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l. l Inleiding en taakopdraciiii 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een heroverwegingsonderzoek 

gericht op het ontwikkelen van voorstellen ter verbetering van de 

doelmatigheid op het terrein van de personele en materiële exploitatie 

bij het ministerie van Defensie. In dit onderzoek zijn conform de 

taakopdracht als weergegeven in de Miljoenennota 1990 (hoofdstuk 7, blz. 

331 en 332) een vijftal deelonderwerpen nader bezien: het verplaatsings- 

beleid militairen, de opleidingen, de aanschaffingen in de exploitatie- 

sfeer, de dienstpersonenauto's en de verschillen in aanspraken van 

postactieve militairen en burgerambtenaren op het terrein van invalidi- 

teit met dienstverband. Daartoe zijn vijf afzonderlijke heroverwegings- 

groepen ingesteld waarin de meest betrokken departementen zitting 

hadden. Een interdepartementaal samengestelde Stuurgroep zorgde voor 

coördinatie en beoordeling van de onderzoeksresultaten. Op basis van 

doze resultaten is door de Stuurgroep het onderhavige verslag opgest---d, 

de rapportages over de vijf onderzoeken zijn als bijlagen bijgevoegd. 

Bij het deelonderwerp verplaatsingsbeleid militairen diende te worden 

nagegaan of door een verlaging van de verplaatsingsfrequentie bij 

militair beroepspersoneel besparingen kunnen worden bereikt. Tijdens 

het onderzoek is deze vraagstelling uitgebreid tot een meer algemene 

verkenning van het funktietoewijzingsbeleid, met name met betrekking 

tot de duur van de funktievervuiling. Deze verkenning behoefde niet uit 

te monden in besparingsvoorstellen. Op het terrein van de opleidingen 

en van de aanschaffingen diende gezocht te worden naar mogelijkheden 

tot verhoging van de doelmatigheid door samenwerking enlof integratie 

tussen de krijgsmachtdelen van Defensie door nadere uitwerking van 

resp. ca. 10 opleidingen en 5 aanschaffingsgebieden. Het onderzoek met 

betrekking tot de dienstpersonenauto's was gericht op de vraag of andere 

vormen van aanschaffing, gebruik en beheer tot besparingen kunnen 

leiden. Op het gebied van de aanspraken postactieven ter zake van 

invaliditeit met dienstverband was het onderzoek gericht op besparings- 

mogelijkheden door onder meer gelijktrekking van bedoelde aanspraken van 

militairen met die van burgerambtenaren. 



1.2 Achternrondontwikkelingen 

Het heroverwegingsonderzoek is verricht in een periode waarin de inter- 

nationaal-politieke ontwikkelingen aanleiding hebben gegeven tot het 

herbezien van de taken, structuur en omvang van de krijgsmacht. De 

lange termijn plannen voor de krijgsmacht zullen eind 1990 in de Defen- 

sienota worden geschetst. Deze plannen kunnen ingrijpende gevolgen 

hebben voor de exploitatie-uitgaven van Defensie, die thans niet volle- 

dig zijn te overzien. Los van bedoelde ontwikkelingen kunnen doelma- 

tigheidsverbeterende maatregelen worden genomen. Bij de besluitvorming 

over te treffen maatregelen dient er echter rekening mee gehouden te 

worden dat een aanmerkelijke inkrimping van de krijgsmacht aanleiding 

kan vormen de voorgestelde maatregelen opnieuw op realiteitsgehalte te 

bezien. 

1.3 Onderzoeksresultaten samengevat 

In het heroverwegingsonderzoek is getracht te komen tot realistische 

doelmatigheidsverhogende besparingsvoorstellen. Daarnaast is ook gepoogd 

waar mogelijk invulling te geven aan een verder reikende 20%-besparings- 

variant zoals voorgeschreven volgens de algemene richtlijnen voor her- 

overwegingsonderzoeken. Waar de formele taakopdracht daartoe onvoldoende 

aanknopingspunten bood - zoals bij opleidingen en aanschaffingen waar 
de doelmatigheidsverhoging gevonden diende te worden door samenwerking 

enlof integratie - zijn "onorthoxe" benaderingen gehanteerd. Daarbij 
zijn ook andere aspekten dan de doelmatigheid bezien. Deze benaderingen 

hebben in enkele gevallen geleid tot indicaties voor substantiëlere 

besparingsmogelijkheden, waarbij sprake kan zijn van inbreuken op 

bestaand beleid. Ten behoeve van de besluitvorming over effectuering 

van maatregelen zijn waar relevant de effekten van de maatregelen (pro's 

en contra's) aangegeven. 

Uit het onderzoek naar verlaging van de verplaatsingsfrequentie valt af 

te leiden dat de mogelijkheden tot besparingen door een verlaging van 

deze frequentie - nog afgezien van de daaruit voortvloeiende inbreuk op 

het personeels-, loopbaan- en opleidingsbeleid - moeilijk zijn aan te 

geven vanwege enerzijds de samenhang tussen de uitgaven voor verhuizen, 

woonlwerkverkeer en inkwartiering en anderzijds de geringe beïnvloed- 

baarheid van de omvang van deze uitgaven. Uit nadere verkenning van de 
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de (minimum)duur van de funktievervulling als beoogd in het nieuwe 

personeelsbeleid. De mogelijkheden voor funktieduurverlenging zijn in 

de komende jaren echter beperkt en onzeker. De gewenste geleidelijkheid 

in de overgang naar het nieuwe personeelbeleid en de met de overgang 

samenhangende reallocatie van Eunktie- en personeelsbestanden kunnen 

leiden tot een tijdelijke verhoging van het aantal funktiewisselingen 

(en verplaatsingen). Daarnaast zal het funktietoewijzingsbeleid in dk 

komende tijd onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen in het Defensiebe- 

leid in totaliteit, met name voortvloeiend uit de voorgenomen perso- 

neelsreduktie. 

Op het terrein van de onderzochte opleidingen en aanschaffingsgebieden 

is de omvang van de te realiseren besparingen op het vlak van samenwer- 

king en integratie op een enkele uitzondering na relatief bescheiden te 

noemen. Dit kan deels worden verklaard uit het feit dat binnen de 

Defensie-organisatie de mogelijkheden tot samenwerking tussen krijgs- 

machtdelen reeds enkele jaren worden bezien in het kader van het zgn. 

"Single Service Management" (SSM). In dit systeem is é6n krijgsmachtdeel 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een bepaalde 

activiteit die wordt verricht bij twee of bij alle drie de krijgsmacht- 

delen, Koninklijke Landmacht (navolgend afgekort tot KL), Koninklijke 

Marine (KM) en de Koninklijke Luchtmacht (KLu) alsmede in bepaalde 

gevallen de Koninklijke Marechaussee (KMar). Daarnaast kan geconstateerd 

worden dat de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking of integratie 

ingeperkt worden door de huidige randvoorwaarden c.q. een grote diversi- 

teit aan hoofdwapen- en ondersteunende systemen en een groot aantal 

administratieve procedures in de Defensie-organisatie die bovendien 

tussen de krijgsmachtdelen aanzienlijk verschillen. Een grote verschei- 

denheid is er ook tussen én binnen de krijgsmachtdelen op het gebied 

van de kantoorautomatisering (en bijbehorende randapparatuur) qua 

"hardware" en "software". Op genoemd aanschaffingsgebled blijken reegle 

mogelijkheden aanwezig tot een besparing van 20Z of meer op het jaar- 

lijks budget van ca. 120 mln. (excl, "mainframe"-uitgaven ter hoogte 

van ca. 60 mln.) zonder aantasting van de effektiviteit van de Defensie- 

organisatie. Ten algemene kan worden geconstateerd dat in de huidige 

begrotingsadministratie een adequate kostenregistratie naar kostenplaat- 

sen vooralsnog ontbreekt waardoor toetsing van rendement en doelmatig- 



heid van activiteiten wordt bemoeilijkt. 

