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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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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. 

Elk voorwoord dat ik schrijf voor ACOM Journaal kan ik 
ongeveer op dezelfde manier beginnen: “De afgelopen 
maand(en) gebeurde er weer van alles. Hoogtepunten en 
dieptepunten op alle fronten.”

Het meest opvallende daarbij is uiteraard hetgeen gebeurt 
in de Oekraïne en alle zaken eromheen. We worden 
dagelijks bestookt met informatie dienaangaande, maar 
daarbij moeten we ook blijven beseffen dat informatie in het 
huidige tijdsgewricht ook, of juist, als een wapen kan 
worden gezien en gebruikt.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen maar de sprongen 
die Poetin de laatste tijd maakt worden steeds vreemder. 
De aanloop naar de referenda in de regio’s Loegansk, 
Donetsk, Zaporizja en Cherson in Oekraïne, was op zich 
natuurlijk al een schijnvertoning en in die zin schandalig. Nog 
schandaliger was de annexatie van die gebieden die erop 
volgde maar het dieptepunt was toch wel de retoriek die in 
alle speeches eromheen van Russische zijde werd geuit. 

Ook, of misschien wel juist, (wederom) de opmerking van 
Poetin dat hij Rusland met alle mogelijke middelen zal 
verdedigen (en dat dat geen bluf is) kreeg in die dynamiek 
wel een andere lading. Hoewel vrijwel de hele wereld heeft 
aangegeven de voornoemde annexaties (terecht) niet te 
erkennen moge duidelijk zijn dat de Russen van mening zijn 
dat aanvallen op de Krim, Loegansk, Donetsk, Zaporizja en 
Cherson gezien kunnen (en zullen) worden als een aanval 
op Russisch grondgebied.

Tot op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is daar 
echter niet als zodanig op gereageerd en worden er 
dagelijks successen van het Oekraïense leger gemeld. Elke 
dag worden er weer delen terugveroverd op de bezetter, en 
dan ook nog juist in die bezette, en illegaal geannexeerde, 
gebieden. 

Overigens moge duidelijk zijn dat ook de reacties van de 
“andere zijde” op de uitspraken en acties van Poetin de situ-
atie niet eenvoudiger maken. Zo heeft president Biden 
aangegeven dat het Tomahawks zal regenen op Rusland als 
ze een (tactisch) kernwapen inzetten en heeft de (Ameri-
kaanse) ex-generaal Petraeus aangegeven dat als Poetin 
kernwapens inzet, het Russisch leger in Oekraïne en op de 
Krim zal worden uitgeschakeld. 

Ook zijn opmerkingen dat de NAVO elk conventioneel 
wapen en elk Russisch marineschip zal aanvallen als 
president Poetin zijn dreigement om een kernwapen in te 
zetten in de oorlog tegen Oekraïne waarmaakt, maakt de 
spanningen in ieder geval niet kleiner. Of de opmerking van 
generaal b.d. Petraeus, dat de VS bij een eventuele 
vergeldingsactie geen gebruik zal maken van kernwapens, 
de spanning wat minder zal doen oplopen, valt te 
betwijfelen.

Ook het Russische besluit tot (gedeeltelijke?) mobilisatie en 
de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven, is 
veelzeggend. We zien de meest vreemde beelden van en 
over mensen die worden “opgeroepen” en horen de 
verhalen over gebrek aan ervaring en/of training en dat de 
mensen vrijwel direct naar het front gestuurd worden. 

Nu leek het er toch al ernstig op dat de Oekraïners een stuk 
beter gemotiveerd zijn dan de Russische militairen, maar 
die beelden doen niet vermoeden dat hierin onverwijld 
verbetering zal komen. Als we zien dat de Oekraïners nog 
steeds voorzien worden van moderne wapens en er zelfs 
trainingen worden gegeven aan Oekraïense militairen door 
verschillende landen uit het Westen is de positie van de 
betreffende gemobiliseerde Russische mensen niet te 
benijden. Ik heb dan wel beeld bij de cynische opmerkingen 
in de media dat ze toch min of meer “kanonnenvoer” zullen 
zijn. En dat brengt ons toch wel weer bij de kern van het 
probleem. 

Elke oorlog kent alleen maar verliezers. Er sneuvelen 
onnodig mensen aan beide zijden en elke gesneuvelde 
militair of door oorlogsgeweld gedode burger is er een 
teveel. Daarnaast moge het duidelijk zijn dat Oekraïne voor 
een goot deel verwoest is en het nog vele decennia zal 
duren voordat de infrastructuur hersteld zal zijn. Uiteraard 
voor zover dat überhaupt gaat gebeuren en betaald kan 
worden. 

Laten we dan ook maar blijven 
hopen dat de oorlog binnenkort 
tot een einde komt en zeker niet 
verder escaleert. Voor ons aller 
belang, maar vooral voor de 
mensen die er direct bij 
betrokken zijn en de mensen 
voor wie de gevolgen direct en 
indirect heel groot zijn.
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N I E U W SN I E U W S
‘Missie  in  een missie ’,  e indevaluat ie  Neder landse bi jdrage aan MINUSMA

‘Besluitvorming Mali-missie amper 
beïnvloed door Nederlandse 
inlichtingenanalyses’

Het rapport is het resultaat van 
de eindevaluatie door de Directie 
Internationaal Onderzoek en Be-
leidsevaluatie (IOB) ministerie van 
Buitenlandse Zaken1. De conclusies 
zijn onthutsend te noemen. 
 

Gebrekkige taalbeheersing 
handicap 

De Nederlandse inzet was “hoog-
waardig en vernieuwend voor de 
VN” maar dat bleek ietwat te hoog 
gegrepen voor de organisatie. “Er 
bestond onduidelijkheid over de rol 
en doelgroep van de ingebrachte in-
lichtingencapaciteit en er was vaak 
overlap met rapporten en analyses 

van andere informatie-afdelingen. 
De inlichtingenanalyses waren met 
name bij aanvang van de missie 
wel regelmatig van meerwaarde 
voor de civiele delen van MINUS-
MA maar voorzagen onvoldoende 
in de behoeften van de militaire 
leiding. Bovendien was MINUSMA 
zelf slecht in staat om te handelen 
naar de aangedragen informatie.”
Ook de bijdrage aan de politiedien-
sten MINUSMA kwam nauwelijks 
van de grond doordat “de Neder-
landse politie- en KMar-functiona-
rissen op een versnipperde manier 
(werden) ingezet binnen UNPOL, 
het politiedepartement van 
MINUSMA.” Dit was een gevolg 
van het door UNPOL gehanteerde 
selectie- en plaatsingsproces. Ne-
derland had daarbij amper inbreng 
“door een gebrek aan strategische 
posities”. Daar komt nog bij dat “het 
Nederlands politie- en KMar-perso-
neel - net als de uitgezonden mili-
tairen - de Franse taal onvoldoende 
machtig waren”, aldus de IOB.
 

‘Geïntegreerde benadering’ 
mislukt

Het kabinet wilde bij MINUSMA 
een “geïntegreerde benadering” 
toepassen door een “samenhan-
gende inzet van verschillende 
beleidsinstrumenten”. Dat is niet 
gelukt door een verschil aan opvat-
tingen hoe dit praktisch moest 
worden uitgevoerd. Daardoor “twij-

felde het uitgezonden personeel 
geregeld aan de officiële motivaties 
voor de deelname.” Bovendien 
vertroebelden interventies van 
politieke partijen en ministeries het 
beeld op de missie-inzet.  “Hier-
door vonden thema’s als terroris-
mebestrijding en migratie ingang in 
het debat terwijl MINUSMA hier in 
de praktijk nauwelijks opvolging aan 
kon geven.”
De regering gaat de aanbevelingen 
van de IOB uitvoeren c.q. ze is 
daar al mee bezig. Missiemandaat 
en doelstellingen zullen duidelijker 
geformuleerd worden 
Bij de toekomstige inzet van 
(hoogwaardige en geavanceerde) 
inlichtingencapaciteiten zal eerst 
zorgvuldig gesondeerd worden om 
welke informatiebehoefte het gaat.

Zie voor het IOB-rapport: https://
www.iob-evaluatie.nl/resultaten/
nederlandse-bijdrage-minusma 

1 “IOB is de inhoudelijk onafhankelijke directie op het ministerie van Buitenlandse Zaken die met hoogwaardig evaluatieonderzoek wil bijdragen aan een zo 

effectief mogelijk internationaal beleid van Nederland”. (Bron: IOB).

De Nederlandse inlichtingenbijdrage aan de Mali-missie (2014-2019) heeft amper voldaan aan de 
hooggestemde verwachtingen. Onze speciale inlichtingeneenheden zouden in het door etnische 

en religieuze conflicten verscheurde Afrikaanse land fungeren als “de ogen en oren” (zei het 
kabinet destijds) van VN-missie MINUSMA. Maar van hun verworven intel werd in de 
“besluitvorming van de missie” slechts in beperkte mate gebruik gemaakt. Aldus de 

hoofdconclusie van het rapport ‘Een missie in een missie. De Nederlandse bijdrage aan de VN 
Multidimensionale Geïntegreerde Stabilisatie Missie in Mali (MINUSMA) 2014-2019’.
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MexicaanseHond
‘It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World’ is de titel van een Amerikaanse 
film uit 1963 met een sterrencast, o.a. Spencer Tracy, om u tegen 
te zeggen. Het betrof een doldwaze komedie; het geheide slap-
stickwerk. Maar de humoristisch bedoelde titel is de laatste jaren 
grimmige realiteit geworden: we leven in een volstrekt dolgedraai-
de wereld waarin alle traditionele fundamentele waarden ‘herijkt’ 
lijken. Een wereld waarin de mens een wolf is voor zijn medemens; 
waarbij compassie met zwakkeren het moet afleggen tegen het 
recht van de sterkste.

Het grootste land ter wereld, Rusland ofwel de Russische Fede-
ratie, ruim 400 keer groter dan Nederland, is uit op de vernietiging 
van een soeverein buurland en eigent zich onbeschaamd een fikse 
hap van dat land toe. Het mobiliseert daartoe 300.000 ‘reservisten’. 
Het merendeel van de westerse landen reageert (vooralsnog?) met 
sancties die nauwelijks effect lijken te sorteren. 

De Kremlinkliek die frenetiek probeert de afgedankte Sovjet-Unie 
terug te halen en alsnog te redden van de mestvaalt van de historie, 
volgt intussen ijzerenheinig zijn heilloze, fatale koers. Men lijkt zich 
daarbij te verkneukelen in een partijtje onversneden nuclear brink-
manship. Is Oekraïne wellicht het proloogtheater voor de Derde 
Wereldoorlog? De gerenommeerde Amerikaanse journaliste Susan 
B. Glasser (cum laude Harvard) stelde in een gedegen artikel in The 
New Yorker (29-09-2022) dan ook de retorische (?) vraag: ‘What if 
We’re Already Fighting the Third World War with Russia?’

Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd het normale (wes-
terse) leven ingrijpend te ontwrichten door allerhande handels- en 
economische manipulaties; fake news en onverholen criminele ac-
tiviteiten. Op mysterieuze wijze, die doet denken aan de activiteiten 
van kikvorsmannen à la de Brit ‘Buster’ Crabb die voor de geheime 
dienst MI6 actief was en bij zo’n geheime operatie (1956) spoorloos 
verdween, worden de Nord Stream gaspijpleidingen in de Oostzee 
opgeblazen. Deskundigen zien hierin onmiskenbaar het werk van 
een statelijke actor (Polen, de Baltische staten e.a. priemen de be-
schuldigende vinger richting Rusland). De gewenste impact: oplo-
pende angstgevoelens; zorgwekkend piekende energietarieven en 
prijzen van eerste levensbehoeften. Maar het hoofdeffect dat wordt 
beoogd is het aanwakkeren van binnenlandse onrust, toenemende 
burgerlijke ongehoorzaamheid, opvoeren van de productie van fake 
news, aanzwellend wantrouwen en afkeer van de politiek en de 
eigen overheid. Een giftige, explosieve cocktail die het uiteindelijk 
eclipseren van de democratie moet bewerkstelligen.  

Dan is er ook nog (klein) leed in eigen huis. De directie Interna-
tionaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB), de 
scherpslijpers van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, boog zich een goed jaar over de Nederlandse 
bijdrage aan de stabiliserings- en veiligheidsbevorderende missie 
MINUSMA van de VN in Mali. De hoofdconclusie is, wellicht wat 
kort door de bocht, dat we in die vijf jaar zwoegen, sloven, slaven 
en bloeden in het snikhete Mali, met onze (hoogwaardige) inzet 
en effort elders riant meer potten hadden kunnen breken. De 
westerse militaire aanwezigheid weerhield het Malinese leger er 
vorig jaar overigens niet van de macht te grijpen. Die regering is 
de buitenlandse militairen (MINUSMA, Trainingsmissie EUTM, 
Takuba Task Force (TTF) e.a.) nu liever kwijt dan rijk. Men heeft de 
Franse ambassadeur en de Franse troepen de deur gewezen, de 
Deense militairen gesommeerd te vertrekken. Zweden trok zich 
terug uit TTF en ook Noorwegen keert het land de rug toe. Kortom 
vijf jaar van stabilisatie, herstel van veiligheid en versterking van het 
leger (Forces Armées Maliennes), - dat daarvoor bevend als een 
juffershondje ineenkromp bij de nadering van Touareg-rebellen en 
jihadisten -, down the drain, - door het afvoerputje. 

En in de categorie ‘nog kleiner leed’: aan het andere eind van deze 
gedoemde wereld, in Nicaragua, kreeg Nederland van diep onder 
uit de zak. Wij werden als ‘neokoloniale drammers’ neergezet; de 
ambassadeur tot persona non grata verklaard en Nederland werd 
gesommeerd “op te hoepelen” door de lokale tiran. Ene Daniel 
Ortega Saavedra, in de jaren ’80 leider van rebellenclub Frente San-
dinista de Liberación Nacional (FSLN) ofwel Sandinistas en in die 
jaren rap uitgebot tot de lieveling en oogappel van (biefstuk-)links 
Nederland; de vredesbeweging en alle overige usual suspects, ide-
ologisch bivakkerend ter (extreme) linkerzijde. Toen al vertoonde de 
man tiranniek en dictatoriaal gedrag en liet hij zich weinig gelegen 
liggen aan mensenrechten; ‘een luxe artikel gekoesterd en gesleten 
door westerse landen’. Maar die ‘eigenaardigheden’ werden hier in 
Nederland bijna teder met de mantel der liefde toegedekt. 
   
Het Nederland waar de koning, koningin en de (nieuwbakken) 
Prinses van Oranje, op Prinsjesdag luid, en naar Amerikaans Trum-
piaans model, georkestreerd worden uitgejouwd en uitgemaakt 
voor ‘landverrader’. Het Nederland waar de geschiedenis aan het 
rijmen is en democratische vrijheden gericht 
worden ingezet door antidemocratische 
krachten om uiteindelijk de democratie 
ten grave te dragen.  
 
Wat u zegt, ‘It’s a Mad, Mad, Mad, 
Mad World’! En het wordt steeds 
waanzinniger, naar wij vrezen! 

1 Zie o.m.: 
https://tinyurl.com/4w943xdf

N I E U W SN I E U W S

In de Sint-Odulphuskerk in Best begint om 11.00 uur op 5 november 
een pontificale hoogmis gecelebreerd door krijgsmachtbisschop 
Mgr. Everard de Jong. Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean Paul 
Thöni is diaken van dienst. 

Wie de requiemviering wil bijwonen wordt verzocht zich uiterlijk 
27 oktober aan te melden op de website van het NKF: 
https://www.katholiekthuisfront.nl/aanmelden-herdenkingsdienst of 
per e-mail: info@katholiekthuisfront.nl.

