worden gelegd aan ontslag wegens 
wangedrag. Dit geeft de militair uiteraard een 
onbillijk gevoel, maar wettelijk is het juist. De 
militair ervaart het als een ‘dubbele bestraffing’. 
Gelet echter op de vaste rechtspraak van de 
Raad en in lijn met de uitspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens van 5 februari 
2006 (LJN AX2013) is een disciplinaire strafopleg-
ging wegens het plegen van plichtsverzuim 
(wangedrag) niet hetzelfde als een strafvervol-
ging in de zin van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden (EVRM). Het zijn dus 
twee aparte procedures die nadelig voor de 
militair kunnen uitpakken.

Vrijspraak en onschuldpresumptie
Vrijspraak houdt in dat niet wettig en overtuigend 
is bewezen dat de verdachte het hem ten laste 
gelegde feit heeft begaan. Het kan in de praktijk 
voorkomen dat het bevoegd gezag of comman-
dant de uitkomst van de strafrechtelijke proce-
dure niet afwacht en tot strafontslag overgaat. 
Wat nu als later in de tijd, in de strafrechtelijke 
procedure, een vrijspraak volgt? 

Als de vrijspraak en het verweten wangedrag 
betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex, 
dan geldt het toetsingskader dat bekend staat als 
de ‘onschuldpresumptie’: op grond van artikel 6, 
lid 2, van het EVRM wordt eenieder tegen wie 
een vervolging is ingesteld voor onschuldig 
gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen 
vast te staan. Deze onschuldpresumptie speelt 
ook een rol van betekenis in de bestuursrechte-
lijke procedure waarin de juistheid van het 
strafontslag door de bestuursrechter wordt 
getoetst. 

EHRM
Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) volgt dat het 
publieke organen en autoriteiten niet is toege-

staan om - na een strafrechtelijke vrijspraak in 
een latere bestuursrechtelijke procedure - alsnog 
twijfels te uiten over de onschuld van een 
betrokkene ten aanzien van het feit waarvan hij is 
vrijgesproken. Voor een geslaagd beroep op de 
onschuldpresumptie dient betrokkene nadrukke-
lijk te stellen en te bewijzen dat een voldoende 
verband (‘link’) bestaat tussen de strafrechtelijke 
procedure en het verweten wangedrag (plichts-
verzuim) door een bestuurlijke autoriteit of de 
latere gerechtelijke procedure. 

Vrijspraak na strafontslag
Indien na het ontslag wegens wangedrag een 
strafrechtelijke vrijspraak volgt, is dit ontslagbe-
sluit goed aanvechtbaar als op grond van de 
beschikbare bewijsmiddelen en hetzelfde 
feitencomplex, de bestuursrechter niet - zonder 
twijfel te doen ontstaan over de juistheid van de 
vrijspraak en hetgeen de ambtenaar aan strafbare 
feiten werd verweten, en zonder in strijd te 
handelen met artikel 6, lid 2 van het EVRM – tot 
het oordeel kan komen dat op basis van 
deugdelijk vastgestelde gegevens de overtuiging 
is verkregen dat de ambtenaar zich aan de hem 
verweten gedraging schuldig heeft gemaakt 
(uitspraak d.d. 5 maart 2020 van de Raad). 

Met andere woorden, de bestuursrechter moet 
in hoge mate rekening houden met de vastge-
stelde feiten, bewijsmiddelen en overwegingen 
van de strafrechter en hij mag deze factoren 
geen geweld aandoen in zijn eigen uitspraak. 

Slotsom
In het geval dat Justitie gelet op de misdraging 
van de militair, geen strafvervolging instelt 
(seponering) of in het geval dat een strafrechte-
lijke vervolging al loopt, kan de commandant de 
gedraging of gedragingen in bestuursrechtelijke 
zin zelfstandig als wangedrag of plichtsverzuim 
kwalificeren, met als gevolg een strafontslag, 
mits de gedraging de militair kan worden 
toegerekend. Immers het bestuursrecht heeft 
zijn eigen, minder strenge bewijsregels. 
Volgt een vrijspraak na een gegeven strafontslag, 
dan is dit ontslag goed aanvechtbaar, mits het 
gaat om hetzelfde feitencomplex en bewijsmid-
delen.