De voorstellen met betrekking de dienstpersonenauto's behelzen een 

kostenefficiënter systeem van aanschaffing, beheer, onderhoud en afsto- 

ting alsmede efficiency-verhoging in het gebruik, te zamen leidend tot 

een besparing op termijn van ca. 14% van de kosten. Het onderzoek naar 

het deelonderwerp verschillen aanspraken postactieven heeft een viertal 

varianten opgeleverd inhoudende gehele of gedeeltelijke gelijktrekking 

van aanspraken danwel aanpassing van het militaire schadeloosstellings- 

pakket. In alle gevallen is sprake van verlaging van aanspraken voor 

een toekomstig (nieuw) bestand uitkeringsgerechtigden. Effectuering 

betekent een ingrijpende beleidswijziging in de rechtspositionele sfeer. 

De meest vergaande variant van volledige opheffing van de verschillen 

in aanspraken leidt tot een besparing van ca. 30 mln. op zeer lange 

termijn . 

In tabel 1 zijn de budgettaire resultaten van het heroverwegingsonder- 

zoek weergegeven. Daarbij is een scheiding aangebracht tussen enerzijds 

de zonder meer als realistisch te achten voorstellen tot doelmatigheids- 

verhoging en anderzijds de mogelijkheden die een meer of minder ingrij- 

pende beleidswijziging inhouden (de varianten met betrekking tot de 

aanspraken postactieven en enkele ter zake van kleding en voeding). De 

in de totaaltelling opgenomen bedragen ter zake van eerstgenoemde 

categorie voorstellen geven een indicatie van de besparingsomvang die 

minimaal haalbaar is, omdat een aantal thans niet te kwantificeren en 

daarom p.m. gestelde mogelijkheden uit oogpunt van overzichtelijkheid 

niet zijn vermeld. Bovendien is het denkbaar dat bij integratie van 

opleidingen de infrastructurele investeringen lager uitvallen als gevolg 

van de mogelijkheid tot benutting van in de nabije toekomst vrijkomende 

infrastructuur. Ook bij de tweede categorie voorstellen zijn in de 

tabel de p.m.-mogelijkheden niet opgenomen. 
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T.hel l Letto-besparingen ten opzich~e van de huidige meerjarencijfers (in mln.) 

opleidingen 195 
- variant A 22 - 0 V 1 0,1 1,8 1, 8 i,8 
- veriant B (incl. infrastr-inv.) 17 3 -19,4 -3,O 8,8 -2,O 10,5 12,5 

ai,l î rh r ' f  ingenb) 
- kantcorautomatisering 
- kleding 
- voeding 
- kazerneringsgoederen 
- reisbureaufunctie 

diens~personenauto's 
- aanschaf en beheer 
- gebri.i;k 

tot-aal 

a2nspraken postactieven 
- variant 1/2/3/4 

a-nschaffingen 
- kleding (verstrek. normering, 

kledingvergoeding) 
- vergoeding (inkomstenver- 

hoging ) 

120 
geleidelijk oplopend van O tot resp. 30/<30/10/3 à 4 
mln. in het jaar 2020 

a Uitgavenniveau 1994 bi j ongewijzigd beleid. 
b )  Tijdpad van de besparingen bij aanschaffingen (excl. voeding) gebaseerd op de globale, 

oplopende realisatiepercentages 10, 30, 60 en 100% in de jaren 1991 tlm 1994. 



2. Funktietoewijzingsbeleid. funktieduur en verplaatsinpskosten 

2.1 Funktieduur in relatie tot legervorminp en personeelsbeleid 

Verandering van funktie en de mate van funktiewisseling in de Defensie- 

organisatie is het produkt van het gevoerde f u n k t i e t o e w i j z i n g s b e l e i d .  

Dit beleid is ingebed in het van de Defensie-doelstellingen afgeleid 

beleid met betrekking tot de legervorming en het personeelbeleid inbe- 

grepen het loopbaanbeleid en het opleidingsbeleid. Funktiewisseling en 

funktieduur zijn daarmee een afgeleide van zorgvuldig vastgesteld ander 

beleid. Het aspekt van de legervorming, waarvan vooral sprake is bij de 

KL impliceert dat in vredestijd een parate en een mobilisabele compo- 

nent aanwezig is. Daar waar ten behoeve van de mobilisabele component 

in oorlogstijd de inzet van beroepspersoneel een vereiste is, wordt dit 

personeel reeds in vredestijd op zgn. vredesfunkties aangehouden. Omdat 

voor de oorlogssituatie benodigde kennis en ervaring uitsluitend kan 

worden opgedaan in de parate component is er een funktieroulatiesysteem 

tussen parate en vredesfunkties. De getalsverhouding tussen deze funk- 

ties is bepalend voor de doorstroomsnelheid van beroepspersoneel binnen 

de parate component en derhalve van invloed op de funktieduur. Bij de 

KM wordt daarnaast de funktieduur mede bepaald door de zgn. vaar-/wal- 

verhouding die wordt gehanteerd om al het marinepersoneel te kunnen 

voorbereiden op de oorlogstaak en de last van het varen gelijkelijk te 

verdelen. 

De taak van de krijgsmacht noodzaakt tot hec stellen van eisen aan het 

personeel die elders niet of niet in dezelfde mate behoeven te worden 

gesteld. Zo moet de militair in vredestijd bij voortduring voorbereid 

zijn op de oorlogstaak. Deze omstandigheid vormt voor het personeelsbe- 

leid bij Defensie een belangrijk gegeven. De noodzakelijke specifieke 

deskundigheid van het militair beroepspersoneel (aangesteld voor onbe- 

paalde tijd) kan vrijwel uitsluitend verkregen worden door middel van 

funktiegerichte opieidingen en ervaring opgedaan in eerder vervulde 

militaire funkties. Daartoe dienen onder andere funktieroulatie, oplei- 

ding en oefeningen, leidend ook tot algemene inzetbaarheid c.q. ruime 

indeelbaarheid/uitwisselbaarheid van de beroepsmilitair. Een instroming 

van personeel anders dan aan d e >   act  in de organisatie is slechts 

beperkt mogelijk. Er is b l j  U ; - i ( i  .,le i ì ~ a r o ~ n  sprake van een overwegend 



gesloten personeelssysteem. Dit gesloten systeeni vormt de basis voor 

een loopbaanbeleid en voor funktietoewijzing vanuit het reeds in de 

organisatie aanwezige personeel ("promotion from within"). Rekening 

houdend met aspekten van legervorming en vaar-/walverhouding zijn 

loopbaanpatronen ontwikkeld, waarbij de loopbaanmogelijkheden qua 

rangsniveau tevens toegespitst zijn op in de Defensie-organisatie 

voorkomende personeelscategorieën officieren, onderofficieren en korpo- 

raals. 

Sinds 1 januari 1990 is een vernieuwing van het personeelbeleid van 

kracht met als belangrijkste kenmerken: een grotere eigen verantwoorde- 

lijkheid van de beroepsmilitair voor zijn carrieregang, een grotere 

continuïteit in funktievervulling (tot uitdrukking komend in onder meer 

het aanhouden van een minimumduur van funktievervulling) en een grotere 

mate van funktionalisatie en specialisatie zonder aantasting van de 

vereiste ruime indeelbaarheid van de beroepsmilitair. Deze kenmerken 

leiden tot een beperktere funktieroulatie en daarmee tot een wat langere 

funktieduur. Daarmee zal uitgaande van een loopbaanduur bij de krijgs- 

macht van 33 jaar (intrede op 22-jarige leeftijd en uittrede op 55- 

jarige leeftijd) de funktieduur in de verschillende te doorlopen funk- 

ties voor officieren gemiddeld 3 jaar bedragen en voor onderofficieren 

en korporaals gemiddeld 4 tot 6 jaar. Bij de KM is de gemiddelde funk- 

tieduur over de hele linie gemiddeld wat lager vanwege de genoemde vaar- 

/walverhouding, de kortere periode van aktieve dienst en een hogere 

opleidingsinspanning. 

