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Met de Startbrief reorganisatie Defensie is onlangs een begin gemaakt met een 

ingrijpende reorganisatieperiode. Dit traject raakt vrijwel al het defensie-

personeel. Een fors aantal functies zal vervallen waardoor een deel van het 

defensiepersoneel overtollig wordt. Met de maatregelen in deze nota wil Defensie 

de medewerkers zo min mogelijk in de positie van gedwongen ontslag brengen. 

Daarom zijn er in de Startbrief reorganisatie Defensie (zie bijlage 3 betreffende 

de nota over de  Numerus Fixus Defensie) “spelregels” aangekondigd die gelden 

gedurende de uitvoering van de reorganisatieperiode (1 augustus 2011 tot  

1 januari 2016). Deze “spelregels” hebben in algemene zin tot doel te komen tot 

een transparante en eerlijke toedeling van de beschikbare functies voor het 

militair- en burgerpersoneel van Defensie, gelijkwaardige keuzemogelijkheden 

voor het zittend personeel met dezelfde uitgangspunten, een optimale  

personeelsopbouw en het voorkomen van onnodige overtolligheid. 

 

Zoals aangegeven in de Startbrief is onlangs ten aanzien van enkele “spelregels” 

overleg geweest met de centrales van overheidspersoneel. In overeenstemming 

met de centrales zijn de volgende afspraken gemaakt waaraan op alle niveau’s 

binnen Defensie uitvoering dient te worden gegeven: 

 

Opschorting van het recht op nadienen voor militairen 

Het is wenselijk dat er in het kader van interne herplaatsingtrajecten voor militair 

personeel een optimaal aanbod beschikbaar is van herplaatsingmogelijkheden. 

Om te voorkomen dat in de defensieorganisatie onnodige overtolligheid ontstaat 

wordt met ingang van 1 januari 2012 voor de duur van deze reorganisatieperiode 

het materieel recht op nadienen voor militairen opgeschort. Dit betekent dat:   

 

1.  op het moment van vaststelling van deze nota reeds geaccordeerde aanvragen 

tot nadienen worden gerespecteerd; 
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2.  lopende aanvragen tot nadienen waarvan de ingangsdatum is gelegen voor  

1 januari 2012 worden op reguliere wijze in lijn met de personele 

sturingsaanwijzingen 2011 (zie de nota van de SG van 19 november 2010) 

afgedaan; 

 

3.  wanneer de ingangsdatum van de aanvraag op of na 1 januari 2012 ligt, wordt 

de aanvraag afgewezen; 

 

4.  vanaf moment van vaststelling van deze nota worden nieuwe aanvragen om 

na te dienen afgewezen; 

 

5. in de hiervoor genoemde gevallen moet worden nagegaan of de aanvrager 

bereid is zijn aanvraag in te trekken ten einde de herplaatsingmogelijkheden 

voor militaire collega’s te vergroten; in het verlengde hiervan zal aan degenen 

die momenteel nadienen, worden gevraagd of zij bereid zijn om hun 

nadienperiode vroegtijdig te beëindigen; 

 

6.  De regie en monitoring op deze maatregel vindt centraal plaats door de HDP. 

 

Opschorting herintreding van UKW-ers als burgerambtenaar dan wel via 

inhuur 

Gedurende deze reorganisatieperiode wordt de mogelijkheid opgeschort om 

gewezen militairen met een UKW-uitkering aan te stellen als burgerambtenaar bij 

Defensie dan wel om deze – direct of door tussenkomst van derden – in te huren. 

Dit betekent dat vanaf de vaststelling van deze nota UKW-ers niet meer worden 

aangesteld als burgerambtenaar of ingehuurd. Op het moment van vaststelling 

van deze nota worden reeds geaccordeerde aanvragen gerespecteerd. 

 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Secretaris Generaal, wanneer naar zijn 

oordeel de redelijkheid en billijkheid dit vorderen, op aanvraag van de (gewezen) 

medewerker, de Commandant Operationeel Commando of het Hoofd 

Defensieonderdeel, afwijken van de hiervoor beschreven maatregel. 

 

Opschorting mogelijkheid voor militairen tot verlenging functieduur op 

de huidige functie tot 1 januari 2015 

De mogelijkheid voor militairen om (op initiatief van de organisatie dan wel op 

verzoek van de militair) op de huidige functie de functieduur te verlengen (zie 

artikel 17 lid 2 Amar) wordt vanaf de vaststelling van deze nota tot 1 januari 

2015 niet toegestaan. Dit betekent dat: 

 

1.  vanaf de vaststelling van deze nota nieuwe verzoeken tot 

functieduurverlenging worden afgewezen; 

 

2.  reeds geaccordeerde verzoeken worden gerespecteerd; 

 

3.  lopende verzoeken niet worden toegestaan, tenzij er vanuit de organisatie op 

individuele basis schriftelijk concrete toezeggingen zijn gedaan;  
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4.  de uitvoeringspraktijk voor specifieke functiegroepen waarvoor een afwijkende 

functieduurvervulling (zie artikel 17, zevende lid, van het AMAR) is 

vastgesteld, blijft ongewijzigd. 