‘Een leven lang Lourdes. Ervaringen en reflecties met mijn dood voor 
ogen’ is de titel van het jongste boek van Fred van Iersel. Het werd op 
29 september jl. ‘ten doop gehouden’ bij de ACOM in Zeist. KTZ b.d. 
Frank Marcus, o.m. voorzitter van de Stichting Militaire Lourdes 
Bedevaart, kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door de auteur.

In het novembernummer van ACOM Journaal een uitvoerige bespre-
king van ‘Een leven lang Lourdes’ dat tevens het ‘verlotingsboek’ van 
de maand is.

De viering van de jaarlijkse Nationale Requiem valt 
dit jaar op zaterdag 5 november. De plechtige viering, 

onder auspiciën van het Nationaal Katholiek 
Thuisfront (NKF) en de Dienst Rooms-Katholieke 
Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht, wordt 

traditiegetrouw gehouden in Best. 

Betaaldata 2022 
Maand Salaris Defensie* Pensioen ABP AOW**

November 24 november  23 november 23 november
 (incl. eindejaarsuitkering)
December 22 december 22 december 22 december

* 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  
van het land en uw bank.

Nationale 
Requiemviering 2022

Een leven lang Lourdes: 
het verhaal ‘berg op’
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C O L U M N

Misverstanden liggen op de loer. 
Je vijand liefhebben betekent niet: 
doen alsof je geen vijanden hebt, 
alsof er geen mensen zijn die jou 
in je belangen, behoeften, 
identiteit,  willen aantasten. Wie 
vijandsliefde preekt, mag dus best 
benoemen wie die vijanden zijn 
en wat ze fout doen.
Maar wat houdt vijandsliefde in 
christelijke zin dan wel in?  

Persoon en handelen
Het betekent allereerst onder-
scheid maken tussen de mens en 
zijn handelen. Ieder mens heeft 
een eigen onvervreemdbare 
waardigheid, ook je vijand. En op 
die waardigheid berusten de 
mensenrechten - ook die van de 
vijand. Maar dit onderscheid 
betekent nog niet dat je bij 
erkenning van de waardigheid van 
de tegenstander ook het hande-
len, de concrete actie, van de 
vijand goedkeurt. 
Dit onderscheid tussen persoon en 
handelen is altijd in het christen-
dom aanwezig geweest. In de 
twintigste eeuw is het opgebloeid 
in een filosofische stroming, het 
personalisme. Daarin speelt dit 
onderscheid een belangrijke rol. 
Met een persoon kun je in 
gesprek over de gezindheid, de 
levenshouding, de kernwaarden in 
het bestaan, en over de cultuur 
waarin mensen graag leven en 
hun levensovertuiging. Bij het 
handelen gaat het ook om het 
afwegen van de gevolgen van het 
handelen - niet alleen voor de 
handelende persoon, maar ook 
voor de samenleving, voor 
derden. Op dit verschil tussen 
persoon en handelen berust 
bijvoorbeeld de humane behande-
ling van krijgsgevangenen in onze 
rechtsorde. 
Vijandsliefde betekent ook 
erkenning van basisbehoeften en 
rechten van de vijand. De vijand 
kan bijvoorbeeld een legitieme 
veiligheidsbehoefte hebben. Die 

moet je respecteren. 
Vijandsliefde betekent zelfs dat je 
de vijand een toekomst gunt na 
het conflict. Je wilt dus die vijand 
niet totaal vernietigen, alsof hij 
totaal geen bestaansrecht heeft. 
Dit vereist matiging van oorlogs-
geweld. 
Liefde voor de vijand is dus niet 
romantisch geflirt - mooi vinden 
van alles wat de vijand doet - , 
noch het kritiekloos toegeven aan 
eisen van de vijand. Eerder 
moeten we denken aan recht 
doen aan de vijand. Opzichtig 
flirten met onze huidige vijand 
nummer een, Poetin, door Thierry 
Baudet, valt buiten dit ‘recht doen 
aan de tegenstander’. Wel 
moeten we de Russen proberen 
te begrijpen. Ik heb me afge-
vraagd of het wel van vijands-
liefde getuigt om alle Russische 
cultuur van Nederlandse podia te 
bannen - ik denk van niet. Die 
cultuur is vaak hoogstaand, - denk 
aan de Russische wereldliteratuur, 
muziek en dans. Maar bovendien: 
na de oorlog moeten we met de 
Russen verder. 

Oorlog en liefde
Oorlog en liefde: sluiten die elkaar 
niet uit? Geenszins. Leidende 
christenen zoals Augustinus van 
Hippo (354-430) en Thomas van 
Aquino (1224-1274), maakten een 
onderscheid tussen de gezindheid 
van de militair enerzijds en diens 
handelen in een ‘rechtvaardige 
oorlog’ anderzijds (Augustinus), 
Thomas van Aquino nam zelfs de 
hele thematiek van oorlog op in 
zijn beschouwing over wat liefde 
is. 
Waren dit ontsporingen van het 
christendom? Ik meen van niet. In 
het Oude Testament staat 
inderdaad het gebod ‘gij zult niet 
doden’. Maar cultuurhistorisch 
gezien gaat dit over moord en 
doodslag, en over het verbod op 
eigenrichting. Oorlogen mochten 
in het Bijbelse Israël wel gevoerd, 

onder bepaalde voorwaarden. 
Natuurlijk kent de Bijbel ook 
vormen van oorlog die wij nu 
afkeuren (zoals het uitmoorden 
van de Kanaänieten onder Jozua). 
Maar wie herkent zich niet in de 
gewapende zelfverdediging van 
de Hebreeën die net uit slavernij 
in Egypte waren ontsnapt, toen 
Amalek dit zwervende volk wilde 
vernietigen? Gelukkig stonden er 
in Israël ook profeten op die de 
vrede in het vizier hielden. 

Jezus van Nazareth preekte geen 
oorlogen, maar het bestaan ervan 
behoorde wel tot zijn wereld-
beeld. Hij discussieerde niet over 
het recht tot oorlogvoering - hij 
was geen filosoof. Maar bij hem 
ging het in de praktijk om vijf 
andere taken. Ten eerste het 
gezag, de Romeinse keizer eren, 
maar niet tot afgod maken die je 
blind volgt. Ten tweede de mens 
blijven zien in de militairen van 
Romeinse bezettingsmacht van 
zijn tijd. Ten derde: als militair 
tegen de bevolking geen machts-
misbruik plegen zoals afpersen. 
Ten vierde: je als mens uiteindelijk 
niet van de wijs laten brengen 
door oorlogen, maar trouw blijven 
aan je basisvertrouwen in het 
leven en aan God die liefde is, en 
die voor alle mensen toekomst 
wil. Ten vijfde: geen absolute 
waarde toekennen aan je eigen 
welvaart alsof je die ten koste van 
alles in absolute zin moet 
verdedigen zonder oog voor de 
ander. 
Zo kunnen we 
dus de vijands-
liefde die Jezus 
preekte niet 
zomaar 
afserveren als 
romantisch 
misverstand. 
We kunnen er 
ook vandaag 
nog van leren. 

Vijandsliefde in tijden van oorlog - 
geen onmogelijke opdracht

De stichter van het christendom, Jezus van Nazareth zelf, 
schrijft mensen liefde tot de vijand voor. 

Wat betekent dat eigenlijk in tijden van oorlog?

 
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

Mak. 8: 1-29 
In het eerste boek van de Makka-
beeën lezen we dat Judas 
Makkabeüs over de Romeinen had 
horen zeggen dat ze oppermachtig 
waren, dat ze iedereen die 
toenadering zocht welwillend 
bejegenden en met allen die dat 
wilden een vriendschapsverdrag 
sloten. Ze hadden oorlog gevoerd 
met de Grieken met vreselijke 
gevolgen voor de laatsten. Maar 
met hun bondgenoten en allen die 
zich op hen verlieten, onderhielden 
ze vriendschappelijke betrekkin-
gen.

In de jaren zestig van de tweede 
eeuw v.Chr. woedde in Judea een 
grote opstand tegen de Grieks-
Syrische koning Antiochus 
Epifanes, die het joodse geloof 
wilde afschaffen. Antiochus had 
zich voorgenomen om in zijn 
gehele rijk, waartoe ook het land 
van Israël behoorde, de dienst van 
Zeus in te voeren. Omdat hij 
zichzelf met deze God identificeer-
de, wilde hij zijn eigen aanbidding 
tot staatsgodsdienst maken. Alle 
andere godsdiensten zocht hij met 
ijver uit te roeien. In Jeruzalem 
kwam zijn verbod op de Joodse 
godsdienst hem te staan op een 
gewapende opstand. Met behulp 
van het verdrag met de Romeinse 
Republiek konden de milities van 
Judas de Grieken verslaan. De 
Romeinen kwamen als bondgeno-
ten. Ook toen al stonden militairen 
eveneens in dienst van de vrede.

Lc. 6: 27- 7: 1-13 
Jezus had net de toespraak 
gehouden waarin hij zijn gehoor 
voorhield om “… je vijanden lief te 
hebben, goed te zijn voor hen die 
jullie haten, hen te zegenen die 
jullie vervloeken en te bidden voor 

hen die jullie slecht behandelen”. 
Daarna ging Hij naar Kafarnaüm. 
Een centurio die daar woonde, had 
een slaaf die ernstig ziek was en 
op sterven lag. De centurio, 
bevelvoerder over een kleine 100 
manschappen (wij zouden zeggen 
kapitein of luitenant), was erg op 
deze slaaf gesteld. Toen hij over 
Jezus hoorde, zond hij enkele nota-
belen naar Hem toe om hem te 
vragen bij hem te komen en zijn 
slaaf van de dood te redden. Toen 
ze bij Jezus waren gekomen, 
smeekten ze hem dringend mee 
te gaan. Ze zeiden: ‘De man die U 
dit verzoekt, is het waard dat U 
hem deze gunst bewijst. Want hij 
is ons volk goedgezind en heeft 
voor ons de synagoge laten 
bouwen.’ Jezus ging samen met 
hen op weg.

In Jezus’ tijd was Galilea een 
Romeinse vazalstaat, geregeerd 
door Herodes Antipas, de viervorst 
van Galilea en Perea. Hij was een 
trouwe partner van Rome en 
regeerde zo’n 40 jaar, in het zadel 
gehouden door zijn machtige 
bondgenoot. Kafarnaüm was een 
stad in Galilea. Gezien zijn rang van 
centurio was hij al een lange tijd in 
dienst. Deze rang was het hoogst 
haalbare voor een man van 
eenvoudige komaf. De centurio 
was onmiskenbaar een veteraan. 
Gezien zijn welstand moet hij 
tijdens verschillende campagnes 
zijn ingezet. De stationering in 
Kafarnaüm duidt er bovendien op 
dat hij binnenkort mag genieten 
van een welverdiende rust. In 
Galilea zijn geen oproeren, de 
bevolking en het Romeinse leger 
leven vreedzaam naast elkaar en 
er heerst vrede. Daarvan getuigen 
de evangeliën en de handelingen 
van de apostelen.

Jezus bedenkt zich geen twee 
keer wanneer een actief dienende 
Romeinse veteraan uit Kafarnaüm, 
naar hem vraagt. Natuurlijk gaat 
het verhaal over de omgang 
tussen Joden en vreemdelingen, 
ook over rein en onrein, over 
geloof. We lezen vooral dat je 
anderen moet behandelen zoals je 
wilt dat ze jou behandelen en dat 
je je vijanden moet liefhebben. 
Jezus leert ons niet, dat er geen 

vijanden zijn. We lezen dat Jezus 
op geen enkele wijze een onder-
scheid maakt op basis van de 
centurio’s militaire loopbaan, van 
diens veteranenstatus. Integen-
deel, hij gaat meteen op weg. We 
zouden eens moeten lezen wat 
hier vooral níet staat. We lezen niét 
dat hij de Romeinse officier de les 
leest, níet dat hij hem ter verant-
woording roept over een beroeps-
keuze waarin hij moet kunnen 
opereren in het hoogste geweld-
spectrum, waardoor hij medemen-
sen, als gevolg van zijn beroep, 
misschien wel opzettelijk verwond 
heeft en om het leven heeft 
gebracht. Hij houdt hem níet het 
zesde gebod voor. Hij maakt hem 
níet uit voor bezetter, níet uit voor 
moordenaar. Christelijke gebroken-
geweertje-pacifisten zal dit vreemd 
in de oren klinken. Jezus leert ons 
dat God geen onderscheid maakt 
tussen mensen, maar dat hij zich 
het lot aantrekt van iedereen, uit 
welk volk dan ook, met welk 
beroep of welke achtergrond dan 
ook. God is de bondgenoot van 
hen die ontzag voor hem hebben 
en rechtvaardig handelen. Daarom 
is de centurio het waard dat Hij 
hem een gunst bewijst.

Behandel je bondgenoten als 
bondgenoten en je vijanden als 
vijanden en heb beiden even lief. 
Christus leert ons om onze 
vijanden lief te hebben, niet dat er 
geen vijanden zijn of dat we ons 
voor de lieve vrede gewonnen 
moeten geven aan tirannie en 
terreur. Een bondgenoot kan ons 
daarbij helpen.

Thom van der Woude
Krijgsmachtaalmoezenier

Bijbelse bondgenootschappenVijandsliefde in tijden van oorlog - 
geen onmogelijke opdracht
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Aanwezigheidsdiensten bij defensie: duur, rusttijd en vergoeding
Regelmatig krijgen wij vragen over aanwezigheidsdiensten. Hoe vaak mag mij een 
aanwezigheidsdienst worden opgelegd, hoe lang mag de dienst zijn, wat krijg ik 
voor een aanwezigheidsdienst? Enzovoorts. 

In  over leg tussen hoofd diensteenheid en medezeggenschapcommissie

De antwoorden op de vragen staan niet in 
één wet, besluit of regeling maar zijn 
verdeeld over meerdere. Dat maakt het 
lastig, met name voor degene die niet weet 
waar hij moet zoeken. Voor het gemak 
hebben wij hieronder een overzicht geplaatst 
van de geldende regels.

In welke beroepen?
De aanwezigheidsdienst komt onder andere 
voor in zorgberoepen; bij de hulpdiensten 
zoals brandweer, ambulance en politie; en 
ook bij defensie.

Hoe lang
Een aanwezigheidsdienst is een periode van 
maximaal 24 uur waarin de werknemer op of 
heel dicht bij de werkplek aanwezig moet zijn 
om op een oproep zo snel mogelijk het werk 
te kunnen doen. In die 24 uur kunnen ook 
‘gewone’ werkuren zitten

Voorbeelden:
1: Een medewerker werkt van 06.00 tot 
15.00 uur (in dit geval 8 uur werk en 1 uur 
pauzes bij elkaar opgeteld). Van 15.00 uur 
tot 06.00 de volgende ochtend heeft de 
werknemer aanwezigheidsdienst. 

2: de medewerkers heeft van 06.00 uur tot 
de volgende dag 06.00 uur een aanwezig-
heidsdienst.

3: de medewerker werkt van 08.00 tot 
17.00 uur en heeft daarna van 17.00 uur tot 
22.00 uur aanwezigheidsdienst.

Let op: de werkuren en uren aanwezig-
heidsdienst opgeteld mogen ook korter dan 
24 uur zijn! Ook de aanwezigheidsdienst 
zonder werkuren mag korter dan 24 uur zijn.

Hoeveel rust
Voor en na de aanwezigheidsdienst heeft de 
medewerker recht op 11 uur rust. Deze rust 
mag 1x in de week (7x24 uur) 10 uur zijn en 
1x in de week 8 uur. Verder heeft de mede-
werker recht op tenminste 1x 24 uur 
aaneengesloten rust in de week en moet het 
totaal uren aan rust in een week minimaal 90 
zijn.

Let op: het aantal uren rust voor en na een 
aanwezigheidsdienst mag zeker ook meer 
zijn dan 11 uur. Het aantal uren aaneengeslo-
ten rust per week mag ook meer dan 24 uur 
zijn en het totaal aantal uren rust in de week 
meer dan 90.