Door het aantal gerealiseerde funktiewisselingen van beroepspersoneel 

te relateren aan de personeelsomvang bij de drie krijgsmachtdelen kan 

de gemiddelde funktieduur worden berekend. Voor het qua funk,kiewisselin- 

gen redelijk representatieve jaar 1989 blijkt aldus de funktieduur voor 

officieren in de krijgsmacht gemiddeld genomen 2.2 jaar en voor onderof- 

ficieren 3.2 jaar te bedragen. Vergelijking van de feitelijke duur met 

de hierboven vermelde beoogde duur in het nieuwe personeelsbeleid leidt 

tot de conclusie, dat er in de komende jaren een aanzienlijke funktie- 

duurverlenging zal moeten worden gerealiseerd. 



2.2 Standplaatswiiziginp en verplaatsingskosten 

De mate waarin bij de funktiewisselingen sprake is van een verandering 

van standplaats wordt sterk beïnvloed door de grote geografische sprei- 

ding zowel nationaal als internationaal van organisatie-elementen van 

de krijgsmacht en door het gegeven dat in internationaal (NAVO-)verband 

funkties dienen te worden vervuld. Verhuizingen als gevolg van ver- 

plaatsingen zijn daarom onvermijdelijk. Evenzo leidt de (nationale) 

geografische spreiding ertoe dat over relatief grote afstanden wordt 

gereisd. Het jaarlijks aantal standplaatswisselingen/verplaatsingen 

blijkt in de praktijk dan ook aanzienlijk. Tijdens het onderzochte jaar 

1989 werd bij de KM ruim 60% van het beroepspersoneel verplaatst, 

waarbij zij aangetekend dat in dit percentage ook zijn opgenomen de 

verplaatsingen binnen de standplaats (Den Helder), de verplaatsingen 

van schip naar schip met behoud van funktie als gevolg van het vaar- 

en onderhoudsschema en de verplaatsingen als gevolg van het volgen van 

kortdurende opleidingen. Bij de KL bedroeg het aantal funktiewisse- 

lingen ca. een kwart van het bestand aan beroepspersoneel maar het 

percentage standplaatswisselingen bleek administratief niet achterhaal- 

baar. Bij de KLu werd in 1989 10% van het beroepspersoneel verplaatst. 

De uitgaven die samenhangen met verplaatsingen bedragen jaarlijks ca. 

100 mln., verdeeld over 30 mln. voor verhuizingen, 52 mln. voor 

woon-/werkverkeer en 18 mln. voor inkwartiering. De genoemde 52 mln. 

reiskosten omvatten alle reiskosten woon-/werkverkeer. Administratief 

bleek een nadere uitsplitsing van reiskosten die w61 en die niet met 

standplaatswijzigingen verband houden niet mogelijk. De kosten van de 

buitenlandverhuizingen (ca, 113 deel van het aantal verhuizingen) vormen 

ca. 213 deel van de totale verhuiskosten bij Defensie. 

Mogelijkheden om te komen tot besparingen op genoemde uitgaven door 

verlaging van de frequentie van verplaatsingen (of verlenging van de 

plaatsingsduur) zijn moeilijk aan te geven. In de eerste plaat? 7iin de 

uitgaven beperkt beïnvloedbaar. Een aanzienlijk deel van de standplaats- 

wijzigingen betreft onvermijdelijke buitenlandplaatsingen met een 

doorgaans lange plaatsingsduur. In de tweede plaats kan worden opgemerkt 

dat ten aanzien van de resterende marge aan beïnvloedbaarheid van de 

uitgaven het besparingseffc~t t ~ ~ i n  .en vrc r?ag i r !g  van d e  v e r p l  aatsingsfre- 

quentie niet is vast. te si ellei; v~iiiwege de samenharig tussen de uitgaven 



van verhuizen, woon-/werkverkeer en inkwartieren. Afname bij de m e  

categorie kosten zal vermoedelijk leiden tot toename bij een andere. 

2.3 Funktieduur en produktiviteit 

Met de term produktiviteit in relatie tot het vervullen van funkties in 

een organisatie wordt doorgaans de arbeidsproduktiviteit bedoeld. In de 

Defensie-organisatie heeft de term een wijdere strekking: produktiviteit 

kan daar niet alleen worden gerelateerd aan een enkele funktie maar ook 

aan een loopbaan, aan het door de beroepsmilitair met een bepaalde 

snelheid afwisselend doorlopen van een aantal vredes en parate funkties 

dat leidt tot een zo spoedig mogelijke geschiktheid voor het funktione- 

ren in de oorlogssituatie en tot een ruime indeelbaarheid. In die zin 

kan worden gesproken van een "operationele" produktiviteit. 

Met betrekking tot het aspekt van de arbeidsproduktiviteit is de veron- 

derstelling getoetst dat door de omvang van de funktiewisselingen van 

r'ilitair personeel op vredesfunkties ter garandering van de continuïteit 

meer (burger-)personeel in de formaties nodig is. Het gemiddeld langer 

vervullen van een vredesfunktie zou op grond van deze veronderstelling 

kunnen leiden tot een hogere arbeidsproduktiviteit:de militair kan 

langer op een funktie adequaat funktioneren. Aldus zou een kleiner 

arbeidsbestand nodig zijn. In incidentele gevallen zal inderdaad een 

p r o d u k t i v i t e i t s v e r b e t e r i n g  kunnen optreden maar het is twijfelachtig of 

de bedoelde funktieduurverlenging ten algemene het ver-wachte resultaat 

zal hebben. Voor een groot deel van de vredesfunIctiec geldt in verband 

met funktionalisatie en specialisatie reeds een minimale funktieduur 

van drie jaar. Uit een steekproef in de Haagse regio blijkt de gemiddel- 

de funktieduur voor deze funkties in de categorie officieren op ruim 

3,5 ja.ar te liggen. Daarnaast doet zich in de Defensie-organisatie de 

noodzaak van een inwerkperiode in mindere mate voor dan elders, omdat 

voor de militairen een nieuwe funktie in vele gevallen in het verlengde 

ligt van een eerdere funktie. 

Met betrekking tot het aspekt van de "operationele" produktiviteit in 

relatie tot de Lunktieduur is sprake van het primaat van de ooslogsorga- 

nisatie. Bij toename van het aantal vredesfunkties ten opzichte van 

het aantal parate funkties kan de snelheid van funktiewisselingen toene- 

men, waarbij gezien het bedoeld primaat de duur van het funktioneren 



op vredesfunkties ondergeschikt is. In het nieuwe personeelsbeleid is 

de funktieduur om die reden en vanwege het gesloten personeelssysteem 

geoptimaliseerd en niet gemaximaliseerd. 

2.4 Funktieduur in relatie tot reduktie van de omvang van de Defensie- 

organisatie 

De te verwachten ingrepen in de komende jaren in de personeelomvang van 

de Defensie-organisatie - waarover eerst bij het verschijnen van de 

Defensienota concreet inzicht zal bestaan - kunnen van invloed zijn op 
de funktieduur. Zo zal in geval de redukties bij de krijgsmacht leiden 

tot toename van het aantal vredesfunkties ten opzichte van het aantal 

parate funkties als hierboven aangegeven een beperktere duur van de 

funktievervulling kunnen resulteren. Ook zal krimp in de Defensie- 

organisatie overtolligheid van personeel teweeg kunnen brengen. Alvorens 

tot gedwongen ontslagen over te gaan kan deze overtolligheid worden 

opgevangen door een beperking van de intake, het stimuleren van de 

vrijwillige tussentijdse uitstroom en het bevorderen van de doorstroom 

door de ontslagleeftijd te verlagen. Van deze drie maatregelen brengt 

de laatstgenoemde de meeste kosten met zich mee, die evenwel lager zijn 

dan bij het alternatief gedwongen ontslag. Optredende discrepantie 

tussen kwalitatieve en kwantitatieve opbouw van personeelsbestand en 

funktiebestand kan worden beperkt door te variëren in de funktieduur 

met als mogelijk gevolg bevorderingsvertragingen. Een en ander kan in 

de komende jaren leiden tot aanwending van het instrument van variatie 

van funktieduur voor het zo laag mogelijk houden van de kosten van 

flankerend beleid bij inkrimping van de krijgsmacht. 



