
Sorry, ‘Can’t do anymore’

leggen we het te magere bod voor aan onze leden, zodat 
zij een weloverwogen oordeel hierover kunnen vellen. 
De GOV constateert óók dat het defensiepersoneel 
door opeenvolgende kabinetten niet serieus is 
genomen. Jarenlange reorganisaties en achterblijvende 
salarisontwikkelingen eisen nu hun tol. Al sinds 2013 
waarschuwen wij, keer op keer, voor deze negatieve 
ontwikkeling maar onze waarschuwingen zijn helaas 
aan dovemansoren gericht. Als er over de afgelopen 
10 jaar een vergelijking wordt gemaakt op primaire 
loonontwikkeling dan blijft Defensie achter ten opzichte 
van de inflatie. Maar dit is óók het geval ten opzichte van 
de primaire loonontwikkeling in bijvoorbeeld de sectoren 
Rijk of Politie. Voor nadere details verwijs ik u naar onze 
website, www.kvmo.nl. 

De invoering van de WUL (Wet Uniformering Loonbegrip) 
heeft de verschillen alleen maar versterkt: voor alle mili-
tairen heeft de WUL een extra koopkrachtvermindering 
van ongeveer 1-1,5% te weeg gebracht. En hier blijft het 
helaas niet bij. Zo heeft Defensie ten onrechte de repara-
tie van het AOW-gat nagenoeg volledig ten laste van de 
arbeidsvoorwaardelijke gelden gebracht. Hiermee heeft 
de werkgever de afspraken, zoals deze zijn gemaakt in het 
kader van de ‘bijzondere positie van de militair’, geschon-
den. Dit heeft ook de voltallige Vaste Commissie voor 
Defensie geconcludeerd. 

Doorstroomperspectief 
In veel onderdelen van de organisatie kunnen jongeren 
niet meer doorstromen van fase 2 naar fase 3. Door de 
ophoging van de ontslagleeftijd, het langer nadienen en 
het voornemen om kolonels en generaals nog langer in 
de organisatie te houden, raakt de gehele organisatie 
verstopt. Eerder genomen, en nog steeds van kracht 
zijnde maatregelen hebben in het verleden al niet of 
onvoldoende effect gehad om dit probleem op te lossen. 
Het is dus nog maar de vraag of nieuwe, voorgestelde 
stimuleringsmaatregelen in het eindbod van Defensie 
wel effect zullen resulteren. Een deel van het benodigde 

potentieel aan jongeren, dat nodig is voor het toekomstig 
gevuld houden van de organisatie, verlaat Defensie in 
deze aantrekkende economie. Iedereen in de organisatie 
ziet dit gebeuren maar niemand neemt hierop actie. 
Integendeel, het arbeidsvoorwaardenpakket dat de 
werkgever ons nu voorhoudt zal de uitstroom alleen maar 
doen toenemen.

Pensioenpremie 
Niet alleen de inflatie heeft een negatieve ontwikkeling  
op de koopkracht. Ten opzichte van 2007 is de pensioen-
premie met 2,58 % gestegen. Deze premiestijging is  
grotendeels bij de militair terechtgekomen, hetgeen ook 
een negatief effect heeft op de koopkrachtontwikkeling. 

Carrièreperspectief  
Ook de vele reorganisaties, en het hiermee gepaard 
gaande verminderde carrièreperspectief, zorgen voor een 
achterblijvende salarisontwikkeling. Personeel wordt later 
dan voorheen bevorderd of kan de laatste carrièrestap 
zelfs helemaal niet meer zetten. Het ophogen van de 
UKW-leeftijd zal het perspectief nog verder vertragen. Bij 
het opzetten van ons salarisgebouw is hier geen rekening 

mee gehouden. Er is vanuit gegaan dat men snel de 
lagere, slechter betaalde rangen zou doorlopen om het 
niveau van een acceptabel inkomen te bereiken.

Personeelsbestand 
Tijdens de laatste reorganisatie zijn 12.000 functies 
verloren gegaan. Desondanks lukt het Defensie niet de 
organisatie te vullen. Hiervoor zijn twee redenen:
•  Defensie kan het zich financieel niet veroorloven 

om 100% gevuld te zijn, omdat het defensiebudget 
hiervoor niet toereikend is;

•  Het lukt Defensie niet om voldoende jongeren te 
werven en militairen te behouden. 