 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Secretaris Generaal, wanneer naar zijn 

oordeel de redelijkheid en billijkheid dit vorderen, op aanvraag van de 

medewerker, de Commandant Operationeel Commando of het Hoofd 

Defensieonderdeel, afwijken van de hiervoor beschreven maatregel. 

 

Functieduur ten aanzien van nieuwe functietoewijzingen voor militairen 

De huidige uitvoeringspraktijk ten aanzien van nieuwe functietoewijzingen blijft 

ongewijzigd. Artikel 17 Amar wordt onverkort toegepast. Dit betekent onder meer 

dat: 

 

- de functie in beginsel voor minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar wordt 

toegewezen. De duur van de functievervulling kan met instemming van de 

militair worden verlengd tot een maximum van 5 jaar (zie artikel 17 lid 2 

Amar); 

 

-  gedurende de eerste 2 jaar van functievervulling de militair in beginsel niet in 

aanmerking komt voor plaatsing op een andere functie (zie artikel 17 lid 4 

Amar). 

 

Met de centrales van overheidsperoneel wordt momenteel gesproken over een 

verhoging van de maximale initiële functieduur naar 4 jaar en de daaruit 

voortkomende wijziging van het Amar.  

 

Beperking doorstroom onderofficieren naar de categorie 

vakofficieren/uitloopofficieren/OEX’en 

Om de ruimte in de onderbouw officieren maximaal te reserveren voor externe 

instroom en de verjonging en structurele betaalbaarheid te ondersteunen wordt 

tot 1 januari 2016, in lijn met de beoogde afbouw van het gerelateerde 

functiebestand, de doorstroom van onderofficieren naar de onderbouw van de 

officieren in de categorie vakofficieren/uitloopofficieren/OEX’en beperkt. 

Functievervulling in deze categorie officieren is alleen nog toegestaan binnen het 

voor deze geïdentificeerde en gelabelde volume (i.c. zichtbaar gemaakt bij 

vacaturestellingen), waarbij functietoewijzing plaats vindt horizontaal binnen de 

rangen gedurende deze periode vóór functietoewijzing, die met een bevordering 

gepaard gaat (horizontaal vóór verticaal). Voor deze categorie officieren is 

afgesproken dat zij, onder centrale regie en monitoring van de HDP, zonder 

belemmeringen mogen opteren voor lt/kap functies in het reguliere functie-

toewijzingsproces. Uit het oogpunt van een gelijkwaardige behandeling geldt 

daarbij dat zij in het kader van functietoewijzing ontheven worden van de functie-

eis ‘NLDA-opgeleid’. 

 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Secretaris Generaal, wanneer naar zijn 

oordeel de redelijkheid en billijkheid dit vorderen, op aanvraag van de mede-

werker, de Commandant Operationeel Commando of het Hoofd Defensie-

onderdeel, afwijken van de hiervoor beschreven maatregel. 
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Positie van stafadjudanten 

Om de verjonging en structurele betaalbaarheid te ondersteunen wordt, in lijn 

met de beoogde afbouw van het gerelateerde functiebestand, de instroom in de 

functie van stafadjudant tot 1 januari 2016 beperkt. Een dergelijke 

functievervulling is alleen nog toegestaan binnen het voor deze groep 

geïdentificeerde en gelabelde volume (horizontaal vóór verticaal). De doorstroom 

van stafadjudanten naar officiersfuncties is niet mogelijk, tenzij het gaat om 

doorstroom naar het gemarkeerde volume in de categorie 

vakofficieren/uitloopofficieren/OEXén (zie hierboven). Indien na het vervullen van 

een functie als stafadjudant een reguliere functie als adjudant zal worden vervuld 

vervalt hiermee de toelage en is een compenserende bevordering tot officier niet 

toegestaan. De regie en monitoring van deze maatregel vindt plaats door de HDP. 

 

De nota van de Staatssecretaris van Defensie van 13 maart 2008, nr. 

P/2008006877 inzake stafadjudanten en het gestelde in eerdere nota’s, voor 

zover in strijd met het bovenstaande, worden ingetrokken. 

 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de Secretaris Generaal, wanneer naar zijn 

oordeel de redelijkheid en billijkheid dit vorderen, op aanvraag van de 

medewerker, de Commandant Operationeel Commando of het Hoofd 

Defensieonderdeel, afwijken van de hiervoor beschreven maatregel. 