Indien u vragen hebt over dit onderwerp (of een 
andere juridische kwestie), neem dan contact op 
met de Juridische Dienst van de ACOM, 
telefonisch via 030-2020320 of per e-mail via 
info@acom.nl. 
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Verloting
Klimaatgeneraal: Bouwen aan weerbaarheid’ is een uitgave van 
Uitgeverij Podium (Park Uitgevers), 312 pagina’s, € 21,99. Ook 
verkrijgbaar als eBook ePub, € 9,99.
De uitgever stelt 3 exemplaren van ‘Klimaatgeneraal’ 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 30 mei 2022.

V E R L OT I N G

‘Kl imaatgeneraal ’  Tom Middendorp:

‘Door klimaatverandering ontstaat een 
geheel nieuwe geopolitieke arena’

“Klimaatverandering” is een van de belangrijke drijvende factoren die op de 
achtergrond een (belangrijke) rol spelen bij de oorlog in Oekraïne. Dat is in ieder 
geval de overtuiging van generaal b.d. Tom Middendorp. “Oekraïne en delen van 

Rusland vormen een soort graanschuur van de wereld”, luidt zijn toelichting. 

Door weersveranderingen, sterk 
schommelende temperaturen, 
wordt de graanproductie negatief 
beïnvloed. In de analyse van de 
oud-Commandant der Strijdkrachten 
(CDS) helpt “het Oekraïens 
grondgebied Rusland om de 
voedselzekerheid en de exportposi-
tie op dit vlak veilig te stellen”. 

Bedreiging wereldvrede
Middendorp doet zijn geopolitieke 
analyse uit de doeken in zijn boek 
‘Klimaatgeneraal: Bouwen aan 
weerbaarheid’. Hij is van mening dat 
de oorlog zou kunnen leiden tot een 
gewapende confrontatie tussen 
grootmachten. Maar ook klimaatver-
andering vormt een bedreiging voor 
de wereldvrede. Verwoestijning van 
grote arealen die nu nog geschikt 
zijn en gebruikt worden voor 
veeteelt en landbouw, voedsel-
schaarste, (drink)watergebrek en 
andere ontwrichtingsfactoren zullen 
steeds grotere delen van de aarde 
praktisch onbewoonbaar maken. 
“Dat kan vervolgens leiden tot 
allerlei conflicten, rampen en 
dreigingen”, in de analyse van 
‘groene generaal’ Middendorp. En 
dit zien wij nu al, weliswaar nog op 
geografisch beperkte schaal, in 
Oekraïne gebeuren. 
De voormalige CDS houdt zich sinds 

2016 intensief bezig met de 
(geopolitieke) effecten van klimaat-
verandering op vrede en veiligheid. 
In dat jaar hield hij in het Vredespa-
leis in Den Haag een inleiding over 
de (geopolitieke, militaire) effecten 
van klimaatverandering. Wat 
betekent de permanente weersom-
slag voor vrede en veiligheid in de 
wereld. Middendorp hield er de 
bijnaam ‘Klimaatgeneraal’ aan over. 

Die titel draagt ook zijn boek waarin 
hij onder meer ingaat op de 
katalyserende rol van klimaatveran-
dering bij het inzetten van militaire 
(machts)middelen. “Klimaatverande-
ring is een aanjager, en soms zelfs 
een bron, van conflicten”, is het 
oordeel van de groene generaal 
oftewel de klimaatgeneraal. 

Nieuwe geopolitieke arena
Middendorp wijst in zijn boek onder 
meer op “de ingrijpende gevolgen 
(van klimaatverandering) “in de ring 
van instabiliteit rondom Europa. De 
toenemende droogte en overstro-
mingen tasten de water- en 
voedselzekerheid aan van hele 
regio’s, die deels onbewoonbaar 
worden. Dat leidt tot grote migratie-
stromen, interne conflicten en is 
een voedingsbodem voor criminali-
teit en terrorisme.”