Het gevolg is dat de defensieorganisatie, ondanks 
het verlies van 12.000 functies in vier jaar, maar voor 
90%, wat betreft militaire functies, en 95%, wat 
betreft burgerfuncties, is gevuld. Door deze structurele 
ondervulling is de druk op de werkvloer sinds jaar en dag 
hoog en is overschrijding van het aantal werkuren zonder 
dat hier over het algemeen iets tegenover staat, aan de 
orde van de dag.

Samenvattend 
De personeelsproblematiek bij Defensie is er mede debet 
aan dat de uitstroom van personeel gevaarlijke vormen 
begint aan te nemen. Net als in de afgelopen 10 jaar was 
de uitstroom in 2016 hoger dan de instroom. Nadere 
bestudering van de cijfers toont aan dat specifiek het 
irreguliere verloop wederom hoger is dan verwacht, 
terwijl de wervingsresultaten een sterk dalende tendens 
laten zien. Laatstgenoemde is weliswaar al vele jaren 
waarneembaar maar wordt door de aantrekkende 
economie verder versterkt. Hogere uitstroom en dalende 
werving; het is een ‘horrorscenario’ voor een personeels 
zware krijgsmacht. Dit scenario kan alleen maar een halt 
worden toegeroepen als er sprake is van perspectief, 
niet alleen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden 
maar ook op het gebied van carrière en doorstroom 
mogelijkheden. De toekomst van Defensie staat op 
het spel en de ‘million-dollar’-vraag is: wordt Defensie 

weer een aantrekkelijke 
werkgever die zijn 
personeel kan boeien en 
binden? Alleen als het 
Defensie lukt om weer 
één van de vijf beste 
werkgevers van Nederland 
te worden kan het tij 
worden gekeerd. 

De komende maanden zal blijken of het kabinet  
Rutte III veiligheid als kernverantwoordelijkheid 
gaat beschouwen. Gaat dit nieuwe kabinet daad-

werkelijk een investeringsimpuls geven aan onze krijgs-
macht? Dit zal zowel op het personele als materiele vlak 
moeten geschieden, wil onze krijgsmacht het komende 
decennium voor zijn taak berekend zijn. Defensie is op 
het punt aangekomen dat het fundamentele keuzes moet 
gaan maken wat nog wel of niet meer gedaan kan wor-
den als er niet 1,5 of 2 miljard euro bij komt. Helaas is 
‘can’t do anymore’ het devies geworden. In dit artikel ga 
ik nader in op de personeelsproblematiek bij Defensie in 
het algemeen en de materiële problematiek bij de Konink-
lijke Marine in het bijzonder.1

Personeel

Koopkrachtontwikkeling 
Op dinsdag 18 april jl. hebben de Gezamenlijke 
Officierenverenigingen (GOV), waarbij de KVMO 
is aangesloten, de minister gemeld dat zij het 
arbeidsvoorwaarden eindbod van de werkgever te mager 
vinden. Het biedt zowel voor het personeel als voor het 
vullen en gevuld houden van de organisatie te weinig 
perspectief. Het is niet alleen een financieel probleem, 
maar in onze ogen óók een verkeerde besteding van de 
beschikbare arbeidsvoorwaardelijke gelden. Desondanks 
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ck)

‘Het lukt Defensie niet om vol-

doende jongeren te werven en 

militairen te behouden. Hierdoor 

is structurele ondervulling ont-

staan.’ ( foto MCD/ Ad Biersteker)

Defensie heeft zijn ultieme grenzen op zowel personeels- als materieel gebied ruim overschreden. De 
can do-mentaliteit van het personeel heeft de organisatie jarenlang, ondanks steeds verdergaande be-
zuinigingen, met kunst en vliegwerk overeind gehouden. Het doek gaat vallen als er geen perspectief 
komt vanaf de formatietafel.

 ‘De GOV constateert óók dat het 
defensiepersoneel door opeenvolgende 

kabinetten niet serieus is genomen’
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en voorbereiding) is deze capaciteit nu al beperkt 
beschikbaar. De politieke wens om Zr. Ms. Karel 
Doorman ook internationaal aan te bieden (afspraken 
met Duitsland en België), brengt de beschikbaarheid 
voor CZSK nog verder terug. De behoefte aan een extra 
tankercapaciteit is hierdoor sterk toegenomen. 