 

Vroegtijdige betrokkenheid van de medezeggenschap 

De medezeggenschap dient vanaf de start van ieder reorganisatietraject  te 

worden betrokken conform de aanwijzing SG A/965 inzake de Uitvoering 

Reorganisaties Defensie (URD) . Dit betekent onder meer dat bij de studiefase en 

de voorbereiding en de totstandkoming van het concept-beleidsvoornemen de 

medezeggenschap zoveel mogelijk informeel wordt betrokken (zie ook paragraaf 

2.5.2 van het URD). In ieder beleidsvoornemen dient afzonderlijk zichtbaar te 

worden gemaakt hoe deze betrokkenheid heeft plaatsgevonden. 

 

In het BMD zijn enkele voorzieningen getroffen die de medezeggenschap 

ondersteunen bij de vervulling van hun taak (onder meer op het punt van 

scholing van medezeggenschapscommissies , de inhuur van deskundigen en de 

beschikbare werktijd voor onderling beraad en overleg). De hoofden van de 

defensieonderdelen dienen er voor zorg te dragen dat binnen hun defensie-

onderdelen voldoende budgetten en werktijdfaciliteiten bij de hoofden van een 

diensteenheid beschikbaar zijn om de ondersteuning van de medezeggenschap 

daadwerkelijk te realiseren.  

 
 
DE MINISTER VAN DEFENSIE 
voor deze 
DE HOOFDDIRECTEUR PERSONEEL 
 
w.g. 
 
 
J.G.A. Leijh 
Luitenant-generaal 
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Aan  

 

  

de Commandant Zeestrijdkrachten 

Gebouw De Admiraliteit 

MPC 10A 

Postbus 10000 

1780 CA Den Helder 

 

de Commandant Landstrijdkrachten 

Luitenant-generaal Knoopkazerne 

MPC 55 A 

Postbus 90004 

3509 AA Utrecht 

 

de Commandant Luchtstrijdkrachten 

MPC 92A 

Postbus 8762 

4820 BB Breda 

 

de Commandant Koninklijke Marechaussee 

Koningin Beatrixkazerne 

MPC 58C 

Postbus 90615 

2509 LP Den Haag 

 

de Commandant Commando DienstenCentra 

BHH 

MPC 58L 

Postbus 20703 

2500 ES Den Haag 

 

de Directeur Defensie Materieel Organisatie 

BHH 

MPC 58L 

Postbus 20703 

2500 ES Den Haag 

 

De Plv. Secretaris-Generaal 

PKC 

MPC 58 B 

Postbus 20701 

2500 ES  Den Haag 

 

 

In afschrift aan: 

 

de Secretaris-Generaal 

PKC 

MPC 58B 

Postbus 20701 

2500 ES Den Haag 
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de Commandant der Strijdkrachten 

PKC 

MPC 58B 

Postbus 20701 

2500 ES Den Haag 

 

De Hoofddirecteur Financiën en Control 

PKC 

MPC 58B 

Postbus 20701 

2500 ES  Den Haag 

 

CZSK/P-DOST 

Den Helder/KmKaz Willemsoord 

Kamer B6.07 

MPC 10A 

Postbus 10000 

1790 CA  Den Helder 

 

CLAS/C-Persco 

BHH/Kamer E215 

MPC 58A 

Postbus 90701 

2509 LV  Den Haag 

 

CLSK/DP&O 

Breda/HKCLSK 

Luchtmachttoren/Kamer 2A03 

MPC 92A 

Postbus 8762 

4820 BB Breda 

 

KMar/DP&O 

Koningin Beatrixkazerne 

MPC 58C 

Postbus 90615 

2509 LV Den Haag 

 

DP&O CDC 

BHH/Kamer A115 

MPC 58L 

Postbus 20703 

2500 ES Den Haag 

 

DP&O DMO 

Fredkaz/Geb 35/Kamer G141 

MPC 58A 

Postbus 90822 

2509 LV Den Haag 

 

DP&O BS 

BHH/Kamer D210 

MPC 58L 

Postbus 20703 

2500 ES Den Haag 

 

 

 

 

 

 



 

 Pagina 3 van 3  

 

 

 

 

Hoofddirectie Personeel 

Directie Personeelsbeleid 

 

 

Datum 

1 september 2011 

Onze referentie 

BS/2011027925 

De Directeur Dienstencentrum Juridische Dienstverlening/CDC 

BHH 

MPC 58 L 

Postbus 20703 

2500 ES  Den Haag 

 

de Directeur Dienstencentrum Human Resoures te Enschede/CDC 

MPC 39R 

Postbus 295 

7500 AG Enschede 

 

 

 

 


