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DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De afgelopen maand gebeurde er weer van alles. 
Hoogtepunten en dieptepunten op alle fronten. Over het 
front in Oekraïne wil ik in deze editie maar eens niet 
reppen, en ook andere dieptepunten zal ik niet memore-
ren. Ik beperk mij in dit voorwoord dan ook tot het 
aanhalen van een aantal zaken die ik onder hoogtepunten 
wil scharen. 

Wat mij betreft is het grootste hoogtepunt het arbeids-
voorwaardenakkoord voor Defensie. Op dit moment is net 
duidelijk geworden dat het dat immers is: een arbeids-
voorwaardenakkoord. Elders in dit ACOM Journaal leest u 
daar meer over maar ik wil wel graag aangeven waarom ik 
dit als een hoogtepunt zie. De laatste jaren, en misschien 
wel decennia was er, als het al tot een akkoord kwam, 
altijd veel ongenoegen en was er een relatief kleine 
meerderheid positief over het bereikte resultaat. 

Bij dit resultaat was er sprake van een ‘Noord-Koreaanse’ 
stemmingsuitslag onder onze leden. De overgrote 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen (ca. 90%) gaf 
aan in te stemmen met het bereikte resultaat. Iedereen 
die werkzaam is binnen Defensie verdient na 1 januari 
2023 minimaal 8,5% meer dan voor dit akkoord. Door de 
invoering van het nieuwe loongebouw voor militairen kan 
dat voor sommige (groepen van) militairen wel eens 
oplopen tot een veelvoud daarvan. En dat is niet meer dan 
terecht, jonge militairen die een basisloon hadden (bij 38 
uur per week) dat onder het basisloon van een ‘hambur-
gerflipper’ van ‘McDonald’s’ lag (bij 36 uur per week), is 
simpelweg onacceptabel. 

Ook het sneller groeien in de salarissen en het gegeven 
dat er in de lagere rangen echt een inhaalslag is gemaakt 
geven mij energie, - en blijkbaar de leden ook. Daarmee 
wil ik overigens niets afdoen aan de overige elementen uit 
het akkoord en ik besef terdege dat er ook mensen zijn 
die vinden dat er nog bepaalde zaken geregeld moeten 
worden of dat ze benadeeld zijn. Voor dat laatste is er een 
BCO arbeidsvoorwaarden en voor het eerste constateer ik 
dat er geen kok is die kan koken naar alle monden, maar 
een uitkomst waarbij ca. 90% van de leden heeft 
ingestemd en slechts een kleine 5% tegen heeft 
gestemd, zegt volgens mij genoeg. De gemaakte 
opmerkingen nemen we mee in de gesprekken voor de 
volgende ronde.

Een tweede hoogtepunt dat ik zou willen noemen heeft te 
maken met de vaststelling dat Defensie niet alleen (samen 
met ons en de zusterorganisaties) heeft willen doorpakken 
voor wast betreft het verbeteren van de arbeidsvoorwaar-
den maar dat ook doet op het gebied van materieel en 
materiaal. En laten we wel zijn: ook dat is broodnodig. 
Men hoeft geen rocket scientist te zijn om te beseffen dat 
er meer vraag is naar defensie-specifiek materieel en 
materiaal dan voorheen en dat daardoor de levertijden en 
de prijzen oplopen. Doorpakken is daar dan ook essenti-
eel.

En last but not least, we hebben weer een fysieke 
Veteranendag gehad. Een mooie indrukwekkende dag, 
niet in de laatste plaats omdat er aan een serieus aantal 
vaandels een cravate werd gehangen. In alle opzichten 
een zeer indrukwekkende ceremonie. Mooi en indrukwek-
kend in de Koninklijke Schouwburg; mooi en indrukwek-
kend op de pontons op de Hofvijver bij het Binnenhof; 
mooi en indrukwekkend tijdens het defilé maar ook, en 
misschien wel vooral, mooi en indrukwekkend om te zien 
hoe de eenheid en het onderlinge respect was op het 
Malieveld tijdens de manifestatie. 

Het enige puntje van kritiek dat ik daar hoorde was de 
lengte van de rijen voor de catering. De stembanden 
moesten immers ook gesmeerd en gekoeld worden 
tijdens de uitwisseling van verhalen en de vele goede 
gesprekken. Ook een Veteranendag is immers een soort 
grote reünie waarbij men de kameraden van weleer weer 
treft maar ook andere veteranen kan ontmoeten die toch, 
op de een of andere manier, ‘een van ons zijn’. En zoals 
het hoort onder veteranen: respectvol. Ik hoop dat we in 
de toekomst mogen meemaken dat de veteranen het hele 
jaar door het respect en de 
waardering mogen ervaren die 
we op die ene, mooie en 
waardevolle dag in het jaar wel 
voor ze kunnen tonen.

Voor nu rest me nog eenieder 
die een verlof gegund is, een 
goed verlof toe te wensen. 
Maar bovenal, blijf gezond en 
strijdbaar.

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

Na bi jna dr ie  decennia van smaad, beschimping en verneder ing

Excuses en eerherstel van 
regering voor Dutchbat III 
inzake ‘Srebrenica’

De Nederlandse regering vond, “bijna 27 jaar na dato”, de woorden en formulering voor excuses 
aan “alle vrouwen en mannen van Dutchbat III. Aan jullie en aan de mensen die er vandaag niet 

bij zijn”. Premier Rutte en minister van Defensie Ollongren, deden dit op 18 juni jl. op de 
Oranjekazerne in Schaarsbergen tijdens een reüniebijeenkomst van Dutchbat III-veteranen. 

“(-) sommige woorden zijn nog 
altijd niet uitgesproken”, leidde de 
minister-president in zijn toe-
spraak de spijtbetuiging in. “Het is 
waar, en ook al vaak gezegd, dat 
de Srebrenica-missie plaatsvond 
onder een VN-mandaat. Maar dat 
doet niets af aan de speciale 
verantwoordelijkheid van de 
Nederlandse staat voor de 
omstandigheden waaronder jullie 
werden uitgezonden, voor de 
opvang na terugkeer en voor het 
gebrek aan steun toen Dutchbat 
III in de beeldvorming onterecht in 
het beklaagdenbankje terecht 
kwam.”

In de steek gelaten
Dutchbat III ontoereikend bewa-
pend op een oorlogsmissie 
gestuurd, kreeg het ongenadig 
voor de kiezen maar werd keer op 
keer “in de steek gelaten”, - ook 
door de wereld. “Waar was de 
wereld?”, vroeg minister-president 
Rutte zich af. “Waar was de 
wereld? Een vraag waar alles in 
zit. Alles wat jullie toen mee 

hebben gemaakt en wat voor veel 
Dutchbatters 27 jaar later nog 
steeds voelt als de dag van 
gisteren. En voor jullie gezinnen 
en families natuurlijk – jullie 
thuisfront, dat zo ongelooflijk 
belangrijk is.”

De premier sprak op empathische 
toon over “de gekmakende 
machteloosheid, dat je niet hebt 
kunnen doen waarvoor je ooit 
militair bent geworden – mensen 
beschermen, onze democratische 
rechtstaat verdedigen. Dat gevoel 
afgesneden te zijn van de 
buitenwereld, door alles en 
iedereen in de steek gelaten. En 
ook de gemakkelijke verwijten 
achteraf, van critici die zelf hoog 
en droog in het veilige Nederland 
zaten. Dus ja, ik begrijp die vraag 
heel goed: waar was de wereld?” 

Maar bij het eventueel pareren 
van die “gemakkelijke verwijten” 
en bij het broodnodige opwerpen 
van een beschermingswal rondom 
de ‘Srebrenica-veteranen’, bleven 
“de politiek en defensietop” in 
alle opzichten in gebreke.

Het antwoord op de vraag ‘waar 
was de wereld?’ bleef toen op 
oorverdovende wijze uit, met als 
gevolg een massaslachting onder 
moslimmannen. En kennelijk 
heeft de internationale gemeen-
schap nog altijd niet hét antwoord 
of delen daarvan voorradig. 

‘Defensie schoot tekort’
De minister van Defensie sloot 
zich goeddeels bij de toespraak 
van Rutte aan door onder meer te 
onderstrepen dat Dutchbat III lelijk 
in de steek gelaten werd en er 
alleen voor stond. “Het werd een 
ongekende ramp. Thuisgekomen 

stonden jullie nog steeds alleen. 
Jullie keerden terug met een 
grote behoefte aan open armen. 
Maar Nederland keerde jullie de 
rug toe”, vatte minister Ollongren 
de houding in de samenleving 
jegens de vrouwen en mannen 
van Dutchbat III samen. Jarenlang 
ontbrak het aan toereikende 
nazorg en steun voor de Dutchbat-
veteranen. Defensie is als 
werkgever in dit opzicht tekortge-
schoten, erkende de bewinds-
vrouw. “De veteranen van 
Dutchbat III hebben onvoldoende 
nazorg gekregen na hun missie 
waarin 27 jaar geleden het 
nagenoeg onmogelijke van hen is 
gevraagd”. 

Ereteken voor Verdienste
Dat gold ook voor hun thuisfront 
dat daar wellicht veel meer onder 
leed. Ook nu nog is er veel 
‘Srebrenica-leed’ en zijn de 
sporen daarvan zichtbaar en 
voelbaar achter de voordeur van 
veel Dutchbat III veteranen. “Over 
veel levens hangt een blijvende 
schaduw”, erkende de Defensie-
minister, “(-) voor Dutchbat blijft 
het verleden een zware last op de 
schouders. (-) De VN-missie en de 
genocide trokken diepe sporen 
van blijvende machteloosheid en 
frustratie. 

Omdat jullie niet meer de 
bescherming konden bieden 
waarvoor je als militair was 
klaargestoomd.

Omdat je in de steek gelaten 
werd. Eerst in Srebrenica zelf. En 
daarna thuis wéér. Daarom reik ik 
jullie vandaag het Ereteken voor 
Verdienste in Brons uit”, aldus 
minister van Defensie Kajsa 
Ollongren. 
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MexicaanseHond
De democratie, als maatschappelijk ordeningsprincipe, is we-
reldwijd op de terugtocht: in- en extern belegerd, meedogenloos 
afgeslacht, (in ons land) ernstig aangevreten door ‘betonrot’ zoals 
PvdA-senator en coryfee Herman Tjeenk Willink in 2021, scherp 
analyseerde. 

Al veel langer gaven klokkenluiders in binnen- en buitenland 
indringende signalen af over de talloos vele gevaren die de 
democratie bedreigen. Herlezing van ‘bloedrode vlaggen’ over 
de kwetsbaarheid van de democratie (‘Duister continent’, Mark 
Mazower, 1998) en over de verlokkingen van het autoritarisme/
totalitarisme (‘De schemering van de democratie’, Anne Apple-
baum, 2020), stemt telkens weer een maatje somberder. 

“De leugen regeert”, liet de toenmalige koningin Beatrix zich in 
1999 ontvallen in gesprek met het Genootschap van Hoofdredac-
teuren. Het kwam in de openbaarheid doordat NRC Handelsblad 
besloot de geldende ijzeren geheimhoudingsafspraak met de 
vorst(in) aan zijn sociaalliberale laars te lappen. De majesteit 
doelde, werd gezegd, op de afbladdering en kwalitatieve verloe-
dering van de vaderlandse journalistiek. 

De ‘regerende leugen’ verwerd de laatste jaren in ijltempo tot 
vaak kwaadsappige complottheorieën die niet zelden uit Amerika 
komen overwaaien. In dat land zijn nu de parlementaire hoorzit-
tingen gaande over de staatsgreeppoging onder aanstichting en 
regie van de toenmalige president. Het levert, evenals indertijd 
de Watergate-verhoren, schokkende en diep verontrustende 
inkijken in de antidemocratische politieke cultuur die met name 
de eertijds eerbiedwaardige Grand Old Party (Republikeinen) de 
laatste jaren in een wurgende greep houdt. 

Hier bij ons, in de Tweede Kamer, houden de traditionele 
(centrumrechts; centrumlinks) partijen de rijen nog gesloten 
(?) voor zulke complotteurs en stokebranden. Maar ze kunnen 
de volksvertegenwoordiging niet vrijwaren van partijen en 
Kamerleden die dergelijke theorieën fanatiek aanhangen en met 
goesting uitventen. Ze slaagden er evenmin in de wellevende 
omgangsvormen en het daarbij horende geciviliseerde, hoffelijke 
taalgebruik in de Kamer te borgen. Vanuit de blauwe tulpvormige 
Kamerzetels bereiken het publiek dan ook onverholen bedreigin-
gen als ‘Uw tijd komt nog. Er komen tribunalen’. 

De stand van de penduleslinger is in deze epoche rampzalig 
voor de democratie en de moeizaam, met zweet, bloed, tranen 
en levens bevochten vrijheden. In de Verenigde Staten worden 
ze op last van het hoogste rechtscollege (rechts-conservatieve 
opperrechters) stuksgewijs ontmanteld en gesloopt. 
Bij ons is die neergang Godzijdank nog te kwalifice-
ren als ‘naderend onheil’? Maar de beroepsvorsers 
en -uitbeners van de geopolitieke realiteit zijn er niet gerust op. 
"Democratieën (worden) steeds meer een bedreigde diersoort. 
Als je naar de cijfers kijkt, moet je constateren dat de meerder-
heid van alle landen niet democratisch is. Dat zijn autoritair 
geregeerde landen”, zei hoogleraar internationale betrekkingen 
Rob de Wijk in tweegesprek met zijn collega emeritus hoogleraar 
internationale organisaties Joris Voorhoeve, die zijn analyse 
deelde, in HP/De Tijd (02-05-22).

Een maand later in hetzelfde blad, liet hoogleraar geneeskunde 
Marcel Levi in tweegesprek met zijn collega Jan Rotmans (duur-
zaamheid en transitie) weten: “Een democratie is fantastisch, 
maar voor een jaar zou een dictatuur geen gek idee zijn. Zodat 
er even wat beslissingen kunnen worden genomen. Maar niet 
langer dan een jaar en nooit meer dan één keer. (-)” Rotmans 
was het “helemaal eens” met collega Levi. “Ik pleit zelfs voor 
een wat langere periode. Niet te lang, maar misschien vier jaar.”

De man “ergert zich namelijk mateloos aan altijd weer die com-
promissen. (-) Er is hier overal wel een stuurgroep, klankbord-
groep of regiegroep voor. En dat zijn allemaal remmende institu-
ties. Wij hebben heel veel remmers van beroep in Nederland, die 
voor elke radicale verandering gaan liggen. (-)”

Nederland, en kennelijk ook de democratische gezindheid bij ve-
len, gaat kapot aan een (querulante) “bezwaarcultuur” terwijl zijn 
‘volksaard’ ooit prestatiegericht was. Levi denkt in dit verband 
aan “de Deltawerken. Ik durf te zeggen dat als wij de beslissing 
nu hadden moeten nemen, we geen Afsluitdijk en geen Flevo-
polder hadden gehad. Dan was er een milieueffectrapportage 
geweest en zestien groepen die ergens tegen waren. Zoals de 
meerkoet die gered moet worden.”

Tot slot: het was (weer) een bijzondere Veteranendag met de 
cravate-uitreiking op de Hofvijver. ‘Je wordt ouder papa’, zong 
onze rocker Peter Koelewijn in 1977. Maar papa wordt ook 
sentimenteler. Uw columnist hield het namelijk nauwelijks 
droog, - evenals het weer trouwens -, tijdens 
de ceremonies van deze Veteranendag. 
Met name bij de ‘cravate-aanhechting’ 
door de koning aan de vaandels en de 
opsomming van de heldendaden die 
onlosmakelijk aan het toegekende 
vaandellint verbonden zijn en blijven. 