De generaal b.d. betoogde eerder al 
dat ‘onze’ Defensie het stevig voor 
de kiezen zou krijgen als gevolg van 
de “wereldwijde ontwrichtende 
gevolgen” die gepaard gaan met de 
klimaatverandering. Hij noemde 
bijvoorbeeld de inzet bij (nationale 
en internationale) rampenbestrijding. 
Er ontstaat door de weersverande-
ring, volgens Middendorp, in het 
arctisch gebied “een geheel nieuwe 
geopolitieke arena. Daarmee is 
klimaatverandering ook een zaak van 
onze nationale veiligheid.”
Defensie zou een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren voor wat 
betreft het terugdringen van de 
uitstoot van CO2, is de CDS b.d. van 
mening. Defensie neemt immers 
meer dan 50% van de CO2-uitstoot 
van de overheid voor haar rekening. 
Middendorp ziet als oplossing de 
innovatie en toepassing van nieuwe 
technologieën. De krijgsmacht kan 
en moet de aanjager worden van die 
innovaties en nieuwe toepassingen. 
De urgentie is groot maar “de 
politiek en Defensie zijn zich er nog 
onvoldoende van bewust dat 
klimaatverandering misschien de 
grootste mondiale ‘gamechanger’ 
van deze eeuw is.”
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔ Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔ Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔ Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.
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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
mei   
11 volgt Medaille-uitreiking (diversen) Brabanthallen, 's-Hertogenbosch CLAS
12 volgt Medaille-uitreiking (diversen) Brabanthallen, 's-Hertogenbosch CLAS
14 10.00 Thuisfrontinformatiedag CIDW 39 Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
16 9.30 Thuisfrontinformatiedag eFP 22-2 Generaal-majoor De Ruyter van
    Steveninckkazerne, Oirschot CLAS
21  10.15 Thuisfrontcontactdag We@Home Lente 2022 Hart van Holland, Nijkerk DOT

juni   
2 09.00 Verhaal van de Missie 2 Veteraneninstituut, Doorn KMar/Politie
3 10.00 Thuisfrontinformatiedag CIDW 40 Oranjekazerne, Arnhem CLAS
18 10.00 Thuisfrontcontactdag  Apenheul, Apeldoorn KMar/Politie
25 10.00 Thuisfrontcontactdag eFP 2022-1 (2e) Generaal-majoor De Ruyter van
    Steveninckkazerne, Oirschot CLAS
25 volgt Medaille-uitreiking Nationale Veteranendag volgt DOT
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Oplossingen kunt u inzenden tot 30 mei.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl

De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #04-22 luidt: ‘Eilandengroep’.
De winnaars: E.J. Overbeke en M.I. Wieten-van Vliet.

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

Proficiat!

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

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔ Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔ Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔ Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.

© Persbelangen W320

WOORDZOEKER W320
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I N T U I T I E P R O C E S V
E R L O E K I R E M M O T S O
R E V O O R S T A D A E I G E
E G R S E A E T A F N A M E F
G G N D M M T L E T Y F U S I
T I E P L A A G H J D R N T U
E L P M Q R A O K A E O R E N
E M O U M C U D A L B G E O S
R S E U A S N O L K A I T G S
L T H C I Z N A A I N R S R S
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D O S V U N N R E I K H A L S
O T K I I O O G E D T L A L O
O P S T E L E T S E E L T A D
L T A N D R A D S R S L O O M

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

AANZICHT - AFNAME - ALARM - APNOE - ATTAQUE - CACAO - DOSIS - DYNAMO - EETGEREI - 
ENTHOUSIAST - ESTER - ETHER - GESTE - GRILL - GROET - HARIG - IDOOL - INTEGER - INTUITIE - INVALLER 
- JETSKI - KLARE - KNOTS - LEDER - LEEST - LESIE - LICHAAM - LIGGER - MARKT - METER - ONJUIST - 
OPSTEL - PAKBON - PEDEL - PLAAG - POEHA - PROCES - REIKHALS - RELAIS - SLOOM - SMAAD - SNUIF 
- SORRY - STOMMERIK - TANDRAD - TIRAN - TJALK - TOETS - TYFUS - VACUUM - VOORSTAD - VREES



S E N I O R E NS E N I O R E N

70 jaar ACOM-lid
Bondslid J. (Jan) Pos, jarenlang actief als (regio)bestuurslid en als lid van 
het Fonds Maatschappelijke Bijstand (FMB), mocht op 20 april jl. zijn 
70-jarig jubileum vieren als lid van de ACOM. De voorzitter van Regio 
Noord, F.C.T. (Frank) Voogt, mocht hem thuis het bijbehorende ACOM-
insigne opspelden.  
 