•  Fleet Marine Squadron (FMS); de gereedheid en 
beschikbaarheid van de Marine Combat Groups 
(MCG) worden verstoord doordat de MCG’s ook 
langdurige taken zoals Vessel Protection Detachments 
(VPD), Guard teams en Enhanced Boarding Elements 
moeten uitvoeren. Inrichting van een extra FMS die 
dit soort taken gaat uitvoeren kan de gereedheid en 
beschikbaarheid van de MCG’s beter garanderen. 

•  Extra Mijnenbestrijdingscapaciteit (MCM): wil men 
een operatie langdurig kunnen volhouden dan vereist 
dit een vierslag.3 Voor de MCM-capaciteit van CZSK 
betekent dit dat hiervoor acht platformen nodig zijn: 
vier voor de permanente inzet ten behoeve van de 
NAVO (SNMCMG) en vier voor de taken op de Noordzee 
(patrouille en mijnenruimen), ter bescherming van onze 
EEZ en havens. Op dit moment beschikt CZSK over zes 
platformen, waarmee de beschikbaarheid voor deze 
taken niet volledig is gegarandeerd. 

•  Vervanging M-fregatten (vMFF): Om de huidige 
taken langdurig vol (vierslag) te kunnen houden zijn 
4 fregatten nodig, in plaats van de huidige twee. 
Fregatten met Ballistic Missile Defense (BMD) en 
Tomahawk Land Attack Missile (TLAM ) capaciteit om 
nieuwe dreigingsontwikkelingen (Noord-Korea, Iran, 
Rusland enz.) het hoofd te kunnen bieden. Unieke 
fregatten die inspelen op BMD-niches binnen NAVO 
zodat onze schepen in NAVO verband beter kunnen 
worden benut.

•  Reparatiecapaciteit Directie Materiële Instandhouding 
(DMI); dit betreft voor een deel personeel en voor 
een ander deel inhuurcapaciteit (flexibele schil). De 
huidige capaciteit van de DMI staat onder druk, wat 
wordt versterkt doordat de verouderde schepen meer 
onderhoud vergen. Dit incidentele onderhoud is niet te 
plannen en leidt tot een verstoring van de planning. 

•  Combat Support; in het verleden is gekozen voor het 
inrichten van joint eenheden (JOD) zoals JISTARC en het 

Materieel CZSK

Huidige cijfers 
Het CZSK-budget voor 2017 bedraagt volgens de 
defensiebegroting ruim 720 miljoen per jaar. Het 
overgrote deel van dit budget betreft vaste uitgaven, zoals 
personele kosten (530 miljoen) en instandhoudingskosten 
(100 miljoen). De overige circa 90 miljoen betreft 
operationele gereedstelling en andere zaken. De vrije 
ruimte voor CZSK is dan ook zeer beperkt, met als gevolg 
dat een tekort in de begroting direct tot ingrijpen leidt in 
de uitvoering (uitstellen onderhoud, of bijvoorbeeld het 
niet uitvoeren van geplande (oefen)activiteiten, zoals bijv. 
African Partnership (APS) in 2016).

De begroting van CZSK zal door de recente 
intensiveringen bij Defensie (2016/2017) tot en met 2020 
met ongeveer 50 miljoen euro toenemen. Hierbij heeft 
CZSK ‘last’ van de (vertragende) fasering waarvoor is 
gekozen om het extra budget toe te wijzen. Dat speelt 

vooral in 2017/2018 en zorgt daarmee voor het later op 
orde komen van de basisgereedheid wat ook een effect 
heeft op de operationele inzet. 
Ook wordt Defensie geraakt door valutaproblematiek bij 
investeringen en in de bedrijfsvoering. Afgelopen jaar 
heeft MINFIN voor het eerst defensiebreed 40 miljoen 
euro voor dit probleem beschikbaar gesteld. Een mooie 
eerste stap maar dit geld is echter alleen bedoeld om 
de problematiek bij de investeringen op te lossen. Dat 
betekent dat er nog geen structurele oplossing is voor de 
valutaproblematiek in de bedrijfsvoering en daar heeft 
de KM veel last van. Dit speelt voornamelijk af in de 
exploitatiekosten ($) van de CARIB.