Hoe vaak
Een medewerker mag maximaal 52x een 
aanwezigheidsdienst opgelegd krijgen in 26 
weken. Daarbij mag een medewerker die 
aanwezigheidsdiensten heeft gemiddeld 
maximaal 48 uur per week werken. Alle 
aanwezigheidsuren tellen mee voor het 
gemiddelde van 48 uur. 

Vanaf wanneer bekend
Een rooster met daarop reguliere werkuren 
en aanwezigheidsdiensten moet minimaal 28 
dagen van tevoren bekend gemaakt zijn aan 
de medewerker. Als de werktijden door de 
aard van het werk niet 28 dagen van tevoren 
bekend gesteld kunnen worden, geldt een 
andere regel. Dan moeten de dagen waarop 
de medewerker minimaal 36 uur aaneenge-
sloten vrij heeft in een tijdspanne van 7 x 24 
uur (week) wel uiterlijk 28 dagen van tevoren 
bekend gemaakt worden. De werktijden van 
de te werken dagen moeten dan uiterlijk 4 
dagen van tevoren bekend gesteld worden.

Vormen
Er zijn 2 vormen van aanwezigheidsdiensten. 
De aanwezigheidsdienst waar de medewer-
ker op (dichtbij) de werkplek kan slapen en 
de dienst waarbij slapen niet is toegestaan. 
Ook tijdens pauzes kan een medewerker een 
aanwezigheidsdienst opgelegd krijgen. Dat is 
een aanwezigheidsdienst waarbij niet 
geslapen mag worden.

Als de medewerker mag slapen tijdens een 
aanwezigheidsdienst moet daarvoor een plek 
zijn ingericht. Die plek heeft een bed en is 
afgeschermd van de ruimte waarin gewerkt 
wordt. 
De werkzaamheden bepalen welke tijden 
geslapen mag worden en welke niet. 

Voorbeeld: de medewerker heeft een 
aanwezigheidsdienst bij de brandweer op 
een luchtmachtbasis. De basis is tot 22.00 
uur open voor luchtverkeer. Het gebeurt 
weinig dat vliegtuigen of helikopters na 
22.00 uur aankomen, maar het komt voor. In 
dit geval zou het logisch zijn om de uren van 
de aanwezigheidsdienst waarop niet gesla-
pen mag worden door te laten lopen totdat 
de laatste vlucht van rond 22.00 uur veilig 
afgehandeld is. Daarna bijvoorbeeld vanaf 
24.00 uur zou geslapen mogen worden 
tijdens de aanwezigheidsdienst.
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Aanwezigheidsdiensten bij defensie: duur, rusttijd en vergoeding
In  over leg tussen hoofd diensteenheid en medezeggenschapcommissie

Overzicht MC-verkiezingenOverzicht MC-verkiezingen
M

CDefensie- Eenheid Verkiezingen Opgeven vóór

onderdeel   

CLSK Air Combat Command (ACC) 10 oktober Gesloten

DOSCO Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) 10 oktober Gesloten

DOSCO CEAG 17 t/m 22 oktober Gesloten

DMO JIVC Afd. Bestuur en Overige  17 oktober Gesloten

 Organisatie DMO  

DMO JIVC BOO IT 17 oktober Gesloten

CLSK KMSL 18 oktober Gesloten

CZSK Staf Groepscommandant Groot  24 oktober Gesloten

 Bovenwatereenheden  

DOSCO Afdeling I&C (Inkoop en  27 oktober 14 oktober

 Contractmanagement)

CZSK 1 Marine Combat Group 31 oktober Gesloten

DOSCO Dienstencentrum Personele Zorg 1 november Gesloten

CLAS Vuursteuncommando (VUSTCO) 22 november 11 oktober

Vergoeding 
De arbeidstijdenwet zegt niets 
over een vergoeding voor een 
aanwezigheidsdienst. Bij Defen-
sie krijgt de militair een vergoe-
ding voor de uren aanwezigheid. 
Deze is lang geleden in de 
rechtspositie vastgelegd.
Voor elk aanwezigheidsuur waar 
slapen mogelijk is, wordt 1/3 uur 
vrije tijd opgebouwd. 
Voor elk aanwezigheidsuur waar 
slapen niet toegestaan is, wordt 
een 1/2 uur vrije tijd opgebouwd.
De aanwezigheidsuren worden 
herleid: 1 aanwezigheidsuur 
wordt 1/3 uur of 1/2 uur. De uren 
die daardoor opgebouwd worden, 
mogen in de roosterperiode 
worden verroosterd.
Lukt dat niet, dan worden de 
herleide uren uitbetaald tegen 
het uurloon van de medewerker.

HDE en MC bepalen
Het Hoofd Diensteenheid mag 
niet zomaar roosters invoeren. Hij 
mag dat pas nadat hij met de 
medezeggenschapscommissie 
over de roosters heeft overlegd 
én beide partijen overeenstem-
ming hebben bereikt.
Bij eenheden waar aanwezig-
heidsdiensten gedraaid worden, 
zullen zowel het HDE als de MC 
willen weten hoe de aanwezig-
heidsdiensten verlopen. Ze zullen 
de diensten periodiek, bijvoor-
beeld elke 3 of 6 maanden, 
willen evalueren. De vragen die 
dan gesteld worden zijn bv.:

Is de aanwezigheidsdienst nog 
wel nodig? 
Kloppen de uren waarop tijdens 
de aanwezigheidsdienst gesla-
pen mag worden? 
Of komen tijdens die uren juist 
veel oproepen en is aanpassing 
van de tijden beter? 
Zijn er zoveel oproepen tijdens 
de aanwezigheidsdiensten dat 
beter overgegaan kan worden op 
een ploegendienst?
Is de plek om te slapen goed 
ingericht, is de plek voldoende 
rustig om te kunnen slapen?
Zijn de aanwezigheidsdiensten 
goed verdeeld over het aantal 
medewerkers?

Uitgangspunt: de mede werker
Uitgangspunt bij deze vragen is 
altijd dat aanwezigheidsdiensten 
ingrijpend zijn en zoveel mogelijk 
beperkt moeten worden. 
Tenslotte is de medewerker 
tijdens uren aanwezigheid langer 
van huis voor hetzelfde loon dan 
bij reguliere werkuren. 

Dit alles betekent dat de 
medewerkers die de aanwezig-
heidsdiensten draaien bij de 
evaluaties aan het woord 
moeten komen en hun argumen-
ten voor eventuele aanpassing 
van de aanwezigheidsdiensten 
serieus overwogen moeten 
worden.

De regels over aanwezig-
heidsdiensten kunt u 
vinden in:
Arbeidstijdenwet, artikel 4:2 
mededeling arbeids- en rusttij-
denpatroon
Arbeidstijdenbesluit, artikel 4:8 
aanwezigheidsdiensten
Algemeen Militair Ambtenaren 
Reglement, artikel 54a, k. 
begripsbepalingen; en artikel 54c 
bekendstelling werk- en rusttij-
den.

De regels over de vergoe-
ding vindt u in:
VROB (regeling vergoeding voor 
overwerk, onregelmatigheid, 
beschikbaarheid en bereikbaar-
heid), artikel 7 lid 1 b en c, lid 2, 
lid 3 b en c, lid 5, lid 6 en lid 7.

Alle genoemde regels staan op 
internet. Zoekterm: MP bundels. 
Gebruik daarna de naam van de 
regel, bijvoorbeeld: arbeidstijden-
wet.

Verdere vragen
Neem contact met ons op als u 
vragen hebt over dit artikel of 
andere arbeidstijden en/of 
roosterzaken.

9



S O D
Actual i te i ten Sectorover leg Defensie  (SOD)

Staatssecretaris komt afspraak 
employability organisatie niet na
In de vorige editie van ACOM Journaal meldden wij nog vol goede moed dat staatssecretaris 

Christophe van der Maat, eindelijk doorpakte op het dossier oprichting employability organisa-
tie. In het SOD van 29 augustus jl. dat door de staatssecretaris in hoogst eigen persoon werd 

voorgezeten, gaf de bewindsman duidelijk aan dat er binnen een termijn van 4 weken (uiterlijk 
23 september jl. dus) een advieswaardig c-VRP aan de centrales zou worden aangeboden. 

Wij gaven toen al aan dat we 
ondanks de krap aandoende 
termijn van vier weken, vertrou-
wen hadden in gestanddoening 
van deze toezegging. Groot was 
dan ook onze verbazing toen wij 
op 23 september van de staats-
secretaris in plaats van een 
advieswaardig c-VRP oprichting 
employability organisatie, een 
informatie brief ontvingen waarin 
hij de centrales meedeelde dat de 
door hem gedane toezegging (wij 
zien dit toch echt als een af-
spraak) jammer genoeg te 
ambitieus was. 
“Gelet op het traject dat we op dit 
dossier reeds met elkaar hebben 
doorgemaakt, hecht ik eraan te 
herhalen dat ik tempo wil maken 
met de realisatie van de Employa-
bility organisatie”, zo gaf de 
staatssecretaris in zijn brief aan. 
“U verwacht van mij ook een plan 
dat van voldoende kwaliteit is, 
draagvlak geniet in de organisatie 
en via de gebruikelijke afstem-

ming met de medezeggenschap 
tot stand is gekomen”, vervolgde 
de bewindsman zijn brief. 

De waarheid is dat wij al lang 
weten dat er binnen de top van 
de Defensieorganisatie geen 
draagvlak is voor het inrichten van 
de gemaakte afspraken over de 
employability organisatie. Dat is 
het aloude probleem waar wij als 
vakbond steeds tegenaan lopen 
bij Defensie. Het herhaaldelijk niet 
nakomen van afspraken en 
gedane toezeggingen. Wij 
koesterden echt de hoop en 
hadden het geloof dat met deze 
staatssecretaris de vicieuze cirkel 
van het niet nakomen van 
afspraken zou worden doorbro-
ken. Dit mede gelet op zijn 
herhaaldelijk in diverse vergade-
ringen van het SOD gedane 
uitspraak dat afspraken, wat hem 
betreft, afspraken zijn’ en dat de 
Centrales van Overheidsperso-
neel hem mogen en kunnen 

houden aan zijn afspraken. Nu zijn 
wij niet de moeilijkste want het 
kan altijd voorkomen dat om een 
of andere reden een afspraak niet 
of niet op de juiste wijze kan 
worden nagekomen. Als dit zich 
voordoet dan maak je, zo staan 
wij er namelijk in, in gezamenlijk-
heid een nieuwe afspraak. Dat 
doe je dan niet door middel van 
een informatiebrief waarin wordt 
aangegeven dat de termijn van 
vier weken niet gehaald gaat 
worden en dat het waarschijnlijk 
januari 2023 of zoveel eerder als 
mogelijk gaat worden. Naar 
aanleiding van deze brief hebben 
wij gezamenlijk met de AC en 
ACOP een brief gestuurd waarin 
wij hebben verzocht om een extra 
SOD uit te schrijven om de 
huidige status quo te bespreken. 
Inmiddels is duidelijk dat dit SOD 
op 11 oktober aanstaande zal 
gaan plaatsvinden. Uiteraard 
zullen wij u op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. 

De ACOM en de overige bonden 
ijveren hier al een tijd lang voor. 
Maar Defensie was hier lange tijd 
niet toe te overreden. Men vond 
namelijk dat verstrekking van 
sportschoenen aan medewerkers 
tot een groot financieel beslag 
zou leiden en tot een eindheffing 
van 80% aan belasting. Daarom, 

zo gaf Defensie herhaalde malen 
aan, geen verstrekking van 
sportschoenen. 

Op 19 augustus ontvingen wij een 
brief van Defensie waarin, naar 
aanleiding van de mededeling in 
de Defensienota 2022, werd 
bericht dat Defensie jaarlijks zal 

voorzien in sportschoenen aan 
alle militairen inclusief reservis-
ten. Defensie wilde dit op korte 
termijn realiseren. Gesteld werd 
dat voor het lopende en mogelijk 
het eerstvolgende jaar, het militair 
personeel (inclusief reservisten) 
de gelegenheid krijgt om zelf de 
sportschoenen aan te schaffen 

Directeur werkgeverszaken niet 
bevoegd afspraken te maken

Ve r s t r e k k i n g  s p o r t s ch o e n e n  a a n  b u r g e r p e r s o n e e l

In de Werkgroep algemene financiële rechtspositie (WG AFR) is op verzoek 
van de CCOOP/ACOM, op 4 oktober jl. gesproken over verstrekking van 

sportschoenen aan militairen en reservisten. In de Defensienota 2022 is een 
passage opgenomen waarin staat dat militairen sportschoenen zullen krijgen. 
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(gemaximeerd op €130,- per paar), 
waarna op individuele basis 
gedeclareerd kan worden. Zodra 
alles goed en zorgvuldig is 
ingeregeld zal de verstrekking via 
het KPU-bedrijf gaan verlopen. 
Naar aanleiding hiervan hebben 
wij Defensie gevraagd welke 
groepen van Defensiepersoneel 
(beroepsmilitairen, burgerperso-
neel en/of reservisten) nu in 
aanmerking komen en onder 
welke voorwaarden. Wij wilden 
ook weten hoe hoog de jaarlijkse 
kosten zijn die gemoeid zijn met 
dit voorstel en uit welke financiële 
middelen dit structureel vergoed 
gaat worden. Bovendien wilden 
wij weten waarom deze keuze nu 
wel opportuun is voor Defensie 
terwijl eerder werd gezegd dat 
het fiscale effect (de aanvullende 
eindheffing van 80%) ongewenst 
was. 

Het antwoord hierop was dat 
beroepsmilitairen en reservisten 
mentaal en fysiek fit dienen te zijn 
om te kunnen voldoen aan de 
operationele eisen die worden 
gesteld. Het burgerpersoneel 
hoeft niet aan deze eisen te 
voldoen en valt hierom buiten de 
doelgroep. Daar werden wij toch 
wel even stil van. Ook aan veel 
burgermedewerkers worden 
zware eisen gesteld en zij worden 
ook steeds vaker ingezet om 
direct en indirect de operationele 
inzet te ondersteunen. Ook 
worden er nog steeds burgerme-
dewerkers, al dan niet op inciden-
tele basis, gemilitariseerd. Wij zijn 
dan ook van mening en dat 
hebben we tijdens de vergadering 
van de WG AFR aan Defensie 
laten weten dat het burgermede-
werkers op deze wijze wegzet als 
medewerkers die niet of minder 
mentaal en fysiek fit hoeven te 
zijn. Sterker nog, door reservisten 
wel binnen de doelgroep te laten 
vallen en de burgermedewerkers 
niet, wekt Defensie bij ons de 
indruk dat aan reservisten die in 
sommige gevallen enkele dagen 
of weken per jaar opkomen, 
mentaal en fysiek zwaardere 
eisen zouden worden gesteld dan 
aan bijvoorbeeld burgermedewer-
kers die het hele jaar door zware 
fysieke of mentale arbeid verrich-
ten, nachtdiensten draaien et 
cetera. Hierdoor worden naar 
onze mening burgermedewerkers 
aangemerkt als tweederangs-
medewerkers. Wij zien hiervoor 
geen enkel andere reden dan een 
budgettaire motivatie. Wij hebben 

Defensie dan ook laten weten dit 
voltrekt ongepast te vinden. We 
hebben de werkgever in de 
vergadering met klem opgeroe-
pen om, als deze regeling wordt 
doorgevoerd, ook de burgermede-
werkers binnen de doelgroep te 
trekken. Het is immers in het 
belang van zowel de werkgever 
als van alle werknemers dat 
eenieder mentaal en fysiek zo fit 
mogelijk is. 