3. Samenwerking enlof intepratie tussen krijgsmachtdelen: opleidingen 

3.1 Opleidingskosten 

De operationele taakstelling van de krijgsmacht leidt tot het stellen 

van specifieke functie-eisen voor het militair personeel, waarvoor over 

het algemeen geen civiele opleidingen bestaan. Door Defensie worden 

daarom ca. 3.200 opleidingen verzorgd, variërend in duur van &n of 

enkele dagen tot verscheidene jaren. Van de 55.000 beroeps- en 49.000 

dienstplichtige militairen in werkelijke dienst (die na 14 B 16 maanden 

rouleren) volgen jaarlijks ca. 8.000 beroeps en 40.000 dienstplichtige 

militairen een opleiding. Onder opleidingen worden begrepen alle op ket 

individu gerichte opleidingen of cursussen ter voorbereiding op een 

functie, deeltaak of niveau, dit ter onderscheiding van oefening en 

training gericht op onderdeelsvorming. 

De kosten van de Defensie-opleidingsinspanning bedragen ca. 1.1. miljard 

en omvatten de personele en materiële exploitatie van de opleidingscen- 

tra, uitgaven voor opleidingen die door derden worden verzorgd en inves- 

teringen in infrastructuur en onderwijsleermiddelen. In tabel 2 is 

naast het uitgavenvolume per krijgsmachtdeel voor de jaren 1988 en 1994 

(waarbij geen rekening is gehouden met de in 1990 aangekondigde inkrim- 

ping van de krijgsmacht) ook het aantal verzorgde leerlingweken (aantal 

leerlingen maal opleidingsduur) weergegeven. 

Tabel 2 Opleiding sinspanning Defensie : aantal leerlingweken en uitgavena ) 

leerlingweken 1988 uitgaven 1988 uitgaven 1994 
( X  1000) (in mln e ) (in mln.) 

KM 168 14 J 14 5 
K L  758 794 842 
KLu 9 6 17 3 203 
KMa r 24 14 14 
Totaal 1046 1126 1204 

a) Uitgavenvolume 1994 bij ongewijzigd beleid en bij prijspeil 1988. Voor 
KM en KMar zal door reeds voorziene bezu in ig i~ igsmaa t r ege l en  het uitga- 
venvolume in 1994 naar verwachting gelijk zijn aan het uitgavenvolume 
in 1988. Voor de KLu is het verhoogde uitgavenvolume in 1994 met name 
toe te schrijven aan de externe vliegeropleidingen. Voor de KL is de 
verwachte stijging gebaseerd op de lange termijnplannen KL. 



De berekening van de personele en materigle exploitatiekosten van de in het 

onderzoek beschouwde afzonderlijke opleidingsgangen, -scholen en -instituten 

moest in de meeste gevallen gebaseerd worden op zgn. middensommen, omdat in 

de huidige begrotingsadministratie een adequate kostenregistratie naar 

kostenplaatsen ontbreekt. Als gevolg daarvan kan op centraal niveau binnen 

Defensie het rendement en de doelmatigheid van het opleidingsbeleid slechts 

in beperkte mate worden getoetst. Recentelijk zijn enkele Defensie-werkgroe- 

pen actief om te komen tot de ontwikkeling van onder meer een kostencalcula- 

tiemodel voor managementdoeleinden. 

3.2 Intepratie van opleidinpsgangen (variant A) 

Uit een inventarisatie van 42 opleidingsgangen met potentiele mogelijkheden 

tot verdergaande samenwerking of integratie tussen de krijgsmachtdelen zijn 

conform de taakopdracht een negental opleidingen van operationele, technische 

en administratieve aard met een gezamenlijke uitgavenomvang van 21 mln. in 

beschouwing genomen. Bij twee opleidingen, te weten de horeca-opleidingen en 

de basisopleiding contra-inlichtingen zijn reale mogelijkheden tot integratie 

of samenwerking aanwezig. De daaruit resulterende besparingen kunnen per 

saldo oplopen tot maximaal 1,8 mln. vanaf 1995. Een derde mogelijkheid met 

betrekking tot de rijvaardigheidsopleidingen is bezien in het kader van 

variant B (par. 3.3). Tevens verdient het aanbeveling de integratiemogelijk- 

heden op het terrein van de he l i cop te rv l i ege rop le id ingen  nader te onderzoe- 

ken. 

3.3 Integratie van scholen of opleidingsinstituten (variant B) 

Onderzocht zijn 8 verschillende soorten opEeidingsinstituten/scholen met een 

totale uitgavenomvang van 173 mln.. De mogelijkheden tot concentratie en 

integratie van opleidingsinstituten tussen de krijgsmachtdelen tot 66n 

interservice-opleidingsinstituut blijken binnen de huidige randvoorwaarden 

beperkt te zijn vanwege de specifieke eisen die door de krijgsmachtdelen aan 

de eigen opleidingen worden gesteld. Slechts de geneeskundige opleldingsin- 

stituten (integratie) en de opleidingsinstituten voor opleiders (collocatie) 

bieden mogelijkheden, leidend LOL een netto-besparing op middellange termijn 

van 0 , 4  mln.. Het is zinvol nader onderzoek te verrichten naar samenvoeging 

van de gr ote opleidingccen~ra r r i ~ ~ -  de m i  Lita1.7 e adminlsilrati e en voor de 

intendanco van de KL met ,:c l .  i ;-.l-? S L F ~ O ? ~  iiL?-? 6 e  Q4. 



Het probleem van de specifieke opleidingseisen van de krijgsmachtdelen is 

uiteraard minder groot bij de opleidingsinstituten binnen één krijgsmacht- 

deel. Bij de KL is de opleidingsinspanning over een groot aantal locaties 

verdeeld, bij de KM is de dislocatie geringer (concentratie in Den Helder en 

Amsterdam) en bij de KLu zijn afgezien van de militaire opleidingsinstituten 

vrijwel alle operationele en technische vakopleidingen geconcentreerd !dm- 

hem) . 

In vijf gevallen wordt samenvoeging van opleidingen uitvoerbaar geacht. Het 

betreft bij de KL integratie van het Rij-opleidingscentrum en het Opleidings- 

centrum Aan- en Afvoertroepen, verdere concentratie (fase 2) van de artille- 

rie-opleidingen en integratie van de Koninklijke Militaire School, de Hogere 

Onderofficierenschoo1 en het Technisch Specialisten Opleidingscentrum-Zuid. 

Bij de KLu gaat het om concentratie en integratie van de Luchtmacht Officier- 

school op de locatie Woensdrecht (in plaats van locatie Prinsenbos) en bij 

de KMar om integratie van de School Opleiding Beroepsmarechaussee en de 

School Koninklijke Marechaussee. De netto-besparingen van genoemde mogelij'c- 

heden zullen per saldo oplopen tot ca. 12,5 mln. structureel vanaf 1996. De 

besluitvorming over de twee laatstgenoemde samenvoegingen alsmede over de 

integratie van de geneeskundige opleidingen heeft reeds plaatsgevonden, de 

resulterende besparingen zijn echter nog niet in de meerjarencijfers verdis- 

conteerd. 

Bij alle resterende onderzochte mogelijkheden is sprake van te marginale 

besparingen enlof van een zeer lange terugverdientijd vanwege de omvang van 

de noodzakelijke infrastructurele investeringen op grond van het huidige 

gebrek aan infrastructuur op de beoogde locatie. Dit laatste geldt bijvoor- 

beeld voor de onderzochte collocatie in Den Helder van de technische KM- 

opleidingen. De noodzaak tot nieuwbouw dient echter te worden bezien in het 

licht van de te verwachten herstructurering en reductie van de krijgsmacht 

en een daaruit voortvloeiende vermindering van de behoefte aan infrastructuur 

en herschikking van bestaande infrastructuur. De hierboven aangegeven moge- 

lijkheden van beleidsvarianten A en B tot concentratie en integratie kunnen 

echter wel los van deze ontwikkelingen worden geëffectueerd. Daarbij zij 

opgemerkt dat deze bij de KL zullen leiden tot vrijmaking van een drietal 

kazernes die kunnen worden afgestoten. Op grond van de huidige zgn. franchi- 

se-regeling zullen de baten van verkoop van onroerend goed voor een deel aan 

Defensielde krijgsmachtdelen ten goede komen. In het onderhavige onderzoek 



zijn bij de KM en KLu voorshands geen mogelijkheden onderkend tot afstoting 

van infrastructuur. 

