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2. A L G ~ M ~

2.1. ORGANISATIE
In de Prioriteitennota van 1993 werd het beeld geschetst van de krijgs
macht “nieuwe stijl”: kleiner, flexibeler en gericht op andere taken naast de
reeds bestaande taken. De opkomstplicht voor militaire dienst zou wor
den opgeschort vanaf 1 januari 1998. De op basis van de Defensienota
opgestelde herstructureringsplannen van de krijgsmachtdelen werden als
gevolg van de Prioriteitennota fundamenteel bijgesteld. Na de Priori
teitennota volgden nieuwe algemene bezuinigingsronden waaraan ook
Defensie moest bijdragen. Wederom werden plannen bijgesteld.
De herstructurering van de krijgsmacht is in 1994 in algemene zin volgens
schema verlopen. In een aantal gevallen loopt men zelfs voor op het
initieel geplande tijdschema. Met betrekking tot vrijwel alle grote reorga
nisatieprojecten is de besluitvorming afgerond en vindt thans de im
plementatie plaats.
De Novemberbrief dreigt het veranderingsbeleid zoals dit door de krijgs
machtdelen is uitgestippeld te doorkruisen. In de Novemberbrief is een
inventarisatie opgenomen van de mogelijkheden om te komen tot doel
matigheidswinst in de “overhead” en de ondersteuning van de defensieOrganisatie. Teneinde de doelmatigheidswinst te realiseren zijn 30 projec
ten gestart. Deze projecten betreffen voor een deel maatregelen die
voorzien zijn in de plannen van de krijgsmachtdelen, danwel reeds door
de krijgsmachtdelen worden uitgevoerd. Een meerdere malen gehoörde
klacht vanuit de projectgroepen is dat de gestelde bedragen die per project
moeten worden gehaald, niet of nauwelijks geargumenteerd zijn opgedra
gen. Getracht moet worden de veranderingsprocessen bij de krijgsmachtdelen zoveel als mogelijk door te laten gaan volgens de daartoe opgestelde
schema’s. Bij de uitvoering van de projecten als gevolg van de Novem
berbrief dient derhalve zoveel mogelijk aangehaakt te worden aan de
lopende herstructurering van de krijgsmachtdelen.
In 1994 is binnen de defensie-organisatie veel aandacht besteed aan de
verbetering van de bedrijfsvoering. Uitgangspunt ten aanzien van de ver
betering van de bedrijfsvoering is, dat in de toekomst meer naar resultaat
en minder naar procedures wordt gekeken. De pijlers waarop de ver
betering van de bedrijfsvoering is gebaseerd, zijn resultaatverantwoorde
lijkheid, decentralisatie van bevoegdheden en contractmanagement.
Resultaatverantwoordelijkheid impliceert delegatie van verantwoordelijk
heden, bevoegheden en middelen. Decentralisatie van bevoegdheden ver
eist dat de “werkvloer” de middelen en de deskundigheid moet hebben
om met de bevoegdheden op de goede manier om te gaan. Het werken op
contractbasis maakt het personeel meer bewust van het werk waarmee
men bezig is. Door de veranderde bedrijfsvoering krijgen commandanten
op alle niveaus in algemene zin meer vrijheid van handelen.
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van het Artillerie Opleidingscentrum naar ‘t Harde en de Groepen
Geleide Wapens naar de Peel. In individuele gevallen doen zich echter nog
al eens problemen voor. Personeel dat vanuit het buitenland met een bas
code-3’ verplaatst wordt naar Nederland heeft de vrijheid zich waar dan
ook in Nederland te vestigen. Indien dit personeel zich aanmeldt bij de
gemeente van zijn keuze om in de sociale sector een huis te verkrijgen,
krijgt men veelal nul op het rekest. Gemeenten voeren een vrijwel
autonoom huisvestingsbeleid. Wil men voor een woning in de sociale sec
tor in aanmerking komen, dan dient er sprake te zijn van een economische
of sociale binding met de betreffende gemeenten.
Ik heb in het verleden meerdere keren benadrukt dat de defensie-organi
satie, naast de eigen inspanningen van het personeel, een verantwoorde
lijkheid moet dragen in de woningvoorziening bij terugkeer van personeel
uit het buitenland. Dit geldt met name voor die personeelsleden die aan
gewezen zijn op huurwoningen in de sociale sector. Nu er toch weer spra
ke is van een dreigend tekort in deze categorie woningen in Nederland is
dit des te meer noodzakelijk.