De directeur werkgeverszaken 
van Defensie die de vergadering 
voorzat gaf aan niet over het 
mandaat te beschikken om deze 
afspraak te maken. Om de 
regeling voor de militairen 
(inclusief de reservisten) niet 
langer op te houden heeft de 
ACOM wat betreft dat gedeelte 
ingestemd met het voorstel. Voor 
wat betreft de verstrekking van 
sportschoenen aan het burgerper-
soneel hebben wij de voorzitter 
laten weten dat we dat gaan 
voorleggen in het SOD in de 
verwachting dat de voorzitter daar 
wel mandaat heeft om e.e.a. toe 
te zeggen. De totale kosten 
zonder verstrekking van sport-
schoenen aan het burgerperso-
neel worden door Defensie 
overigens geraamd op € 5,6 
miljoen. Inclusief 80% eindheffing 
is dit in totaal € 10,1 miljoen per 
jaar. De indirecte kosten, denk 
hierbij aan het inregelen bij het 
KPU-bedrijf zijn door Defensie niet 
in kaart gebracht. De financiering, 
zo deelde Defensie mee, kan 
plaatsvinden op basis van 
toegewezen budget vanuit de 
Defensienota, die in 2022 en 
2023 toereikend aangevuld kan 
worden vanuit de begroting van 
DMO en voor navolgende jaren 
aangevuld kan worden vanuit het 
wendbaarheidsbudget. Maar 
kennelijk zijn al deze budgetten 
niet toereikend om ook de 
burgermedewerkers in het kader 
van vitaliteit en fitheid van 
sportschoenen te voorzien. Wij 
houden u uiteraard op de hoogte 
van de verdere behandeling van 
dit onderwerp in het SOD.

Reservisten en verlof(dagen)
Recentelijk hebben enkele 
reservisten vragen gesteld over 
hun recht op verlof(dagen). Deze 
vraag is niet eenvoudig te beant-
woorden omdat een en ander, naar 
onze mening, in ieder geval 
afhankelijk is van meerdere zaken. 
Zo is op voorhand duidelijk dat 
geen enkele zaak vergelijkbaar is.

In theorie heeft iedere werknemer 
recht op een wettelijk aantal 
vakantiedagen per jaar. In uren is 
dit 4 keer het aantal uren dat de 
werknemer per week werkt. Als 
iemand bijvoorbeeld het hele jaar 
25 uur per week werkt, heeft hij/
zij recht op 100 vakantie-uren per 
jaar. Daarmee kan men in ieder 
geval 4 weken vakantie per jaar 
opnemen. Tijdens deze vakantie 
betaalt de werkgever het loon 
gewoon door. Er zijn daarbij echter 
wel twee zaken relevant:
•  Een reservist is geen “gewone” 

werknemer. Een reservist is 
immers “een militair in werke-
lijke dienst op het moment dat 
hij/zij behoort tot het reserve-
personeel en als zodanig 
feitelijk onder de wapenen is”, 
alsdan valt men derhalve onder 
de Wet Ambtenaren Defensie 
en het Algemeen Militair 
Ambtenaren Reglement;

•  Voor nulurencontracten en 
contracten met een laag aantal 
uren kan er een all-in-loon 
worden overeengekomen. Dat 
moet dan wel duidelijk herken-
baar zijn en er dient geen “groot 
financieel” belang te zijn voor 
de werknemer. 

Als we kijken naar het AMAR zien 
wij initieel geen reden waarom 
reservisten die feitelijk onder de 
wapenen zijn geen verlof zouden 
opbouwen. Hoe men echter verlof 
opbouwt en of dat direct geldt of 
pas na een bepaald aantal dagen 
in dienst, is dus van veel factoren 
afhankelijk.

Bent u reservist en lid van de 
ACOM en heeft u hier vragen 
over? Stel uw vragen dan via 
info@acom.nl en voeg daarbij uw 
aanstellingsovereenkomst en een 
aantal loonstroken. Dan kunnen 
we u zo goed mogelijk adviseren 
en ondersteunen.
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In artikel 13 van voornoemd 
verdrag staat hierover het 
volgende:

“Verplichte opleiding

De lidstaten zorgen ervoor dat 
wanneer de werkgever op grond 
van het Unierecht of het nationale 
recht of collectieve overeenkom-
sten verplicht is zijn werknemers 
een opleiding te verstrekken om 
het werk waarvoor zij zijn aange-
worven uit te voeren, deze 
opleiding kosteloos wordt 

aangeboden aan de werknemers, 
als arbeidstijd wordt beschouwd 
en, indien mogelijk, plaatsvindt 
tijdens de werkuren.”

Op basis van deze richtlijn is op 21 
juni 2022 het “Wetsvoorstel 
implementatie EU-richtlijn transpa-
rante en voorspelbare arbeids-
voorwaarden” aangenomen in de 
Eerste Kamer en deze zal op 1 
augustus 2022 in werking treden.

Defensie stelt zich op dit moment 
op het standpunt dat deze 

verplichting wel mag worden 
opgelegd omdat er in het AMAR 
“niks gewijzigd is”. Die mening 
delen wij uiteraard niet en naar 
onze mening is het de werkgever 
dan ook niet toegestaan om vanaf 
1 augustus 2022 een terugbeta-
lingsverplichting op te leggen.

Kreeg of krijgt u na 1 augustus 
2022 een terugbetalingsverplich-
ting opgelegd én bent u lid van de 
ACOM neem dan contact op via 
info@acom.nl

Terugbetalingsverplichting 
opleidingskosten

Op 20 juni 2019 is de “RICHTLIJN (EU) 2019/1152 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN 
DE RAAD” uitgebracht, betreffende de “transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaar-
den in de Europese Unie”. In deze richtlijn wordt over veel zaken gesproken en dus ook 

over de terugbetalingsverplichting opleidingskosten. 

S O D
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De ACOM had bovendien graag 
gezien dat ook op de overige 
pensioenen indexatie wordt toe-
gepast. Om voor de specifieke 
groep van (ex)militairen met een 
MIP op korte termijn duidelijkheid 
te verschaffen en een vorm van 
indexatie mogelijk te maken heeft 
de ACOM ingestemd met het 
voorstel van Defensie.
Met de nieuwe afspraak wordt het 
MIP vanaf 2023 voorlopig geïn-
dexeerd op dezelfde wijze als de 
uitkeringen gebaseerd op de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsver-
mogen (WIA). Daarnaast wordt het 
MIP op 1 januari 2023 eenmalig en 
in één keer verhoogd op basis van 
de WIA-indexatie die sinds 2010 is 
toegepast waarbij een verrekening 
plaatsvindt voor die jaren dat er al 
sprake was van een indexatie.

Jaar van ontslag bepaalt de 
eenmalige verhoging

Tot 2009 werd het MIP, evenals de 
andere pensioenen voor Defen-
siepersoneel, volledig verhoogd 
via de ABP-indexatiesystematiek. 
Vanaf 2009 is er in deze zin niet 
of nagenoeg niet geïndexeerd. 
Daarom is ervoor gekozen om 
voor de eenmalige verhoging te 
kijken naar de WIA-indexatie vanaf 
1 januari 2009. Daarbij is dus ook 
rekening gehouden met de ABP-
indexatie van 0,28% die nog in 
2010 is verleend en de recentelijk 
per 1 juli 2022 verleende ABP-
indexatie van 2,39%. 
Het jaar van ontslag bepaalt dus de 
hoogte van de eenmalige verho-
ging van het MIP. Voor iemand met 
het ontslagmoment in 2008 of 
eerder betekent dit een verho-
ging van de MIP-grondslag met 
26,1%. Een later ontslagmoment 
levert echter een lagere eenmalige 
verhoging op. Voor iemand met 

het ontslagmoment in de eerste 
helft van 2017 betekent dit een 
verhoging van de MIP-grondslag 
met 10,55%. De totale tabel treft u 
hieronder aan.

Eenmalige verhoging geldt 
ook voor BIV en BMNP

Buiten het MIP geldt deze eenma-
lige verhoging ook voor de Bijzon-
dere invaliditeitsverhoging (BIV) en 
het Bijzonder militair nabestaande-
pensioen (BMNP)

Met deze belangrijke stap wor-
den deze pensioenen en die van 
dienstslachtoffers en hun nabe-
staanden voor het grootste deel 
van de mensen verbeterd. Ook zal 
dit effect hebben op het moment 
dat deze groep de AOW-gerechtig-
de leeftijd bereikt. 
De ACOM heeft aangegeven de 
aanpassingen voor de wet- en 
regelgeving onder de loep te zullen 
nemen, omdat er regelmatig bij de 

uitwerking “andere 
effecten” worden 
gezien dan beoogd. 

Op basis van onderstaande tabel, 
die bij het betreffende behandel-
stuk is aangeboden, zou u het ef-
fect voor eventuele belanghebben-
den kunnen bekijken. Overigens 
valt het daarbij op dat belangheb-
benden die op (of voor)1 januari 
2022 in aanmerking kwamen voor 
een MIP of BMNP, wel een korting 
krijgen op basis van de ABP-
indexatie van 1 juli 2022. Maar bij 
de mensen die in de eerste helft 
van 2022 op deze wijze een pen-
sioen kregen is op de verkregen 
hogere ABP-indexatie geen korting 
toegepast. 

Wij zullen bij die wijzigingsvoorstel-
len uiteraard zorgdragen voor een 
adequate uitwerking en bijzondere 
aandacht hebben voor de al dan 
niet beoogde effecten.

Eindelijk indexatie Militair 
invaliditeitspensioen 
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Voor iemand waarvan het ontslagmoment voor de MIP-grondslag was in de 1e 
helft van 2017 betreft het een ophoging van de grondslag in één keer van 
10,55%. Voor iemand waarvan het ontslagmoment voor de MIP-grondslag in 
2008 of eerder was betekent dit een verhoging van de grondslag met 26,10%. Dit 
is hoger dan de 20% in mijn vorige brief en dit komt doordat in die berekening 
was uitgegaan van de periode 2011 – 2021 en zoals aangegeven, wordt in deze 
berekening nu uitgegaan van de periode vanaf 2009.  
 
Tevens merk ik op dat de verhoging in één keer ook geldt voor de Bijzondere 
invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder militair nabestaandenpensioen 
(BMNP). Daarnaast wordt ook het niveaubedrag van de minimale 
berekeningsgrondslag, als bedoeld in artikel 7, vierde lid van het Besluit 
aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen, 
verhoogd uitgaande van het verschil van de WIA- en ABP-indexatie vanaf 2009. 
 
Deze verhoging in één keer had ik als eerste snelle oplossing graag nog dit jaar 
gerealiseerd willen hebben. De implementatie hiervan blijkt echter lastig te zijn. 
Mijn streven is nu om de verhoging in januari 2023 door te laten voeren en hoop 
u in de komende werkgroep PA duidelijkheid te kunnen geven of dat haalbaar is.  
 
  

Tijdstip 
indexatie 

2e helft 2022 0,00%
1-7-2022 2,39% 1,81% -0,57% -0,57% 1e helft 2022 0,00%
1-1-2022 0,00% 1,41% 1,41% 0,84% 2e helft 2021 0,84%
1-7-2021 0,00% 0,96% 0,96% 1,80% 1e helft 2021 1,80%
1-1-2021 0,00% 0,29% 0,29% 2,10% 2e helft 2020 2,10%
1-7-2020 0,00% 1,60% 1,60% 3,73% 1e helft 2020 3,73%
1-1-2020 0,00% 1,10% 1,10% 4,87% 2e helft 2019 4,87%
1-7-2019 0,00% 1,23% 1,23% 6,16% 1e helft 2019 6,16%
1-1-2019 0,00% 1,35% 1,35% 7,60% 2e helft 2018 7,60%
1-7-2018 0,00% 1,03% 1,03% 8,71% 1e helft 2018 8,71%
1-1-2018 0,00% 0,80% 0,80% 9,58% 2e helft 2017 9,58%
1-7-2017 0,00% 0,89% 0,89% 10,55% 1e helft 2017 10,55%
1-1-2017 0,00% 0,94% 0,94% 11,60% 2e helft 2016 11,60%
1-7-2016 0,00% 0,83% 0,83% 12,52% 1e helft 2016 12,52%
1-1-2016 0,00% 1,11% 1,11% 13,77% 2e helft 2015 13,77%
1-7-2015 0,00% 0,40% 0,40% 14,23% 1e helft 2015 14,23%
1-1-2015 0,00% 0,44% 0,44% 14,73% 2e helft 2014 14,73%
1-7-2014 0,00% 0,65% 0,65% 15,48% 1e helft 2014 15,48%
1-1-2014 0,00% 0,53% 0,53% 16,09% 2e helft 2013 16,09%
1-7-2013 0,00% 0,57% 0,57% 16,75% 1e helft 2013 16,75%
1-1-2013 0,00% 0,91% 0,91% 17,82% 2e helft 2012 17,82%
1-7-2012 0,00% 0,66% 0,66% 18,59% 1e helft 2012 18,59%
1-1-2012 0,00% 0,79% 0,79% 19,53% 2e helft 2011 19,53%
1-7-2011 0,00% 0,76% 0,76% 20,44% 1e helft 2011 20,44%
1-1-2011 0,00% 0,59% 0,59% 21,15% 2e helft 2010 21,15%
1-7-2010 0,00% 0,60% 0,60% 21,88% 1e helft 2010 21,88%
1-1-2010 0,28% 0,64% 0,36% 22,32% 2e helft 2009 22,32%
1-7-2009 0,00% 1,26% 1,26% 23,86% 1e helft 2009 23,86%
1-1-2009 0,00% 1,81% 1,81% 26,10% 2008 of eerder 26,10%

WIA-
indexatie 

ABP-
indexatie 

ontslagmoment 
grondslag MIP 

Ophoging  
grondslag MIP 

Achterstand 
per tijdstip 

Achterstand 
cumulatief 

ACOM: ‘Ook over ige pensioenen indexeren’

Invaliditeitspensioen
 voor gewezen militairenDefensie en de vakbonden hebben overeenstemming bereikt over indexatie 

van het Militair invaliditeitspensioen (MIP) m.i.v. 2023. Gelet op de huidige 
wet- en regelgeving waren en zijn wij als ACOM nog steeds van mening dat 
het MIP al eerder geïndexeerd had moeten worden. Wij vinden dan ook dat, 

als er toch geïndexeerd wordt, niet ineens een verhoging moet worden 
toegepast maar dat er tevens na-indexatie moet plaatsvinden. 
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‘Defensienota biedt de kapstok om  klimaatuitdagingen met succes aan te pakken’

“Klimaatverandering is de grote gamechanger van deze eeuw”, stelt generaal b.d. Tom 
Middendorp vast. Die notie moet “meer centraal staan in de kennisontwikkeling, 
innovatie, en ontwikkeling van de defensiecapaciteiten”, vervolgt de voormalige 

Commandant der Strijdkrachten (CDS). Immers “klimaatverandering heeft een 
ontwrichtende werking op de kwetsbare maatschappijen om ons heen, resulteert in 

meer humanitaire rampen en leidt tot geopolitieke verschuivingen, die in belangrijke 
mate de toekomstige inzet van Defensie gaan bepalen. We moeten Defensie daarom 

climate-proof maken tot op het niveau van de enkele militair die in alle 
klimatologische omstandigheden moet kunnen functioneren.”

Generaal Thomas Antonius (Tom) 
Middendorp (1960) zorgde als CDS 
(28 juni 2012 - 3 oktober 2017) in 
2017 voor enige beroering in de 
politiek en bij het journaille. De 
(toen) hoogste militair in den lande 
gooide kennelijk een knuppel in het 
hoenderhok toen hij de connectie 
aanbracht tussen klimaatverande-
ring en veiligheid. Hij deed dat in 
2017 op de Planetary Security Con-
ference (PSC) in het Vredespaleis in 
Den Haag.