De binnen de huidige randvoorwaarden realistisch te achten mogelijkheden van 

samenvoeging en integratie van opleidingen (varianten A en B) leveren pas in 

L995 per saldo besparingen op die vanaf 1996 structureel ca. 14 mln. zullen 

bedragen, zijnde 7 , 2 %  van de uitgavenomvang 1988 van de onderzochte opleidin 

gen van 195 mln.. De oorzaken van het geringe aantal integratiemogelijkheden 

zijn de grote diversiteit aan hoofdwapensystemen en ondersteunende systemen 

die bij de krijgsmacht in gebruik zijn en de grote mate van functiespeciali- 

satie die daaruit voortvloeit en kan leiden tot langdurige en kostbare 

opleidingen. Standaardisatie en beperking van de verscheidenheid in soorten 

materieel kunnen de mogelijkheden tot integratie en tot doelmatigheidsverbe- 

tering bij de operationele en technische opleidingen vergroten. Eenzelfde 

effect kan worden verwacht van vereenvouding en standaardisatie van het 

grote aantal administratieve procedures in de Defensie-organisatie die thans 

tussen de krijgsmachtdelen aanzienlijk verschillen en op een groot aantal 

functiegebieden tot verschillende functie-eisen leiden en daarmee tot afwij- 

kende opleidingsbehoefte. 

Ook andere mogelijkheden tot doelmatigheidsverbetering zijn bezien overigens 

zonder dat deze om reden van de complexiteit en het ingrijpende karakter 

van deze alternatieven nader zijn uitgewerkt. Het betreft hier onder meer 

integratie van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en het Koninklijk 

Instituut voor de Marine (KIM), integratie van de stafscholen, verdergaande 

privatisering en toepassing van het profijtbeginsel alsmede bekorting en 

opheffing van opleidingen. 

Integratie van de W (waarin de opleidingen voor KL en KLu reeds zijn 

gexntegreerd) en KIM-opleidingen (totale opleidingskosten ca. 74 mln.) zou 

daargelaten de nog niet afgeronde besluitvorming over de wetenschappelijke 

status van deze instituten in de huidige situatie grote infrastructurele 

investeringen vergen tenzij onder invloed ven de internationale ontwikkelin- 

gen de opleidingsbehoefte c.q. het aenbod van leerlingen terugloopt enlof 

infrastructurele voorzieningen vrijkomen. Ook is een variant denkbaar waarbij 

de desbetreffende opleidingen verzorgd worden in een combinatie van uitbecte- 

ding aan civiele insti.tui-en. v4jo.: ~~:ei-.eïisch~ppe1~:i.:jr: :iir~.cierwijs en integratie 

met andere schol.en b i j  Def::::i:,.:.? 



Bij de stafscholen van de drie krijgsmachtdelen is een vorm van integratie 

denkbaar die verder gaat dan de voorgenomen collocatie van deze scholen op 

de vliegbasis IJpenburg. 

Met name door de ontwikkeling van het contractonderwijs zijn nieuwe mogelijk- 

heden ontstaan om opleidingen uit te besteden. Uit eerder ondezoek is geble- 

ken, dat een dertigtal management-, automatiserings-, vaktechnische-, admini- 

stratieve- en algemeen vormende Defensie-opleidingen in beginsel zijn te 

privatiseren. Zolang echter het inzicht in de huidige kosten van interne 

Defensie-opleidingen onvoldoende is om kostenvergelijkingen intern-extern te 

kunnen maken zijn geen conclusies te trekken over de besparingsmogelijkheden 

door privatisering. 

Herinvoering en uitbreiding van het profijtbeginsel tot de leerlingen van 

alle instituten voor de initiele opleiding van beroepsmilitairen in de vorm 

van het vragen van een bijdrage in de kosten overeenkomend met college- 

geld/schoolgeld van overeenkomstige civiele instituten is denkbaar. Bij de 

vervolgopleidingen is bij toepassing van het profijtbeginsel de vergelijk- 

Daarheid van deze opleidingen met bedrijfsopleidingen in de civiele sector 

aan de orde. Bedrijfsopleidingen komen volledig voor rekening van de werkge- 

ver. In beide gevallen is aantasting van de wervin.gskracht van de krijgsmacht 

in het geding. 

Bekorten of opheffen van opleidingen impliceert het aantasten van de huidige 

opleidingsbehoefte. Dit dient te worden bezien in de context van ingrepen in 

de toekomstige taak, structuur en omvang van de krijgsmacht. 



4. Samenwerking enlof integratie tussen krijgsmachtdelen: aanschaffingen 

4.1 Algemeen 

Aanschaffingen vormen bij Defensie te zamen met instandhouding en afstoting 

bestanddelen van het materieel-logistieke proces gericht op het door de 

krijgsmacht onder alle omstandigheden doen beschikken over de benodigde 

materigle middelen. De verwerving van deze middelen geschiedt in het algemeei 

gedecentraliseerd door de krijgsmachtdelen zelf. Binnen de krijgsmachtdelen 

vindt de aanschaf in hoofdzaak centraal plaats. Het algemene beleid en de 

onderlinge afstemming van de verwervingsactiviteiten is een verantwoordelijk- 

heid van de Centrale Organisatie (DG Materieel). In overlegorganen worden 

continu onder meer de mogelijkheden bezien via "single service management" 

(SSM) of "procurement" (SSP) tot doelmatige samenwerking te komen. 

Conform de taakopdracht zijn een vijftal aanschaffingsgebieden met substan- 

tieel begrotingsbeslag onderzocht op mogelijkheden tot kosten- besparing 

door met name verdergaande samenwerking: kantoorautomatisering, kleding, 

voeding, kazerneringsgoederen en reisbureaufunctie. Op grond van de selectie- 

criteria niet-specifiek krijgsmachtdeelgebonden materieel en gebieden met 

resterende potentiale samenwerkingsmogelijkheden vielen onder meer de gebie- 

den onderhoud en herstel, brandstof en munitie af. In tabel 3 zijn voor de 

gekozen gebieden de met de aanschaf gemoeide budgetten voor de jaren 1990 

tlm 1994 weergegeven alsmede het zgn. ijkpunt (netto-uitgaven 1994) waarop 

de kostenbesparingen betrekking dienen te hebben. 

Tabel 3 Begrotingsbeslag en ijkpunt aanschaffingsgebieden (in mln.) 

1990 1991 1992 1993 1994 ijkpunt - - - - -  
kantoorautomatiseringa) 120 120 120 120 120 120 
kleding 202 16 O 256 293 25 9 2 2 0 ~ ) ~ )  
voeding 14 7 145 144 142 139 58b) 
kazerneringsgoederen 6 5 6 1 6 1 6 3 6 3 6 3 
reisbureaufunctie 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 
totaal 575 527 622 659 622 502 

a) Excl. "mainframes" (60 mln.), inclusief randapparatuur en consultancy. 
b) Bij kleding en voeding zijn in afwijking van de heroverwegingsricht- 

lijnen voor de bepaling van hec ijkpunt de inkomsten van resp. 4,1 mln. 
en 81,5 mln. in mindering gebracht op de uitgaven. 

C) Bij kleding is voor de besparing v a n  he-c i j l cpun~  het gemiddelde uitgga- 
venniveau 1989-1994 (=r'l^e~i,. 6e1.a , . I , ~ L  E ~ J - ~  <.a. L, i G L Z L L ~ L L S ~ L G ~  van d- 
eenmalige exLra uir_gé,,i-i i~\- , , Z ~ ~ ~ L - L Z I  ,. a J,: -.-L pi :~~:n! . i jke  ge- 
  echts uitrusting . 