2.63. Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
Binnen een relatief korte periode is de nieuwe ziektekostenregeling bij
Defensie doorgevoerd. De realisatie van een dergelijke operatie vergt een
gedegen voorlichting in de richting van het personeel. Met betrekking tot
de voorlichting hebben mij diverse klachten bereikt. De informatiebrochures van Defensie en Univé werden te summier bevonden. Er
bestaat behoefte aan inzicht in het geboden pakket voorzieningen en de
daarbij behorende prijsstelling. Ook wil men aanvullende verzekeringen
af kunnen sluiten, met name ten aanzien van tandartskosten voor gezins
leden. Ik geef in overweging alsnog de mogelijkheid te creëren dat actief
dienende militairen voor hun gezinsleden een breder pakket aanvullende
verzekeringen bij Univé kunnen afsluiten.
2.64. Arbeidsomstandigheden (Arbo) en milieu
De krijgsmacht wordt in toenemende mate geconfronteerd met een aan
gescherpte regelgeving op het gebied van Arbo en milieuzaken. In het
kader van de Arbo-wetgeving wordt de commandant als werkgever
beschouwd en is als zodanig, ook in juridische zin, verantwoordelijk. Ten
aanzien van milieu-aangelegenheden is de commandant van een kazerne,
basis, bedrijf of inrichting als zodanig verantwoordelijk gesteld. Het is mij
gebleken dat nog niet iedereen voldoende doordrongen is van deze ver

‘bascode-3: personeel dat dwingend beschikbaar komt als gevolg van
terugplaatsing uit het buitenland, het voltooien van een
opleiding of voltooien van de maximum functievervullings
termijn.
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antwoordelijkheden. Het is noodzakelijk hieraan de nodige aandacht te
blijven besteden.
2.65. Bodemsanering
Defensie levert een grote inspanning om verontreinigde defensielokaties
te saneren. De extra bezuinigingen waarvoor Defensie zich gesteld ziet,
hebben gevolgen voor het tempo waarin het bodemsaneringsprogramma
kan worden uitgevoerd. Het aantal vastgestelde ernstige verontreinigingen
is ongeveer 950. Hiervan zijn er thans ongeveer 250 gesaneerd. Door de
bezuinigingen zal het bodemsaneringsprogramma eerst in 2010 zijn vol
tooid. Desalniettemin wordt daarmee nog steeds voldaan aan de algemene
doelstelling van het Nationaal Milieu Beleidsplan-2.
2.66 Wachtgeld leerkrachten Definsiescholen in Duitsland
De Nederlandse school in Bergen is reeds opgeheven. Ook de Neder
landse scholen van basis- en voortgezet onderwijs te Blomberg en
Stolzenau worden op korte termijn gesloten. Bij alle leerkrachten verbon
den aan deze scholen bestaat ernstig bezwaar tegen de wachtgeldregeling
welke het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (O,CenW)
op hen van toepassing heeft verklaard. Naar de mening van de leer
krachten en de hen vertegenwoordigende bonden is de slechte wachtgeld
regeling te wijten aan nalatigheid in het georganiseerd overleg. In het over
leg is verzuimd het wachtgeldregime dat van toepassing is op leerkrachten
van opgeheven (te) kleine scholen in Nederland, ook van toepassing te
verklaren voor overtollig onderwijspersoneel in Duitsland. Het Ministerie
van O,CenW is niet van plan het bestaande wachtgeldconvenant voor de
ongeveer tien in Duitsland met overtolligheid bedreigde leerkrachten te
herzien.
Alhoewel Defensie in voornoemd geval geen directe verantwoordelijkheid
heeft, acht ik het uit oogpunt van een goede personeelszorg gewenst dat
aandacht wordt besteed aan de positie van de met overtolligheid bedreig
de leerkrachten. Het ware te overwegen naast reeds toegezegde instru
menten van het Sociaal Beleidskader voor burgerpersoneel in Duitsland,
ook de mogelijkheid voor externe bemiddeling op de leerkrachten van
toepassing te verklaren.
2.67 Publicaties
In publicaties in dag- en weekbladen worden regelmatig actuele defensieaangelegenheden beschreven. De auteurs geven hierbij vaak blijk van een
grote mate van detailkennis en stellen hun informatie te hebben van een
“betrouwbare” bron binnen de defensie-organisatie. Ik constateer dat het
personeel zich zorgen maakt over dit soort zaken. Men wil het recht van
vrije nieuwsgaring zeker niet ter discussie stellen. Er worden echter wel
vraagtekens gezet met betrekking tot de loyaliteit van de zogenoemde
betrouwbare bronnen.
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