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BINNENLAND
Officieren: ’Leegloop bij defensie tast militaire slagkracht aan’ 

Legeronderdelen ’uitgezet’ 
door Olof van Joolen

DEN HAAG • Wegens
personeelstekorten
heft defensie delen van
gevechtseenheden
tijdelijk op. Bij het
Korps Mariniers en de
landmacht zijn comple-
te compagnieën buiten
gevecht gesteld. Vak-
bonden waarschuwen
dat het nog erger
wordt.

Tot de onderdelen die zijn

’uitgezet’ behoren de 11e ma-
rinierscompagnie van bijna
honderd man en verschil-
lende compagnieën bij de
Koninklijke Landmacht.
„Staven
worden
gehand-
haafd,
maar de
compag-
nieën op-
gedoekt en samengevoegd
met andere”, legt voorzitter
Jean Debie van de vakbond
VBM uit. 

De leegloop gaat hard. Al-
leen al dit jaar verlieten 25
mariniers de dienst en zijn
bij het Korps Commando-
troepen 35 mannen vertrok-

ken. Minister Bijleveld (De-
fensie) meldde de Tweede
Kamer vorige week geen pa-
trouilleschip (bemanning

50 personen) voor de antipi-
raterijmissie Atalanta te
hebben. Oorzaak: mede het
tekort aan personeel. 

Duo-voorzitters Marc de
Natris en Ruud Vermeulen
van de Gezamenlijke Offi-
cierenverenigingen (GOV)
noemen de situatie bijzon-
der ernstig. Onze militaire
slagkracht is volgens hen
aangetast. 

„Het wordt tijd voor actie.
De politiek blijft maar
schrijven en evalueren en
geeft zo het signaal aan mili-

tairen af dat zij niet hoeven
te rekenen op een innovatie-
ve en toekomstbestendige

krijgsmacht. Zolang er niet
serieus wordt geïnvesteerd
zullen militairen blijven uit-
stromen”, stelt GOV-voor-
zitter De Natris.

Het ministerie van Defen-
sie bevestigt dat de uit-
stroom van personeel hoog
is. Hierdoor wordt de wer-
ving die sinds 2011 niet meer
zulke goede resultaten
boekte weer teniet gedaan.
De krijgsmacht probeert het
probleem te tackelen door
meer werk te maken van be-
houd van personeel, de in-
huur van een extern wer-
vingsbureau voor lastig ver-
vulbare functies en meer
flexibiliteit bij selectie. 

Wat het er voor de krijgs-
macht allemaal niet makke-
lijker op maakt, is dat ande-
re overheidsdiensten mili-
tairen weglokken door voor
vergelijkbaar werk een stuk
beter te betalen. Zo krijgt
een commando of marinier
die overstapt naar een ar-
restatieteam volgens de
GOV 500 tot 1000 euro per
maand meer.

„Daardoor is werving
dweilen met de kraan open.
Wat je wint verlies je weer
aan andere werkgevers
wanneer mensen een paar
jaar ervaring hebben”, ver-
zucht voorzitter Sven
Schuitema van de Mare-
chausseevereniging. De of-
ficierenverenigingen vre-
zen ook dat de problemen
alleen maar groter worden.
Specifiek bij eenheden met
hoog gekwalificeerd perso-
neel.

’Werving dweilen
met kraan open’ 

Jean Debie, voorzitter van
defensievakbond VBM: „Com-
pagnieën worden opgedoekt.” 

door Patricia Boon

AMSTERDAM • Vrienden
en reclame zijn het meest
van invloed op het koopge-
drag van kinderen. Ook
vloggers maken indruk:
een op de zes kinderen wil
graag iets kopen omdat ze
het kennen uit een vlog. 
Dat blijkt uit een Junior
Monitor-onderzoek van
Wijzer in Geldzaken in de
kader van de Week van
het geld. Thema van dit
jaar is ’Wanneer ben je
rijk’. Een kwart van de
kinderen denkt dat geld
gelukkig maakt, maar het
merendeel geeft aan liever
drie goede vrienden te
hebben dan €1000.
Acht op de tien kinderen
in groep 5 tot en met 8
krijgen zakgeld, gemid-
deld tussen de €8,60 en
€11,10 per maand. Velen
verdienen wat bij met
klusjes zoals de hond uit-
laten, boodschappen doen
en de auto wassen. 

Vlogger jaagt
kind op kosten