De daarop volgende publieke 
discussie ging ‘viraal’ op de social 
media en gaf de toenmalige CDS 
de bijnamen ‘groene generaal’ en 
‘klimaatgeneraal’. Beklijven deed 
‘klimaatgeneraal’. Die ‘geuzen-
naam’ werd de titel van Midden-
dorps recent verschenen boek 
‘Klimaatgeneraal. Bouwen aan 
weerbaarheid’  

Commotie en (politieke) 
discussie

Toen de destijds hoogste actieve 
opperofficier zijn analyse van de 
veiligheidseffecten van klimaatver-
andering ontvouwde, verkeerde 
het land volop in verkiezingstijd. 
“Men vond het kennelijk heel raar 
dat de hoogste militair zicht uitliet 
over klimaatverandering. Dat was 
toch een links thema en wat moet 
Defensie met zo’n links thema”, 
kijkt Middendorp terug op de toen 
ontstane discussie die gretig werd 
aangewakkerd door het journaille. 
“Politieke partijen vonden dat 
kennelijk heel ongemakkelijk en 
daar doken de media weer gelijk 
bovenop. Ook de klimaatbeweging 
ging zich ermee bemoeien: ‘Het is 
ons thema; die generaal maakt er 
nu een veiligheidsthema van en dat 
is het helemaal niet’. Zo zag je al-
lerlei krachten loskomen waardoor 
het heel veel aandacht trok maar 
binnen een week was het weer ge-
stopt toen de logica van het verhaal 
begon door te dringen.” 

De CDS werd wel een beetje over-
vallen door de commotie aangezien 
dit waarachtig niet de eerste keer 
was dat hij en public de relatie 
legde tussen klimaatverandering en 
de gevolgen daarvan voor de veilig-
heid, geopolitieke verhoudingen 
etc. Het was bijvoorbeeld een van 
de belangrijke thema’s tijdens de 
Halifax International Security Forum 
in 2016 in Canada, waar het ook de 
aandacht trok vanuit de VS omdat 
presidentskandidaat Trump net had 
aangekondigd uit het Klimaatak-

koord van Parijs te willen stappen. 
Opmerkelijk genoeg leidde het 
thema binnen defensie nauwelijks 
tot discussie omdat de meeste 
militairen de impact van het klimaat 
in hun dagelijkse werk ervaren. 
Niet voor niets start ieder militair 
besluitvormingsproces met een 
analyse van weer en terrein. 

Voor Middendorp begon de be-
wustwording dat klimaatverande-
ring tal van verstrekkende gevolgen 
in haar kielzog meevoert, pas goed 
in Uruzgan als commandant van de 
Task Force Uruzgan van ISAF. “Ik 
heb daar onder meer ervaren hoe 
waterschaarste tot allerlei conflic-
ten leidde en hoe de Taliban daar 
gebruik van maakte. Als Directeur 
Operaties van Defensie zag ik ook 
hoe het klimaat een aanjagende 
factor is in andere conflicten zoals 
in Irak, Somalië en Mali.” 

Maar pas in meer op de toekomst 
(forecasting en vandaaruit proactief 
beleid) georiënteerde intellectuele 
exercities als CDS, werd de kop-
peling gemaakt met klimaatveran-
dering. Die strategieontwikkeling 
vraagt om diepgaande analyse 
van de factoren die onze veilig-
heidsomgeving bepalen, om zo de 
krijgsmacht van de toekomst vorm 
te kunnen geven. “Morgen moe-
ten we er ook staan”, benadrukt 
Middendorp, “dat dwingt ons te 
kijken naar de omgevingsfactoren, 
de trends en ontwikkelingen om 
ons heen waarmee we rekening 
moeten houden. Ontwikkelingen 
die ons die verandering in feite op-
leggen. Klimaatverandering is daar 
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Veiligheids-, geopolitieke en andere mondiale effecten van klimaatverandering (1)  

‘Defensienota biedt de kapstok om  klimaatuitdagingen met succes aan te pakken’
een van. Het was dan ook een van 
de centrale thema’s van de tweede 
Future Force Conference die ik 
organiseerde in 2017.”

Ontwrichtende werking
Generaal b.d. Middendorp bena-
drukt dat klimaatverandering geen 
puur veiligheidsprobleem is, maar 
wel grote veiligheidsgevolgen 
heeft. Hij leidt sinds drie jaar een 
wereldwijd netwerk van militaire 
leiders en onderzoeksinstituten 
(www.imccs.org) dat zich op die 
klimaat-veiligheids-nexus richt. Er 
is een internationaal groeiende 
bewustwording dat klimaatver-
andering ook grote veiligheids-
consequenties heeft en dat de 
veiligheidssector een onmisbare 
rol te vervullen heeft. Zo tonen vele 
wetenschappelijke onderzoeken 
een omvattende ontwrichtende 
werking op met name landen die 
sowieso al in menig opzicht kwets-
baar zijn. “Klimaatverandering 
wordt in toenemende mate een 
aanjager van conflicten, met name 
in de ‘ring van instabiliteit’ rond Eu-
ropa”, is de CDS b.d. stellig. “Denk 
aan droogte en overstromingen 
met veesterfte, werkloosheid, en 
toenemende armoede en honger 
als gevolg. Hele bevolkingsgroepen 
kunnen nauwelijks meer overle-
ven en migreren naar de steden, 
de regio of de meer welvarende 
landen. Als je als boer of herder je 
gezin niet meer kunt onderhouden 
word je wanhopig en dan is het 
een kleine stap naar de georgani-
seerde criminaliteit, zoals piraterij 
die we bijvoorbeeld in Somalië zien. 
Of naar de meer extremistische 
terreurgroepen, zoals we in Mali 
bijvoorbeeld zien.”

Ook Nederland voelt de gevolgen 
van klimaatverandering in toe-
nemende mate. Zo nemen niet 
alleen de overstromingsrisico’s 
toe, maar krijgen we als ‘water-
land’ bij uitstek, als er niet tijdig en 
daadkrachtig wordt ingegrepen, 
zelfs te maken krijgen met (drink)
watertekorten. De vereniging van 
waterbedrijven in Nederland, Ve-
win, waarschuwt dat ons watersy-
steem tegen zijn grenzen aanloopt 

door “droogte, verzilting en een 
toenemende watervraag door een 
groeiende bevolking, regionaal ste-
delijke uitbreiding en economie. (-) 
Daarnaast verslechtert de kwaliteit 
van de drinkwaterbronnen door ver-
vuiling van landbouw, industrie en 
huishoudens. Toekomstige genera-
ties dreigen te worden opgezadeld 
met een minder zekere levering 
van betrouwbaar drinkwater.” 

Maar er zijn meer (voorzienbare) 
effecten. Denk aan de vloed aan 
natuurrampen: bosbranden, orka-
nen, aanhoudende stortbuien en 
daarmee gepaard gaande over-
stromingen, aardverschuivingen, 
tsunami’s etc. Dat heeft een 
enorme impact op landen en dan 
is, in de meeste gevallen, defensie 
de enige organisatie die hulp kan 
bieden. Middendorp verwacht dat 
in de toekomst in toenemende 
mate een hulpberoep gedaan zal 
worden op defensie. Al die effecten 
bij elkaar genomen zullen de weg 
openen naar - mogelijk geweldda-
dige - geopolitieke herschikkingen. 
De generaal b.d. wijst naar de arcti-
sche gebieden waar de permafrost 
wellicht goeddeels zal verdwijnen. 
“Daar opent zich dan een heel 
nieuwe arena waar landen toegang 
tot grondstoffen willen hebben. Er 
ontstaan nieuwe handelsroutes 
met als gevolg geopolitieke ver-
schuivingen die meestal gepaard 
gaan met fricties.”

Verdubbeling wereldbevol-
king

Die klimaateffecten worden, als het 
ware, ‘exponentieel’ zorgwekken-

der als ze worden beschouwd in de 
meer omvattende context van een 
wereldbevolking die zich rap aan 
het verdubbelen is. Klimaatgeneraal 
Tom Middendorp legt uit dat een 
groei van de wereldbevolking naar 
11 miljard mensen evenzeer een 
verdubbeling inhoudt van de dan 
noodzakelijke water-, voedsel- en 
goederenvoorziening. En dat terwijl 
de beschikbaarheid daarvan maar 
ook de “bebouwbare en bewoon-
bare” ruimte op de planeet steeds 
schaarser en kleiner wordt. “Opruk-
kende woestijnen, overstromingen, 
zeespiegelstijging tast dat allemaal 
meer en meer aan. Het overkoe-
pelende vraagstuk is dus hoe die 
enorme en toenemende kloof 
tussen vraag en aanbod te over-
bruggen. Dat gaat niet lukken op 
de traditionele manier van alsmaar 
meer productie al was het alleen 
maar omdat we daarvoor te weinig 
grondstoffen hebben. Op korte 
termijn zullen we dan ook meer 
frictie zien rondom de toegang tot 
grondstoffen.”

Actueel en pregnant voorbeeld 
hiervan is de Russische oorlog 
tegen Oekraïne die de zenuw 
blootlegde van onze in de jaren 
gegroeide afhankelijkheid van gas 

1 ‘Zekerstellen van de drinkwatervoorziening op korte en lange termijn’. Een hand-out, september 2022
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en olie uit Rusland. Hoewel het streven is op 
(korte) termijn minder afhankelijk te worden van 
externe partijen is de harde werkelijkheid dat 
wij bijna al onze grondstoffen uit het buitenland 
(moeten) betrekken. Die grondstoffen worden 
alsmaar schaarser waardoor landen en regio’s 
in een scherpe competitie verwikkeld raken om 
de toegang tot die materialen zeker te stel-
len. Spanningen en conflicten liggen dan ook 
op de loer, zeker in een polariserende wereld 
zoals wij die vandaag kennen. In de analyse van 
Middendorp geeft dit de context aan waarin 
klimaatverandering een groeiende aanjagende 
rol vervult. Het is ook bepalend voor “de veilig-
heidsomgeving waarin Defensie in de toekomst 
de Nederlandse belangen moet beschermen.”

(Gedrags)aanpassing aan de toekomstige 
mondiale leefomstandigheden is een belang-
rijk deel van de oplossing. Leren leven met de 
omvattende schaarste en op innovatieve wijze 
proberen de verdubbelde wereldbevolking in 
stand te houden. Overigens is er alweer sprake 
van een opkomende krimpreflex. Het Westen 
laat een dalende trend zien en de verwachting 
is dat dat in de volgende eeuw wereldwijd gaat 
doorzetten. Blijft de vraag hoe een wereldbevol-
king van 11 miljard zielen is te voeden, kleden, 
van fris drinkwater en alle andere (technologi-
sche) gemakken te voorzien. Dit vereist - naast 
gedragsverandering - “heel andere vormen van 

voedsel-, water- en goederenproductie waarbij 
we naar een zo groot mogelijke circulariteit 
moeten. We moeten eigenlijk als de weerga 
ontwikkelen, en indien nodig uitvinden, hoe we 
alles van de geproduceerde goederen kunnen 
recyclen”, is de indringende boodschap van de 
Klimaatgeneraal. Bedrijven en organisaties die 
daarin slagen stellen daarmee ook hun eigen 
toekomst veilig. 

Biedt de Defensienota de richting aan om deze 
uitdagingen met succes het hoofd te kunnen 
bieden?

“De Defensienota biedt ons daarvoor wel een 
kapstok. In deze Defensienota staat voor het 
eerst aangegeven dat er structurele aandacht 
is voor duurzaamheid en klimaatverandering. 
Dat is het goede nieuws. Maar het is nog erg 
abstract en nog niet doorvertaald in concrete 
doelen en maatregelen, in tegenstelling tot zo-
wel NAVO als EU die hier voortvarend mee aan 
de slag zijn. Defensie moet zich dus snel gaan 
verdiepen in wat klimaatverandering voor ons, 
voor de krijgsmacht, betekent.(-) ”

(In ACOM Journaal #11-22 het vervolg van het 
interview met Klimaatgeneraal Tom Midden-
dorp)

2 Defensienota 2022. ‘Sterker Nederland, Veiliger Europa. 

Investeren in een krachtige NAVO en EU’. Den Haag, 01-06-2022.

Na meldingen van misstanden bi j  de afdel ing onderzoek 

Externe commissie doet onderzoek naar 
integriteit en sociale veiligheid bij COID 

Een commissie van Defensie gaat onderzoek doen naar gemelde misstanden bij de 
afdeling onderzoek van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Twee 

medewerkers, aangemerkt als klokkenluiders, deden vorig jaar november melding 
van integriteitsschendingen en sociaal onveilige situaties bij de onderzoeksafdeling.

“Ik hecht er grote waarde aan dat Defensie 
voor iedereen een sociaal veilige en integere 
werkomgeving biedt”, schrijft staatssecretaris 
Christophe van der Maat aan de Tweede 
Kamer in zijn brief over de instelling van de 
commissie per 3 oktober 2022. Dit geldt 
temeer voor de COID die binnen Defensie 
speciaal belast is met onderzoeken naar 
integriteitsschendingen en sociale (on)
veiligheid. 

Onafhankelijk
Het onderzoek, in opdracht van de secretaris-
generaal, vindt onafhankelijk van de COID 
plaats, en zal, in eerste instantie, twaalf 
weken belopen. De commissie staat onder 
leiding van een externe voorzitter en wordt 
gevormd door leden “met afstand tot de 
COID”. Ze gaat ook eerdere onderzoeken van 

de COID kritisch bekijken.
De commissie zal ook adviseren voor wat 
betreft “mogelijke verbeteringen in optreden 
en werkwijze van en binnen de COID” en 
gaat na of men volgens de regels te werk 
gaat. 

De Centrale Organisatie Integriteit Defensie is 
het expertisecentrum van het ministerie op 
het gebied van integriteit. Ze biedt onder 
meer diensten aan gericht op verruiming en 
versterking van de integriteit van Defensie en 
verleent ondersteuning aan leidinggevenden 
en medewerkers. “Ieder Defensieonderdeel 
beschikt over integriteitsadviseurs van de 
COID. Zij adviseren en ondersteunen leiding-
gevenden bij het uitvoeren van het integri-
teitsbeleid. En zijn aanspreekpunt bij (vermoe-
delijke) integriteitschendingen.”
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De jeugd nadrukkel i jk  betrokken bi j  de herdenkingsplecht igheid

Jaarlijkse herdenking 
Brabants Gesneuvelden: 
‘We’ll Meet Again’

In de H. Willibrorduskerk in Waalre werden 14 september jl., alle Brabanders 
herdacht die als militair of als verzetsstrijder hun leven hebben gegeven voor het 
vaderland. De Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden eerde voor de 78ste 

keer haar omgekomen en omgebrachte provinciegenoten.

Na het welkomstwoord van Frank 
Petter, voorzitter van de Stichting, 
klonk stemmige a capellazang van 
een lokaal koor. De herdenkings-
bijeenkomst werd eveneens 
opgeluisterd met muziek en zang 
van studenten van de Rockacade-
mie in Tilburg. 

Onder de aanwezigen een 
twintigtal geallieerde veteranen, 
die in 1944 daadwerkelijk deelna-
men aan de bevrijding van Brabant 
( o.a. Market Garden en de Slag 
om de Schelde); daarenboven 
waren er vertegenwoordigers van 
de ambassades van de geallieer-
den.

De organisatie betrok dit jaar 
nadrukkelijk de jeugd bij de 
plechtigheid. Zo waren er flitslezin-
gen van jeugdige erfgoeddragers 
met verhalen van (overleden) 
familieleden en was er een 
videobijdrage van groep 8-leerlin-
gen van een basisschool uit 
Waalre.

Besef van oorlog
Christel de Laat, comédienne en 
presentatrice uit Schijndel, was de 
eerste vrouw in 78 jaar die een 
voordracht mocht houden tijdens 
de ceremonie. Hoewel zij niet is 
opgegroeid met een besef van 
oorlog, weet zij door andere 
ervaringen hoe verscheurd je je 
kunt voelen wanneer iemand op 
een zinloze brute manier uit het 
leven wordt gerukt. In haar lezing 
vroeg De Laat ook aandacht voor 
‘de jongens’ die het wel hebben 
overleefd. “Ook hun levens zijn 
voor altijd veranderd. Laten we 
hen niet vergeten.”