Uithollen 
Met de bezuinigingen van de afgelopen jaren is het 
budget van de KM aanzienlijk naar beneden bijgesteld. 
Deze bijstelling is niet één op één doorvertaald naar 
een verminderde operationele CZSK-inzet. In de hoop 
dat er in de toekomst weer zou worden geïnvesteerd in 
Defensie heeft CZSK een aantal korte termijn oplossingen 
gezocht. Zo is er ingeteerd op reserveonderdelen. Dit 
kan niet ongestraft blijven: op dit moment ontstaan 
lange logistieke wachttijden door het niet meer of 
onvoldoende op voorraad hebben van reserveonderdelen. 
Daarnaast zijn al dan niet vanwege politieke 
besluitvorming investeringen ter reparatie of vervanging 
van bedrijfsmiddelen uitgesteld. Tevens is er minder 
geïnvesteerd in infrastructuur dan noodzakelijk, waardoor 
sprake is van een aanzienlijke achterstand. Allemaal 
negatieve keuzes om de ‘core business’ (operationele 
inzet) op korte termijn zo min mogelijk te beperken. 
Echter, deze keuzes beginnen zich te wreken. Met het 
extra budget dat aan CZSK is toebedeeld kunnen de 

Joint Vuursteuncommando. Door de efficiencyslag die 
daarbij is gemaakt is in enkele gevallen de effectiviteit 
afgenomen en daardoor de beschikbaarheid voor 
alle eenheden van de krijgsmacht te klein. Hierdoor 
neemt de gereedheid van inzetbare eenheden af. 
Versterken van joint eenheden zoals JISTARC, Joint 
Vuursteuncommando en medische eenheden (met 
name Role 1) zijn voor CZSK-eenheden daarom 
noodzakelijk. Deze Joint eenheden moeten naast de 
inzet namelijk ook de opwerk cyclus van de Combat-
eenheden ondersteunen.

Investeren of verder inkrimpen? 
Defensie en haar personeel hebben er de afgelopen 
jaren alles aan gedaan om tegen de bezuinigingen in 
de kernverantwoordelijkheid - het leveren van veiligheid 
voor Nederland en haar inwoners - uit te blijven voeren. 
Dit heeft veel gevergd van de organisatie. Voor CZSK 
geldt, net als de andere defensieonderdelen, dat de 
organisatie zowel op personeels- als op materieelsgebied 
is uitgehold. Zonder een aanzienlijke investering op beide 
vlakken zal Defensie weer verder moeten inkrimpen, daar 
ze het gevoerde beleid van afgelopen jaren niet meer 
kan volhouden. Informateur Schippers heeft dan ook de 
grote verantwoordelijkheid om er voor zorg te dragen dat 
Defensie weer ‘op de agenda’ van de politiek komt en 
blijft. Alleen met een flinke investering kan Defensie weer 
levensvatbaar worden en voor haar taak berekend blijven. 

Demissionair minister Hennis-Plasschaert heeft reeds 
becijferd dat er minimaal 1,1 miljard nodig is om de 
sterk ingekrompen defensieorganisatie naar de toekomst 
te kunnen behouden. De benodigde extra capaciteit 
gezien het huidige wereldbeeld is nog niet in dit bedrag 
meegenomen. Naast de investering in materieel zal er 
eveneens in het personeel geïnvesteerd moeten worden 
om de ingekrompen en verouderende organisatie 
draaiende te houden. CZSK heeft, alleen al om de 10% 
ondervulling en de hiermee gepaard gaande extra 
werkdruk op te lossen, een extra structurele impuls 
van ongeveer 50 miljoen euro nodig. Want ook hier 
geldt: ‘geen geld, geen Zwitsers’. Daarnaast zal er een 
inhaalslag op het gebied van de arbeidsvoorwaarden 
moeten plaatsvinden. 

Tot slot
Het bovenstaande is bekend bij informateur Schippers. 
De vraag die voorligt is of politiek Den Haag de situatie bij 
Defensie eindelijk serieus zal nemen. CZSK kan alleen maar 
voor veiligheid op en vanaf zee zorgdragen als onze marine 
voor haar taak berekend is. De afgelopen jaren heeft de 
Nederlandse politiek zich hier te weinig rekenschap van 
gegeven. Het wordt tijd dat het tij wordt gekeerd! 