Nog is de democratie, de vrijheid, niet 
helemaal verloren, zolang wij deze 
helden hebben en in ere houden!

N I E U W SN I E U W S

Het onderzoek zal zich richten op “achtergronden, intenties en uitwer-
kingen van de Nederlandse inzet in Afghanistan in de jaren 2001-2021.” 
Het behelst een “analyse van de aard, omvang, kosten, tijdsperiode en 
de gestelde doelen van de brede, geïntegreerde Nederlandse militaire, 
diplomatieke en civiele inzet en de beperkingen, dilemma’s en gemaak-
te keuzes bij de uitvoering ter plaatse.” 

Vanuit het perspectief van een breed historisch kader wordt bij het 
onderzoek voorbij de louter militaire inzet (in coalitieverband) gekeken. 
Deze aanpak omvat:
•  de Nederlandse buitenland- en veiligheidspolitiek op het wereldto-

neel,
•  Nederland als bondgenoot en van de naoorlogse traditie van Neder-

landse (militaire) operaties buiten het eigen grondgebied; 
•  hoe interpreteerden politiek en publiek hier te lande rol en betekenis 

van Nederland in de wereld en hoe trachtten zij deze vorm te geven.

Deelrapporten en slotwerk
De onderzoeksresultaten die voortspruiten uit “deze benadering en 
thematische doelstellingen”, zullen in negen deelrapporten worden 
neergelegd. De belangrijkste conclusies uit die deelonderzoeken 
worden vervolgens samengebracht in een omvattend “slotwerk”. 
De onderzoekers beginnen medio dit jaar met hun werk. Het streven is 
de deelstudies en het omvattende slotwerk uiterlijk medio 2026 af te 
ronden en aan te bieden aan de opdrachtgevers. De (historische) 
onderzoeksinstituten NIOD en het NIMH zullen medio 2025 met een 
definitief ‘tijdpad’ komen voor wat betreft de voltooiing van het onder-
zoek en de publicaties. 

Met dit omvangrijke ‘Afghanistanonderzoek’ gaat het kabinet in op het 
verzoek van de Tweede Kamer om “onafhankelijk, extern en overkoepe-
lend onderzoek te laten doen naar de Nederlandse inzet in en samen-
werking met internationale partners in Afghanistan.”

Zie voor de ‘Onderzoeksopdracht naar 20 jaar Nederlandse inzet in 
Afghanistan’: https://tinyurl.com/2p9ak7j9

Twintig jaar militaire inzet 
Nederland in Afghanistan 
onder de loep

Omvangr i jk  h istor isch onderzoek 

door NIOD en NIMH

Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies 
(NIOD), gaat in opdracht van de regering onderzoek doen 
naar “twintig jaar Nederlandse inzet in Afghanistan”. Dit 

“onafhankelijk, extern en wetenschappelijk onderzoek” zal 
uitgevoerd worden in nauwe samenwerking met het 
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

Betaaldata 2022 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

Juli 22 juli 21 juli 21 juli
Augustus 24 augustus 23 augustus 23 augustus

* 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.
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N AT R E S

Actief  in  medezeggenschap voor  reservisteneenheden

Werk als MC-lid betekent extra belasting 
naast civiel en reservistenwerk

In een MC (voor reservisten) actief zijn naast je burgerwerkzaamheden en je 
reservistenactiviteiten kan zeer belastend zijn voor de vrouw/man die dit aangaat. 

Het reservistenwerk wordt meestal uitgevoerd naast het civiele werk en is daardoor 
alleen al (extra) belastend.

Voorbeelden: oefenavonden; 
oefeningen in het weekend; inzet 
op feest- of gedenkdagen, bij 
calamiteiten enzovoort. Het 
MC-werk, op eigen initiatief of 
gevraagd, komt daar dan nog 
bovenop. Hulde dan ook voor de 
collega’s die actief zijn binnen een 
MC en op die manier alle zaken/
voorvallen bespreken waarmee 
een eenheid te maken heeft. 

MC-werk tijdrovend
MC-lid zijn vergt veel tijd. De 
vergaderingen bijwonen, stukken 
lezen ter voorbereiding en na een 
vergadering weer nadenken over 
alles wat besproken is en meestal 
ook weer nalees- en denkwerk. 
Daar komt bij dat de meeste 
MC-vergaderingen ook nog in de 
avonduren plaatsvinden gegeven 
de burgerwerkzaamheden van de 
reservisten.

Uiteraard nog meer waardering 
voor deze collega’s die zich toch 
inzetten in overlegvergaderingen 
en met het Hoofd Dienst Eenheid 
(HDE) allerhande zaken bespre-
ken. Soms zelfs ‘eigenhandig’ de 
kastanjes uit het vuur moeten 
halen. Geen gemakkelijke taak. 

De meeste HDE’en van reserve-
eenheden zijn ook werkzaam in 

de burgermaatschappij en doen 
het reservistenbestaan ernaast. 
Het is geen sinecure om leiding te 
geven aan een eenheid en 
daarnaast nog de overlegpartner 
te zijn van een MC. 

Ook de HDE dient, zelfs nog meer 
dan de MC, de overlegvergade-
ring goed voor te bereiden en 
daarnaast ook de juiste antwoor-
den paraat hebben op alle 
relevante te bespreken zaken. 
Afgezien van de overlegvergade-
ringen dient het HDE ook contact 
en voeling te houden met de MC 
over alles wat er speelt binnen de 
eenheid.

Betaling MC-uren
Uiteraard worden alle voor het 
MC-werk gewerkte uren betaald. 
Ook de (afgesproken) werkzaam-
heden voor de MC buiten de 
reguliere vergaderingen om 
dienen betaald te worden. Dit 
omdat reservisten in de regel niet 
fulltime voor Defensie werken. In 
het Inkomstenbesluit militairen 
(IBM) art 3 lid 5 en Inkomstenre-
geling militairen (IRM) art 3 lid 1, 
wordt dit aangemerkt als: ‘Ieder 
feitelijk gewerkt uur’. Desondanks 
zijn er toch HDE’en die in deze 
een andere mening zijn toege-
daan. Zij beroepen zich op de 
minimale grens zoals gesteld in 
het Besluit Medezeggenschap 
Defensie (BMD) art 20 te weten: 
‘Ten minste 100 uur per jaar voor 
de voorzitter en secretaris en 
tenminste 60 uur per jaar voor de 
overige leden.’ Zij beschouwen 
deze grens als het maximaal 
aantal uren per jaar. 

Deze kwestie is lang geleden door 
de ACOM ook al aangekaart in het 
Georganiseerd Overleg. Defensie 
heeft daarop aangegeven dat een 
MC in welke vorm dan ook 
uitstekend in staat is zelf haar 
agenda te bepalen. Deze zinsnede 
mag dus zo gelezen worden dat 
de vergaderingen/trainingen en 

thuiswerkuren gewoon uitbetaald 
dienen te worden. 

Een veelvoud aan onderwerpen is 
typisch voor de reservist. Enkele 
voorbeelden: 
•  Arbeidstijden waarbij civiele en 

defensiewerkzaamheden 
worden gecombineerd, Arbo 
aangelegenheden, 
bevorderingsissues, inzet 
overdag om de beroepscollega’s 
te ontlasten, uitleg van 
regelgeving van de MP bundels. 
Zo zijn er nog vele 
onderwerpen.

•  Ook de (eventuele) vergaderin-
gen/trainingen (indien men lid 
is) van de Locatie MC (LMC), 
Gemeenschappelijke MC 
(GMC), Defensieonderdeel MC 
(DMC) en Centrale MC (CMC) 
c.q. CMC Werkgroep Reservis-
ten, Tijdelijke Reorganisatie 
Medezeggenschap (TRMC) en 
overige werkgroepen, tellen als 
gewoon gewerkte uren en 
dienen uitbetaald te worden. 

•  Natuurlijk dienen in dit verband 
ook de (opgedragen) thuiswerk-
uren voor deze medezeggen-
schapsactiviteiten betaald te 
worden. Dit alles staat (ook) in 
verband met de Adaptieve 
Krijgsmacht en de daardoor 
toegenomen inzet van reservis-
ten. De verhoogde inzet van 
reservisten wordt overigens 
ook mede veroorzaakt door de 
vele vacante functies bij de 
beroepscollega’s. 

De ACOM heeft een beleidsme-
dewerker in huis die tevens 
reservist is en lid is van een 
(reservisten) MC en de CMC 
WG Reservisten. Heeft u 
problemen in medezeggen-
schapsland van de reservisten 
neem dan contact op met ons. 
Wij helpen/staan u bij in 
verband met al uw vragen op 
dit gebied. 
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Vacature 
medewerker communicatie/facilitair

Ben jij een creatieve, flexibele duizendpoot met passie voor facilitair beheer, marketing 
en communicatie? Ben je creatief en krijg je extra energie van het halen van deadlines 

en veel ballen hoog houden? Dan ben jij de nieuwe collega die de ACOM zoekt!

VAC AT U R E

Hier is voor jou een afwisselende en interessante baan met elke dag weer andere uitdagingen.
Als medewerker communicatie/facilitair heb je afwisselende taken. Je schrijft pakkende teksten en nieuwsbrieven, 
organiseert informatiebijeenkomsten maar je verhelpt met gemak, of laat dit verhelpen, ook een storing aan een 
installatie. Je interesses liggen vooral ook op facilitair gebied en sociale media. Je weet wat er te koop is op online- 
en offline communicatie gebied. Je bent assertief, werkt zelfstandig en bezit een rijbewijs B.

Facilitair
Je bent mede verantwoordelijk voor o.a.: inkoop, contractbeheer, wagenpark, installaties, ICT, kantoorgebouw, 
infrastructuur en je onderhoudt contacten met het schoonmaakbedrijf. 

Communicatie
Je beheert onze website(s), levert content voor de sites, ons maandblad ACOM Journaal, sociale media, schrijft en 
verspreidt digitale nieuwsbrieven etc. 

Ledenwerving/Promotie
Coördineren, organiseren en ondersteunen van (semi) publieke activiteiten, ledenwerving tijdens opkomsten en 
publieksdagen van krijgsmachtonderdelen. 

Ben jij onze kandidaat dan wachten jou niet alleen een mooie werkplek op ons kantoor in Zeist maar ook werkzaam-
heden buiten kantoor. Wij zorgen voor de juiste opleidingen en trainingen. Het salaris hangt onder meer af van 
opleiding en ervaring.

Spreekt dit je aan? Mail ons dan om te laten weten waarom dit je aanspreekt en vertel wat meer 
over jezelf. Dit kan via info@ACOM.nl t.a.v. het Dagelijks Bestuur.
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C O L U M N

Theoloog des vaderlands bezorgt militairen 
ten onrechte een slecht geweten

Theoloog des vaderlands Thomas Quartier pleit bij herhaling voor een pacifistische 
benadering van de oorlog om Oekraïne. De EU moet stoppen met wapenleveranties aan 

Oekraïne. En hij vraagt zich af wat tegengeweld als respons op geweld oplevert. 

Deze stellingnames illustreren 
twee zwaktes van zijn christelijk 
pacifisme. 

De eerste zwakte is: de afwijzing 
van wapenleveranties door de EU 
geeft aan dat solidariteit met 
mensen die worden aangevallen 
niet voorop staat in dit pacifisme. 
In plaats daarvan gaat het in zijn 
pacifisme puur om de eigen 
morele integriteit. Ik vergelijk dit 
met de wet op dienstweigering 
voor dienstplichtigen: ieder mens 
heeft het recht zijn geweten te 
volgen. Dat is belangrijk, want het 
geweten behoedt onze morele 
integriteit. Als dat geweten zegt 
dat jij persoonlijk niet mag doden, 
en jezelf dus ook niet mag 
blootstellen aan een militair bevel 
met die strekking, dan hebben 
kerk en overheid dat te respecte-
ren. Militairen beschermen 
overigens ook pacifisten, in 
oorlogstijd, zei een Duitse militair 
mij ooit. 

De tweede zwakte in de argu-
mentatie van Quartier is dat hij 
alles wat hij ‘geweld’ noemt op 
een hoop gooit zonder onder-
scheid tussen een illegitieme 
aanvalsoorlog door Rusland 
enerzijds en ‘the use of force’ bij 
rechtmatige militaire verdediging 
anderzijds. 
Quartier gaat op het eerste punt 
veel verder dan aandacht voor zijn 
eigen geweten. Maar naar mijn 
mening moet er ethisch gezien 
juist wel verschil gemaakt worden 
tussen agressie (aanval) enerzijds 
en de 'use of force' bij verdedi-
ging anderzijds. ‘Geweld’ is een 
generaliserende, dus nutteloze, 
en misleidende, term. Agressie 
moet als zodanig benoemd, het 
recht op en de plicht tot verdedi-
ging ook. 

Bijbel en pacifisme 
Mijn kritiek op Quartier reikt 
verder. Volgens mij verwaarloost 
Quartier een groot deel van de 
Bijbel. Want hoe zat het nou ook 
weer op hoofdlijnen met het 

christelijk pacifisme in de Bijbel? 
Om te beginnen mogen christe-
nen in hun ethiek niet zomaar 
even het Oude Testament 
vergeten of zelfs schrappen uit de 
Bijbel. In de tweede eeuw na 
Christus plaatste de ketter 
Marcion (85-160) de, in zijn ogen, 
gewelddadige God van het Oude 
Testament tegenover de liefde-
volle, geweldloze God van het 
Nieuwe Testament. Hij werd de 
kerk uitgezet. Marcion vergiste 
zich namelijk: het Oude Testament 
bevat veel lagen in het denken 
over oorlog en vrede – van heilige 
oorlog tot een visioen van vrede. 
Zo gaat bijvoorbeeld het gebod 
‘Gij zult niet doden’, niet over 
oorlogen, maar over moorden in 
de zin van ons strafrecht. Voorts 
kende het Bijbelse Israël als volk 
het recht op zelfverdediging; 
klassiek voorbeeld is Exodus 17: 
de uit Egypte gevluchte Hebreeën 
voeren een rechtmatige verdedi-
gingsoorlog tegen Amalek: de 
'geboorte' van de rechtvaardige 
oorlog in het Oude Testament. 
Bovendien: vrede is niet afwezig-
heid van oorlog, maar vrucht van 
gerechtigheid (Jes. 32:17).

Nieuwe Testament 
En dan: het Nieuwe Testament is 
helemaal niet zo eenduidig in de 
afwijzing van de oorlog als 
Quartier suggereert. Want wat 
het Nieuwe Testament betreft is 
ten eerste belangrijk: het citaat 
van Jezus: “Wie het zwaard trekt 
zal door het zwaard omkomen.” 
(Mattheus 26:52). Deze spreuk 
betekent: agressie keert zich 
tegen jezelf. Dat gold ook voor 
Petrus die het zwaard trok tegen 
de bezettingsmacht om Jezus te 
beschermen. Dit is een contextu-
eel verbod uitgevaardigd door 
degene die ongevraagd gewa-
pend verdedigd wordt! 

Ten tweede: de apostel Paulus 
schrijft in zijn Romeinenbrief 
(13:4) dat de overheid dienaresse 
Gods is (!) die het zwaard niet 
vergeefs draagt. Dit is de basis 

van de zwaardmacht van elke 
wettige overheid volgens christe-
nen.

