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BETREFT   

Openstelling Niet-Nederlandse nationaliteit 
 

Geachte leden van de vaste kamer cie J&V en Defensie, 

 

Op 20 maart 2018 heeft de Coalitie voor Veiligheid (CvV) in een brief aan u haar 
zorgen geuit over het grote personeelstekort bij de overheid veiligheidssectoren. 
Het doet ons goed u te kunnen informeren dat er conform ons verzoek een 
interdepartementale visie op personeelsgebied binnen de hele veiligheidssector 
wordt ontwikkeld. Vertegenwoordigers van het ministerie van Defensie, J&V en de 
CvV komen geregeld bijeen om te bezien hoe de onderlinge samenwerking, werving 
en mobiliteit kan worden geoptimaliseerd.  

Ondanks deze verbeterde samenwerking tussen beide departementen blijft de CvV 
zich zorgen maken over de personele vulling van de veiligheidssector in de nabije 
toekomst. Het vergrijsde personeelsbestand dat de komende jaren zal moeten 
worden vervangen gaat in een ontgroenende samenleving een ‘mission impossibe’ 

worden als we hier niet tijdig op anticiperen. 

Vergrijzing en ontgroening 
Het aantal jongeren dat de komende jaren beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt 
neemt af terwijl het aantal werkende ouderen, ondanks de verhoging van de AOW-
leeftijd, drastisch zal afnemen. Hierdoor wordt onze veiligheidssector niet alleen 
geconfronteerd met een enorme ‘braindrain’  maar zal het ook de slag om jongeren 

op de arbeidsmarkt moeten aangaan.   
Alleen al bij de Politie en Defensie zullen de komende 10 jaar tienduizenden 
jongeren moeten instromen, teneinde de veiligheidstaken te kunnen blijven 
uitvoeren. Defensie alleen al heeft een jaarlijkse vervangingsbehoefte van 3.500-
4.000 jongeren. Wij willen u dan ook aanmoedigen om voor de veiligheidssector 
meer ‘out of the box’te denken. Over een zo’n ‘outside the box’ oplossing gaat deze 

brief.   
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D66 voorstel 
Voor zowel de politiefunctionarissen als de militairen geldt dat zij de Nederlandse 
nationaliteit moeten hebben. Omdat het nijpende personeelstekort bij Defensie 
door de vele internationale dreigingen onverantwoord is heeft het D66 kamerlid 
Selima Belhay onlangs geopperd de Nederlandse krijgsmacht op korte termijn open 
te stellen voor niet-Nederlandse EU-burgers. De Coalitie voor Veiligheid heeft met 
instemming kennisgenomen van dit voorstel.  
 
Hoe gaan omringende landen om met nationaliteit 
De CvV stelt vast dat de problematiek van de nijpende personeelstekorten in de 
veiligheidssector zich niet tot Nederland beperkt. Ook in de ons omringende landen 
speelt dit probleem. Duitsland heeft haar krijgsmacht om die reden opengesteld 
voor EU-burgers en is hiermee Nederland al voorgegaan. Men is echter onlangs met 
dit initiatief gestopt omdat er bij de EU-burgers geen animo was/is om in het Duitse 
leger aan de slag te gaan. Ook België kampt met personeelstekorten en heeft haar 
krijgsmacht opengesteld voor eenieder die Vlaams of Frans spreekt. Ook deze 
maatregel bleek niet erg succesvol, aangezien maar 80 burgers hierop hebben 
gereageerd. In het Verenigd Koninkrijk probeert men de tekorten aan te vullen 
door alle burgers die in Gemenebest landen zijn geboren tot de Britse krijgsmacht 
toe te laten. Zo kunnen zij uit een groot aantal Engelstalige landen jongeren 
rekruteren.  
 
Hoe kan een vacature-infarct worden voorkomen? 
De CvV ziet in een combinatie van bovenstaande succesvolle en minder succesvolle 
maatregelen een mogelijkheid om de strijd met het Nederlandse vacatureprobleem 
aan te gaan: stel onze Defenise ook open voor burgers van buiten de EU, die 
Nederlands of Zuid-Afrikaans spreken. De CvV heeft namelijk signalen ontvangen 
dat de belangstelling onder Nederlandstalige jongeren uit Zuid-Afrika groot is om in 
de Nederlandse veiligheidssector aan de slag te gaan. Het huidige hardnekkig 
vacatureprobleem bij Defensie en de toekomstige vacatures vanwege de 
ontgroening en vergrijzing kunnen door het laten instromen van geschikte 
Nederlands sprekende, niet Nederlandse jongeren aanzienlijk worden verminderd. 
Het grote voordeel is dat, in tegenstelling tot  het D66-initiatief, de eis van 
Nederlandstalig/Zuid-Afrikaans niet zal leiden tot grote taalbarrières. Uiteraard zal 
er rekening moeten worden gehouden met extra investeringen zoals huisvesting en 
opleidingskosten omdat men jongeren vanuit het buitenland naar Nederland haalt. 
Wat de politiesector betreft, kan worden onderzocht op welke wijze politiewerk 
zonder Nederlandse nationaliteit zou kunnen, evenals de wenselijkheid hiervan op 
het moment dat nationaal de belangstelling te gering blijkt.  

Tot slot  
Genoemde oplossing kan misschien bij u de wenkbrauwen doen fronzen. Echter, er 
moet echt iets gaan gebeuren om de personeelstekorten aan te pakken. We kunnen 
ons niet veroorloven lijdzaam toe te blijven kijken hoe onze veiligheid al in de 
nabije toekomst in de waagschaal wordt gelegd. ‘Regeren is vooruitzien’ en wij zien 

met onze oplossing een mogelijkheid. De CvV stelt haar expertise graag ter 
beschikking om met u mee te denken over de problematiek en over onze oplossing. 

 
Hoogachtend, 
Namens de Coalitie voor Veiligheid 
 

 
KTZ Marc de Natris 