De platina jubilaris, inmiddels 90 jaar, is still going strong: woont nog 
altijd zelfstandig, mag graag in de weer zijn in zijn tuintje. De ‘krasse 
knar’ is ook nog altijd een gretige consument van het (wereld)nieuws en 
dan scheelt het als je, als gewezen ‘verbindelaar’ uitstekend overweg 
kunt met de computer etc.
Op de foto jubilaris Jan Pos en links Regiovoorzitter Frank Voogt.
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70 jaar ACOM-lid
ACOM-lid J.M. (Joop) Wolfard vond zijn 97ste verjaardags-
feestje een passende gelegenheid om het insigne voor 70 
jaar trouw lidmaatschap, in ontvangst te nemen. De 
voorzitter van Regio Noord, F.T.C. (Frank) Voogt meldde 
zich dan ook op die heuglijke dag ten huize van de jubilaris 
om hem, in het bijzijn van familieleden en vrienden, het 
insigne op te spelden.

De platina-jubilaris, nog altijd scherp van geest, gaf ‘lik op 
stuk’ met een geestig dankwoord, gelardeerd met anekdo-
tes en (persoonlijke) herinneringen.  
Op de foto (rechts) jubilaris Joop Wolfard en voorzitter 
Frank Voogt van Regio Noord.

€7,50 korting op 
je verjaardag!

Als eerste op de hoogte
van de beste aanbiedingen

Maak iedere maand 
kans op €25,- shoptegoed.

.

.

TOT

70%KORTINGOP A-MERKEN

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!
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S E N I O R E N

OVER DE SENIORENBIJEENKOMSTEN IN 2022 - BELANGRIJK
Geachte seniorenleden,

In 2021 hebben wij gelukkig weer een groot aantal van u ontmoet 
tijdens de seniorenbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. 
Jammer genoeg kon een aantal bijeenkomsten niet doorgaan. De 
bijeenkomsten van seniorenleden uit Soesterberg en omgeving, uit 
Schaarsbergen en omgeving, van Regio West, seniorenleden uit 
Duitsland en de ledenbijeenkomst van Regio Oost hebben niet 
plaatsgevonden. 

Ook de 64plus dag en een leeftijdsontslagdag hebben niet plaatsge-
vonden. Leden die over hun aanstaande pensionering en leef-
tijdsontslag informatie wilden, hebben ons weten te bereiken. Toch 
hadden wij liever deze bijeenkomsten 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. De lijst met bijeenkomsten wordt elke maand 
bijgewerkt. 

Uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten voort-
aan DIGITAAL wanneer dat kan. 

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

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 geopend uiterlijk 3 weken voordat de bijeenkomst 
plaats zal vinden. Indien deze termijn wijzigt zullen wij dit in ACOM 
Journaal laten weten.

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

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 
contact met u op.

Senioren bijeenkomsten
Dag Datum Plaats Locatie 
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
Di  6 sept Soesterberg Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik), Dolderseweg 34,  
   3712 BR Huis ter Heide
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

€7,50 korting op 
je verjaardag!

Als eerste op de hoogte
van de beste aanbiedingen

Maak iedere maand 
kans op €25,- shoptegoed.

.

.
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70%KORTINGOP A-MERKEN

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

27



V E R L OT I N G

‘Adolf Hitler, de beeldbiografie’, door de historici dr. Erik Somers en drs. 
René Kok, verschaft een onthullende fotografische kijk op “de opkomst en 

ondergang van de dictator”. De foto’s gemaakt door Hitlers lijffotograaf 
Heinrich Hoffmann werden gebruikt door de propagandamachine van de 

nazi’s om de mythe van de bovennatuurlijke Führer uit te dragen en te 
vergroten. 