In het vroege christendom, ook in 
de na-Bijbelse tijd, hoefden 
militairen die christen werden niet 
de militaire dienst te verlaten, 
maar ze mochten geen offers 
brengen aan Romeinse keizers 
die zichzelf als god presenteer-
den. Militairen waren dus geen 
tweederangs christenen die 
'eigenlijk' fout zaten.

Het pacifisme van theoloog des 
vaderlands Thomas Quartier is 
doorgeslagen. Hij mag als 
individuele burger en zeker ook 
als monnik zijn morele integriteit 
behoeden en zijn geweten 
volgen, maar hij moet wel de 
zwaardmacht van de overheid 
erkennen. Het is die zwaardmacht 
die christelijk gesproken Oekraïne 
niet alleen het recht maar ook de 
plicht tot verdediging van zijn 
burgers en zijn eigen instituties 
geeft. Zonder zwaardmacht 
zouden we leven in een ‘natuur-
toestand’ waarin ieder mens voor 
ieder andere mens een wolf is, 
zoals Thomas Hobbes (1588-1679) 
dit karakteriseerde. Dit gewelds-
monopolie van staten is meer 
beperkend voor geweld dan 
individualistisch pacifisme. Ook 
een pacifist als Dietrich Bonhoef-
fer (1906-1945) zag dat in, 
begreep dat je in oorlogstijd soms 
vuile handen niet kunt vermijden, 
en werkte mee aan de - helaas 
mislukte - aanslag op Hitler door 
Claus von Stauffenberg. Quartier 
moet zijn 
christelijke 
bronnen beter 
bestuderen om 
anachronisme 
te vermijden: 
uit het vroegste 
christendom 
kun je niet 
afleiden dat je 
nu pacifist 
moet zijn.

 
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

Het wil in dit themajaar “…alle 
Nederlanders bewust maken van 
de strijd die vanaf 1572 is geleverd 
om het vrije Nederland van nu te 
zijn.” Hiertoe wil men het maat-
schappelijke gesprek bevorderen 
over de onderliggende waarden van 
vrijheid, verdraagzaamheid, 
verbondenheid en verscheidenheid. 
Het is er met deze thematiek vooral 
om te doen om jongeren bewust te 
maken van hun rol in de maat-
schappij. Bovenal is het doel om 
onze veelzijdige geschiedenis 
bekend maken bij een breed 
publiek.

Met dit uitgangspunt werd bij ons 
een thema-avond georganiseerd 
over de geschiedenis van de 
godsdienstvrijheid in Nederland 
sinds deze ‘geboorte van Neder-
land’. Mij viel de eer te beurt om 
hierover een voordracht te houden. 
Daarvoor moest ik mij weer eens 
verdiepen in de materie. Bovendien 
moest ik het kort houden en in een 
bestek van een half uur de 
toehoorders meenemen in een 
ontwikkeling van eeuwen. Het viel 
de toehoorders wat koud op het 
dak toen ik betoogde dat met de 
machtswisseling in 1572 de tirannie 
van de landsheer in onze streek 
werd vervangen door de terreur 
van de opstandelingen en dat ik het 
jaar 1572 niet zo’n goed uitgangs-
punt vind om de waarden vrijheid, 
verdraagzaamheid, verbondenheid 
en verscheidenheid mee te 
verbinden. Waar vóór die tijd vooral 
de niet-Rooms-katholieken van de 
reformatie het moesten ontgelden, 
trokken daarna vooral álle niet-calvi-
nisten aan het kortste eind wat 
betreft vrijheid, verdraagzaamheid, 
verbondenheid en verscheidenheid.

In de tijd van de Verlichting wilden 
denkers het opnemen voor de 
vrijheid van de ander, ook die van 
hen met wie ze fundamenteel van 
mening verschilden. Vrijheid - van 
denken, godsdienst en meningsui-
ting - was een principezaak en men 
wilde daarvoor desnoods de 
barricade op. Dit resulteerde in de 
Bataafse Revolutie en de Verklaring 
van de rechten van de mens en van 
de burger van 1795 en kenmerkt 
zich door een liefde voor de ander 
en het elkaar gunnen van gelijkbe-
rechtiging. Er werd een eind 
gemaakt aan de tweevoudige 
achterstelling van het niet-gerefor-
meerde volksdeel; de godsdien-
stige en de burgerlijke.

De vrijheid die we genieten in deze 
postmoderne wereld, waarin 
diezelfde vrijheid wordt gewaar-
borgd door internationale verdragen 
als de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens van de 
Verenigde naties en de Europese 
Conventie tot bescherming van de 
rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ontbeert 
die diepe innerlijke bevlogenheid en 
kenmerkt zich door liefdeloze onver-
schilligheid.

Een bewogen jaar, schreef ik, want 
in deze zelfde tijd viert onze plaatse-
lijke Rooms-katholieke geloofsge-
meenschap dat 175 jaar geleden de 
parochie kerk werd ingewijd. Daar 
hebben we op de zondag van 
Corpus Christi dit feestelijk 
opgeluisterd met een sacraments-
processie. Het was de allereerste 
keer dat wij een processie hielden 
in de publieke ruimte, op de 
openbare weg. De sacramentspro-
cessies worden geregeld volgens 
de plaatselijke gewoonten. De 
Heilige Hostie werd geplaatst in 
een monstrans en door een 
priester rondgedragen, vergezeld 
gaande van misdienaars en 
biddende gelovigen. Gedurende de 
tocht werden op historische 
plaatsen onderbrekingen gehou-
den.

We trokken met de bescheiden 
stoet ook door de Grote- of Sint 
Nicolaas Kerk, die sinds jaar en dag 
in gebruik is bij onze broeders en 

zusters van de Reformatie. Daar 
hebben we gebeden bij de 
grafsteen van Jeroen Claeszoon, 
zijn vrouw Neel Jansdochter en zijn 
zoon Gerbrandt en dochter 
Garberich. We weten dat Jeroen in 
1568 burgemeester is geweest in 
deze stad en dat het gezin bekend 
stond als Rooms-katholiek, ook 
nadat in 1572 de stad in handen 
kwam van de opstandelingen. 
Jeroens zoon Jan was één van de 
velen die op de vlucht sloegen voor 
de terreur van het opstandig 
bewind. Hij ging op de vlucht, zoals 
in de jaren daarvoor vele anderen 
uit onze streek gevlucht waren voor 
de tirannie van de landsheer. Allen 
waren slachtoffer van de onver-
draagzaamheid van die jaren.

We hebben daar beleden dat wij 
deel uitmaken van een schuldige 
geschiedenis, die ons soms inhaalt 
als oude tegenstellingen opgeld 
doen en wij in kerk en samenleving 
langs historische grenzen geschei-
den wegen gaan. We hebben 
gebeden voor allen die op de vlucht 
zijn voor onverdraagzaamheid, voor 
geweld en vervolging. Voor hen die 
door tirannie worden verdreven; 
voor hen wier rechten hen ontno-
men zijn en om verzoening tussen 
bevolkingsgroepen die met strijdige 
belangen tegenover elkaar staan, 
dat hun rechten geëerbiedigd 
worden, dat wij met verschillen 
leren leven en elkaar om die 
verschillen weten te waarderen.

Ik citeer daarom hier de Ierse 
verlichte denker en filosoof 
Edmund Burke, die al in de 18e 
eeuw zei dat niets zo dodelijk is 
voor de godsdienst als onverschil-
ligheid.

Sacramentsprocessie
Het is een bewogen jaar in onze streken. Onze gemeente is er een van 

de 39 gemeenten in Nederland die zich voor dit jaar hebben verbonden 
aan het samenwerkingsverband SW1572-‘De geboorte van Nederland’. 

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier
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Teken vervelende bijtbeesten   waarvan je erg ziek kunt worden
Elk voorjaar waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
om op te passen voor teken. Het RIVM houdt de ontwikkeling in de aantallen teken 
in Nederland bij.

Pas op voor  teken,  het  z i jn  er  veel  d i t  jaar

Van de website van het RIVM (april 2022):
Elk jaar krijgen Nederlanders in totaal 
anderhalf miljoen tekenbeten, waardoor bij 
27.000 mensen de ziekte van Lyme ontstaat.

Teken kunnen besmet zijn met de Borrelia 
bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. 
Een hele vervelende ziekte. Eén op de vijf 
(20% van de) teken in Nederland draagt deze 
bacterie bij zich.

Gevolgen van Lyme
Wat kunnen de gevolgen zijn van de ziekte 
van Lyme? Een teek die zich volgezogen 
heeft, laat zich weer van zijn drager vallen. Zo 
kan het voorkomen dat iemand gebeten is, 
maar dit helemaal niet heeft gemerkt. Een 
eerste signaal dat er dan sprake is van een 
tekenbeet is een rode ring rond de bijtplek. 
Op dat moment hoeven er geen verdere 
ziekteverschijnselen te zijn. Let op ook de 
rode ring verschijnt niet altijd. 

Later na één tot vier weken na de beet, zijn 
de symptomen en gevolgen licht. Die kunnen 
zijn bijvoorbeeld jeuk, pijn, een lichte vorm 
van koorts enzovoorts. Niet altijd wordt dan 
de ziekte van Lyme ontdekt omdat de 
symptomen ook bij andere aandoeningen 
voorkomen. Wordt de ziekte niet in dit vroege 
stadium herkend dan kunnen de gevolgen 
ernstiger worden.

In een vergevorderd stadium, als de bacterie 
via de bloedbaan de organen is binnengedron-
gen, kan de ziekte aanleiding geven tot 
ernstige complicaties, zoals:

•  aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals 
hersenvliesontsteking

• gewrichtsaandoeningen
•  hartaandoeningen, zoals een hartritmestoor-

nissen;
• huidaandoeningen. 

Een onbehandelde infectie kan chronisch 
worden, waarbij de klachten langdurig zijn en 
wisselend voorkomen. Periodes met ernstige 
klachten afgewisseld door periodes met 
lichtere klachten worden.

Behandeling na een tekenbeet
Voor behandeling na een infectie met Borrelia 
burgdorferi geldt, hoe eerder er na een 
besmette tekenbeet behandeling wordt 
ingezet, hoe groter de kans dat de infectie 
succesvol kan worden bestreden.
De Nederlandse richtlijnen voor behandeling 
adviseren, afhankelijk van de fase van ziek 
zijn, een antibioticakuur van 14 dagen tot een 
maand. In veel gevallen werkt deze behande-
ling voldoende. Toch zijn er ook ziektegevallen 
waar de antibioticakuur herhaald moet 
worden. 

Militair kan verplicht worden ingeënt 
tegen teken-encefalitisvirus

Teken kunnen ook Frühsommer meningo 
encephalitis (FSME) overbrengen bij een 
beet. Dit is een andere ziekte dan de ziekte 
van Lyme. De kans FSME in Nederland op te 
lopen is heel erg klein. 

FSME is een virusinfectie die in een eerste 
stadium griepachtige verschijnselen geeft 
(ook hoofdpijn). Bij ongeveer 1/3 van de 
zieken kan de ziekte overgaan in hersen(vlies)
ontsteking. In zeldzame gevallen overlijdt de 
patiënt. 

Er is een vaccin tegen het FSME-virus. In 
andere landen/gebieden is de kans dat 
iemand het FSME-virus krijgt soms zo groot 
dat Defensie dat gebied/land heeft aange-
merkt als risicogebied vanwege het virus. Als 
militairen naar dat gebied gezonden worden, 
kunnen zij verplicht tegen het virus worden 
ingeënt. U kunt dit terugvinden in de Regeling 
Immunisatie Militairen in artikel: 4 lid 1 sub e.

Tekenbeten proberen te voorkomen
Lyme is een heel vervelende ziekte en 
daarom is er alle reden om tekenbeten zo 
veel als mogelijk te voorkomen. 
Iedereen die in de natuur komt heeft kans om 
een teek op te lopen. Militairen die het veld in 
gaan voor oefeningen, trainingen enz. hebben 
een grote kans om een teek op te lopen. Zij 
krijgen als het goed is in het vroege voorjaar 
of voorafgaand aan oefeningen en trainingen 
buiten voorlichting over het voorkomen van 
tekenbeten en hoe te handelen als ze toch 
gebeten worden. Ook medewerkers in de 
groenvoorziening op defensielocaties kunnen 
tekenbeten oplopen. Ook zij zullen regelmatig 
voorlichting (moeten) krijgen over het 
voorkomen van tekenbeten en hoe te 
handelen als ze toch gebeten worden.

Voor werknemers die tijdens het werk een 
tekenbeet kunnen oplopen, is de werkgever 
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Teken vervelende bijtbeesten   waarvan je erg ziek kunt worden
Pas op voor  teken,  het  z i jn  er  veel  d i t  jaar

verplicht om het risico voor de werknemer zo 
veel mogelijk te verkleinen, vandaar dat de 
voorlichting bij Defensie gegeven moet 
worden. Helemaal wegnemen van het risico 
kan niet, want dan zou men binnen moeten 
blijven. De kans op een beet of het verkleinen 
van de kans op het krijgen van Lyme kan wel. 

Tips voor degenen die de natuur ingaan, ook 
zeker tijdens de vrije tijd, zijn:

• Vermijd onnodig contact met struikgewas en 
hoog gras.
• Draag kleding met lange mouwen en pijpen, 
stop de broek in de sokken en houd de mouwen 
naar beneden.
• Een helm of capuchon voorkomt dat teken in 
haar of nek gaan zitten.
• Smeer insectenwerende middelen als DEET 
op de onbedekte huid. Deze middelen verklei-
nen de kans om gebeten te worden. Let op: er 
mag maximaal 50% DEET in het middel zitten.
• Doe een Buddy check; doe dit direct na verblijf 
in de natuur, of anders 1 x per 24 uur tijdens de 
inzet/activiteit.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen kan het 
toch gebeuren dat iemand door een teek 
gebeten wordt. In dat geval is het van belang 
de teek snel te ontdekken en snel te verwij-
deren.

Teken snel ontdekken verkleint de 
kans op Lyme

De teken dragen de Borrelia bacterie over als 
zij de kans krijgen om zich nadat ze zich in 
iemand hebben vastgebeten, vol te zuigen 
met het bloed van die persoon. De bacterie 
zit in zijn speeksel. Dat speeksel komt niet 
meteen vrij als ze zich hebben vastgebeten. 
Je hebt dus nog kans om besmetting te 
voorkomen als je de teek snel ontdekt en 
verwijdert. Als je de teek binnen 24 uur van 
de beet verwijdert, is de kans 
op Lyme klein. Ongeveer 2% 
tot 3% van de gebeten mensen 
krijgt Lyme. Als de teek binnen 
24 uur is verwijderd is dat 
percentage 1% tot 1,5%.

•  Gebruik geen alcohol, jodium, 
olie of andere middelen om de 
teek te verwijderen. Dit maakt 
het verwijderen niet makkelij-
ker. Brand de teek niet uit.

•  Neem een puntig pincet, 
tekentang of tekenkaart 
waarmee u de teek goed kunt 
vastpakken. Druk de teek niet 
plat.

•  Pak de teek zo dicht mogelijk 
bij de huid beet en trek hem 
er langzaam uit. Het is niet 
gevaarlijk als er eventueel een 

stukje van de monddelen in de huid achter-
blijft. Dit komt er vanzelf weer uit.

•  Ontsmet het beetwondje met 70% alcohol 
of jodium om wondontsteking te voorko-
men.

•  Noteer de datum waarop u gebeten bent in 
uw agenda.

