Reactie ministerie van Defensie
Defensie bestudeert de uitkomsten van het onderzoek, maar dat er zorgen zijn onder het personeel is
bekend. Wij onderzoeken dat zelf ook. De tientallen jaren van bezuinigingen hebben hun tol geëist. In de
afgelopen regeerperiode is echter bijna 900 miljoen aan de defensiebegroting toegevoegd om het tij te
keren. Dat betekent dat op dit moment wordt geïnvesteerd in het weer op orde brengen van de
krijgsmacht. Dat kost tijd en dat is niet meteen merkbaar op de werkvloer. Het is ook evident dat er in
een volgende regeringsperiode meer geld moet naar Defensie, om dit voort te zetten.
Vertrouwen
Herstel van vertrouwen is belangrijk en daar werken we aan. Op dit moment vinden bijvoorbeeld
voorlichtingssessies in het land plaats om het personeel te horen over hun zorgen en uitleg te geven over
hun arbeidsvoorwaarden. Defensie wil zo snel mogelijk met de bonden weer om de tafel om te komen
tot een arbeidsvoorwaardenakkoord, waarbij toekomstperspectief centraal staat.
Munitie
Er is nu geen sprake van tekorten van munitie bij missies. Defensie houdt gescheiden voorraden aan,
enerzijds voor inzet en anderzijds voor opleiden en trainen. Hierbij hebben missies altijd voorrang. Om
de tekorten van de afgelopen jaren op het gebied van opleiden en trainen terug te dringen wordt
momenteel extra geïnvesteerd. Hiermee brengt Defensie de inzetvoorraden weer op peil. De effecten
van de extra middelen zijn echter niet onmiddellijk voelbaar. Dit kost tijd.
Materieel
De problematiek van de inzetbaarheid van het materieel is niet nieuw. Hiervoor is herhaaldelijk door de
top van defensie aandacht voor gevraagd. Met behulp van opeenvolgende verhogingen van de defensieuitgaven oplopend tot ongeveer 870 miljoen euro structureel kan in 2020, de basisgereedheid van de
krijgsmacht de komende jaren op orde worden gebracht. Het duurt echter nog een aantal jaren voordat
alle effecten daarvan op de operationele werkvloer daadwerkelijk voelbaar zijn. Ook de komende jaren
zal er fors geïntensiveerd moeten worden. Het gaat daarbij om het versterken en tegelijkertijd het
vernieuwen van de krijgsmacht. Dit heeft kabinet ook uiteen gezet in het kader van een meerjarig
perspectief voor de verdere versterking van Nederlandse Krijgsmacht.