 

De schrijvers, als onderzoekers verbonden aan 
het NIOD (Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 
en Genocidestudies), deden voor hun boek 
uitvoerig onderzoek in Duitse en internatio-
nale fotoarchieven en (particuliere) -collecties. 
Gebaseerd op dit omvattende onderzoek zijn 
de auteurs erin geslaagd een uniek fotoboek 
samen te stellen over het leven van de Duitse 
dictator. 

 
Geraffineerde Führer-mythe

Zo’n 450 foto's, werpen, door uitvoerige uitleg 
en duiding, een schril licht op de gemankeer-
de Oostenrijks-Duitse kunstschilder en (latere) 
Führer/rijkskanselier. Pers- en propaganda-
foto's worden afgewisseld door privékiekjes 
die het beeld van de ‘privépersoon Hitler’ 
moesten uitdragen. 

De foto’s tonen de transformatie van Hitler 
van “een onbeholpen, maar fanatieke natio-
naalsocialist naar de nietsontziende en 
oorlogszuchtige alleenheerser”. Van die 
meedogenloze oorlogshitser en massaslach-
ter was aan het einde van de Tweede Wereld-

oorlog weinig meer over. De door middel van 
foto’s en andere propagandamiddelen 
geraffineerd gecreëerde Führer-mythe restte 
slechts de loze verpakking.

Een van de foto’s toont een in puin geschoten 
gebouw waarop in grote letters gekalkt is: 
‘Hiervoor had Hitler 12 jaar de tijd nodig’. Een 
cynische verwijzing naar Hitlers leus ‘Geef me 
4 jaar de tijd” waarmee hij in 1933 de Duitsers 
een glorieuze toekomst beloofde. Volgens 
Somers en Kok symboliseert de foto het 
peilloze ravijn van vernietiging en desolaatheid 
waarin Duitsland gestort werd door het 
Hitlerregiem.

 
Effecten beeldpropaganda

Het onderzoek dat de basis vormde voor 
‘Adolf Hitler, de beeldbiografie’, heeft, volgens 
de auteurs, ons inzicht verruimd in de 
toepassing en effecten van beeldpropaganda 
in de jaren van het naziregiem.  
Heinrich Hoffmann, ofschoon geen begena-
digd fotograaf, besefte wel de kracht van het 
beeld als ‘imagobouwer’ en wist Hitler daar al 
in 1923 van te overtuigen. Hoffmann wist ook 
door te dringen tot de inner circle van 
vertrouwelingen rondom Hitler en werd 
uiteindelijk de hoffotograaf van de Führer.

Het ‘Hitler-fotoboek’ dat de NIOD-historici Erik 
Somers en René Kok hebben samengesteld, 
biedt een “belangwekkend, interessant en 
fascinerend beeldverhaal”, met als slotakkoord 
twee foto’s genomen op 23 april 1945, enkele 
dagen voordat Hitler zich in zijn Berlijnse 
bunker een kogel door het hoofd joeg. 

Verloting
‘Adolf Hitler, de beeldbiografie’. Erik Somers & René Kok, 400 
pagina’s, Hollands Diep, Uitgevers € 49,99. 
Ook verkrijgbaar als eBook, ePub € 19,99.
De uitgever stelt 1 exemplaar 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 30 mei 2022.

NIOD-historici Somers en Kok maken beeldbiografie over Adolf Hitler

Nazi beeldpropaganda om mythe  
bovennatuurlijke Führer uit te dragen 

De samenstellers van het 

'Hitler-fotoboek'. Erik Somers 

(zittend) en René Kok. 
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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

 25 jaar lid
Recent hebben de volgende leden het
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap
ontvangen: 
E.J. Eggink (KAP), B. Lucas (AOO),
P.A. Visser (SM), 

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap is onlangs uitgereikt aan 
onderstaand genoemde leden:
J.H.W.M. Coolen (AOObd), P. Dinkelman 
AOO, 
J.L. Rijsdijk (AOObd), J. Siefers (ELTbd), 
T.G.M. van Wijk (LKOLbd)