Behalve op samenwerkings- of integratiemogelijkheden zijn de vijf gebieden 

ook onderzocht op andersoortige, technische realiseerbare besparingsmaatrege- 

len. Het proces van de zgn. operationele (middelen-)behoeftestelling stond 

niet ter discussie. Wel is er op grond van doelmatigheidsoverwegingen een 

wisselwerking mogelijk tussen de operationele aspecten en de materiële 

aspecten betreffende de uiteindelijk te stellen eisen. De effecten van de 

besparingsvoorstellen op dat vlak maar ook die in de rechtspositionele sfeer 

zijn waar relevant in de rapportage aangegeven. 

,a tuur Het aanschaffingsgebied kantoorautomatisering en bijbehorende randappa- 

omvat alle activiteiten met betrekking tot de verwerving en instandhouding 

van automatiseringsmiddelen, -programmatuur, -verbindingen, -hulpmiddelen en 

-diensten met uitzondering van "mainframes" en het Defensie Datacommunicatie 

Netwerk. Uitgaande van een globaal geschatte 50150 verdeling van het budget 

van 1 2 0  mln. over middelen en diensten is jaarlijks ca. 60  mln. beschikhaai 

voor aanschaf (38 mln.) en onderhoud (8 mln.) van apparatuur en voor program- 

matuur ( 1 4  mln. ) ,  en ca. 60 mln. voor diensten c.q. inhuur van externe 

deskundigheid in de ruimste zin (consultancy, ontwerp-, programmeer-en 

database deskundigheid, projectmanagement en operating). Samenwerking vindt 

bij kantoorautomatisering slechts in beperkte mate plaats. Op basis van 

indicaties en ervaringsgegevens wordt een structurele besparing van tenminste 

202 op het totaalbudget zijnde ca. 24 mln. mogelijk geacht zonder negatieve 

gevolgen voor de effectiviteit van de Defensie-organisatie. 

Op het gebied van inhuur van externe deskundigheid kan ca. 20% zijnde 12 

mln. worden bespaard door het sluiten van zgn. mantelovereenkomsten met een 

bepaalde groep leveranciers. Deze aanname is gebaseerd op ervaringen met 

deze aanpak bij het CBS en de Informatiseringsbank en incorporeert tevens 

een 1 0 %  besparing op de kosten van het beheer van automatiseringskosten door 

taakstellend budgetteren. 

Op het gebied van de aanschaf van apparatuur kan naar verwachting 20% en 

mogelijk meer worden bespaard mits gekozen wordt voor een gexntegreerde 

projectmatige aanpak. Naast besparende apparatuurgebonden maatregelen zoals 

op het terrein van de apparatuurkeuze zijn ook besparingen mogelijk door 

samenwerking bij de aanschaf door middel van raamcontracten (met afroepbepa- 

lingen) waarin standaardisatie en assortimentsbepaling centraal staan. Door 



een andere wijze van onderhoud aan personal computers en mini-computer 

configuraties valt op de onderhoudskosten ca. 50% te besparen. Ook op de 

programmatuur kan een niet nader gekwantificeerd bedrag worden bezuinigd 

door de rechten op standaardpakketten op het gebied van tekstverwerking, 

spreadsheets, besturingssystemen en dergelijke af te kopen of door met 

licenties te werken. Tenslotte zijn niet nader aan te geven besparingen te 

realiseren door beter gestructureerde research, door het herbezien van de 

relatie opleidingenlinhuur en door betere "supplies". 

4.3 Kledinq 

Om historische maar vooral ook functionele redenen heeft elk krijgsmachtdeel 

eigen kleding. Volledige doorvoering van SSM zal geen noemenswaardige bespa- 

ring opleveren doordat de KL reeds als SSM optreedt voor een groot deel van 

het totale kledingpakket. Structurele besparingen ter hoogte van ca. 6,9 

mln. zijn te bereiken door verdergaande standaardisatie van artikelen (0,s 

mln. alsmede niet nader gekwantificeerde schaalvoordelen) en door het af- 

schaffen van het zgn. dagelijks tenue voor dienstplichtigen (6,4 mln.). 

Genoemde doelmatigheidsmaatregelen reduceren het (saldo-)uitgavenniveau van 

het ijkpunt met 32'. Verdergaande structurele besparingen ter hoogte van 8,2 

mln. kunnen worden gevonden in "onorthodoxe" maatregelen: het uniformeren 

van de normen van verstrekking van kleding aan beroepspersoneel langs de 

lijnen van het KM-gemiddelde (4,3 mln.) en het doen vervallen van de kleding- 

vergoeding beroepspersoneel van 75 gulden (3,9 mln.). Daarnaast zijn kosten- 

besparingen denkbaar in de sfeer van het hergebruik van kleding. Het mobili- 

sabel personeel heeft voor een vervangingswaarde van ca. 450 mln. aan per- 

soonlijke standaarduitrusting (PSU) in bruikleen thuis opgeslagen. Van de 

jaarlijks aan vervangingswaarde van ca. 30 mln. retour aangeboden PSU kan 

ca. 6 mln. geschikt gemaakt worden voor hergebruik. In onderlinge samenhang 

zou de volgende opties bezien kunnen worden: reductie in het licht van de 

veranderde militair-strategische omstandigheden van de omvang van het thuis 

te bewaren PSU-pakket, betaling door de dienstplichtigen van een forfairair 

bedrag voor hun PSU, en intensivering van het hergebruik van kleding. Uitvoe- 

ring van deze technische mogelijke maatregelen zal alleen kunnen geschieden 

in overleg met de betrokken instanties over de rechtspositionele en operatio- 

nele gevolgen. 



Het aanschaffingsgebied voeding en cadi (cantinediensten) behelst de aan- 

schaffing van houdbare en dagverse voedingswaren voor de krijgsmachtdelen. 

Deze activiteiten zijn al grotendeels geconcentreerd bij de KL. Volledige 

samenwerking tussen de krijgsmachtdelen voorzover operationeel mogelijk 

levert dan ook nog slechts een besparing op van 0,2 mln.. Bezien is ook de 

positie van het 119 Levensmiddelendepot. Denkbaar is volledige overdracht 

van de taken van dit depot aan de civiele sector. De nader te kwantificeren 

financiële effecten daarvan dienen te worden bezien in relatie tot de effec- 

ten op de zekerstelling van de beschikbaarheid van tactische voorraden. 

Substantiële besparingen met betrekking tot de voering zijn technisch moge- 

lijk in de inkomstensfeer door versterkte toepassing van het profijtbeginsel. 

Een 14X inkomstenverhoging van 11,5 mln. kan worden bereikt door een verho- 

ging van de cadi-prijzen en een prijsverhoging van maaltijdbonnen van f 6,50 

naar f 7.50 op dagbasis danwel door deze maatregel te combineren met beper- 

king van de aanspraken bij bepaalde dienstverrichtingen op verstrekking van 

maaltijden van rijkswege (om niet). Effectuering van deze maatregelen kan 

in strijd zijn met het binnen Defensie gewenste niveau van personeelszorg en 

dient onderwerp van overleg te vormen in het Georganiseerd Overleg. 

