
 
 
 
 
 

 
[mondelinge toelichting bij input rondetafelgesprek 14-12-2017] 
 
Geachte voorzitter en leden van de vaste commissie Defensie. 
 
Dank voor de uitnodiging voor dit rondetafelgesprek. U heeft onze bijdrage reeds kunnen lezen. In 
aanvulling op de toegezonden tekst wil ik namens de gezamenlijke officierenverenigingen onze zorg 
uitspreken over de mismatch tussen de huidige veiligheidssituatie en de wapensystemen die de 
krijgsmacht tot haar beschikking heeft. De afgelopen jaren is er onder de druk van de bezuinigingen 
veel te weinig geïnvesteerd in de slagkracht en het defensiepersoneel. De eerste hoofdtaak, 
beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten en het defensiepersoneel moet de 
focus van de Defensienota 2018 worden. Daarop moeten in onze ogen de inspanningen worden 
gericht, gezien de internationale dreigingen en de acute personele problemen bij Defensie. 
 
Als Nederland een succesvolle militaire bijdrage wil kunnen leveren en een betrouwbare bondgenoot 
wil zijn, dan is een slagvaardige, veelzijdige en flexibele krijgsmacht van essentieel belang. 
Gezamenlijk (lucht-, land-, maritiem- en cyberdomein) en gelijktijdig optreden in nationaal en 
internationaal verband is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes. Bij het zijn van een 
betrouwbare bondgenoot behoort ook in onze professie ‘risk and burding sharing’. Niet alleen 2% 
maar ook het eerlijk delen van risico’s is de basis onder een goed bondgenootschap. Hiervoor heb je 
een goed uitgeruste krijgsmacht nodig, ervan uitgaand dat óók  de politiek het uitgangspunt 
onderschrijft dat onze militairen zo veilig mogelijk moeten worden ingezet. 
  
NAVO- en EU-stand-by-taken zijn geen vrijblijvende missies meer, maar een harde noodzaak en 
bondgenootschappelijke verplichting. Op dit moment beschikt de krijgsmacht over onvoldoende 
slagkracht, voortzettingsvermogen en nieuwe innovatieve wapensystemen om daar een 
geloofwaardig antwoord op te hebben. In onze ogen moet er dus meer worden geïnvesteerd in hoog 
geweldspectrum wapensystemen, meer fregatten, onderzeeboten, F-35 en vuurkracht voor de 
landmacht en het Korps Mariniers. 
 
Defensie behoorde aan het begin van deze eeuw nog bij de 5 beste werkgevers van Nederland. 
Inmiddels staat ze al jaren niet meer in de top tien en behoort ze ook niet meer tot de meest 
populaire overheidswerkgever. Naast de gevolgen van de bezuinigingen zijn ook de sterk verouderde 
arbeidsvoorwaarden hier debet aan. Ik mocht onlangs aan bemanningsleden van Zr. Ms. Rotterdam 
de herinneringsmedaille uitreiken. Ik sprak met een bemanningslid over het as. verlof. Ze waren ruim 
3 maanden op zee geweest en hij vertelde dat hij 2 weken vrij was om daarna weer aan de slag te 
moeten omdat hij moest wachtlopen. Ruim drie maanden van huis geweest, werkweken maken van 
100 uur en alle uren boven de 38-urige werkweek worden afgekocht voor 60-65€ bruto per dag. Voor 
de beeldvorming voor een officier betekent dit 4 euro netto per uur! Het salaris van een 17 jarige 
vakkenvuller bij de AH. 
 
In mijn bijdrage heb ik verwezen naar het onderzoeksrapport ‘Wat verdient een overheids- of 
onderwijswerknemer ten opzichte van de marktsector’. Het is niet voor het eerst dat vanuit BiZa 
wordt geschreven dat de militair ‘goudgerande arbeidsvoorwaarden’ heeft. En dat is bijzonder want 
de operationele militair is de goedkoopste werknemer van Nederland. Onbeperkt inzetbaar voor een 
schijntje en een gratis maaltijd.  



 
Defensie en de politiek staan voor een grote uitdaging. Gaan zij het vertrouwen terugwinnen van het 
personeel. Het personeel dat wacht op diepte investeringen en dit soort bijeenkomsten met 
argusogen volgt: weer de zoveelste vertragingstactiek om maar niet te investeren in Defensie? 
Veel collega’s van mij zijn het wachten beu en hebben Defensie reeds verlaten. De uitstroom dient  
snel gestopt te worden willen we over een inzetbare krijgsmacht blijven beschikken. Dit kan in onze 
ogen alleen geschieden als er sprake is van een ambitieuze Defensienota 2018 met een meerjarig 
financieringsplan. Een nota met een verder groei van defensiebudget richting het Europese 
gemiddelde en vervolgens naar de 2%. 
 
 
Namens de GOV|MHB, KLTZ Marc de Natris 