•  Houd daarna tot 3 maanden na de tekenbeet 
de huid rondom de beet in de gaten. Let op 
het ontstaan van een rode of blauwrode 
ringvormige huiduitslag of vlek en griepver-
schijnselen als koorts, hoofdpijn of ge-
wrichtspijn.

Ga naar uw (militair/huis)arts:
•  bij een verkleuring van de huid op de plek 

van de tekenbeet en als die groter wordt, 
bijvoorbeeld een rode ring rond de bijtplek. 
Deze kan tot 3 maanden na een tekenbeet 
verschijnen.

•  bij koorts, spier- en gewrichtspijn, in de 
eerste weken na een tekenbeet. 

•  bij gewrichtsklachten, huidklachten, zenuw-
klachten of hartklachten. Dat kunnen vroege 
klachten zijn van de ziekte van Lyme die niet 
behandeld is met antibiotica.

 
Vertel de arts dan op welke datum u bent 
gebeten. De arts zal het besluit nemen over 
een eventuele behandeling.

Herinner elkaar eraan hoe een beet te 
voorkomen en te handelen bij tekenbeten
Er komen steeds meer teken en de gevolgen 
van een tekenbeet zijn heel vervelend. 
Daarom is het belangrijk elkaar te herinneren 
aan: 

•  De maatregelen om tekenbeten te voorko-
men; 

•  Het belang van het ontdekken en verwijde-
ren van een teek binnen 24 uur.

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen

M
CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CZSK P&O KM 11 juli  Gesloten

CZSK Staf GC OEM 11 juli Gesloten

CZSK STC (Sea Training Command) 12 juli Gesloten

CLAS CIS Bn 25 – 27 juli Gesloten

CZSK Zr Ms Zeven Provinciën  22 augustus Gesloten

CLAS Personeel Logistiek Commando (PLC) 5-9 september 24 juli

CLAS Joint ISTAR Commando 13 september 2 augustus

BS Diensten Geestelijke Verzorging 22 september 11 augustus

BS NLD SOCOM 30 september 19 augustus

DOSCO Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) 10 oktober 30 augustus

DOSCO Dienstencentrum 1 november 19 september

DOSCO Afdeling I&C onbekend 14 oktober
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Een aantal militairen krijgt minder pensioen door 
de overgang per 1 januari 2019 van de eindloon-
regeling naar de middelloonregeling. Met deze 
maatregel krijgen deze militairen een compensa-
tie voor het zogenoemde verminderde pensioen-
perspectief.

Bij het overleg tussen Defensie en de bonden 
over de concrete uitwerking van deze maatregel 
is besloten om bij de compensatie uit te gaan 
van een individuele berekeningssystematiek. Dit 
maakt de maatregel eerlijk en goed uitlegbaar. 

Het implementeren van deze systematiek en de 

uitvoering daarvan is complex en kost meer tijd 
dan eerder gedacht. Daarom heeft Defensie be-
sloten om de militairen die in aanmerking komen 
voor de compensatie alvast een vooruitbetaling te 
doen. Dit in afwachting van de definitieve imple-
mentatie, die naar verwachting in 2023 afgerond 
zal zijn. 

De vooruitbetaling bedraagt het geschatte com-
pensatiebedrag waarop een militair in de periode 
vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2022 recht heeft. 
Nadere informatie en uitleg over de regeling volgt 
in het najaar. De vooruitbetaling wordt in novem-
ber 2022 uitgekeerd.

* Vooruitbetaling compensatie verminderd pensioenperspectief
* Blijvende onrust over vaccinatieplicht corona

* Realistische berekening toekomstig pensioen door ABP

Actualiteiten Sector   Overleg Defensie

Vooruitbetaling compensatie voor 
verminderd pensioenperspectief

Defensie en bonden hebben in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-
2020 een afspraak gemaakt over het uitvoeren van de ‘Maatregel in 

verband met verminderd pensioenperspectief’. 

Wij worden de laatste weken weer veelvuldig 
benaderd door leden (maar ook niet-leden) over 
wie nu al dan niet verplicht gevaccineerd kan 
worden tegen COVID-19. Allereerst willen wij 
hierbij benadrukken dat burgerpersoneel op geen 
enkele wijze verplicht kan worden tot vaccinatie. 
Ook niet als men voor dienstverrichting naar het 
buitenland gaat voor aangelegenheden waarbij 
vaccinatie verplicht is voor militairen. Maar wij 
wijzen er ook met nadruk op dat niet gevacci-
neerd zijn tegen COVID-19 nadelig kan zijn. Ook 
militairen die niet ‘vaccinatieplichtig’ zijn kunnen 
er dus goed aan doen zich alsnog te laten vacci-
neren; maar dat is en blijft uiteraard een persoon-
lijke keuze. 

Wie bijvoorbeeld in het buitenland verblijft en 
door zwaarwegende omstandigheden naar 
Nederland moet maar niet beschikt over een 
vaccinatiebewijs o.i.d. zou hierdoor problemen 
kunnen ondervinden. Aangaande de vaccinatie-
verplichting is de uitleg relatief eenvoudig. Voor 
de onderstaande dienstverrichtingen is een vacci-
natieverplichting opgelegd. Buiten deze dienstver-
richtingen kan geen vaccinatieverplichting worden 
opgelegd. Ook mag men (nog altijd) niet vragen 

naar uw vaccinatiestatus. Er mag op geen enkele 
wijze druk worden uitgeoefend op militairen om 
zich te laten vaccineren.

Loopt u, als lid van de ACOM, tegen problemen 
aan (of heeft u vragen) over de (al dan niet) 
verplichte vaccinatie COVID-19 neem dan zo snel 
mogelijk contact op via info@acom.nl.

Op 7 juli 2022 jl. hebben wij van Defensie verno-
men dat eerdere nota's waarin werd aangegeven 
dat militairen verplicht gevaccineerd dienden te 
worden, zijn ingetrokken. Daarmee is, naar onze 
mening, ook van de zijde van Defensie duidelijk 
gemaakt dat verplicht vaccineren tegen COVID-19 
voor militairen uitsluitend geldt voor de onderaan 
vermelde ‘inzetten’.

Voor de volgende dienstverrichtingen is 
(vooralsnog tot uiterlijk 31 december 2022) 
een vaccinatieverplichting COVID-19 opge-
legd:

-  Dienstverrichting in het kader van Resolute 
Support (RS) in Afghanistan;

-  Dienstverrichting in het kader van Operation 

Blijvende onrust over verplichte 
vaccinatie COVID-19
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Actualiteiten Sector   Overleg Defensie

Veel militairen ontvangen naast hun vaste 
inkomen een variabel inkomen. Bijvoorbeeld een 
toelage omdat ze deelnemen aan een missie 
in het buitenland. Over dit variabele inkomen 
bouwen ze pensioen op. Voorheen nam het ABP 
dit variabele inkomen mee bij de berekening van 
de toekomstige pensioenopbouw. Daar is het 
ABP kortgeleden mee gestopt. Dit heeft geen 
gevolgen voor de hoogte van het opgebouwde 
pensioen van deze militairen. De reden dat het 
ABP hiermee gestopt is omdat het ABP een 
realistische inschatting van het toekomstige 
pensioen wil communiceren naar de militairen 
met een variabel inkomen. Een variabel inkomen 
is tijdelijk. De oude rekenmethode van het ABP 
ging er echter van uit dat het variabele inkomen 
blijft bestaan tot aan de pensioenleeftijd. Daar-
door zagen militairen met een variabel inkomen 
voorheen een hoger toekomstig pensioen op hun 

pensioenoverzicht dan zij straks in werkelijkheid 
zouden gaan ontvangen.

Wat betekent dit voor de militairen 
met een variabel inkomen?
Het ABP heeft alleen de rekenmethode van het 
toekomstige pensioen aangepast. De daadwerke-
lijke pensioenopbouw van de militairen met een 
variabel inkomen verandert niet. Zolang militairen 
een variabel inkomen hebben, bouwen zij daar-
over ook pensioen op. Door de nieuwe reken-
methode valt de inschatting van het toekomstige 
pensioen op het pensioenoverzicht van de militai-
ren met een variabel inkomen lager uit. Zij zien dit 
aangepaste pensioenbedrag vanaf uiterlijk medio 
juli 2022 terug op MijnABP. Het aangepaste be-
drag komt ook op het Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl te staan.

Toekomstig pensioen militairen door 
het ABP realistischer berekend

Inherent Resolve (OIR) in Irak;
-  Dienstverrichting in het kader van enhanced 

Forward Presence (eFP) in Litouwen;
-  Dienstverrichting in het kader van de Joint 

Carrier Strike Group (OP FORTIS);
-  Dienstverrichting in het kader van European 

Union Liaison and Planning Cell (EULPC) in 
Tunesië;

-  Dienstverrichting in het kader van European 
Training Mission (EUTM) in Mali;

-  Dienstverrichting in het kader van de VN 
missie MINUSMA in Mali;

-  Dienstverrichting in het kader van de United 
Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) 
in Libanon;

-  Dienstverrichting in het kader van Operation 
Gallant Phoenix (OGP) in Jordanië;

-  Dienstverrichting in het kader van Force 
Protection Middle East (FPME) in Jordanië;

-  Dienstverrichting in het kader van Vessel 
Protection Detachment;

-  Dienstverrichting in het kader van de KMar 

in de volgende landen: Afghanistan, Irak, 
Jordanië, Libanon, Libië, Litouwen, Mali, 
Somalië en Tunesië;

-  Dienstverrichting in het kader van Air 
Policing (AP) in Bulgarije;

-  Dienstverrichting in het kader van Enhanced 
Vigilance Activity Binational Air Missile Task 
Force Slowakije.

Deze lijst kan uiteraard gewijzigd worden als 
er dienstverrichtingen worden toegevoegd. 
Dit kan uitsluitend door een formele nota die 
openbaar is gemaakt en die getekend is door 
de Hoofddirecteur Personeel Defensie of de 
staatssecretaris van Defensie. Verdere 
mandatering is niet toegestaan. Het overzicht 
kan dus wijzigen doordat nota’s worden 
ingetrokken of omdat er nieuwe nota’s 
uitkomen. Alle actuele van kracht zijnde nota’s 
kunt u raadplegen op de website van de 
ACOM: www.acom.nl  
 

13



S O D

Het bereikte AVW-akkoord heeft een looptijd van 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. 
De komende maanden wordt het akkoord verder 
uitgewerkt. In augustus 2022 wordt de salarisver-
hoging over 2021 (1,7%) en 2022 (2,95%) met 
terugwerkende kracht, samen met de eenmalige 
bruto uitkering van € 1.750 euro (peildatum 1 juli 
2022) uitgekeerd.

Overgrote meerderheid
De leden van de ACOM hebben zich in over-
grote meerderheid uitgesproken voor de nieuwe 
arbeidsvoorwaarden. In totaal stemde iets meer 
dan 90% van onze leden voor het akkoord. Nog 
geen 5% onthield zich van stemmen en 5% van 
de leden stemden tegen. Dat een overgrote 
meerderheid van onze leden voor het akkoord zou 
stemmen bleek tevoren al uit de positieve reac-
ties tijdens de ledenraadplegingen in het land. 

Het akkoord bevat voor iedereen, zowel militair 
als burger en van soldaat tot generaal, voldoende 
positieve onderwerpen om ermee in te stem-
men. Toch bleek tijdens onze rondgang in het land 
en uit de reacties via e-mail of telefoon, dat er 
ondanks de positieve onderwerpen toch bij indi-
viduele leden veel vragen leefden. Deze vragen 
spitsten zich voornamelijk toe op de aangepaste 
tabellen en de tegemoetkoming woon- werkver-
keer. Maar ook over de transitie van militairen van 
het oude naar het nieuwe loongebouw. Daarnaast 
kregen wij ook veel vragen over het verschil in 
salaris tussen militairen en burgers. Ook vragen 
over de wijze waarop de salarissen tussen de 
verschillende OPCO’s op basis van de somscore 
in het nieuwe loongebouw waren samenge-
voegd. Maar zoals gezegd was het overgrote deel 
van de reacties zeer positief. Men was, van hoog 
tot laag, zeer positief dat er eindelijk serieuze 
stappen worden gezet voor wat betreft het salaris 
bij de soldaten, korporaals, sergeanten en bij de 
lagere officiersrangen. Ook het met terugwerken-
de kracht vanaf 1 januari 2022 ophogen van het 
belaste deel van de VVHO-toelage en de meer-
daagse activiteiten voor varen en oefenen kregen 
positieve reacties. Dat gold ook voor de per 1 juli 
2022 verhoogde tegemoetkoming woon-werkver-
keer; in de meeste gevallen tot 19 eurocent per 
kilometer. 

Basisinkomen eindelijk op orde
Voor de ACOM is het belangrijkste dat nu ein-
delijk het basisinkomen voor alle militairen en 

burgers op orde is gekomen. Het minimumsalaris 
van militairen geplaatst op functie en van burgers 
vanaf de leeftijd van 22 jaar, is per 1 januari 2023 
€ 2394,-. Ook het eerder bieden van perspectief 
aan onderofficieren en officieren die straks gelijk 
na het afronden van de initiële opleiding een 
vaste aanstelling krijgen, zien wij als een posi-
tieve afspraak. 

Het is wel zaak om na het zomerreces gelijk door 
te pakken. Er liggen namelijk afspraken te wach-
ten die snel nader uitgewerkt dienen te worden. 
Een van de belangrijkste afspraken is om zo 
spoedig mogelijk overeen te komen onder welke 
voorwaarden aan matrozen, soldaten en korpo-
raals (m.u.v. de korporaals van de KM) een vaste 
aanstelling kan worden geboden. Tot er over-
eenstemming over deze voorwaarden is bereikt 
kunnen soldaten en korporaals die gedurende de 
looptijd van dit akkoord (tot 31 december 2023) 
de maximale looptijd in rang bereiken een rekest 
indienen om hun aanstelling te verlengen tot 
uiterlijk 31 december 2023. Maar voor die tijd ho-
pen wij overeenstemming bereikt te hebben met 
Defensie over de voorwaarden waaronder deze 
groep militairen een vaste aanstelling kan krijgen.

De staatssecretaris van Defensie, Christophe van 
der Maat, liet weten blij te zijn dat de leden van 
de bonden hebben ingestemd met de nieuwe 
arbeidsvoorwaarden. Van der Maat: “Ik ben heel 
blij dat er nu een akkoord ligt met flink betere 
arbeidsvoorwaarden voor onze mensen. Niet 
alleen omdat zij dat verdienen, maar ook omdat 
Defensie op de arbeidsmarkt moet kunnen con-
curreren. De komende jaren zal Defensie groeien 
en vernieuwen. Dit akkoord helpt ons daarbij.”

ACOM-voorzitter Jan Kropf: “Het is mooi om te 
constateren dat er nu daadwerkelijk een arbeids-
voorwaardenakkoord ligt voor de sector Defensie 
en dat er eindelijk een serieuze loonontwikke-
ling komt voor het Defensiepersoneel. Daarbij is 
het ook van groot belang dat er met name in de 
lagere rangen meer bij is gekomen dan alleen de 
generieke loonsverhoging door de invoering van 
het nieuwe loongebouw. Daarnaast vind ik het 
belangrijk om te benadrukken dat het gewaar-
deerd werd dat Defensie en de bonden gezamen-
lijk zijn opgetrokken en e.e.a. ook gezamenlijk 
hebben uitgelegd aan het personeel. Dat is ook 
een mooie opsteker voor de toekomst: ‘Alleen ga 
je sneller, samen kom je verder.’”