Samenwerking op het gebied van de aanschaffing van kazerneringsgoederen 

(meubels, beddegoed, sportmateriaal e.d.) vindt thans slechts in bepaalde 

mate plaats. Wel geschiedt een belangrijk deel van de bestellingen door 

tussenkomst van het Rijksinkoopbureau (RIB). Door het sluiten van in totaal 

ca. 30 raamcontracten voor alle krijgsmachtdelen kan een structurele reductie 

van ca. 15% op het voor 1 9 9 4  geraamde begrotingsbeslag worden gerealiseerd 

zijnde 9 , 5  mln.. Daaraan is gekoppeld een besparing van 0,3 mln. op de 

voorraden. Het loslaten van het RIB en het rechtstreeks afsluiten van de 

contracten bij de leveranciers betekent nog eens een voordeel van ca. 0 , 9  

mln. per jaar. 
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5 .  Aanschaffing en beheer dienstpersonenautovs 

5.1 Huidige situatie en kosten 

Defensie heeft thans 1291 dienstpersonenauto~s in eigendom en gebruik, 

waarvan 345 met chauffeur (deels met dubbelfunktie). Verwerving en afsto- 

ting geschiedt in SSP door de KL. Gedurende het jaar worden al naar de 

behoefte door de krijgsmachtdelen meerdere bestellingen geplaatst. Het 

telkens "sparen" van deze behoefte en starten van een nieuwe verwervingspro- 

cedure is niet kosteneffectief. Het onderhoud wordt voor het overgrote deel 

uitbesteed aan de dealers. Er is geen inruil maar afstoting via Domeinen. 

Vervanging geschiedt doorgaans op grond van de technische in plaats van de 

economische levensduur. 

Een kostenanalyse op basis van een representatieve steekproef wijst uit dat 

genoemd bestand aan dienstpersonenauto's jaarlijks 29.1 mln kosten gemoeid 

zijn, bestaande uit 22,3 mln vaste lasten (waarvan 15.2 mln. overhead aan 

personeel en infrastructuur) en 6,8 mln variabele kosten. In het doelniatig- 

heidsonderzoek zijn besparingsmogelijkheden onderzocht op enerzijds het 

gebied van verwerving, beheer, onderhoud en afstoting en anderzijds met 

betrekking tot het gebruik van dienstpersonenauto's. De voorstellen van de 

werkgroep kunnen leiden tot besparingen die na enige tijd oplopen tot mini- 

maal 4,l mln., overeenkomend met 14% van de totale kosten. 

5.2 Besparingsmogelijkheden 

Aan de hand van een bedrijfseconomische evaluatie van offertes van enkele 

ieacemaatschappijen en importeurs blijkt dat de mogelijkheid van een afroep- 

contract (met inruil) met een importeur gecombineerd met een beheers- en 

onderhoudscontract of de mogelijkheid van aanschaf door Defensie bij een 

leasemaatschappij die het onderhoud en beheer verzorgt tot besparingen kunnen 

leiden van tenminste 1,5 mln. op jaarbasis. Daarnaast hebben deze onderling 

weinig afwijkende alternatieven een voordelig direkt effekt op de over- 

headkosten van 0,8 mln dat op termijn kan oplopen tot 2,2 mln. De onderzochte 

mogelijkheid van financiering door de leasemaatschappij van de aanschaf is 

vanwege de rentekosten budgettair niet aantrekkelijk. 





6. Vergelijking tussen aanspraken postactieve militairen en burgeramb- 

tenaren 

6.1. Huidige verschillen en kosten 

De aanspraken van postactieven dat wil zeggen gewezen beroeps- en 

dienstplichtige militairen hebben betrekking op uitkeringen in verband 

met invaliditeit/arbeidsongeschiktheid alsmede leeftijdontslag, ouder- 

domspensioen (alleen voor beroepsmilitairen) en weduwenpensioen en 

wachtgelden. Deze aanspraken vastgelegd in afzonderlijke militaire wet- 

en regelgeving vergen jaarlijks een uitgaventotaal van 1,4 miljard. 

De verschillen in aanspraken met het gewezen burgelijk overheidsperso- 

neel liggen voornamelijk op het terrein van invaliditeit in en door de 

dienst ontstaan. De pensioenuitkeringen op dit punt aan ca. 12.000 

gewezen militairen belopen thans jaarlijks ca. 120 mln, hetgeen ca. 30 

mln meer is dan wanneer sprake zou zijn van burgerambtenaren. Daarnaast 

kent de militair binnen de pensioensfeer nog bijzondere aanspraken op 

het gebied van sociale voorzieningen en geneeskundige verstrekkingen 

die op sommige punten wat ruimer zijn dan die voor burgerambtenaren. 

Andere in het kader van de taakopdracht niet uitvoerig aan de orde 

gestelde verschillen betreffen een andere wijze van pensioengrondslagbe- 

rekening (opheffing via harmonisatie van wetgeving zal over 40 jaar 

structureel ca. 5,2 mln opleveren), het niet vóórkomen van een deeltijd- 

regeling in de Algemene Militaire Pensioenwet en het ontbreken van een 

herplaatsingsregeling (met herplaatsingswachtgeld en -toelage). 

Het huidige s c h a d e l o o s s t e l l i n g s p a k k e t  voor militairen bij invaliditeit 

met dienstverband heeft een historische achtergrond. Ver voordat er voor 

burgers een algemene voorziening terzake van arbeidsongeschiktheid 

bestond waren er regelingen voor militairen voortvloeiend uit de bijzon- 

dere risico's in zowel vredes- als oorlogsomstandigheden. Bij burgeramb- 

tenaren is louter sprake van een (economisch) verband met het derven 

van loon. Bij militairen maken niet-loonkundige elementen deel uit van 

het pakket. Naast compensatie voor de verminderde verdiencapaciteit bij 

arbeidsongeschiktheid is er een voorziening voor zwaardere gevallen 

van invaliditeit in de vorm van een "vergoeding" voor de fysieke handi- 

cap en smartegeld, ook als in economische zin van schade geen sprake is. 

Deze bijzondere voorziening, die ook in buitenlandse wetgevingsstelsels 

wordt aangetroffen, vindt haar rechtsgrond niet in de verzekeringsge- 



dachte maar in de opvatting dat de samenleving ten deze een specifieke 

zorgplicht heeft. Beide voorzieningen leiden voor de militairen tot een 

maximaal niveau van 140% van de uitkeringsgrondslag, terwijl de grens 

voor de burgerambtenaar bij 118% ligt. 

6.2 Vertrekpunten 

De vraag is thans of er onder vredesomstandigheden redenen zijn die 

voornoemde verschillen in rechtspositie tussen postactieve militairen 

en burgerambtenaren rechtvaardigen. Voor de beantwoording van deze 

vraag zijn drie vertrekpunten te onderkennen die geleid hebben tot de 

ontwikkeling van vier alternatieve beleidsvarianten: gelijke behanaell~~g 

voor een ieder (variant l), idem tenzij voor militairen sprake is van 

een verhoogd risico (variant 2) en bezien van het militaire pakket 

(zonder overdadigheden) als een arbeidsvoorwaarde van eigen aard met 

het burgerpakket als uitgangspunt en in aansluiting met dat van burger- 

oorlogsslachtoffers (variant 3) met als variant hierop eliminatie van 

een aantal onbillijkheden uit het huidige pakket (variant 4). Bij de 

formulering van de varianten is onderscheid gemaakt ter zake van het 

toelatingscriterium voor dienstinvaliditeit (toelating tot het pakket 

voorzieningen), de samenstelling van het pakket en waar relevant tussen 

beroepsmilitairen en dienstplichtigen. De volgorde van de varianten 

weerspiegelt de mate waarin de huidige aanspraken worden aangetast (van 

zwaar naar licht). Benadrukt zij dat elk van de varianten noodzaakt tot 

wijzigingen in de militaire pensioenwetgeving hetgeen onderwerp van 

overleg dient te zijn met de belangenverenigingen van militairen. 

Daarbij geldt op grond van het huidige experimenteel overlegstelsel het 

overeenstemmingsvereiste.  

Behalve de inhoudelijke verschillen in pensioenwetgeving zijn er ver- 

schillen in de vorm van wetgeving zoals indeling, technische opbouw en 

redactie. Zowel de militaire als de burgelijke pensioenwetgeving zijn 

onvoldoende inzichtelijk geworden. Dit pleit voor harmonisatie 1-29 

wet.geving door deregulering toegespitst op vereenvoudiging, met als 

bijkomend voordeel een verlaging van de uitvoeringskosten. Het in 

samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken aanvatten van 

bedoelde harmonisatie dan wel opst~.:llert van een nieuwe militaire wet 

voor toekomstige ont slagsit~ia r i C S  1)e i i~ ief t  overigens de e f  f ectuerini, var1 

rlén van de ont:wikl<el.de vari ; i i i t  ~ i i  0 1 )  her. .rl.alr. van d e  aarisprake~i r i i e t  .i.ii 



de weg te staan. 