KLTZ ing. M.E.M. (Marc) de Natris is duovoorzitter 
van de GOV en voorzitter van de KVMO.

Noten
1   De materiële problematiek bij de andere Operationele Commando’s 

wordt beschreven in Carré, uitgave van onze zustervereniging NOV. 
2   Zie Deltaplan voor Defensie Marineblad maart 2016.
3   Vierslag: Onderhoud, opwerken, transit/voorbereiding, inzet.

hierboven genoemde achterstanden niet volledig worden 
ingelopen. Om te voorkomen dat de KM niet meer voor 
haar taak berekend is en een maritieme natie onwaardig 
wordt, is er de komende jaren aanvullend budget 
(exploitatie/investeringen) nodig. 

Gevolgen worden pijnlijk duidelijk 
De gevolgen van het tekort aan budget manifesteren 
zich op alle fronten. Schepen in onderhoud (het 
voortzettingsvermogen) worden gekannibaliseerd voor 
reserveonderdelen voor zusterschepen en het personeel 
wordt van boord gehaald om vacatures op de vloot 
te vullen. De plunjezakmarine, ten gevolge van een 
structurele ondervulling van personeel, is weer terug 
van weggeweest. Dit zorgt voor veel onzekerheid 
bij het personeel. Daarnaast is het noodzakelijk om 
maatregelen te nemen om de fasering van het extra 
budget (intensiveringen) teniet te doen. Indien de fasering 
blijft gehandhaafd betekent dit de komende jaren minder 
vaardagen en minder mensoefendagen wat een negatief 
effect heeft op de basisgereedheid. Dit wordt nog eens 
versterkt doordat instandhoudingsprogramma’s door een 
tekort aan investeringsbudget niet volledig worden/zijn 
uitgevoerd. 

Het is daarom essentieel dat het investeringsbudget 
voldoende wordt opgehoogd en de exploitatie de 
komende jaren extra ruimte krijgt zodat investeringen 
daadwerkelijk tot resultaat leiden in de vorm van 
inzetbare operationele eenheden. Eenheden die de 24/7 
aanwezigheid van een stationsschip in de West weer tot 
de mogelijkheid gaan laten behoren. 

Verouderde eenheden (obsolescence)
Het Defensie Investeringsplan (DIP) voorziet op dit 
moment niet over voldoende financiële middelen om 
alle noodzakelijke maritieme vervangingsprojecten uit te 
kunnen voeren. Hierdoor staan de geplande maritieme 
vervangingsprogramma’s (o.a. OZB, MFF en MCM2) onder 
grote druk. Gelet op de proliferatie van wapensystemen 
en de ontwikkelingen in de wereld is verder uitstellen 
van deze hoofdwapensystemen niet verantwoord. Het 
leidt tot een grote militair technologische achterstand 
op mogelijke tegenstanders. Het is dus van groot belang 
dat het financiële volume van de maritieme projecten 
naar boven wordt bijgesteld, zodat hoogwaardige 
innovatieve (Nederlandse) wapensystemen kunnen 
worden verworven. Alleen dan kan Nederland als 
maritieme natie voor veiligheid op en vanaf zee, een 
kernverantwoordelijkheid van onze regering, blijven 
zorgdragen. 

Vervangingsbehoefte 
Naast de vervangingsbehoefte vanwege verouderde 
systemen zijn aanvullende capaciteiten noodzakelijk om 
de balans tussen Combat en Combat Support en Combat 
Service Support te herstellen:
•  Extra tankercapaciteit; het Joint Support Ship (JSS) 

Zr. Ms. Karel Doorman is het enige schip van de 
KM dat voorziet in tankercapaciteit. I.v.m. een 
reguliere inzetcyclus (inzet, onderhoud, opwerken 

‘Gelet op de proliferatie van wapensystemen 
en de ontwikkelingen in de wereld is  

verder uitstellen van onze 
hoofdwapensystemen niet verantwoord’

‘Langdurige operaties vereisen een vierslag. Voor de MCM-capaciteit 

van CZSK betekent dit dat hiervoor acht platformen nodig zijn’. Op de 

foto Mijnenjager Zr. Ms. Vlaardingen. (MCD/Richard Frigge)