Bijna bezwijken onder last 
van verleden

De Nuenense woordkunstenaar 
‘Danny x Kuiper’ is zo’n jongen. Hij 
was in 2009 in Tarin Kowt, de 
hoofdstad van de Afghaanse 
provincie Uruzgan. Daar hebben hij 
en zijn wapenbroeders heel wat 
meegemaakt. Ondanks dat zij 
soms bijna bezwijken onder de last 
van het verleden, laten zij zich niet 
kisten. In een emotioneel geladen 
gedicht vroeg hij om erkenning 
voor hen die erbij waren en die 
herinneren, maar die er vooral het 

zwijgen toe doen. Zo was er, en 
passant, aandacht voor de mentale 
gezondheid van de Nederlandse 
krijgsmacht.

Stille stoet
Onder luid applaus en op de 
muziek van We’ll meet again 
verlieten de aanwezige veteranen 
de kerk. Begeleid door de beiaard 
trok vervolgens een stille stoet 
naar het oude Willibrorduskerkje. 
In dit provinciaal gedachtenis-
monument voor de Brabantse 
Gevallenen vond op 28 oktober 
1945 de allereerste herdenking 
plaats. Het defilé trok langs het 
graf van de Brabantse soldaat en 
er werden kransen gelegd door 
onder meer Ina Adema, de 
commissaris van de Koning en 
namens de ACOM door Gerard 
Dijkers, voorzitter van Regio Zuid.

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

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

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

SCHADE
DFD is bij noodsituaties 24/7 bereikbaar. 

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

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

informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

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

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

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

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

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

aangepast aan de nieuwe situatie.

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

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

Gaat u op uitzending of oefening? 
Of gaat u uit dienst? Een woning kopen of 
verhuizen? Krĳ gt u een kind? Een schade? 
Gaat u binnenkort samenwonen of trouwen  
of juist scheiden?
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Ongelijk vangnet voor militairen ingezet in 
buitenland onder ander politiek gezag

Generaal-majoor Marty Messerschmidt is op een missie. Het bevreemdt de PCKMar al geruime tijd 
dat zijn mensen die in het buitenland operationeel ingezet worden voor andere ministeries niet in 

aanmerking komen voor ‘emolumenten’ (zoals inverdienen, uitzendbescherming en nazorg), die bijna 
automatisch zijn verbonden aan buitenlandse inzet van militairen onder de verantwoordelijkheid van 

de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Dit terwijl ze soms in dezelfde gebieden en onder 
dezelfde omstandigheden werken als militairen die wel onder de CDS-missies vallen.

PCKMar Marty Messerschmidt wil bredere erkenning en waardering inzet buitenland

De meeste missies vallen onder 
verantwoordelijkheid van de Com-
mandant der Strijdkrachten (CDS) 
i.e. het ministerie van Defensie. 
Militairen die in welke functie dan 
ook betrokken zijn bij die defen-
siemissies krijgen na ommekomst 
van hun uitzending zonder meer 
de erkenning, waardering en 
voorzieningen gekoppeld aan de 
veteranenstatus. 

Dan gaat het over een aantal 
zaken die voor de (uitgezonden) 
mensen van groot belang zijn: 
het zorgstelsel, inverdienen in 
verband met pensioenopbouw, 
toelages, uitzendbescherming, 
onderscheidingen, erkenning en 
waardering. Dat is bij militaire 
missies allemaal vrij standaard 
geregeld.

Missies zonder ‘artikel 
100-status’

Hoe anders is het gesteld met 
collega’s van de Koninklijke 
Marechaussee die onder een 
andere noemer ingezet worden in 
het buitenland. Doorgaans onder 
gezag van met name het ministe-
rie van Justitie en Veiligheid of dat 
van Buitenlandse Zaken.

 “Neem bijvoorbeeld de collega’s 
van de Brigade Speciale Beveili-
gingsopdrachten (BSB) die belast 
waren met de beveiliging (met 
name buiten de compound) van 
ambassadepersoneel in plaatsen 
als Kabul, Bagdad of Tripoli en 
in andere missiegebieden.” licht 
PCKMar Marty Messerschmidt 
toe. Of het marechausseeper-
soneel dat uitgezonden wordt 
ter ondersteuning van Frontex-
missies in bijvoorbeeld Grieken-
land en Bulgarije. Of de collega’s 

(ook van DOSCO en CZSK) die 
zijn ingezet in het Border Security 
Team (BST) om op het eiland 
Chios de Griekse autoriteiten te 
ondersteunen bij de opvang van 
de grote vluchtelingenstroom in 
2016 en 2017. 

Omdat hun inzet geen zoge-
naamde artikel 100-status heeft, 
is er geen automatisme voor het 
toekennen van de erkenning, 
waardering en voorzieningen. 
Messerschmidt vindt het moeilijk 
uit te leggen dat militairen die in 
dezelfde gebieden of in dezelfde 
operatie ingezet worden een 
verschillende behandeling krijgen. 
Naast de eerder genoemde 
BSB-inzet noemt hij de Frontex 
Operation Poseidon missie in de 
Middellandse zee. “Onze mensen 
die in het kader van Frontex in de 
landen rond de Middellandse Zee 
werkten werden niet als veteraan 
aangemerkt; in tegenstelling tot 
het personeel van het marine-
fregat dat voor dezelfde operatie 
werd ingezet.”

Zoektocht 
In zijn zoektocht naar de wijze om 
deze ongelijke behandeling te ver-
anderen is de PCKMar in gesprek 
gegaan met diverse betrokken 
partijen binnen en buiten Defen-
sie. Zo ook met de Defensiebon-
den. Hij organiseerde onlangs een 
werkbezoek voor de voorzitters 
van de bonden langs locaties op 
de Griekse eilanden waar KMar 
medewerkers in missieverband 
actief waren c.q. zijn. “Ik wilde 
de bondsvoorzitters laten zien en 
ervaren wat voor werk wij daar 
doen en gedaan hebben. En dan 
met name dat dit werk net zulke 
gevolgen kan hebben als wanneer 

je uitgezonden wordt naar een, 
zeg maar, ‘erkend’ missiegebied. 
Op Chios werkten onze mensen 
in een kamp, bedoeld voor 1000 
mensen, tussen 7000 vluchtelin-
gen in een soms zeer grimmige 
sfeer. Ze werden ook geconfron-
teerd met kleine kinderen die 
waren verdronken in de gammele 
bootjes en met mensen die zich-
zelf in brand staken. Dat zijn con-
frontaties en ervaringen die een 
forse impact hebben en waarvan 
de gevolgen heel serieus zijn.”

Wijziging regelgeving?
PCKMar wil nu bereiken dat de 
mensen die niet onder de CDS-
vlag maar onder andere noemer 
worden uitgezonden, in ieder 
geval voor hetzelfde zorgconcept 
in aanmerking komen.

Hij is op zoek naar mogelijkheden 
om dat te bewerkstelligen. Een 
mogelijkheid zou de aanpassing 
van het Veteranenbesluit kunnen. 
Daar is bijvoorbeeld een artikel1 
in opgenomen dat ook militaire 
dienstslachtoffers recht hebben 
op hetzelfde zorgconcept. 
En er zijn misschien ook andere 
mogelijkheden om dit structureel 
te bewerkstelligen. 

PCKMar heeft na het bezoek de 
toezegging gekregen dat ook de 
voorzitters van de bonden bereid 
zijn mee te denken aan oplos-
singen voor dit probleem. “De 
voorzitters waren zeer onder de 
indruk van hetgeen ze gezien en 
gehoord hebben, met name over 
de ervaringen van het BST. Het 
resultaat is dat we hebben afge-
sproken, in ieder geval met de 
ACOM-voorzitter, om hier verder 
over door te praten.” 

1 Artikel 18. Militaire dienstslachtoffers. Hoofdstuk 4 (Veteranenbesluit) is van overeenkomstige toepassing op militaire dienstslachtoffers voor zover die niet als 

veteraan kunnen worden aangemerkt.
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informatie en telefoonnummers binnen 
handbereik.

WONEN
Een huis kopen of verhuizen? 

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

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

adviseren en begeleiden door de 
DFD-adviseur.

UIT DIENST
Eindigt uw aanstelling bij Defensie? 

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

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

aangepast aan de nieuwe situatie.

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

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

Gaat u op uitzending of oefening? 
Of gaat u uit dienst? Een woning kopen of 
verhuizen? Krĳ gt u een kind? Een schade? 
Gaat u binnenkort samenwonen of trouwen  
of juist scheiden?
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Intens en re levant  werkbezoek aan (miss ie ) locat ies  Gr iekenland

Indringende kijk op bewaking en 
impact vluchtelingenopvang aan 
buitengrens EU

De vakbondsvertegenwoordigers 
maakten de reis op uitnodiging 
van PCKMar, generaal-majoor 
Marty Messerschmidt. Vergezeld 
door een aantal stafmedewerkers, 
gidste PCKMar het gezelschap 
langs huidige en voormalige (mis-
sie)locaties van KMar-medewerkers 
aan de oostelijke zuidgrens van de 
Europese Unie (EU). 
 

Geen ‘eenvoudig’ werkbe-
zoek 

Hoewel de invitatie bedoeld was 
voor de leden van de io REO KMar, 
meende de ACOM haar voorzitter 
te moeten afvaardigen. Dit gezien 
het belang en de lading van dit 
werkbezoek maar ook omdat an-
dere bestuurders geen gehoor kon-
den geven aan de uitnodiging. Het 
betrof bovendien niet een ‘eenvou-
dig werkbezoek’. Het gezelschap 
zou namelijk een aantal locaties 
bezoeken teneinde zich een dui-
delijk beeld te kunnen vormen van 
wat zich de afgelopen jaren heeft 
voorgedaan bij de (grens)bewaking 
en vluchtelingenopvang. Maar ook 
om een goede indruk te krijgen 
onder welke omstandigheden men 
ter plaatse heeft moeten werken. 

Ook zou gekeken worden naar de 
aard van de huidige werkzaam-
heden en activiteiten. Voor een 
heldere beeldvorming zou (uitvoe-
rig) worden gesproken met KMar-
medewerkers die er nu actief zijn. 
Afgetast zou ook worden wat in de 
toekomst allemaal nog gedaan zou 
kunnen of moeten worden. Alle 
bezochte plaatsen vormen de grens 
van Griekenland met niet-EU-lan-
den en de facto de buitengrens van 
de Europese Unie. Als kers op de 
taart zou de vakbondsdelegatie ook 
gesprekken voeren over zaken als 
werkomstandigheden, vergoedin-
gen, voorzieningen en faciliteiten 
maar ook over de veteranenstatus 
en de emolumenten die bij al deze 

zaken horen.
Het was een in alle opzichten 
relevant maar ook intens werkbe-
zoek. Wij hebben ons echt een vrij 
indringend beeld kunnen vormen 
van de erbarmelijke opvang van 
de vluchtelingen toentertijd en de 
omstandigheden waaronder onze 
collega’s daar hebben moeten 
werken. In de beginperiode waren 
het niet alleen KMar-militairen maar 
ook militairen van andere OPCO’s 
en zelfs burgermedewerkers. We 
hebben daarnaast ook kunnen zien 
in welke mate de opvangfaciliteiten 
voor vluchtelingen zijn verbeterd en 
wat er nog op stapel staat. Daarbij 
helpt het uiteraard enorm dat de 
enorme aantallen vluchtelingen uit 
de beginperiode thans (gelukkig) 
door allerlei maatregelen drastisch 
zijn verminderd. 
Om van dit alles scherpte en diepte 
in het beeld aan te kunnen brengen 
zijn Athene, Samos, Chios en 
Alexandroupoli, een plaatsje aan 
de Grieks-Turkse grens, bezocht. 
Elke plaats of locatie was in vele 
opzichten uniek. Dit werkbezoek is 
dan ook cruciaal gebleken om ons 
oorspronkelijke beeld bij het bewa-
kingswerk, de omstandigheden, 
de gevaren etc. aan de Griekse 
buitengrens van de EU, grondig bij 
te stellen. Dat geldt voor de zaken 
die in de beginperiode aan de orde 
waren, en de vraag of dat allemaal 

wel op de juiste wijze is gebeurd; 
maar met name ook voor de 
situatie van dit moment. Ook het 
“hekwerk” bij Alexandroupoli aan 
de Griekse-Turkse grens is enorm 
indrukwekkend. Alleen als je daar in 
levenden lijve bij staat besef je hoe 
groot en noodzakelijk dat is. 
 

‘Enorm goed werkbezoek’
Hoeveel mensen er nu, of in de 
toekomst, worden ingezet en op 
welke wijze, is uiteraard aan de 
politiek. Maar hoe we die mensen 
inzetten en wat voor regelingen en 
emolumenten daarbij passend zijn 
is iets waar wij als vakbonden met 
Defensie over in gesprek kunnen, 
en wat ons betreft moeten, gaan.
Wat uw voorzitter betreft was dit 
een enorm goed werkbezoek maar 
we zijn er nog lang niet. Er moeten 
nog veel meer dingen gedeeld en 
besproken worden en er zal ook in 
het formele overleg nog het nodige 
te bespreken zijn. De ACOM heeft 
in ieder geval aangegeven daartoe 
bereid te zijn.
Wij danken generaal-majoor 
Messerschmidt nogmaals voor 
de uitnodiging en gaan graag op 
korte termijn in gesprek om meer 
beelden te delen en te bezien of 
we gezamenlijk dingen kunnen 
verbeteren voor het personeel in 
de toekomst, en wellicht zelfs met 
terugwerkende kracht.

Een vakbondsdelegatie bestaande uit ACOM-voorzitter Jan Kropf en collega’s van de andere 
vakbonden, bracht van 11 tot en met 16 september jl. een werkbezoek aan Griekenland. 

A L G E M E E N
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Advies: klachtbrief indienen of 
melding doen 

M A R

Elke defensiemedewerker kan op de werkvloer te maken krijgen met 
ongewenst of onveilig gedrag van een andere defensiemedewerker. 

Het kan ook gaan om een misstand binnen het organisatieonderdeel 
waar u werkt. Dit veroorzaakt sociale onveiligheid. 

Militair-Ambtenaar en Rechtspositie (MAR)

Sociale onveiligheid op de werkvloer? 

De vraag is hoe u daartegen kunt 
opkomen. Er zijn verschillende 
opties om sociale onveiligheid te 
bestrijden: het klaagrecht en het 
intern melden van een misstand of 
wantoestand. Deze opties worden 
hieronder uitgelegd. 

Wat is een klacht?
Sociale veiligheid is een breed 
begrip en heeft betrekking op een 
gedraging van een ander/anderen, 
waarover een klacht bestaat. De 
gedraging kan concreet bestaan 
uit (seksuele) intimidatie, agressie, 
stalking, pesten, treiteren, discri-
minatie en kwaadspreken of ander 
ongewenst gedrag. 
Een klacht in dit kader is een 
uiting van ongenoegen over de 
wijze waarop een ander zich heeft 
gedragen. Het komt erop neer dat 
de klacht rechtstreeks betrekking 
moet hebben op de gedraging van 
een andere defensiemedewerker 
(collega) of direct leidinggevende. 

Gedragscode Defensie
Werk maken van een misdraging, 
wordt aangemoedigd door de Ge-
dragscode Defensie. In deze code 
worden een viertal fatsoenlijke 
gedragingen centraal gesteld: ver-
bondenheid, veiligheid, vertrouwen 
en verantwoordelijkheid. 

Het onderwerp veiligheid stelt: ‘Ik 
werk veilig. Onveilig of ongewenst 
gedrag maak ik bespreekbaar of 
meld ik. Geldende procedures zijn 
mij bekend en ik pas deze ver-
standig toe. Twijfels en dilemma’s 
maak ik bespreekbaar. Ik ga 
respectvol met ieder ander om. Ik 
besef dat er voor pesten, agressie, 
(seksuele) intimidatie, discriminatie 
of ander ongewenst gedrag geen 
plaats is binnen Defensie.’ Nadere 
gedragsregels zijn in mei 2020 
neergelegd in de Gedragsregels 

Defensie, Sociale Veiligheid & 
Integriteit.