6.3 Gelijktrekking van aanspraken (variant 1) 

Volledig gelijktrekken van de aanspraken van militairen met die van 

burgerambtenaren is gebaseerd op de gedachte dat in strikte zin qua 

verantwoordelijkheid geen onderscheid aan de orde behoeft te zijn tussen 

burgerambtenaren en militairen en binnen de categorie militairen tussen 

dienstplichtigen en beroepsmilitairen, omdat de bijzondere werlcgevers- 

verantwoordelijkheid en de overheidsverantwoordel i jkheid  elkaar dekken. 

In beide gevallen staat tegenover het beroepsrisico in beginsel een 

volledig s c h a d e l o o s s t e l l i n g s p a k k e t ,  waarvan de vormgeving op theoretisch 

juiste en rationele gronden dient te zijn gebaseerd. Deze variant 

inhoudende het schrappen van het criterium voor dienstinvaliditeit met 

voorbijgaan aan verschillen in beroepsrisico's en het voorts aansluiten 

bij de rechtspositie ter zake van dienstongevallen voor ambtenaren 

levert een besparing op van ruw geschat ca. 30 mln. die in verband met 

reeds opgebouwde rechten bij het huidige uitkeringsgerechtigdenbestand 

eerst rond het jaar 2020 zal zijn bereikt. Van dit bedrag komt ca. 90% 

voor rekening van dienstplichtigen die gedwongen aan risicovolle situa- 

ties bloot staan. Denkbaar is de dienstplichtigen anders te behandelen 

dan beroepsmilitairen. 

Uit een oogpunt van deregulering in de zin van vereenvoudiging van 

inhoud en vormgeving van de wetgeving alsmede uit oogpunt van doelmatig- 

heid in de zin van bevordering van inzichtelijkheid, gelijke behande- 

ling en verbetering van de uitvoering is de variant aantrekkelijk. De 

maatschappelijke acceptatie zal evenwel zeer gering zijn. Voorts doet 

de variant tekort aan de bijzondere verantwoordelijkheid van de minister 

van Defensie als werkgever. Bovendien moet rekening worden gehouden met 

een groter aantal claims bij de civiele rechter omdat de bijzondere 

schaderisico's niet adequaat zijn afgedekt. 

6.4 Gedeeltelijke geliiktrekking van aanspraken (variant 2)  

Wordt de verhoogde realisatiekans van het beroepsrisico onder oorlogs- 

en soortgelijke omstandigheden, de andere inhoud van de schade en de 

bijzondere positie van dienstplichtigen benadrukt, dan is het handhaven 

van het huidige criterium voor dienstinvaliditeit voor alleen die 



omstandigheden gerechtvaardigd. In vredestijd is dan geen reden tot 

verschil in aanspraken. In de uitwerking betekent dit een tweedeling, 

waarbij in vredestijd het ARAR-criterium inzake bedrijfsongevallen 

wordt gehanteerd en het pensioenpakket en het pakket ter zake van 

geneeskundige verstrekkingen en sociale voorzieningen bij dienstinvali- 

diteit conform die van variant 3 (of variant 4 )  zijn. Ook in deze 

variant is het denkbaar dienstplichtigen anders te behandelen dan 

beroepsmilitairen door bijvoorbeeld voor dienstplichtigen het huidige 

criterium voor dienstinvaliditeit volledig te handhaven, danwel aan hen 

een hoger toeslagpercentage toe te kennen. 

De omvang van de besparingen bij deze variant houdt ten nauwste verband 

met de nadere uitwerking, in het bijzonder met de keuze van de omstan- 

digheden met verhoogd risico en de instroom in het bestand bij deze 

omstandigheden. Hoe beperkter de keuze hoe meer de besparingsomvang van 

variant 1 wordt bereikt. De maatschappelijke acceptatie en het al dan 

niet afbreuk doen aan de bijzondere verantwoordelijkheid van de minister 

van Defensie zullen eveneens afhangen van de nadere uitwerking. De 

tweedeling is een minpunt waar het deregulering betreft, ten aanzien 

van de doelmatigheid scoort de variant op zich positief maar minder dan 

de varianten 3 en 4. 

6.5. Pakketaanpassing (variant 3) 

Wordt het militair s c h a d e l o o s s t e l l i n g s p a k k e t  gezien als arbeidsvoorwaar- 

de van eigen aard dan blijft een "oorzakelijk of verergerend" verband 

met de uitoefening van de militaire dienst als toelatingscriteriurn in 

principe overeind zonder verschil tussen dienstplichtigen en beroepsmi- 

litairen. Wel kan dit criterium verder worden aangescherpt, de systema- 

tiek van het pakket worden verbeterd en inzichtelijker gemaakt en het 

pensioenpakket meer afgestemd op dat van burgerambtenaren in de volgende 

zin: bij loonderving verhoging van het pensioen met 18% van de uitke- 

ringsgrondslag bij arbeidsongeschiktheid, bij dienst in va li dit ei^ r ~ ~ a ~ e -  

ring van smartegeld aan een vast bedrag afhankelijk van de mate van 

invaliditeit, opheffing van de materiële verschillen ter zake van de 

sociale voorzieningen ten opzichte van de AAW en verwijzing ter zake 

van de geneeskundige verstrekking naar (1% algempne voorzieningen. In 

het bijzonder door het toekenri1.r; ban >imrtegcld blijft het verscl-il!. met 

burgerambtenaren ook voor o v e ~  eenlcurris tige situaties gehandhaafd. 



De nieuwe systematiek van smartegeldtoekenning leidt tot hogere uitgaven 

( te weten 14 mln. bij beroeps en 6,5 mln. bij dienstplichtige militai- 

ren). In totaliteit leidt de variant voor beroepsmilitairen tot een 

kostenstijging van ca. 11 mln. en voor dienstplichtigen tot een kosten- 

daling van ca. 21 mln., hetgeen per saldo resulteert in een relatief 

geringe besparing van ca. 10 mln.. De pakketaanpassing zal naar verwach- 

ting niet leiden tot noemenswaardige afbreuk aan de bijzondere verant- 

woordelijkheid van de minister van Defensie en scoort hoog uit oogpunt: 

van deregulering. Van de vier ontwikkelde varianten zal deze variant op 

de lange termijn de grootste bijdrage kunnen leveren aan verhoging van 

de doelmatigheid als eerder aangegeven. 

6.6. Pakketaanpassing conform wetsontwerp Van Diike (variant 4) 

De vierde ontwikkelde variant is de minst ingrijpende. Het toelatings- 

criterium blijft ongewijzigd, eliminatie van verschillen tussen militai- 

ren en burgerambtenaren is niet aan de orde, de pakketaanpassing heeft 

alleen tot doel de aanspraken van militairen en burgeroor iogs lach tof fe rs  

dichter bij elkaar te brengen door aanpassing conform het wetsontwerp 

Van Dijke van het pensioenpakket ter zake van invaliditeit met dienst- 

verband. Dit moet leiden tot billijker uitkomsten in bepaalde situaties. 

De aanpassingen betreffen verlaging van de maximumberekeningsgrondslag, 

introduktie van samenloop- en anticumulatiebepalingen, een andere 

berekeningswijze van het smartegeld en introductie van de zgn. inhouding 

in het bruto-netto trajekt. 

De besparingen voortvloeiend uit genoemde aanpassingen zijn gering: 3 .?i 

4 mln. over ca. 30 jaar. Geen afbreuk wordt gedaan aan de bijzondere 

verantwoordelijkheid van de minister van Defensie. De huidige situatie 

blijft grotendeels gehandhaafd, derhalve is slechts in bescheiden mate 

sprake van deregulering. Wel levert de variant op korte termijn een 

grote bijdrage aan de doelmatigheid. 
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