Defensie en bonden bereiken 
Arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023

Defensie heeft met de vakbonden voor Defensiepersoneel een akkoord 
bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden (2021-2023). Uit de 

ledenraadpleging bleek dat een overgrote meerderheid van de 
vakbondsleden met het onderhandelaarsresultaat van 31 mei 

jongstleden heeft ingestemd. Het Arbeidsvoorwaardenakkoord (AVW-
akkoord) is op donderdag 7 juli jl. door alle partijen ondertekend.
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Verhuizen of verbouwen?  
Geef het door.

Heeft U plannen voor een verbouwing, nieuwe 
woning of verhuizing? Vaak een leuke en 
spannende tĳ d. Uw hypotheek en woning zĳ n 
onze zorg. Al ruim 25 jaar is DFD de specialist 
op het gebied van verzekeren en onafhankelĳ k 
hypotheekadvies voor (ex-) militairen. 

Niet alleen uw hypotheek is belangrĳ k. 
Minstens zo belangrĳ k is een goede verzekering 
van uw woning en inboedel. Voorkom fi nanciële 
tegenvallers! Neem bĳ  de eerste plannen voor 
koop, verbouwing of verhuizing contact op met 
DFD. Wĳ  staan voor u klaar!
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A L G E M E E N

Boswijk (33) is weliswaar niet afkomstig uit 
een ‘defensiefamilie’, - geen (directe) familiele-
den die een ‘krijgsmachtransel’ overdroegen. 
Afgezien dan van een oudoom die in de jaren 
’30 garnizoenscommandant was in Amster-
dam, - maar de liefde voor en het besef van 
het belang van de krijgsmacht kreeg hij wel 
van kindsbeen af ingegoten. Daar droeg met 
name ook het militaire milieu van zijn geboorte-
stad Woerden aan bij. Aloude vestingstad in 
het weidse Groene Hart met zijn Defensie-
eiland en decennialange militaire presentie. 

Nijver en ambitieus
“Mijn jongensdroom was altijd beroepsmilitair 
worden”, vertrouwt het CDA-Kamerlid (‘bloed-
groep’ Hervormd-gereformeerd/in de PKN) 
ACOM Journaal toe. Maar toen hij van de 
middelbare school afkwam gold bij Defensie 
zowaar een “sollicitatiestop”. 
De militaire carrière in spe werd, à contre 
coeur, ‘ingeruild’ voor een mbo studie bouw-
kunde. Nijver en ambitieus begon de jonge 
Boswijk met een eigen bouwkundig adviesbu-
reau dat hij runde tot aan de Tweede Kamerver-
kiezingen van 2021. In de avonduren, inmiddels 
getrouwd en twee kinderen, deed hij, - over 
een ijzeren doorzettingsvermogen gesproken -, 
een hbo- en masteropleiding. “Maar ik wil toch 
zeggen dat de krijgsmacht altijd aan me heeft 
getrokken en dat ik altijd het gevoel heb gehad 
dat ik mijn roeping heb gemist.”
Dat gevoel werd nog eens versterkt door zijn 
zwager die beroepsmilitair is bij 11 Luchtmo-
biele Brigade (Assen). “Ja, dan zie je telkens 
weer die foto’s en video’s van uitzendingen 
e.d. voorbijkomen; dat zorgde voor onrust en 
de vraag: ‘Wat ben ik hier eigenlijk aan het 
doen achter mijn bureau en computer?’ Ik 
probeer dat nu enigszins ‘goed te maken’ door 
sinds vier jaar actief te zijn als reserveofficier.” 
Het is in feite de ‘second best’ invulling die 
Boswijk kon geven aan zijn jongensdroom. 
Toen hij aantrad als Tweede Kamerlid “voelde 
het heel logisch dat ik ‘Defensie’ ging doen en 
ik ben dan ook dankbaar dat ik dat mag doen 
voor mijn partij.”

Bierkaai
De Kamercommissie Defensie telt een aantal 
notoire anti-defensie gezinden die de krijgs-
macht het liefst stantepede zouden willen 
afdanken. Binnen de commissie vormen zij de 
spreekwoordelijke bierkaai. “Collega’s met een 
naïef wereldbeeld”, volgens de CDA’er. “Men 

denkt daar dat de krijgsmacht een fossiel is, 
- een overblijfsel uit het verleden. Maar ik denk 
dat de Russische agressie tegen en in Oekra-
ine ons hard met de neus drukt op de rauwe 
werkelijkheid van oorlog in Europa. Sommige 
collega’s (PvdA en GL) zijn hierdoor enigszins 
tot inkeer gekomen en ik heb ze, zonder 
cynisch te zijn, gefeliciteerd met het herzien 
van hun standpunten. Het idee dat oorlogen, 
gewapende conflicten etc. van vervlogen tijden 
zijn, is wel heel erg naïef.”
Die naïeve, in feite wereldvreemde houding 
treffen we ook op regeringsniveau in sommige 
Europese landen. Neem bijvoorbeeld Duitsland 
waar in de top van de regerende SPD, overi-
gens ook onder de christendemocraten (CDU), 
ja, zelfs in de Bundeswehr, mensen zijn die 
welwillend en apaiserend staan tegenover 
Rusland en zijn president.

Rijst toch wel de vraag of Nederland op 
defensiegebied zo innig moet samenwerken 
met de Duitsers. De christendemocratische 
Defensiewoordvoerder in de Tweede Kamer, 
denkt dat er toch een kentering gaande is in 
het “voorheen heel naïeve Duitsland”. Naïveteit 
die zou worden gevoed door ‘schaamtegevoel’ 
over de Tweede Wereldoorlog en ‘Hitler-Duits-
land’, waardoor trots zijn op de krijgsmacht not 
done is. “Dat is nu aan het veranderen”, 
volgens Boswijk, “maar het duurt nog zeker 
een generatie alvorens die houding helemaal is 
verdwenen. Maar ze hebben nu wel 100 
miljard vrijgemaakt om te investeren in 
defensie; het duurt natuurlijk nog wel even 
voordat de effecten ook zichtbaar worden. 
Bovendien moeten ze wat dit betreft van heel 
ver komen qua achterstand vergeleken met de 
stand van zaken in onze krijgsmacht. Maar ik 
ben toch wel gematigd positief over de 
ontstane wending en ik geloof in de samen-
werking met de Duitsers op defensiegebied. Ik 
spreek ook best wat militairen die al veel met 
Duitse collega’s samenwerken en daar heel 
positief over zijn.”

Nauwere samenwerking
Het CDA-Kamerlid mag dan ook gerangschikt 
worden onder de ferme, standvastige pleitbe-
zorgers van meer en intensieve militaire 
samenwerking zowel binnen de EU als de 
NAVO. Hij heeft, in het licht van de beoogde 
uitbreiding van de defensiesamenwerking, 
recent nog een aantal voorstellen ingediend. 
Zo moet het veelal unilaterale inkoopbeleid van 

De ‘Defensiediscussie’ gaat ten onrechte   meer over ‘metaal’ dan over de mensen

Tweede Kamerlid Derk Geertsz Boswijk MSc is namens 
het CDA, alweer ruim een jaar een gedreven woordvoer-
der voor Defensie, - een portefeuille waarvoor hij “echt 

heeft gestreden”. De krijgsmacht mag dan ook op zijn 
niet aflatende en fervente steun rekenen. 
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materieel e.d. drastisch omgebo-
gen worden en in gezamenlijkheid 
worden gecoördineerd. Maar ook 
op nationaal niveau zijn er in dit 
opzicht zaken aan de orde die “van 
de zotte zijn. Bijvoorbeeld de 
afwijkende communicatiesyste-
men bij krijgsmachtonderdelen die 
dan ook niet met elkaar kunnen 
communiceren. Zeker nu, met die 
mooie investeringsplannen van 
Defensie, - waar ik overigens zeer 
blij mee ben -, moeten we 
voorkomen dat we als Europese 
landen in dat verband met elkaar 
gaan concurreren met alle 
prijsopdrijvende effecten van dien. 
Een voorbeeld: de Europese 
NAVO-partners hebben bij elkaar 
178 verschillende wapensystemen 
tegenover de 38 van de Verenigde 
Staten met een veel grotere 
krijgsmacht. Op dat vlak is dus nog 
een heel grote slag te slaan: 
nauwere samenwerking; geza-
menlijk inkoopbeleid, - daar liggen 
nog grote kansen.”
Intensievere samenwerking op tal 
van (militaire) gebieden met 
bondgenootschappelijke en 
buurlanden is van levensbelang 
voor Nederland en voor Europa. 
Met name voor wat de betreft het 
toenemende belang van het 
Noordzeegebied als vindplaats en 
leverancier van onze (duurzame) 
energie. Boswijk is daarvan heilig 

overtuigd. Maar de volksvertegen-
woordiger van christelijken huize 
gaat niet zo ver dat hij in het 
verlengde van die opgevoerde 
militaire samenwerking, een 
“Europese krijgsmacht” ziet 
opdoemen. In het geheel niet. 
“Het mandaat moet altijd bij de 
nationale parlementen liggen en 
niet bij iemand in Brussel die voor 
ons defensiezaken gaat bepalen. 
Wat mij betreft is en blijft de NAVO 
de hoeksteen onder ons veilig-
heidsbeleid. Daarzonder zouden 
we, om het wegvallen van 
Amerika, Canada en het Verenigd 
Koninkrijk enigszins te compense-
ren, als ‘Europa’ niet 2% maar 
zeker 4% van het BBP jaarlijks 
moeten investeren in Defensie. En 
ik weet zo net nog niet of dat 
haalbaar zal blijken te zijn.”

Zorgwekkende tweespalt
“Coördinatie voor wat betreft de 
synchronisatie bij de aankoop van 
wapensystemen zou op NAVO-
niveau moeten gebeuren maar kan 
best ook bilateraal worden 
afgestemd. Als het om heel grote 
aankopen en systemen gaat zou 
het best op zo hoog mogelijk 
niveau afgestemd kunnen worden. 
Maar we moeten wat mogelijk is 
zoveel als het kan ‘lokaal’ en 
bilateraal doen. Zo voorkom je 
onnodige bureaucratie, kostenstij-
ging, strijkstokverlokkingen, 
lange(re) levertijden etc.”

De dreiging van de Russische 
Federatie ten spijt is er bij Boswijk 
toch grote terughoudendheid als 
het erom gaat landen aan de 
randen van dat immense land, op 
voorhand het NAVO-lidmaatschap 
in het vooruitzicht te stellen. Het 
bondgenootschap heeft, volgens 
hem, op dit moment de handen 
meer dan vol aan opvoeren van de 
beveiliging en gereedheid mochten 
zich eventualiteiten voordoen. “Ik 
deel wel de zorgen van en over de 
Baltische staten, - strategisch en 
qua logistiek is dat een ingewik-
kelde kwestie die een stuk 
eenvoudiger wordt als Finland en 
Zweden toetreden tot de NAVO. 
Als CDA zijn wij dan ook voorstan-
der van ‘beschermingsgaranties’ 
voor zowel Zweden als Finland in 
de vacuümperiode tussen de 
aanvraag en de officiële toelating 

tot het bondgenootschap. Deze 
ontwikkeling gaat onvermijdelijk 
naar een permanente stationering 
van de krijgsmacht aan de 
Europese buitengrenzen; dat gaat 
uiteraard ook van onze krijgsmacht, 
onze mannen en vrouwen het 
nodige vragen. Overigens voorziet 
het Verdrag betreffende de 
Europese Unie ook, op de wijze 
van Art. 5 van het NAVO-verdrag, 
in een ‘allen-voor-één-bescher-
ming’.”

Zorgwekkend is in dit verband de 
tweespalt die in zowel EU als 
NAVO soms valt te bespeuren als 
gevolg van afwijkende opvattingen 
bij lidstaten die zich niet willen 
neerleggen bij het overeengeko-
men beleid. Te denken valt aan 
landen als Hongarije, Turkije, Polen 
die zich (vaak) in cruciale gevallen 
niets gelegen laten liggen aan de 
gewenste unanimiteit. Dit uit de 
pas lopen, dat funest kan uitpak-
ken, ligt op de loer bij de toelating 
van nieuwe landen zonder 
grondige doorlichting. Boswijk 
vreest anders “een door ons zelf 
gecreëerde tegenmacht” binnen 
beide organisaties.

Weerbare samenleving
CDA-Kamerlid Derk Boswijk ziet 
overigens zonnige vergezichten 
voor de Nederlandse krijgsmacht 
voor wat betreft zijn (verdere) 
aan- en versterking, groei en 
ontwikkeling. “We komen wel van 
heel ver en hebben nog een lange 
weg te gaan. Bedenk wel dat we 
25 jaar straf hebben bezuinigd en 
investeringen achterwege zijn 

CDA-Kamerl id  Derk Geertsz Boswi jk p le i tbezorger Defensie door d ik en dun
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gelaten. Alles bijeen genomen moeten we 
vaststellen dat de afgelopen 30 jaar 70 miljard 
te weinig naar Defensie is gegaan. Ik realiseer 
me terdege, laat ik dat op voorhand zeggen, 
dat mijn eigen partij daaraan heeft bijgedragen. 
Onder CDA-minister Hans Hillen zijn er 
bijvoorbeeld heel grote klappen geweest, 
- daar loop ik absoluut niet voor weg.”

Boswijk is groot pleitbezorger van een, ook in 
defensief opzicht, “weerbare bevolking”. De 
manhaftige wijze waarop de Oekraïners de 
Russische agressie het hoofd bieden is in dat 
licht exemplarisch te noemen. Met de door 
hem fervent gepushte sociale/maatschappe-
lijke dienstplicht naar Zweeds model, zou 
hiervoor de fundering gelegd kunnen worden. 
“In de discussie over de besteding van het 
extra geld voor Defensie, gaat het bijna alleen 
maar over de hardware. Ontzettend belangrijk 
natuurlijk maar meer nog geldt dat voor de 
‘mens’ in de organisatie. Die ‘mens’ maakt 
immers uiteindelijk het verschil tussen slagen 
en falen. Vandaar dan ook mijn ijveren voor 
invoering van de maatschappelijke dienstplicht. 
Als we via die weg meer van de waarden en 
normen van de krijgsmacht kunnen laten 
beklijven in de samenleving, krijg je waarschijn-
lijk, meer dan nu het geval is, een weerbaar-
dere samenleving; een samenleving waarin 
men meer naar elkaar omkijkt; een samenle-
ving die minder ‘ik-gericht’ is. Maar ik wil 
nogmaals benadrukken dat voor mij eerste 
prioriteit is een goed loongebouw en goede 
arbeidsvoorwaarden.”

U bent reserveofficier. Al uitgezonden 
geweest?

“Nee, nog niet. Maar ik wil heel erg want het 
voelt toch als een soort ‘lege plek’, zeker als ik 
met militairen en veteranen praat. Zodra mijn 
periode als parlementariër erop zit wil ik heel 
snel terug naar Defensie.”

