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Maandag 26 maart verscheen de nieuwe Defensienota. Lees in deze Nieuwsbrief de 

reactie van de KVMO. De verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen heeft 

onlangs veel stof doen opwaaien. De KVMO schaart zich achter de mariniers die 

tegen deze verhuizing zijn. 

Ook in deze Nieuwsbrief vier april-activiteiten. Veel leesplezier!  

 

 

 

 

Reactie KVMO op Defensienota 2018:  

 

Minister legt terecht aandacht bij het personeel maar schuift een 

innovatieve krijgsmacht voor zich uit 

 

De KVMO constateert dat er de komende jaren niet in extra slagkracht wordt geïnvesteerd, niet bij de 

Koninklijke Marine en ook niet bij de andere operationele commando’s. De huidige krijgsmacht wordt 

gemoderniseerd en daar waar nodig hersteld. Het kabinet laat in de nieuwe Defensienota 

doorschemeren dat er vanaf 2020 extra geld richting Defensie stroomt maar in het ‘vergezicht’ tot 2033 
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is dit niet zichtbaar. 

 

In de nota staat dat de M-fregatten (2) en mijnenjagers vanaf 2024 worden vervangen en de 

onderzeeboten vanaf 2027. Naast de vervangingsprojecten wordt het kanon van de LCF’s vervangen 

en torpedo’s en missiles gemoderniseerd. 

De KVMO is blij dat er eindelijk een besluit is genomen over de vervanging. Het geeft duidelijkheid aan 

het personeel en het signaal dat er eindelijk weer wordt geïnvesteerd in onze Koninklijke Marine. Een 

belangrijk signaal, in het kader van het werven en behouden van marinepersoneel. 

 

In de nota staat verder dat onze nationale kennis- en maakindustrie, De Gouden Driehoek, bij de 

aanbestedingstrajecten een voorkeurspositie kunnen krijgen, net zoals in ons omringende landen, om 

zo het nationale veiligheidsbelang te laten meewegen. De KVMO ziet kansen dat Nederland met zijn 

unieke Gouden Driehoek als ‘launching customer’ weer een topproduct in de markt kan zetten, in de 

lijn van onze Walrusklasse, M-fregatten, LCF-fregatten en OPV’s. Hollands Glorie-producten die voor 

een innovatieve boost zullen zorgen in Nederland en ervoor zorgdragen dat door middel van 

inverdieneffecten de investeringen ruim kunnen worden terugverdiend. 

 

De KVMO is het met de minister eens dat de Defensienota geen eindpunt is maar slechts een begin. 

De eerste voorzichtige stappen om de Koninklijke Marine toekomstbestendiger te maken en te 

herstellen worden door Rutte III gezet. 

 

De minister heeft een juiste keuze gemaakt om eerst voor het personeel te kiezen. Echter, de 1,5 

miljard euro extra budget is te weinig om in zowel slagkracht als personeel te investeren. De financiële 

investering in een innovatieve en toekomstige Koninklijke Marine en krijgsmacht schuift ze vooruit naar 

een herijkingsmoment in 2020. 

Maar nu eerst is het zaak om de vele goede voornemens zo snel mogelijk om te zetten in daden. 

   

 

 

 



 

 

Stel de marinier centraal! 

Vorige week reageerde premier Rutte op de berichtgeving dat het Korps Mariniers 

leegloopt wegens de verhuizing van Doorn naar Vlissingen met de woorden dat dit 

‘zorgelijk’ is, omdat deze ‘mensen ongelooflijk belangrijk werk voor Nederland doen’. 

Hij zei: 'Ik heb vanmorgen contact gehad met Barbara Visser (staatssecretaris van 

Defensie, red.). Zij zijn het aan het uitzoeken’. 

 

De KVMO gaat er vanuit dat de staatssecretaris snel klaar is met uitzoeken en heeft 

alvast 8 redenen van mariniers voor haar op een rij gezet. Lees verder>> 

 

 

 

Lees ook de  w eblog  van voorz i t ter  KVMO over  de  
leegloop bi j  De fensie>>   

 

 

 

KVMO-lezing: Opleidingen Korps Mariniers 

 

Op 5 april 2018 houdt, onder anderen, de commandant Mariniers Opleidingscentrum 
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LTKOLMARNS Xander van den Berg een lezing over de huidige 

(officiers)opleidingen van het Korps Mariniers: over hoe deze worden ontwikkeld, 

uitgevoerd, geëvalueerd en evt. worden aangepast naar aanleiding van ervaringen 

tijdens missies en oefeningen 

 

De lezing biedt een unieke kans om op de opleidingskazerne van het Korps 

Mariniers een beeld te krijgen van hoe officieren der mariniers en mariniers in 2018 

worden opgeleid en voorbereid op hun taken. 

 

Locatie:  Van Ghentkazerne, Rotterdam (Toepad 120). U bent vanaf 20.00 uur 

welkom. 

 

Aanmelden verplicht 

In verband met de beveiliging is aanmelden vooraf verplicht. U kunt dit doen bij de 

secretaris van de KVMO: secretaris@kvmo.nl , onder vermelding van “Lezing 

Opleidingen Mariniers” 

 

 

 

10 april 2018 

Kranslegging bij monument 

Zr. Ms. Adder 

  

Dit jaar bestaat de Koninklijke 

Vereniging van Marineofficieren 

135 jaar. 

 

Ter opening van dit jubileumjaar en ter 

nagedachtenis aan de opvarenden van Zr. 

Ms. Adder zal er op 10 april a.s. om 10.00 

uur een kranslegging plaatsvinden bij het 

monument van Zr. Ms. Adder op de 

algemene begraafplaats te Huisduinen. 

 

U bent van harte uitgenodigd om de 

kranslegging bij te wonen. Aanmelding is 

niet nodig. Voor meer informatie kunt u 

mailen naar secretaris@kvmo.nl 
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28 april 2018 

Oranjebal afdeling Curaçao 

 

De afdeling Curaçao van de KVMO organiseert samen met de KVNRO op 

zaterdag 28 april 2018 het Oranjebal 2018. 

 

Leden en longroomleden (officieren en gelijkgestelde burgermedewerkers) van Curaçao 

zijn samen met hun partners van harte uitgenodigd. 



 

 

Door financiële steun vanuit de KVMO en van CZMCARIB is de toegangsprijs 

voor longroomleden 65 gulden per persoon. 

De avond is inclusief catering en muziek. Voor de drank geldt een bonnensysteem. 

 

Locatie: Longroom (tuin) Marinebasis Parera 

Tijd: van 19.00 tot 22.00 uur 

Tenue: bij voorkeur avondbaadje (militairen) en feestelijke kleding voor de partners. 

 

Aanmelding: De uiterste datum voor aanmelding voor het Oranjebal Curaçao is gesteld 

op 28 maart. Op basis van de inschrijvingen tot 28 maart wordt bepaald of het bal wel 

of niet door kan gaan. Als het definitief doorgaat, is aanmelding na 28 maart ook nog 

mogelijk. 

Aanmelden via cm.vd.pijl@mindef.nl 

 

 

 

Binnenkort meer nieuws over de kandidaten van de KVMO 

voor het ABP Verantwoordingsorgaan! 

 

 

 

 

www.kvmo.nl   |   info@kvmo.nl  |  070-3839504 
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