50 jaar lid
De navolgende leden kregen onderlaatst 
het ACOM-insigne voor 50-jarig 
lidmaatschap opgespeld: 

G. Gaasbeek (AOObd), J.G. Withagen 
(AOObd), 

60 jaar lid 
Voor 60-jarig lidmaatschap ontvingen de 
hieronder genoemde leden het daarbij 
behorende ACOM-insigne: 
A.A.M. Boogmans (ELTbd), C. Burgler 
(AOObd), 
J.G.L. Hengstman (AOObd), G.A. 
Leendertse (AOObd), 
A. Mulder (KAPbd), Mw. N.A. Smit-Ode, 
Mw. 
C.P.A.A. van der Wal-Oostrom.

70 jaar lid
Onlangs werd de volgende leden het
ACOM-insigne voor 70-jarig lidmaatschap
uitgereikt: 
J. Pos (AOObd), J.M. Wolfard (AOObd).

Overledenen
Oostdijk

M.J. (Rinus) ten Hove, 90 jaar, op 9 
februari.
Correspondentieadres: familie J. van 
Tilburg, Dever 64, 2036 HG Haarlem. 

Hoogeveen
Henk Straatsma, 88 jaar, op 26 februari.
Correspondentieadres: mevrouw M. 
Straatsma-Koster, Molenhof 6, 7921 VT 
Zuidwolde.

Delft
Antonius Maria (Ton) Diepenbroek, 80 
jaar, op 7 februari.
Correspondentieadres: Familie 
Diepenbroek, Angolastraat 14, 2622 EC 
Delft. 

Ugchelen
Antoni (Ton) Roodnat, 88 jaar, op 28 
februari.
Correspondentieadres: Tony Roodnat, 
Calliopesstraat 24, 2511 GH Den Haag.
E.: tony.roodnat@ziggo.nl T.: +316 23 77 
58 45 

 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:  
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Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief
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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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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.
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Registratienummer:  
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Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief
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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

Winnaars verloting AJ#04-22
‘Dwepers en Dromers’, auteur: Jan J.B. 
Kuipers.  Uitgave: Walburg Pers, is 
gewonnen door:
• J. Verdonck
• J. Krijtenberg
• S.M. van der Meer.

De winnaars van de verloting van ‘Nassau 
Two Zero’, auteur: Marco Kroon, Uitgever: 
Trinitas Corona, zijn:
• H. Vissia
• R.G.A. van Rheenen
• B.D. Ronde.

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

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

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

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

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

Regiosecretarissen
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

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

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

persoons- en postgegevens, naam uitzending, vertrek- en terugkeerdatum van uw 
uitzending. 

Informatie over dekking en dekkingsvoorwaarden
Chubb European Group SE (Chubb)  
DFD treedt op als uw aanspreekpunt; zal u verder informeren en het bewijs van  
dekking toesturen. Bewaar dit goed! 

Goed verzekerd
Heeft u behoefte aan hogere verzekerde bedragen? Wenst u ook andere risico’s, zoals 
repatriëring of schade aan uw privéspullen te verzekeren? Het DFD MaatwerkPakket in 
combinatie met het DFD-abonnement biedt de oplossing.  
Voor meer informatie bel met DFD of bezoek www.dfd.nl.

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

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

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

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

Afdeling Georganiseerd Overleg,  
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: drs B.R.C. van Ginkel

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

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

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel en wordt 
uitgegeven door en onder verantwoordelijk-
heid van het Bondsbestuur. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen te 
weigeren of te redigeren. Overname van 
artikelen of delen daarvan is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van het 
Bondsbestuur.

Hoofdredacteur:
J.Kropf

Redactie:
H. Biervliet  
S. Hop
R. van Santvoord

Postadres:
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 030-2020320
E: info@acom.nl
W: acom.nl, acom-carib.nl

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

Vormgeving & Druk:
WS Media Groep
Waardenburg
www.wsmediagroep.nl

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

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

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

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

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

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

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

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

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