Verder wordt er een actieve hou-
ding van de defensiemedewerker 
verwacht. De gedragscode stelt im-
mers: ‘In het geval van ongewenst 
gedrag of onaanvaardbare risico’s 
grijp ik in, bespreek ik dit of maak 
ik hier melding van. Dit maakt ons 
als organisatie veiliger en (meer) 
toegerust onze taken uit te voeren.’ 
Mooie woorden maar hoe onder-
neemt u actie?
 

Hoe dien ik een klacht in?
U kunt - volgens de Klachtenrege-
ling Defensie - een klacht monde-
ling of schriftelijk indienen bij uw 
direct leidinggevende dan wel de 
commandant van het defensieon-
derdeel waaronder u valt. Schrifte-
lijk een klacht indienen verdient de 
voorkeur, omdat enkel schriftelijke 
klachten door de (verderop te 
bespreken) Commissie Ongewenst 
Gedrag (COG) worden behandeld. 
De klachtbrief moet worden gezon-
den aan:

Centraal Klachtencoördina-
tiepunt (CKP)
Ministerie van Defensie, 
Centrale Organisatie Integriteit 
Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht 
Indien u binnen de Koninklijke 
Marechaussee werkzaam bent, 
dient de klachtbrief gezonden te 
worden aan:

Staf Commandant 
Koninklijke Marechaussee
Cluster Integriteit
Klachtencoördinator
Postbus 90200
3509 BE Utrecht

Wat moet er in een 
schriftelijke klacht staan?

In het door u ondertekende 
klachtschrift vermeld u de volgende 
gegevens: 
•  Uw naam, adres, telefoon-

nummer en e-mailadres;
• De datum van de brief;
•  Naam of namen van de 

medewerker(s) over wie u 
klaagt dan wel een zo duide-
lijk mogelijk signalement van 
de persoon of personen;

•  Een goede, heldere omschrij-
ving van de gedraging;

•  Wanneer en waar de gedra-
ging heeft plaatsgevonden;

•  Het defensieonderdeel waar 
de vermeende misdrager(s) 
werkzaam is/zijn. 

De klachtencoördinator van uw 
defensieonderdeel zal (met onder-
steuning van het Centraal Klachten-
coördinatiepunt (CKP)) vervolgens 
de schriftelijke klacht registreren en 
gegevens verzamelen. U ontvangt 
vervolgens binnen twee weken 
een ontvangstbevestiging van de 
ingediende klacht. Degene waar-
over de klacht gaat (de aangeklaag-
de) ontvangt een afschrift van de 
schriftelijke klacht en de op de zaak 
betrekking hebbende stuken. 

Voordat u een klacht indient, kunt 
u advies en begeleiding vragen 
van een vertrouwenspersoon, die 
eenvoudig benaderbaar is, en wel-
licht - onder de gegeven omstan-
digheden - een andere oplossing 
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kan voorstellen dan een formele 
procedure.

Commissie Ongewenst 
Gedrag

Daarna wordt u als klager door de 
Commissie Ongewenst Gedrag 
(COG) gehoord, tenzij de klacht 
kennelijk ongegrond is of u heeft 
verklaard geen gebruik te willen 
maken van het recht te worden ge-
hoord. Van de hoorzitting wordt een 
verslag gemaakt. De COG toetst 
de klacht op grond van de bovenge-
noemde Gedragscode Defensie en 
de behoorlijkheidsnormen van de 
Nationale ombudsman.
Na de hoorzitting stelt de COG 
een zogeheten ‘afdoeningsbrief’ 
op waarin de bevindingen van het 
onderzoek, het advies daaromtrent 
en de gegrond- of ongegrondver-
klaring staan beschreven. Indien 
gedragingen niet vastgesteld kun-
nen worden, wordt geen oordeel 
uitgesproken over de betreffende 
gedraging. 
Indien u het niet eens bent met de 
behandeling en/of afdoening van de 
klacht, dan kunt u binnen één jaar 
na kennisgeving van de afdoening 
de Nationale ombudsman ver-
zoeken om een onderzoek in te 
stellen.

Gegrondverklaring van de 
klacht

Indien een klacht door de COG 
gegrond is verklaard, kan dit voor 
het bevoegd gezag de aanleiding 
vormen om de aangeklaagde de-
fensiemedewerker een (bestuurs-
rechtelijke) disciplinaire maatregel 
op te leggen of op te treden 
conform de Wet Militair Tuchtrecht. 
Dit hangt af van de aard en ernst 
van de misdraging. 

Meldpunt Integriteit Defen-
sie (MID)

Een misstand (organisatorische 
wantoestand) binnen een defen-
sieonderdeel, krijgsmachtdeel, 
militaire eenheid of dienstvak, is 
eveneens een vorm van sociale 
onveiligheid en kunt u formeel aan 
de kaak stellen. Het gaat hier niet 
om tekortkomingen in het gedrag 
van een collega, maar om het (ern-
stig) tekortschieten van de wijze 
van functioneren van een (deel van 
een) defensieonderdeel. U hebt 
dan het recht daarvan melding te 
maken bij het Meldpunt Integriteit 
Defensie (MID). Het is verstandig 
om een schriftelijke melding in 
duidelijke bewoordingen te doen, 
voorzien van een omschrijving van 
de misstand en de gegevens van 

het defensieonderdeel waar het 
plaatsvindt. 

Hoe is het geregeld?
De Centrale Organisatie Integri-
teit Defensie (COID) gaat dan 
vervolgens overwegen of een 
integriteitsonderzoek noodzakelijk 
is. Het melden van een (vermoe-
den van) misstand in de vorm 
van een integriteitsschending of 
(ernstige) sociale onveiligheid, zet 
een procedure in gang die wettelijk 
is geregeld in de artikelen 153b 
- 153s van het Algemeen militair 
ambtenarenreglement (AMAR): 
het (nieuwe) hoofdstuk 11A van het 
AMAR (melden van een misstand). 
Voor burgermedewerkers binnen 
Defensie gelden de artikelen 98c - 
98r van het Burgerlijk ambtenaren-
reglement defensie (BARD). 

De procedure in het kort)
In het kort komt de AMAR-proce-
dure erop neer dat een vermoeden 
van een misstand wordt gemeld 
bij de direct leidinggevende, bij 
een hogere leidinggevende, bij het 
meldpunt van de COID (het Meld-
punt Integriteit Defensie (MID), 
hetgeen de voorkeur verdient) of bij 
een vertrouwenspersoon integri-
teit. Er moet vertrouwelijk met de 
melding en de identiteit van de 
melder worden omgegaan. 

Vervolgens zal de commandant 
onverwijld een onderzoek instel-
len naar het vermoeden van een 
misstand, tenzij het vermoeden van 
een misstand kennelijk ongegrond 
is of dat de melding kennelijk onre-
delijk laat is gedaan. 

Binnen twaalf weken na de 
melding stelt de commandant de 
klager schriftelijk en gemotiveerd in 
kennis van de bevindingen van het 
onderzoek, het oordeel daarover en 
de eventuele consequenties. Deze 
termijn kan naar inzicht van de com-
mandant met een bepaalde termijn 
worden verlengd. Gedurende de 
aanmelding en de behandelproce-
dure kan de melder zich door een 
zogeheten vertrouwenspersoon 
integriteit laten ondersteunen en 
begeleiden.

Recente ontwikkelingen
De meldingsregeling in het AMAR 
is gebaseerd op de Wet Huis voor 
klokkenluiders. Deze wet verplicht 
werkgevers (waar tenminste vijftig 
personen werkzaam zijn) een 
interne procedure voor het melden 
van een misstand te hebben. 
Ook volgt deze verplichting uit de 

Ambtenarenwet 2017 en de Wet 
ambtenaren Defensie (artikel 12ter: 
Integriteitsbeleid en gedragscode). 

In 2018 is het integriteitsbeleid van 
Defensie - met name de sociale 
veiligheid - door de Commissie 
Sociaal Veilige Werkomgeving 
Defensie (kortweg de ‘Commis-
sie Giebels’) uitvoerig onder de 
loep genomen. Deze commissie 
concludeerde in oktober 2018 dat 
er op het gebied van sociale veilig-
heid binnen Defensie (met name 
grensoverschrijdend gedrag) te veel 
misging, en kwam met pittige con-
clusies en stevige aanbevelingen. 

Defensie heeft zich de kritiek 
aangetrokken en vervolgens haar 
eigen integriteitsbeleid geëvalueerd 
en aangepast (via aanscherping van 
de Aanwijzing SG-984), organisa-
tiewijzigingen doorgevoerd, een 
herziene gedragscode geschreven 
en een plan van aanpak gelanceerd 
(‘Versterking van de sociale veilig-
heid binnen Defensie’). 

In zijn brief van 5 juli 2022 meldt de 
staatssecretaris van Defensie aan 
de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal dat, kort 
gezegd, de herpositionering van de 
COID en de MID zijn geslaagd en 
de sociale veiligheid is versterkt. 
Het realiseren van sociale veiligheid 
is echter een breed begrip met 
vele aspecten. Het vereist binnen 
Defensie een significante cultuur-
omslag en bewustwording in alle 
geledingen van de defensieorgani-
satie. Daar zal vermoedelijk nog de 
nodige tijd overheen gaan.

Inspectie Veiligheid Defensie 
(IVD)

Een belangrijke aanvulling in dit 
kader is de oprichting van de 
Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) 
in 2018, die onafhankelijk intern 
toezicht houdt en direct onder de 
secretaris-generaal van het Ministe-
rie van Defensie is gepositioneerd. 
Een goede ontwikkeling binnen 
Defensie en het maakt duidelijk dat 
werkelijk prioriteit aan sociale veilig-
heid wordt gegeven. 

Indien u vragen hebt over dit onder-
werp (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.

Zie ook p. 16.: onderzoek naar ge-
melde misstanden bij de COID.

M A R
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Vrede hervinden

Fietstocht veteranen in Bosnië voor 
‘zoveel mogelijk heling en herstel’

Van 3-13 september jl. heeft een tiental veteranen op de racefiets een route afgelegd in 
Bosnië. De tocht was georganiseerd door de Ride2LiveLife vereniging. Een vereniging van 

fietsliefhebbers die als doel heeft geestelijk of lichamelijk gewonde veteranen weer in 
beweging te krijgen. 

Zelf nam ik als geestelijk verzorger 
deel aan deze reis om deze vetera-
nen te ondersteunen en te bemoe-
digen. Het doel van deze terugkeer-
reis was zoveel mogelijk heling en 
herstel. De verloren gegane vrede 
in zichzelf hervinden.

Terug in de tijd
Eindelijk was het dan zover. 
Zaterdag 3 september konden we 
vertrekken via Eindhoven naar Bos-
nië. De reis was vanwege corona al 
twee keer uitgesteld, maar nu ging 
het dan toch eindelijk door. Span-
nend was het wel, niemand die van 
tevoren weet hoe het gaat lopen. 
Voor een enkeling was het zelfs de 
eerste keer na de uitzending om 
weer in Bosnië te zijn. 

De tocht was zo opgezet dat we 
langs allerlei kampen en plaatsen 
fietsten die voor hen tijdens de 
oorlog die woedde van 1992-1995 
bepalend zijn geweest. Al dan niet 
in positieve zin. Sommigen zijn daar 
beschoten geweest, ook al was dat 
slechts bedoeld als bedreiging. Zij 
hadden toch doodsangsten uitge-
staan. Anderen hadden gijzelingen 
meegemaakt en wisten ook niet 
hoe het af zou lopen. De knagende 
onzekerheid, die daarmee gepaard 
gaat, heeft diepe sporen getrok-
ken. Daarnaast zijn ze vaak getuige 
geweest van mensonterende 
situaties. 
Dat dergelijke ervaringen niet in 
de koude kleren gaan zitten, is niet 
meer dan vanzelfsprekend. Om dan 
weer terug te keren naar die plek 
vergt moed, roept bewondering op, 
maar kan gelukkig ook een bijdrage 
leveren aan herstel.

Worsteling
Om echter zover te komen is vaak 
een hele worsteling. Voor de vete-
raan begint het ermee te herken-
nen en te erkennen dat er ‘iets’ is. 
Dat hij of zij niet meer dezelfde is 
als voorheen. De omgeving van de 
veteraan heeft dat vaak eerder door 
dan de veteraan zelf. Maar hoe 
maak je dat kenbaar als partner, 
zoon/dochter, broer/zus, vriend of 
kennis? Wil hij er wel over praten? 
Zo ontstaan er dan vaak schrij-
nende situaties van vervreemding 
en isolement. Het is dan ook niet 
vreemd dat er op deze manier heel 
wat relaties op de klippen lopen en 
heel wat vriendschappen worden 
verbroken.

Daarna, als de veteraan erkent dat 
hij een probleem heeft, begint er 
meestal een lang traject van hulp- 
en zorgverlening. Want het aanbod 
is groot en de organisaties die zich 
hiermee bezighouden zijn talrijk. 
Hoe krijg je de juiste zorg, die bij 
jou past en jou echt verder helpt? 
Sinds 2016 heeft men geprobeerd 
dit te bundelen in één loket: het 
Veteranenloket. Dat is al een hele 
verbetering, maar dan nog... Iedere 
veteraan is anders en heeft zo zijn 
eigen specifieke behoeften. Het is 
best een uitdaging een en ander op 
elkaar afgestemd te krijgen. Maar 
mogelijk is het wel, al wordt er 
soms van de verschillende partijen 
wel veel geduld gevraagd. 

Dat deze mensen, voor hun inzet, 
de zorg en aandacht verdienen die 
ze nodig hebben, staat buiten kijf. 
Niet alleen van de Defensieorga-
nisatie en het Veteraneninstituut, 
maar ook van de samenleving als 
geheel. 
Ieder lid van de samenleving kan 
daar dan ook aan bijdragen. Het 
hoeft niet alleen van daartoe aange-
wezen hulp- of zorgverleners af te 
hangen. Al is het alleen maar door 
te luisteren naar het verhaal van de 
veteraan. In de eerste plaats weet 
deze zich dan erkend en gewaar-

deerd. Maar ook ontstaat er door 
het steeds weer vertellen van het 
verhaal iets van ruimte in hoofd en 
hart. Waar doorgaans onontwar-
bare kluwens van gevoelens en 
gedachten de boventoon voeren. 
Door het herhalende vertellen 
wordt het verhaal als het ware 
steeds herschreven. En vindt er 
iets van verwerking plaats.
Toch ervaren veel veteranen dat 
dit lastig is. Zij voelen zich vaak 
onbegrepen door anderen. De kloof 
lijkt vaak groot en diep te zijn. En 
juist door de problematiek waar zij 
mee worstelen is het voor henzelf 
moeilijk de brug te slaan. Omdat de 
situatie waar zij in zitten vaak ook 
schuldgevoelens of schaamte met 
zich meebrengt. 

Niet bij de pakken neerzitten
Toch is deze groep veteranen die 
de tocht gemaakt heeft, niet bij de 
spreekwoordelijke pakken neer 
gaan zitten. Zij hebben de moeite 
genomen in zichzelf te investeren. 
Zij zijn niet in arren moede thuis op 
de bank blijven zitten. Een verlei-
ding die wel op de loer ligt, omdat 
dat het gemakkelijkst is en ook heel 
voor de hand liggend als je al zoveel 
met jezelf worstelt. Uiteindelijk 
hebben zij het er toch op gewaagd 
om te gaan fietsen en hebben zij 
gemerkt hoe goed hen dat doet. 
Omdat zij op die manier, met de 

A L G E M E E N
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wind om het hoofd, ‘hun kop leeg 
hebben kunnen fietsen’. 
En ook al is dat misschien maar 
voor even. Je hebt dan toch maar 
voor die korte tijd even het idee dat 
het ook anders kan. De suggestie 
die van de fietsbeweging uitgaat 
is voor sommigen zelfs zo sterk 
dat het vergeleken kan worden 
met een EMDR behandeling. Een 
al oudere veteraan legde het zo 
uit dat de trapbeweging, eerst 
rechts en dan links, hetzelfde effect 
zou sorteren als de bij de EMDR 
gebruikelijke piepjes of lichtflitsen. 
Ook die gaan van rechts naar links 
en weer terug.