Defensiecitaten
“Ik praat niet alleen over het belang van de 
maatschappelijke dienstplicht maar ik besloot 
ook zelf reservist te worden.”
(Website CDA)

“De geopolitieke uitdagingen zijn enorm en wij 
zijn echt te naïef. Onze krijgsmacht mag niet 
meer het sluitstuk van de begroting zijn. 
Daarom moet de 2% NAVO norm wettelijk 
worden vastgelegd.” 
(Website CDA)

“Misbruik militaire uniformen niet voor 
demonstraties. Zojuist de minister opgeroepen 
om harder te handhaven op dit misbruik. Het 
ondermijnt het aanzien van onze krijgsmacht 
en doet militairen en veteranen die dienen of 
hebben gediend geen recht.”
(Uitzending WNL november ’21)

“Nederland keek collectief als een konijn in de 
koplampen toen vorig jaar maart in alle 

hevigheid corona wereldwijd om zich heen 
sloeg. Snel werd een appel gedaan op de 
mannen en vrouwen van onze krijgsmacht om 
overal waar nodig te helpen.
De Koninklijke Landmacht riep het Land 
Information Manoeuvre Centre in het leven. 
Het doel van het LIMC was om continu te 
bekijken wat er in de samenleving speelt om 
voorbereid te zijn op mogelijke hulpvragen. 
Denk hierbij aan praktische verkenningen van 
hoeveel ziekenhuisbedden waar nog beschik-
baar zijn.

Alleen doordat dit een nieuwe manier van 
werken was, waarbij openbare bronnen op 
internet werden gebruikt, ging het LIMC in de 
fout. Als ‘bijvangst’ werden namelijk ook 
persoonsgegevens opgehaald, wat in strijd is 
met de AVG-wetgeving. Toen de minister 
erachter kwam, werd de operatie direct 
gestopt. Er werd een onafhankelijk onderzoek 
ingesteld dat duidelijk maakte dat er geen 
sprake was van kwade opzet. Waarna de 
minister alle aanbevelingen overnam.

Eind goed al goed, dacht ik nog, toen ik in de 
Kamer het debat ging voeren over dit voorval. 
Ik veroordeelde de fout die was gemaakt, maar 
zag vooral een kans om hiervan te leren, 
aangezien het informatie-gestuurd werken in 
de toekomst een nog veel grotere rol gaat 
spelen. Ik was nog niet klaar met mijn betoog 
of ik werd bijna collectief door andere partijen 
aangesproken dat ik de fouten niet serieus 
genoeg nam en een loopje nam met onze 
grondrechten.

De inzet van de krijgsmacht tijdens de pande-
mie werd geridiculiseerd. Wie is dan de vijand? 
Zetten we ons leger in tegen onze eigen 
bevolking? Dat waren zomaar wat vragen die ik 
en de minister naar onze hoofden kregen 
geslingerd. En een aantal partijen ging nog 
verder. Ze vonden dat de krijgsmacht het hele 
informatie vergaren, dus bijvoorbeeld ook het 
verkennen van het terrein bij oefeningen, maar 
helemaal niet meer moest doen. Bijzonder.”
(Lezing voor SGP jongeren)

A L G E M E E N

18



M A R

U hebt niet zomaar recht op dit 
betoon van waardering en erkenning

Het Draaginsigne Gewonden (DIG) is een bijzonder ereteken voor deelname aan mili-
taire missies onder oorlogs- of crisesomstandigheden. Het DIG brengt een bijzondere 

blijk van waardering en erkenning tot uitdrukking voor de inzet van militairen die 
daardoor ernstig gewond zijn geraakt.

Mi l i ta i r-Ambtenaar  en Rechtsposit ie  (MAR)
Bi jzonder  ereteken Draaginsigne Gewonden (DIG) :

De aanvraag van het DIG kan door de staatssecretaris 
van Defensie worden ingewilligd of afgewezen. Dit 
artikel gaat in op de voorwaarden of criteria voor 
toekenning van het DIG, waarbij ook de rechtspraak 
wordt behandeld.

Toekenningscriteria
Veteranen – dit zijn de actief dienende militairen 
(veteraan in werkelijke dienst) en de gewezen militairen 
(veteranen uit dienst) – dienen bij de aanvraag van het 
DIG te voldoen aan één of meerdere voorwaarden voor 
toekenning. De toekenningscriteria staan beschreven in 
het Besluit Draaginsigne Gewonden 2017, de daarop 
gebaseerde richtlijn (Handboek Onderscheidingen) en 
het vigerende beleid van het ministerie van Defensie. 
De toekenningscriteria zijn:

•  De militair die het Koninkrijk der Nederlanden dient of 
heeft gediend (plichtsvervulling als militair) onder 
oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomen-
de situaties (inclusief internationale vredesmissies 
binnen en buiten het verband van de Verenigde 
Naties) en betrokken is geweest bij een gevechtshan-
deling (geweldsituaties op het slagveld), oftewel: 
actieve participatie in gevechtshandelingen, waardoor 
ernstig letsel is opgelopen;

•  De militair was direct betrokken bij enige andere vorm 
van excessieve geweldsuitoefening. Met andere 
woorden: het letsel dient een direct gevolg te zijn van 
een aan geweldgebruik gerelateerde activiteit of 
invloed van strijdende partijen of derden;

•  In alle hierboven gevallen dient het te gaan om een 
ernstig lichamelijke verwonding of ernstig psychisch 
letsel of een vergelijkbare aandoening; 

•  De militair of veteraan moet in leven zijn op het 
moment van uitreiking.

Het kernbegrip: gevechtshandelingen
De ernstige verwonding dient te zijn ontstaan door 
gevechtshandelingen in een oorlog of onder oorlogsom-
standigheden. Het gaat om iedere situatie binnen de 
taakopdracht van de militair waarbij sprake was van 
vijandelijk optreden met direct vuur, indirect vuur of 
hiermee vergelijkbaar gevechtscontact (ook wel: actieve 
participatie in gevechtshandelingen). Het letsel kan ook 
het gevolg zijn van enige vorm van excessieve geweldui-
toefening jegens de militair. Voorbeelden hiervan zijn: 
mijnen, geïmproviseerde explosieven (IED: ‘Improvised 
Explosive Device’) en zelfmoordaanslagen. 

Wat wordt verstaan onder het begrip ‘ern-
stig’?

Niet elke fysieke of mentale verwonding tijdens de 
militaire inzet levert een DIG op. Het dient immers te 
gaan om een lichamelijke of (acute) psychische verwon-

ding van ernstige aard. Het letsel dient een direct gevolg 
te zijn van een concrete gevechtshandeling of aan 
geweldgebruik gerelateerde activiteit van strijdende 
partijen of derden, gericht tegen de militair. Lichamelijke 
en psychische verwondingen behoeven overigens niet 
blijvend te zijn.

Het begrip ‘ernstig’ betekent in dit verband dat:
a.  De militair is opgenomen geweest voor het letsel. 

Ingrijpen door een arts en hospitalisatie (operatieve 
ingreep of medische zorg en/of repatriëring moet 
hebben plaatsgevonden);

b.  Opname was normaliter – volgens de geldende 
Nederlandse medische specialistische richtlijnen – op 
medische gronden noodzakelijk, ook al is deze 
opname wegens omstandigheden niet geëffectueerd. 
Opname voor een preventieve observatie valt niet 
onder het begrip ‘opname’. Verwondingen die geen of 
nauwelijks behandeling behoeven en lichte verwon-
dingen die ter plaatse zijn behandeld, leiden niet tot 
toekenning;

c.  Zonder medische-specialistische zorg was de 
opgelopen verwonding in potentie bedreigend 
geworden;

d.  De militair was door de verwonding meer dan zeven 
dagen achtereen niet inzetbaar. 

Deze punten zijn voor het vaststellen van de aard en 
ernst van een lichamelijke verwonding van belang en 
relatief eenvoudig toepasbaar, echter bij (niet acuut) 
psychisch gewond geraakte militairen (PTSS) – dat later 
in de tijd is gediagnostiseerd – is het aanzienlijk 
moeilijker vast te stellen. 

CADIG
Na het invullen en indienen van het meldingsformulier 
Draaginsigne Gewonden, volgt er een onafhankelijk 
onderzoek door de Centrale Adviescommissie Draagin-
signe Gewonden (CADIG). Het CADIG gaat enkel na 
welke stukken en gegevens zich in het aangedragen 
dossier bevinden. Vervolgens wordt aan de minister van 
Defensie het advies gegeven de DIG toe te kennen of 
af te wijzen. Het is dus van belang dat u bij de aanvraag 
zoveel mogelijk informatie aandraagt en zo concreet 
mogelijk uw ervaringen beschrijft. 
Tegen een afwijzend besluit kunnen rechtsmiddelen 
(bezwaar, beroep en hoger beroep) worden ingesteld. U 
hebt dus de mogelijkheid om tegen een afwijzing 
juridisch op te komen.

Uitsluitingsgrond
Onwaardig gedrag als militair, zal leiden tot afwijzing van 
de aanvraag. Bij de toetsing van de aanvraag – door de 
Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden 
(CADIG) die de minister adviseert – wordt tevens
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onderzocht of de militair zich al dan 
niet schuldig heeft gemaakt aan:

•  Collaboratie;
•  Een militair misdrijf (desertie, 

sabotage, niet opvolgen van een 
dienstbevel);

•  Een oorlogsmisdaad;
•   Zelfverwonding.

Is sprake geweest van één of 
meerdere van bovengenoemden 
gedragingen, dan wordt de 
aanvraag DIG afgewezen. 

Rechtspraak 
Tegen een afwijzing tot toekenning 
van het DIG, kunnen rechtsmidde-
len (bezwaar en beroep en hoger 
beroep) worden aangewend. De 
vraag is dan of het afwijzend 
besluit van de minister van 
Defensie de rechtelijke toets kan 
doorstaan. Hieronder volgen een 
aantal uitspraken ter illustrering 
van de toepassing van de wette-
lijke regels voor het toekennen van 
het DIG:
• Vage gezondheidsklachten na 
terugkeer van uitzending, die niet 
medisch te duiden zijn (‘Cambodja 
Klachtencomplex’): de aanvraag 
DIG werd afgewezen wegens het 
niet voldoen aan één van de 
voorwaarden, namelijk dat het 
letsel een direct gevolg dient te 
zijn van een aan geweldgebruik 
gerelateerde activiteit of invloed 
van strijdende partijen of derden. 
Immers een specifiek geweldsinci-
dent was niet aan te wijzen. 

De rechtbank was van oordeel dat 
dit specifieke geval niet kan leiden 
tot toekenning van het DIG, omdat 
het niet gaat om letsel dat een 
direct gevolg is van een aan 
geweldgebruik gerelateerde 
(concrete) activiteit of invloed van 
strijdende partijen of derden. Het 
beleid van de minister van 
Defensie is niet onredelijk (zie: 
uitspraak 06-12-2013 Rechtbank 
Den Haag, ECLI:NL: RBD-
HA:2013:17785). 

• PTSS-klachten (gediagnosticeerd 
aan de hand van de DSM-V-criteria) 
moeten het rechtstreeks gevolg 
zijn van specifieke geweldinciden-
ten. De aanvraag tot toekenning 
van het DIG werd afgewezen, 
ondanks het inbrengen van een 
verslag van zes uitzendingen (!) 
door de militair waarin hij de 
traumatische ervaringen die hij 
meemaakte, beschrijft. Weliswaar 
was medisch een PTSS vastge-
steld, volgens de DIG-criteria 

volgde tóch geen DIG, omdat niet 
kan worden vastgesteld dat de 
PTSS-klachten een direct (causaal) 
gevolg zijn van een aan geweldge-
bruik gerelateerde activiteit of 
invloed van strijdende partijen (ook 
wel: actieve participatie in ge-
vechtshandelingen), aldus de 
rechtbank (zie: uitspraak 05-02-
2014, Rechtbank Den Haag, 
ECLI:NL: RBDHA:2014:2409). 

• PTSS: kan dit leiden tot toeken-
ning van het DIG? De militair was 
uitgezonden naar het voormalig 
Joegoslavië (missie UNPRO-
FOR-2). Aanvankelijk was de 
aanvraag toekenning DIG door 
Defensie afgewezen, omdat het 
enkele feit dat er gedurende een 
periode sprake was van oorlogs-
handelingen, op zichzelf onvol-
doende is om in aanmerking te 
komen voor het DIG. 

Er moet sprake zijn geweest van 
directe betrokkenheid bij gevechts-
handelingen dan wel het zijn 
geweest van ‘een bewust verko-
zen doelwit’ bij gevechtshandelin-
gen door strijdende partijen, aldus 
de minister. De Raad zette een 
streep door voornoemde inperking 
van het begrip oorlogshandelingen. 
Voor toekenning is voldoende dat 
de ervaringen van de militair - 
waarop zijn ernstige psychische 
klachten zijn terug te voeren - zijn 
te betitelen als oorlogsomstandig-
heden in de zin van het Besluit en 
dat het causale verband tussen het 
chronisch psychiatrisch toestands-
beeld (PTSS) en de zelf ondervon-
den traumatische gebeurtenissen, 
door een medisch specialist zijn 
vastgesteld (zie: uitspraak 25-02-
2016 Centrale Raad van Beroep, 
ECLI:NL: CRVB:2016:650). 

• Het letsel moet een direct 
gevolg zijn van een concrete 
gevechtshandeling of aan geweld-
gebruik gerelateerde activiteit van 
strijdende partijen of derden 
gericht tegen de militair, waarbij de 
militair daadwerkelijk direct 

persoonlijk gevaar liep. Gedeeltelijk 
fysiek beperkt geraakt tijdens de 
missie door een voedselvergifti-
ging, levert dus geen DIG op (zie: 
uitspraak 19-09-2019 Centrale 
Raad van Beroep, ECLI:NL: 
CRVB:2019:3089).

• PTSS waarbij dienstverband is 
aangenomen in het kader van de 
aanvraag en toekenning van een 
militair invaliditeitspensioen (MIP), 
betekent niet dat automatisch het 
recht bestaat op het DIG. Voor de 
toekenning van rechtspositionele 
voorzieningen, zoals een MIP, 
gelden andere toekenningscriteria. 
In de aanvraag van het DIG moet 
voldoende aannemelijk worden 
gemaakt dat de gebeurtenissen 
hebben plaatsgevonden zoals door 
de aanvrager omschreven, de 
exacte betrokkenheid van de 
aanvrager bij die gebeurtenissen 
en wat de positie was van de 
aanvrager (zie: uitspraak 25-02-
2022 Rechtbank Den Haag, 
ECLI:NL: RBDHA:2022:1414).

Slotsom
Het Draaginsigne Gewonden (DIG) 
is een specifieke vorm van 
erkenning voor militairen die in de 
uitvoering van de dienst onder 
oorlogsomstandigheden of gelijke 
situaties, lichamelijk of psychisch 
ernstig gewond zijn geraakt. Letsel 
opgelopen door directe betrokken-
heid bij gevechtshandelingen, is 
kort gezegd de voornaamste 
toekenningsvoorwaarde. De 
militair dient zijn directe betrokken-
heid bij gevechtshandelingen zo 
concreet mogelijk te beschrijven. 
Bij lichamelijk letsel is de oorzaak, 
aard en ernst ervan eenvoudig vast 
te stellen, echter bij (niet acuut) 
psychisch letsel, dat later tot uiting 
komt, ligt het lastiger. Het verdient 
daarom aanbeveling dat op dit 
punt Defensie een eenduidig en 
begrijpelijke beleid ontwikkelt in 
het licht van de rechtspraak.

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. 

M A R
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‘Nationaal Comité Veteranendag kijkt terug op een succesvolle Veteranendag’

Koning Willem-Alexander: 
‘Vrijheid, veiligheid en recht 
zijn waardevol en kwetsbaar’

“Een samenleving kan zich nooit losmaken van zijn veteranen. U hoort 
bij ons. Wij horen bij u. Wij zijn – in lief en leed – één”, bond koning 

Willem-Alexander de weer massaal opgekomen veteranen op het hart bij 
de plechtige cravates (vaandelopschrift) uitreiking op Nederlandse 

Veteranendag, 25 juni jl.

