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Excellentie,

Geregeld wordt intern Defensie, binnen de Rijksoverheid, in het kabinet, in de Tweede
Kamer en in de media het aantal hoge functionarissen binnen het ministerie van Defensie ter
discussie gesteld. Binnen de beroeps- en belangenvereniging 'Gezamenlijke Officieren
Verenigingen/Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel’ (hierna: GOV|MHB) bestaat het gevoel
dat die discussie ten onrechte wordt gevoerd. Het aantal vlag- en opperofficieren en qua
schaal vergelijkbare burgerambtenaren is sinds de val van de Berlijnse muur in 1989
gestaag afgenomen. Uiteraard houdt dat ook verband met de sedertdien plaatsgevonden
verkleining van de Nederlandse krijgsmacht.
De GOV|MHB is van mening dat de vermindering van het aantal hoge functionarissen binnen
de krijgsmacht relatief groter is dan de vermindering van de personeelssterkte van de
krijgsmacht rechtvaardigt. Politieke en/of financiële redenen liggen aan die (mogelijke) extra
vermindering ten grondslag. Daarom wil de GOV|MHB een vergelijking maken tussen het
aantal burgerambtenaren bij de diverse departementen van algemeen bestuur, de grote
uitvoeringselementen zoals de Politie en de Douane, en de bij de departementen behorende
internationale organisaties enerzijds en het aantal vlag- en opperofficieren en vergelijkbare
burgerambtenaren bij Defensie anderzijds.
Om een goede afweging te kunnen maken is het ook gewenst inzage te hebben in het
verloop van de gevraagde aantallen gedurende de afgelopen 10 jaar.
Ik richt dit verzoek, dat een verzoek is in de zin van artikel 3 van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: WOB), tot u als coördinerend bewindsvrouw op het gebied van personeelsaangelegenheden binnen de Rijksoverheid. U hebt ongetwijfeld inzage in het aantal hoge
burgerfunctionarissen bij de diverse departementen. In ieder geval geldt dat voor de
functionarissen die deel uitmaken van de Algemene bestuursdienst (hierna: ABD). Mocht u
evenwel niet beschikken over de gevraagde gegevens, dan verzoek ik u dit verzoek naar de
betreffende bestuursorganen door te sturen op de wijze als beschreven in artikel 4 van de
WOB.

De GOV|MHB wil beschikken over een overzicht van de aantallen hoge ambtenaren dat als
volgt is samengesteld:
•

•

het aantal burgerambtenaren in de zin van artikel 1 van het Bezoldigingsbesluit
Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984), politie- en douaneambtenaren en
ambtenaren van de Dienst Buitenlandse Zaken en van de rechterlijke macht; het gaat
daarbij om burgerambtenaren behorende tot de ABD-Topmanagementgroep (TMG), de
ABD-topmanagers en de ABD-managers vanaf schaal 16, alsmede alle niet onder de
ABD vallende ambtenaren vanaf schaal 16 (Bijlage B BBRA 1984) of vergelijkbaar
daarmee;
dit gaarne onderverdeeld per departement:
o Departementaal niveau (Haagse)
o Grote uitvoeringselementen
o Internationaal;

•

de aantallen worden per schaal (16/17/18/19) aangegeven;

•

functionarissen van de Algemene Bestuursdienst worden vermeld bij het departement
waar zij zijn tewerkgesteld;

•

de gegevens worden gevraagd op de peildata 1 januari 2010, 1 januari 2015 en
1 januari 2019.

Indien u niet bereid bent de gevraagde gegevens in het hierboven omschreven overzicht te
verstrekken, verzoek ik u de gegevens aan te leveren via geanonimiseerde printscreens uit
het betreffende personeelsregistratiesysteem of de betreffende functiebank, die de situatie
weergeven op de peildata 1 januari 2010,1 januari 2015 en 1 januari 2019. In die
printscreens moet dan wel zichtbaar blijven de schaal en de organisatie-eenheid (ministerie
en of uitvoeringselement) van de functionaris. Als in de functiebank een functie door
meerdere personen kan worden vervuld, moeten ook de aantallen per functie zichtbaar
blijven.
Zoals bekend, is het inmiddels vaste jurisprudentie dat de rechter het verstrekken van
printscreens niet beschouwt als het aanmaken van een nieuw document. Mijns inziens
voldoet mijn verzoek aan de voorwaarden voor een geldig WOB-verzoek (artikelen 10 en 11
WOB).
Ik verzoek u mij de gevraagde informatie te willen toesturen binnen de termijn als bedoeld in
de zin van artikel 6 WOB.

Hoogachtend,

Ing. M.E.M de Natris
Duo voorzitter GOV|MHB