En niet dat dan ineens alles over is, 
maar wat er gebeurt is dat de regie 
weer in handen genomen kan wor-
den. De veteraan zich niet langer 
gegijzeld weet door het verleden. 
Niet meer gericht is op wat hij of 
zij niet meer kan, maar op wat er 
nog wel kan. En zo langzamerhand, 
stapje voor stapje de weg terug-
vindt naar een leven dat er toe doet 
en dat als waardevol ervaren wordt. 

Helemaal bijzonder is het dan een 
tocht te kunnen maken in het land 

waar zoveel gebeurd is en waar je 
zoveel herinneringen en ervaringen 
hebt liggen. Confronterend aan de 
ene kant, maar ook helend en ge-
nezend aan de andere kant. Omdat 
de beelden die je in je hoofd hebt, 
overschreven worden met nieuwe 
beelden. Niet meer de beelden van 
toen, vaak verschrikkelijke beelden. 
Maar de beelden van nu: een vre-
dig landschap, spelende kinderen, 
een land in opbouw.
Bovendien, wat is er fijner en beter 
helpend, om dat met collega’s en 
lotgenoten te doen. Zij begrijpen 
je vaak zelfs zonder woorden. Zij 
delen in dezelfde worsteling waar 
jij in zit. En als er ergens een plek 
is waar het spreekwoord ‘gedeelde 
smart is halve smart’ van toepas-
sing is, dan is dat hier. Tijdens de 
fietstocht wordt ook weer iets van 
de kameraadschap geproefd, die zo 
kenmerkend is van het werken bij 
Defensie.

Bezinning
De fietstocht door Bosnië heeft 
veel losgemaakt. Lasten die van 
schouders zijn gevallen, beelden 
die zijn vervangen door nieuwe en 
gunstigere beelden. Beelden van 

vrede. Veel positieve gevoelens, 
gelukkig; maar niet altijd. Het is 
niet alleen maar directe winst 
die geoogst wordt. Al is het niet 
uitgesloten dat die winst later nog 
kan komen en dat er nog een lange 
weg afgelegd moet worden voor 
het zover is. 

Krijgsmachtpredikant/Geestelijk 
verzorger Wim Bos

Voor meer informatie over dit 
‘cycling-team’, de fietstocht, een 
televisie-item over deze fietstocht 
en de veteranenzorg zie onder-
staande links.

https://www.hartvannederland.nl/
persoonlijke-verhalen/veteranen-
fietsen-om-ervaringen-oorlog-bos-
nie-te-verwerken
https://www.ride2livelife.nl
https://www.nlveteraneninstituut.nl

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

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.
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Oplossingen kunt u inzenden tot 

24 oktober
ACOM Journaal, Postbus 240, 3700 AE Zeist, 

of per e-mail: puzzel@acom.nl
De oplossing van de puzzel uit ACOM Journaal #09-22 luidt: 'Onderscheid’.

De winnaars: J.A. van Zinnen en S. Westeneng.

Ze krijgen elk een VVV-cadeaukaart ter waarde van € 25.
Proficiat!
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DFD is klaar voor uw toekomst!
DFD-abonnement. Helder, zeker en gemakkelijk.

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

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

Het DFD-abonnement 
biedt u de zekerheid van:

✔	 Onafhankelijk en 
persoonlijk advies;

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

✔	 Eén aanspreekpunt, 
24/7 bereikbaar;

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

✔	 Schadeverzekeringen 
zonder provisie;

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

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

hebben er geen omkijken naar.
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ACOM-lid J.A.M.A. Gubbels werd op de 
seniorenmiddag van 8 september jl. in Venlo 
gehuldigd voor “40 jaar trouw lidmaatschap”. 

Op de foto de jubilaris en zijn echtgenote 
met op de rechterflank seniorenvertegen-
woordiger H. Boven van Regio Zuid. 

De seniorenmiddag die op 14 september jl. 
werd georganiseerd in Soesterberg, bood het 
aangewezen kader voor de huldiging van 
onderstaande jubilarissen. Vier van hen 
ontvingen de bij hun jubileum horende 
oorkonde en onderscheiding respectievelijk 2 
en 1 jaar na de feitelijke jubileumdatum. 
Dit wegens de in 2020 en 2021 geldende 
coronamaatregelen.

Van links naar rechts de jubilarissen: de heer 
G.J. Brandon (40 jaar lid), mevrouw E. van 
Duivenbode-Schoenmakers (50 jaar lid) met 
haar dochter, de heer G. Heijting (60 jaar lid in 
2021), de heer J. van der Meer (60 jaar lid in 
2020) in gezelschap van zijn dochter. 
Daarnaast de heer J.B. Kemper, voorzitter 
Regio Midden.

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

J
ub

ila
ris

sen
J

ub
ila

ris
sen 40 jaar ACOM-lid

Soesterberg

Thuisfrontdagen
Hier vindt u alle activiteiten, georganiseerd door de thuisfrontafdelingen van de Konink-
lijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaus-
see. De militair en/of het thuisfront krijgt een uitnodiging voor de activiteit thuisgestuurd. 
Bezoekt u een militaire locatie? Dat kan alleen met rijbewijs, paspoort of id-kaart.

CZSK = Koninklijke Marine  KMar = Koninklijke Marechaussee
CLAS = Koninklijke Landmacht  DOT = Defensie Organisatie Thuisfront
CLSK = Koninklijke Luchtmacht  Pol = Nationale Politie

Datum Tijd Activiteit/locatie
november   
5 10.00 Thuisfrontcontactdag CMBI-24 Burgers' Zoo, Arnhem CLAS
26 09.00 Thuisfrontcontactdag  Het witte Kasteel, Loon op Zand KMar/Politie

december   
10 volgt Thuisfrontcontactdag We@Home volgt DOT
14 10.00 Thuisfrontinformatiedag CBMI/NSE-25  Generaal-majoor Kootkazerne, Garderen CLAS 
  en overige missies
15 volgt Thuisfrontinformatiedag eFP Litouwen 2023-1 volgt CLAS
  (TFA 43X)
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S E N I O R E N

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

Senioren bijeenkomsten
Dag Datum Plaats Locatie 
Do 13 okt Assen Kerkelijk Centrum De Bron, Einthovenstraat 28, 9402 CB
Do 20 okt *** Gilze Rijen  Vliegbasis Gilze Rijen, Rijksweg 121, 5121 RD
Do 27 okt ***Regio West, Den Haag Frederikkazerne, gebouw 147, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag
  locatie en datum gewijzigd 
Di 8 nov Leeuwarden Multifunctioneel centrum Camminghastins-Camminghaburen Lieuwenburg 2, 8925 CK
Do 10 nov  ***Eibergen, Ledendag  Kazerne Kamp Holterhoek, Zwilbroekseweg 46, 7152 CK Eibergen
  Regio Oost (ook voor leden
  in actieve dienst)
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. 
Heeft u 3 weken voor de bijeenkomst geen uitnodiging via de mail 
of post van ons ontvangen, dan vragen wij u contact met ons op te 
nemen. Controleer voor de zekerheid uw spambox op computer, 
tablet of telefoon. Misschien is ons bericht daar beland.

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.

Leeftijdsontslagdag: zelf aangeven wens deelname
Graag organiseren wij ook een voorlichtingsdag voor degenen die 
binnen een jaar met leeftijdsontslag gaan, de zogenaamde 
leeftijdsontslagdag. 
Echter omdat wij niet weten wanneer u met leeftijdsontslag gaat, 
kunnen wij u niet gericht uitnodigen. Heeft u interesse, laat dat ons 
weten via de mail senioren@acom.nl onder vermelding van: 
voorlichting leeftijdsontslag, datum leeftijdsontslag 
en graag uw contactgegevens, zodat wij contact met u op kunnen 
nemen. Wij zullen na ontvangst van uw mail kijken of wij een 
individuele voorlichting voor u zullen verzorgen of een bijeenkomst 
voor meerdere deelnemers zullen organiseren. Wij nemen daarover 
contact met u op.
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Genadeloze tsaar
In zijn nieuwste boek ‘Oorlog met 
Rusland’ laat Ruslandkenner par 
excellence Michel Krielaars 
(historicus, journalist), haarscherp 
zien hoe president Poetin “van 
cynische, autoritaire president 
uitgroeide tot genadeloze tsaar”. 
Het Westen sloot de ogen voor 
deze metamorfose en liet zich 
bijna gelukzalig in slaap sussen 
met het wiegeliedje dat de beer 
van zijn klauwen was ontdaan en 
geen wezenlijke bedreiging meer 
vormde. 

Met name in de West-Europese 
regeringscentra heerste een sfeer 
van euforische appeasement. 
“Pas toen de separatisten in 
Oost-Oekraïne vlucht MH-17 
neerhaalden, werden we wakker 
geschud.” Toch waren de reacties 
overwegend ‘lauwig’ te noemen. 
Het bleef bij stoere uitspraken als 
“de onderste steen moet boven 
komen” en “de ware schuldigen 
moeten berecht worden”. Toen de 
Krim werd overrompeld door 
‘groene mannetjes’ en door 
Poetin werd geannexeerd, 
kwamen er weliswaar sancties, 
maar West-Europa bleef stevig 
handel drijven met Rusland en lag 

als ware het een opiumschuiver 
ten tijde van de Brits-Chinese 
Opiumoorlogen, verslaafd en 
volledig afhankelijk aan de 
onweerstaanbare Russische 
gaspijp. Londen werd intussen 
door de superrijke Russische 
expats, oligarchen, ‘verbouwd’ en 
omgeturnd tot Londongrad1. 

‘Oorlog met Rusland’ toont klip en 
klaar aan hoe Poetin met zijn ener-
giepolitiek de meeste westerse 
landen als het ware aan zich wist 
vast te klinken en tegen elkaar uit 
te spelen. Met name Duitsland 
verwerd daardoor tot een soort 
‘energievazalstaat’ van het 
Kremlin dat zich tot in de hoogste 
Duitse regerings- en bestuurlijke 
kringen vertegenwoordigd en 
verdedigd wist en weet.

Van ‘vriend’ naar vijand
In zijn boek laat Krielaars op 
heldere, informatieve en scherp 
inzichtelijke wijze zien hoe 
Moeder(tje) Rusland, doordat het 
individu het moet afleggen tegen 
het collectief, een zichzelf 
‘voortduwend’ systeem is. En of 
de Grote Leider nu Stalin heet of 
Poetin maakt in wezen niet uit. 
Ruslandvorser Michel Krielaars 

legt indringend uit langs welke 
staties de verhouding tussen het 
Kremlin en het Westen gegaan is 
en geleidelijk aan de fase van 
vriendschap (een product van 
westers wensdenken) achter zich 
liet en het domein van vijand-
schap betrad. 

In Moskou bepalen de haviken die 
niets moeten hebben van het 
Westen in feite het beleid en 
stijven Poetin, die overigens blind 
lijkt te varen op de door hen 
uitgezette koers, in zijn “imperiale 
mentaliteit en (-) diep wantrou-
wen jegens westerse waarden” 
(-) “Zo bepaalt een handvol 
mannen, die met het hoofd nog 
altijd in de gloriedagen van de 
Sovjet-Unie leven, de toekomst 
van Europa”, constateert de 
auteur.

In een van de komende nummers 
van ACOM Journaal een vraagge-
sprek met Michel Krielaars.

1  Londongrad. From Russia with cash: Mark 

Hollingsworth-Stewart Lansley.

V E R L OT I N G

Verloting
‘Oorlog met Rusland’ van Michel Krielaars is uitgegeven bij  
Uitgeverij Pluim Amsterdam/Antwerpen.

De ACOM mag drie exemplaren van dit boek 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 24 oktober 2022.

‘Oorlog met Rusland’: 
Oekraïne de eerste steen 
in Moskou’s dominospel

Toen de Amerikaanse president Ronald Reagan met de onmisbare  
hulp van onwaarschijnlijke bondgenoot Michail Sergejevitsj Gorbatsjov,  

de Sovjet-Unie, het ‘Rijk van het Kwaad’ op de knieën kreeg, was het  
overheersende wensdenken in het Westen dat Rusland het pad van de  

westerse democratie zou inslaan. Niets bleek minder waar. De Russische Federatie  
“ontwikkelde zich niet tot een democratisch land, maar tot een nieuw Sovjetrijk.”

‘Hoe het  hebzucht ige Westen z ich in  s laap l iet  sussen’

Michel Krielaars
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Overledenen
 25 jaar lid

Recent hebben de volgende leden het 
ACOM-insigne voor 25-jarig lidmaatschap 
ontvangen: 

H. Alberts (SM), 
J. van Bommel (AOO), 
R.H.J. Drost (Burger),
B.A.V. Gorter (SGT1), 
M. Hanssens (SM),
Mw. N.M. Pronk-Thoen (Burger), R.H. 
Smit (SM).

40 jaar lid 
Het ACOM-insigne voor 40-jarig 
lidmaatschap is uitgereikt aan 
onderstaande leden:

H. van Bruggen (ELTbd), 
E.J. Dalemans (AOO),
J. Koning (LKOL), 
F.R. Pesuwarissa (AOObd), 
P.F. Schaufele (KAPbd), 
R. van Stokkem (AOObd), 
P.J.A.M. van den Tillart (SMbd), 
G.A. van Veen (AOObd).

50 jaar lid
Voor 50-jarig lidmaatschap ontvingen de 
volgende leden onlangs het bijbehorende 
ACOM-insigne: 

C.F.A.S. van Heugten (SMbd), 
J. Swart (SGT1bd), 

60 jaar lid 
Het ACOM-insigne behorende bij het 
60-jarig lidmaatschap is opgespeld bij de 
hierna genoemde leden: 

J. Bultsma, 
E.M.I. Cornelissen (MAJbd), 
R. Elstak (AOObd),
J.A.C. Hesp (KAPbd), 
J.P.M. Huismans (KAPbd),
Hulsegge H (SGT1bd), 
J. Schepers (KAPbd), G. Steenhuis 
(AOObd).

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

Andelst
Helena Johanna (Leny) Berk-van Veen,  
93 jaar, op 25 augustus.
Correspondentieadres: Familie Berk p/a 
Twentepoort Oost 17, 7609 RG Almelo. 

Winnaars 
verloting 
AJ#09-22

‘‘Jong in de oorlog. Herinneringen 
aan de Plantage-Weesperbuurt 
Amsterdam 1940-1945’ van Willem 
Campschreur en Ester Wouthuysen, 
is gewonnen door:

• R.N.C. van de Gumster
• A.T.W. Roes
•  S.M. van Kasteren-
 Maarschalkerweerd.
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SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

SERVICE
SERVICESERVICE

AANMELDEN VOOR VERZEKERINGEN BIJ UITZENDING

HET ACOM-UITZENDCERTIFICAAT EN DFD-UITZENDCHECK 

DIENSTVERLENING ACOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoofdredacteur:
J.Kropf

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

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

Foto’s:
Mediacentrum Defensie, 
ACOM Audiovisueel Archief

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

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

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

COLOFON

S E R V I C E 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 W. Bos
Rabbijn D.M. Sebbag 
Pandit K. Bisseswar
Imam (vacant)

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

DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL

SAMEN STERK! 
JUIST NU!

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

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

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

JOUW BELANG: 
ONS WERK! JUIST NU!
Als nieuw lid en als aanmelder kun je kiezen  
uit een van deze welkomstcadeaus.

M
AAK JE

 B
OND S

TERKER IN
 

DE S
TRIJD

.

HAAL J
E M

ATEN E
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Boot assurantie adviseurs BV
Zeker en veilig in verzekeringen

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

Boot assurantie adviseurs
Zeker en veilig in verzekeringen

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

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

> aansprakelijkheid 

> inboedel legeringskamer

> doorlopende reisverzekering

> persoonlijke ongevallen

> molestdekking

> uitvaartkosten

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

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