A L G E M E E N

De koning, verse anjer in de 
traditie van zijn grootvader, in het 
knoopsgat, stelde onder meer vast 
dat de overheersende, gedeelde 
emotie van het moment bij de 
veteranen ‘Oekraïne’ is. “We zien 
hoe onze mede-Europeanen in 
Oekraïne zich moedig teweer 
stellen tegen blinde agressie en 
terreur. En ons hele wezen komt in 
opstand tegen een machtsmachi-
nerie die meent de vrijheid van 
anderen ongestraft te kunnen 
vertrappen.”
“We leven niet alleen vurig mee 
met de mensen in Oekraïne die 
hun huis en haard verdedigen. We 
beseffen ook állemaal hoezeer de 
vrijheidsdrang in onze eigen genen 
zit. En hoe waardevol en kwets-
baar vrijheid, veiligheid en recht 
zijn in onze wereld en in ons 
Europa”, sprak koning Willem-
Alexander op deze bijzondere 
Veteranendag. 

Bijzondere Veteranendag
De achttiende viering van de 
Nederlandse Veteranendag was in 
menig opzicht bijzonder. Gegeven 
de afschaffing c.q. versoepeling 
van de beperkende maatregelen 
vanwege corona, mocht het 
Nationaal Comité Veteranendag 
weer een traditioneel ceremoniële 
viering optuigen. 

Maar niet alles was als vanouds. 
Door de restauratie annex 
verbouwing van de Ridderzaal 
werd voor het ceremoniële 
ochtendprogramma uitgeweken 
naar de Koninklijke Schouwburg. 
Onder de tonen van ‘Prelude 
Veterans Day’ uitgevoerd door de 
Marinierskapel der Koninklijke 
Marine o.l.v. majoor Arjan Tien, 
betrad koning Willem-Alexander, 
begeleid door onder anderen 

minister-president Mark Rutte, de 
voorzitters der Staten Generaal 
respectievelijk Vera Bergkamp en 
Jan Bruijn, en minister van 
Defensie Kajsa Ollongren, de 
schouwburgzaal. 

‘Europese werkelijkheid 
veranderd’

“Vandaag zeggen wij als samenle-
ving: ‘dank je wel’ aan onze 
veteranen. We zijn ons bewust van 
de grote opdracht die jullie namens 
ons hebben vervuld” zei de 
voorzitter van het Nationaal Comité 
Veteranendag, Jaap Smit, Com-
missaris van de Koning in Zuid-
Holland, in zijn openings- en 
welkomstwoord. 

“Dank jullie wel” was ook mede 
de boodschap van premier Rutte 
aan het adres van de veteranen. 
Hij stelde vast dat de werkelijkheid 
waarin we leven op het Europese 
continent, fundamenteel is 
veranderd sinds op 24 februari jl. 
Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne 
begon. Daar staat nu “de vrijheid 
van een volk onder druk. En 
daarmee die van alle Europeanen. 
De vanzelfsprekendheid waarmee 
wij in Nederland sinds het einde 
van de Tweede Wereldoorlog 
leefden in vrede en veiligheid, is 
verdwenen. Onze vrijheid is niet 
gratis. Vrijheid moet worden 
onderhouden, gekoesterd en ja, 
als het moet, zelfs worden 
bevochten. Soms tegen de 
hoogste prijs”, benadrukte Rutte.

De kleine 400 in de Koninklijke 
Schouwburg aanwezige veteranen 
verdienen onze dankbaarheid, 
waardering en respect omdat ze 
“(hun) leven in de waagschaal 
(hebben) gelegd om andere 
mensen een kans te geven op een 

beter en vrijer leven”. 
Daarmee hebben ze ook 
onze eigen vrijheid en 
veiligheid verdedigd en 
veilig gesteld. “Jullie 
hebben de vragen ‘wat 
betekent vrijheid voor 
mij? En wat doe ik als de vrijheid 
onder vuur ligt’ niet met woorden 
maar met daden beantwoord. En 
dat verdient ons allergrootste 
respect”, gaf de premier zijn 
gehoor als boodschap mee. 

‘Waakzaamheid niet zonder 
weerbaarheid’ 

Het ochtendprogramma omvatte 
naast de toespraken ook een 
“muzikaal-theatraal programma 
met bijzondere persoonlijke 
verhalen van veteranen”. Respect 
en waardering afdwingende 
relazen van Indië-veteraan (1948) 
Leo van Bohemen; Attie Pot, 
veteraan Cambodja 1996; Henri 
Stoffelen, veteraan Afghanistan 
2008; sergeant der mariniers 
Rémon Lenaards, Afghanistan 
2010; Jessica van Oort, Afghani-
stan 2010. Het muzikale optreden 
werd dit jaar verzorgd door de 
gerenommeerde trompettist Eric 
Vloeimans en de Amsterdamse 
zangeres-pianiste Karsu Dönmez. 
‘Veteranen-band’ DI-RECT ontbrak 
dit jaar en ook het intussen tot 
lijflied van de veteranen uitgegroei-
de ‘Soldier On’ werd niet gehoord. 
Een omissie die goed gemaakt 
werd door zangeres Karsu die ‘Een 
vriend zien huilen kan ik niet’ zong 
begeleid door trompettist Vloei-
mans en de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine onder directie 
van majoor Arjan Tien. 

Markant aspect van de achttiende 
nationale Veteranendag was de 
uitreiking door “Zijne Majesteit 
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Koning Willem-Alexander” van 
cravates (vaandelopschriften) aan 
achttien krijgsmachteenheden 
(zestien van de Koninklijke 
Landmacht, een van het Korps 
Mariniers en een van de Konink-
lijke Luchtmacht) voor hun 
“uitzonderlijke inzet in Afghani-
stan”. 
Voor twee eenheden was het een 
primeur. Het Regiment Technische 
Troepen en het Regiment 
Geneeskundige Troepen kregen 
voor de allereerste keer een 
vaandelopschrift.
De plechtigheid had plaats op een 
pontonplankier gelegd op de 
Hofvijver. De laatste grootschalige 
uitreiking van vaandelopschriften 
was op 17 november 1913. De 
toenmalige koningin Wilhelmina 
reikte toen op het Malieveld 
vaandellinten met opschriften uit 
aan 13 regimenten.

Bij de jongste uitreiking benadruk-
te Wilhelmina’s achterkleinzoon 
Willem-Alexander in zijn toespraak 
onder meer het vitale belang van 
“waakzaamheid” die het niet 
stellen kan zonder “weerbaar-
heid”. “Bij de verdediging van alles 
wat ons dierbaar is, leunden en 
leunen wij op u: mannen en 
vrouwen van onze krijgsmacht. (-) 
Op deze Veteranendag 2022 
beseffen wij nog méér dan in 
andere jaren hoeveel wij van u 
vragen en gevraagd hebben. Nu 
de vrede in Europa op het spel 
staat, realiseren wij ons eens te 
meer hoe sterk wij onze krijgs-
macht nodig hebben. En hoe 
dankbaar wij mogen zijn voor onze 
veteranen.”

“Daarom is het goed om juist nu 
– op Veteranendag – onze 
verbondenheid te tonen met u, 
militairen van achttien onderdelen 
van de krijgsmacht die in Afghani-
stan het uiterste hebben gegeven 
en zich op bijzondere wijze 
hebben onderscheiden. (-) Weet 
dat u omringd bent door de 
warme steun vanuit de samenle-
ving. Het feit dat wij hier vandaag 

bij elkaar zijn, laat zien dat uw 
inzet met dankbaarheid wordt 
erkend en gewaardeerd. (-) Wij 
voelen ons één met de Neder-
landse militairen die zich op dit 
moment inzetten in Europa en 
elders in de wereld, samen met 
onze Europese partners en 
NAVO-bondgenoten. Zij dragen 
het schild waarachter wij in 
vrijheid kunnen ademen en leven.”

‘Bouwen aan toekomstbe-
stendige krijgsmacht’

Minister van Defensie Kajsa 
Ollongren merkte in haar toe-
spraak voorafgaand aan de 
“bijzondere en historische 
ceremonie” onder meer op dat 
hiermee een “uitzonderlijke 
periode in de geschiedenis van 
onze krijgsmacht” wordt gemar-
keerd. “(We staan) stil bij de 
onderlinge verbondenheid binnen 
de krijgsmacht en tussen militai-
ren. Ze zijn verbonden in het 
besef dat datgene wat ons 
dierbaar is - vrede, veiligheid en 
vrijheid - bescherming verdient. In 
eigen land, maar ook ver daarbui-
ten. Op dit moment telt ons land 
ruim 100.000 veteranen die zich 
hiervoor hebben ingezet. Vrouwen 
en mannen. Jong en oud. 
Namens ons land stonden zij in de 
frontlinie, zetten zij zich in op 
plekken waar angst en onrecht 
heersen. En dat blijven onze 
militairen doen.”

Twintig jaar inzet in Afghanistan 
heeft “onze krijgsmacht gevormd. 
De kennis en ervaring die we daar 
hebben opgedaan dragen we over 
op nieuwe generaties militairen. 
Militairen die staan op de schou-
ders van hun voorgangers. 
Hiermee bouwen we aan een 
toekomstbestendige krijgsmacht. 
En de oorlog in Oekraïne laat zien 
dat dit geen luxe is, maar bittere 
noodzaak”, aldus de minister van 
Defensie. 

Traditionele flypast
De vaandellinten met opschrift 
werden de majesteit ter bevesti-
ging aan de vaandels, gepresen-
teerd door “veteranen die een 
bijzondere en aangrijpende 
gebeurtenis hebben meege-
maakt”. 

Bij het defilé dat later door de 
koning op de Kneuterdijk werd 
afgenomen toonden de achttien 
onderscheiden detachementen 
voor de eerste keer hun vaandel 
met de zopas ontvangen cravate 

aan het grote publiek. Aan het 
eerbetoon met start en finish op 
het Malieveld, namen zo’n 3500 
militairen, actieve en postactieve 
veteranen deel. Voorafgaand aan 
het defilé vlogen diverse (histori-
sche) toestellen van de Koninklijke 
Luchtmacht de traditionele 
flypast. 

Op het Malieveld was het 
intussen de door de organisatie 
gewenste “gezellige drukte” van 
grote aantallen mensen, van 
heinde en verre naar Den Haag 
gereisd, voor het weer ontmoeten 
van elkaar en voor het (muzikale) 
slotakkoord van deze achttiende 
en bijzondere Nederlandse 
Veteranendag. Hoezeer de viering 
van Veteranendag voor velen 
voorziet in menige (emotionele) 
behoefte bleek bijvoorbeeld uit 
het verhaal van “een vrouw uit 
Dinteloord” die volgens de krant 
BN De Stem als laatste wens had 
om ‘live’ aanwezig te zijn op deze 
Veteranendag. De Stichting 
Ambulance Wens schoot te hulp 
om die wens in vervulling te laten 
gaan. Koning Willem-Alexander 
gaf daar een bijzonder cachet aan 
door bij de terminaal zieke vrouw 
(45) op bezoek te gaan. 

“Het Nationaal Comité Veteranen-
dag kijkt terug op een succesvolle 
Veteranendag. Na een corona-
pauze van twee jaar is het 
ontzettend mooi dat mensen zich 
in zulke groten getale hebben 
laten zien. Veteranen konden 
weer samenkomen en het publiek 
heeft (zijn) erkenning en waarde-
ring kunnen uiten”, liet Koos Sol, 
campagneleider van het Nationaal 
Comité Veteranendag content 
weten. 

De volgende Nederlandse 
Veteranendag is op 24 juni 2023. 
Dan zegt Nederland massaal dank 
aan “de veteranen die ingezet zijn 
in dienst van de vrede, nu en in 
het verleden”. 

A L G E M E E N
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Na het vaststellen van het aantal 
aanwezige Regio’s (alle gaven acte 
de présence) en de instelling van 
een stembureau kwam het verslag 
van de 48e Bondsraadvergadering 
aan de orde. Een paar omissies, 
opgemerkt door de Regio’s, 
werden rechtgezet.

Groen licht
Aan de orde waren vervolgens het 
gevoerde beleid en het financieel 
jaarverslag waarbij de nodige 
vragen werden gesteld. Daarop 
werd uitvoerig gereageerd en 
toegelicht door de Bondsvoorzitter/
penningmeester Jan Kropf. Deze 
ampele uiteenzettingen waren tot 
tevredenheid van de Regio’s die 
dan ook onverdeeld het bestuur 
groen licht gaven voor het gevoer-
de beleid.

Bondsbestuurslid (namens Regio 
Midden) G. van Engelenburg, had 
de eindstreep bereikt voor wat 
betreft zijn lopende bestuurster-

mijn, maar stelde zich herkiesbaar. 
Bij de eerste stemming werd Van 
Engelenburg herkozen. Proficiat! 

Oud-bondsvoorzitter J, Kleian 
werd, en marge van de vergade-
ring, gehuldigd vanwege zijn 
50-jarig lidmaatschap van de 
ACOM. Zie ook elders in deze 
AJ-editie. 

Communicatie
Na de lunchpauze hield de 
voorzitter een uiteenzetting over 
het hoofdstuk communicatie. 
Gememoreerd werd onder meer 
de extra uitgave van ACOM 
Journaal, november vorig jaar, in 
verband met het arbeidsvoorwaar-
denoverleg. En over het onlangs 
bereikte principeakkoord waarvan 
de leden tot 6 juli kunnen aange-
ven of ze ermee instemmen of 
niet. Als hulpmiddel daarbij kunnen 
ze terugvallen op de uitvoerige 
berichtgeving en toelichtingen in 
het extra dikke juninummer van 

ACOM Journaal. Maar ook de 
rondgang van de voorzitter en de 
onderhandelaar in het land waarbij 
de leden vragen kunnen stellen, 
hun opmerkingen en eventuele 
zorgen delen, kan soelaas bieden. 
De voorzitter legde ook uit waarom 
niet overal in den lande deze uitleg 
gegeven kon worden.

Vervolgens werd ingegaan op de 
plannen van het dagelijks bestuur 
betreffende het aantrekken van 
een extra medewerker. 

Ook de geldende kilometervergoe-
ding voor vrijwilligers van de 
ACOM kwam nog ter sprake. 
Afgesproken werd dat er op korte 
termijn een voorstel komt dat snel 
uitgevoerd kan worden als er geen 
bezwaren vanuit de Regio’s 
worden geopperd. In geval van 
bezwaren of belemmering zal dit 
op de eerstvolgende bondsraad-
vergadering aan de orde komen.

Unanieme goedkeuring Bondsraad 
ACOM voor (financieel) beleid 2021 

De Bondsraad van de ACOM gaf op 22 juni jl. unaniem zijn goedkeuring aan het door het (dagelijks) 
bestuur gevoerde (financiële) beleid. Tijdens de levendige vergadering van de 49e Bondsraad, hadden 

diverse Regio’s, met name Regio Zuid, flink wat vragen over het in 2021 gevoerde beleid. 
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Interessante 
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werken vanuit 
huis

Interessante 
ontmoetingen

Training voordat 
je aan de slag
gaat

Informele 
werksfeer

Reiskosten- en 
tijd vergoeding

Ga in gesprek met mensen in hun eigen omgeving

Hart voor de zaak
“Nadat ik in 2014 met Functioneel 
leeftijdsontslag (FLO) was 
gegaan, ben ik als interviewer 
voor diverse onderzoeken aan de 
slag gegaan. Ik merkte dat ik veel 
eigenschappen die ik geleerd heb 
als militair, zoals volharding, 
improvisatie en omgaan met 
teleurstellingen, ook bij dit werk 
kon gebruiken,” aldus Hans (64), 
adjudant b.d. KLu. Hij werkt al 
acht jaar voor Mobiel Centre als 
interviewer. 

De motivatie -hart voor de zaak en 
je werk goed willen doen- die hij 

als militair heeft geleerd, komt 
volgens Hans ook van pas bij dit 
werk. ”Ik ben dankbaar dat ik op 
deze wijze iets voor de maat-
schappij mag betekenen en hoop 
dit werk nog jaren te mogen 
doen.”

Makkelijk schakelen
Zijn oud-collega bij de KLu, Bauke 
(75), is met veel plezier al wat 
langer actief als interviewer. “Zo’n 
gesprek kan gaan over van alles, 
van biodiversiteit tot aan wat 
mensen vinden van Europa. Je 
komt bij totaal verschillende 
mensen over de vloer: jong, oud, 

autochtoon, allochtoon, directeu-
ren, arbeiders, etc. Het is die 
variatie en combinatie van 
onderwerpen en mensen die het 
werk interessant maken.”

Net als Hans vindt hij oud-militai-
ren bij uitstek geschikt voor dit 
werk. “Ze kunnen vrij gemakkelijk 
schakelen, improviseren en 
hebben enig benul van compu-
ters.” En hij noemt nog een 
belangrijk pluspunt: “De verdien-
sten zijn goed, zo ook de reisver-
goeding. Niet om er rijk van te 
worden maar wel om de kaas op 
het brood te verdienen!”

Is er nog iets leuks na FLO? Jazeker, 
en je wordt er niet armer van! 

Wat ga je doen met al die vrije tijd als je met FLO gaat? Als je nieuwsgierig 
bent naar mensen en wat ze van allerlei onderwerpen vinden, is dit 

wellicht een oplossing: interviewen ten behoeve van marktonderzoek.
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Oplossingen kunt u inzenden tot 

29 augustus.
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #06-22 luidt: ‘Adrenalinekick’.

De winnaars: G.A.J. Veldhuis en A.A. van Dalm

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

P U Z Z E L

Doorloper

HORIZONTAAL: 1 huidopening - buit - september (afk.), 2 slotwoord - angst - ademstilstand, 
3 islamitische wet - rookartikel - gast, 4 ongenietbaar - toilet - in het begin, 5 mest - rond wafeltje 
- op een andere plaats, 6 vod - het meest gaarne - eindstreep, 7 oude munteenheid - vrouwelijk 
zoogdier - kade, 8 plan - officierskantine - stuk vis - familielid, 9 strekking - fust - eer, 10 van 
geringe breedte - kopstem - waterrad. 

VERTICAAL: 1 Italiaanse deegwaren - bliksemschicht, 2 ceremonie - net zo, 3 oude munt - 
amfitheater, 4 oprijlaan - werkelijk, 5 Grieks voorvoegsel - geheimschrift - bedorven ruikend, 
6 grauw - bladzijde (afk.) - periode, 7 achtervoegsel - zalving, 8 eiland bij Sumatra - mager - 
berichtje per telefoon, 9 beving - honingbij, 10 schaats (Eng.) - gezicht, 11 katrol - kwaadheid, 
12 pepmiddel - ondergrondse, 13 hal - voorzetsel, 14 huisdier - soort hert - bloeimaand, 
15 muziekinterval - deelteken.
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70 jaar ACOM-lid
Mevrouw A. Poeder-Elhorst maakte kortgeleden 70 lange jaren vol als lid 
van de ACOM. Alle reden voor regioseniorenvertegenwoordiger van 
Regio Midden B. Pattynama, om op bezoek te gaan bij de jubilaresse 
thuis in Ede. 

Uiteraard niet met lege handen maar met het insigne, de oorkonde en de 
bloemenruiker die horen bij zo’n jubileum. 

50 jaar ACOM-lid
Vijftig jaar is de heer H.J. (Jan) Kleian trouw en (sociaal) 
actief lid van de ACOM. In 1994 werd de jubilaris aangetrok-
ken om het algemene bestuur van de bond te komen 
versterken. Dit mede vanwege zijn bestuurlijke activiteiten in 
onder meer de medezeggenschap bij de Koninklijke Lucht-
macht bij welk krijgsmachtdeel hij in 1972 in dienst trad.

Na een bestuursperiode als algemeen secretaris en penning-
meester werd Kleian in 2003 algemeen voorzitter (hoofdre-
dacteur ACOM Journaal, secretaris SFCGOM, FMB en 
bondsvertegenwoordiger bij Eurofedop). In 2014 nam de 
jubilaris afscheid als bondsvoorzitter maar hij bleef actief als 
adviseur en bestuurslid van SZVK-Zorgzaam en, last but not 
least, in de gemeentepolitiek van zijn woonst. 

Op de foto: de ‘gouden’ jubilaris, links, ontving op de jongste 
vergadering van de Bondsraad van de huidige algemeen 
voorzitter Jan Kropf, felicitaties en de ‘versierselen’ die 
horen bij het vijftigjarig lidmaatschap. 

Oirschot
Tijdens de seniorenbijeenkomst van 25 mei ll. in Oirschot, zijn 2 jubilarissen gehuldigd.

S E N I O R E NS E N I O R E N
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Van links naar rechts: Jubilaris J.Th. Peters (40 jaar 
lid) met zijn begeleider. Daarnaast regioseniorenverte-
genwoordiger Regio Zuid, de heer W.J.R. van Mol.

Jubilaris A.J.A.M. van de Wiel (50 jaar lid) en zijn 
echtgenote. Op links de heer Van Mol, regiosenioren-
vertegenwoordiger Regio Zuid.
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S E N I O R E N

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. Hebt 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 8 sept Venlo Witte kerk, Agnes Huynstraat 3, 5914 PE Venlo
Wo 14 sept Soesterberg Voorm. Vliegbasis Soesterberg, Base Chapel (links naast De Brik), Dolderseweg 34,  
   3712 BR Huis ter Heide
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
Wo 26 okt ***Rotterdam, Regio West,  Van Ghentkazerne, Toepad 120, 3063 NJ, Rotterdam
  onder voorbehoud
Di 8 nov Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
Do 10 nov  ***Eibergen, Regio Oost Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
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

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 
plaatsgevonden. Leden die over hun aanstaande pensionering en 
leeftijdsontslag informatie wilden, hebben ons weten te bereiken. 
Toch hadden wij liever deze bijeenkomsten wel gehouden.

Dit jaar zullen wij weer alle gebruikelijke seniorenbijeenkom-
sten 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 voortaan DIGITAAL 
wanneer dat kan
Wij zullen vanaf nu de uitnodigingen voor seniorenbijeenkomsten 
zoveel mogelijk digitaal versturen. De leden van wie wij geen 
e-mailadres hebben, zullen de uitnodiging via de post ontvangen. U 
kunt de uitnodiging tot uiterlijk 3 weken voor de bijeenkomst 
verwachten. 
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.

Wordt nog gepland: een bijeenkomst in Duitsland
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Met die allereerste ‘belangenver-
enigingen’ wilden de initiatiefne-
mers “misstanden aan de kaak 
stellen en voor lotsverbetering 
strijden”. Misstanden als het harde 
straf- en tuchtrecht en het 
drankmisbruik. In het bijzonder de 
“roemruchte Matrozenbond” 
(Algemeene Bond voor Nederland-
sche Marine-Matrozen) stond 
daarbij op de voorplecht. 
De marineleiding had de bond niet 
hoog zitten en vreesde dat met de 
Matrozenbond het rode P aard van 
Troje werd binnengehaald. Het 
bestuur van de bond koesterde 
immers warme banden met de 
Sociaal-Democratische Arbeiders-
partij (SDAP)1. “Ook veel politici 
vreesden dat de vloot in socialis-
tisch vaarwater zou komen.”

Bewustwordingsproces
In zijn studie ‘Rood noch oranje’, 
waarop hij inmiddels gepromo-
veerd is, laat dr. Johan van de 
Worp, onder meer zien dat de 
angst voor een ‘rood kleurende’ 
marine “grotendeels onterecht” 

was. “Op basis van uitgebreid 
bronnenonderzoek brengt de 
auteur de denk- en leefwereld van 
de marine matrozen (-) in kaart. Hij 
laat zien hoe met de invoering van 
een onderwijsbestel voor schepe-
lingen de basis werd gelegd voor 
een bewustwordingsproces, dat 
onder meer uitmondde in de 
oprichting van de Matrozenbond.”
Matrozen hadden (in die tijd) 
weinig op met “de monarchie”, 
überhaupt niet met ‘het gezag’ c.q. 
symbolen daarvan, maar hun strijd 
was geen politieke (klassen)strijd. 
“Zij waren niet uit op een revolu-
tie.” Hun strijd had met name een 
sociaal-cultureel karakter; hun doel 
was het bevechten van een meer 
menswaardig bestaan. “Zij waren 
(-) rood noch oranje.” 

Bronnenonderzoek
Johan van de Worp is verbonden 
aan het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH). Onder 
supervisie van prof. dr. B. Schoen-
maker, directeur van het NIMH, en 
mevrouw dr. A.M.C. van Dissel 

universitair hoofddocent (Instituut 
voor Geschiedenis) bij de Universi-
teit Leiden, deed Van de Worp voor 
zijn dissertatie onderzoek naar de 
werving, opleiding en levensom-
standigheden van het mindere 
marinepersoneel gedurende de 
periode 1855-1921. Opdrachtgever 
en financierder van het onderzoek 
is het NIMH. 

V E R L OT I N G

Verloting
Van het proefschrift is een handelseditie uitgegeven in samenwerking met Van 
Wijnen Uitgeverij, Franeker. 

De ACOM mag drie exemplaren van ‘Rood noch oranje. De sociale strijd van de 
Nederlandse marinematroos, 1870-1914’, 240 pagina’s, € 25,00, verloten onder 
de leden. 

Stuur een briefkaart of mail naar info@acom.nl. Vermeld daarbij uw naam, 
registratienummer en de titel van het boek. Reageren kan tot 29 augustus 2022.

Matrozen waren ‘rood noch 
oranje’ maar streden fel voor 
een menswaardig bestaan 

De opkomst van de arbeidersbeweging, liet de Koninklijke Marine, “vanouds een erg 
gesloten organisatie”, rond de eeuwwisseling (van de 19e naar de 20e) niet geheel 

onberoerd. Een ontwikkeling die het begin markeerde van vakverenigingen voor en 
van “matrozen en ander ‘lager’ marinepersoneel".

Mar inetop  v reesde  in tocht  van  rode  v i j fde  co lonne  met  de  Matrozenbond

1 De SDAP werd op 26 augustus 1894 opgericht in 't lokaal Atlas aan de Ossenmarkt 9 te Zwolle door leden van de Sociaal-Democratische Bond (SDB) 

van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Tot de 12 oprichters (de “twaalf apostelen” genoemd) behoorden Pieter Jelles Troelstra, Jan Schaper en Willem 

Vliegen. Reden voor de splitsing was een motie, aangenomen naar aanleiding van Domela’s slechte behandeling in de Tweede Kamer, om nooit meer 

aan verkiezingen mee te doen, zelfs niet als agitatiemiddel. De SDAP’ers wilden dit middel in de revolutionaire strijd niet kwijt. (Bron: Wikipedia)

Dr. Johan van de Worp
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Overledenen
Breda

Ko Gilde, 92 jaar, op 12 mei.
Correspondentieadres: Coöperatie DELA 
t.a.v. familie Gilde, Postbus 2109, 4800 
CC Breda.

Harderwijk
Adriaan Willem (Ad) Sorber, 92 jaar, op 3 
juni.
Correspondentieadres: Alkmesschen 87, 
9403 ZW Assen. 

Amersfoort
Gerrit (Gerhardus) van der Wart, 93 jaar, 
op 9 juni.
Correspondentieadres: Dintelstraat 19, 
3812 KL Amersfoort. 

Soesterberg
Wilhelmus Hendrikus Maria (Wim) 
Koevoets, 67 jaar, op 11 juni.
Correspondentieadres: Generaal Winkel-
manstraat 92, 3769 EH Soesterberg. 

Oss
Johannes Cornelis (Jo) Leemans, 92 jaar, 
op 14 juni.
Correspondentieadres: Mevrouw 
Leemans, Oijenseweg 263, 5346 KA Oss.

Den Haag
Jan-Gerrit Roosjen, 83 jaar, op 19 juni.
Correspondentieadres: Ir. H.H. van 
Kollaan 57, 2283 NB Rijswijk.

 25 jaar lid
Recent ontving het hieronder genoemd lid 
het ACOM-insigne voor 25-jarig 
lidmaatschap ontvangen: 
E. den Breejen (SM).

40 jaar lid 
Aan onderstaande leden is onlangs het 
ACOM-insigne voor 40-jarig lidmaatschap 
uitgereikt:
T. Boersma (AOO), D. Groeneveld 
(AOObd), 
J.H.M. Janssen (AOOBd), J.Th. Peters 
(MAJbd), 
Mw. A. Zwanenberg-Vereijken.

50 jaar lid
De hierna volgende leden kregen laatst het
ACOM-insigne voor 50-jarig lidmaatschap
opgespeld: 
A.Ducaat (SMbd), H.J. Kleian (SGT-1bd), 
Q.J. Looijestijn (SMbd), J.P.M. Schrijver 
(SMbd), 
J.A.C. Slingerland (LKOLbd), A.J.A.M. van 
de Wiel (AOObd).

70 jaar lid
Het ACOM-insigne voor 70-jarig 
lidmaatschap is pas geleden ontvangen 
door: 
Mw. D.J.W. Hagenaars-Suijkerbuijk,
Mw. G. van Keulen-Hoff.

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

 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

 het nieuwe lid van de ACOM

Voorletters:         

m/v     -   -               

Woonplaats: 

Mobiel:

 Werknemer- ID: 

 KLu  KM                KMar              

Rang: Salarisschaal:

Ik heb interesse in een DFD verzekeringscheck. 

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

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

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres:

Postcode: 

Telefoon: 

E-mailadres: 

Registratienummer:  

: 

Krijgsmachtdeel:                  

Dienstverband:    Militair       Reservist   Burger          Postactief

 

:

en wij:

 
 

 
 

Nieuw lid: Bestaand lid:

Nieuw lid aangebracht door:

Datum:             -               -                          Handtekening: 

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

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

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

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

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

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

Regiosecretarissen

Winnaars verloting AJ#06-22
Het boek 'De minister en de majesteit. Adriaan Dijxhoorn, minister van Defen-
sie in oorlogstijd’ van Tobias van Gent, is gewonnen door:

• A. van ’t Riet
• J.W. de Vries
• A. Schut
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AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Afdeling Georganiseerd Overleg,  
Medezeggenschap en Beleidsvorming:
Algemeen coördinator: J.A. Kropf
Medezeggenschap: N. van Ginkel

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

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

ACOM Journaal is een uitgave van de ACOM 
de Bond van Defensiepersoneel en wordt 
uitgegeven door en onder verantwoordelijk-
heid van het Bondsbestuur. De redactie 
behoudt zich het recht voor bijdragen te 
weigeren of te redigeren. Overname van 
artikelen of delen daarvan is uitsluitend 
toegestaan na toestemming van het 
Bondsbestuur.
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Advertentie acquisitie
H. Biervliet
Postbus 240, 3700 AE Zeist
T: 06 51 21 82 60

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

COLOFON

S E R V I C E PAG I N A

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

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

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


