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Inleiding

Bij brief van 2 november 1989 (21 300 hfdst. X, nr. 14) werd u het
advies nr. 16 van de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht (MRK)
aangeboden over de «Verhouding burger– en militair personeel».
Met deze brief geef ik thans mijn reactie op dit advies. De inhoud heb ik
met de deelnemers aan het georganiseerd overleg besproken.
De MRK is gevraagd hoe, gegeven het verschil in rechtspositie,
eventuele spanningen tussen burger– en militair personeel kunnen
worden voorkomen. Het gaat hier om een weerbarstige materie die door
haar vele emotionele aspecten niet gemakkelijk is te objectiveren.
Niettemin heeft de MRK een welkome poging ondernomen om de
problematiek in kaart te brengen. De MRK constateert dat er inderdaad
spanningen bestaan tussen burger– en militair personeel. De door de
MRK bedoelde spanningen treden in die organisatiedelen op, waar
burgers en militairen hetzelfde (soort) werk doen.
De raad stelt vast dat de spanningen onder beide categorieën
personeel bestaan, maar het sterkst beleefd worden door het burgerper–
soneel. De problemen liggen in de emotionele sfeer, blijven veelal latent
dankzij goede persoonlijke verhoudingen, maar zijn voortdurend
aanwezig. Voor het betrokken personeel zijn deze emoties deel van hun
arbeidsbeleving. Daarom, en uit een oogpunt van goede bedrijfsvoering,
vind ik dat toch het nodige moet worden gedaan om de zich voordoende
spanningen te verminderen en waar mogelijk te elimineren.
Zoals gesteld zal ik de nodige maatregelen treffen. Daarbij wil ik mij
echter wel richten op dat wat ook te verwezenlijken is. Gezien de aard
van de materie is het niet mogelijk gebleken de problemen ondubbel–
zinnig te definiëren en te verklaren. Daarom maak ik onderscheid tussen
die factoren die kunnen worden beïnvloed en die, welke nu eenmaal tot
het defensie-eigene behoren zoals blijvend structurele verschillen tussen
het militaire en burgerpersoneelbeleid.
Het personeelbeleid is erop gericht aan beide categorieën personeel in
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gelijke mate recht te doen. Mede door de bijzondere taak van Defensie
kan dit wel op een voor militairen en burgers gelijkwaardige, maar niet
op gelijke wijze. Ondanks de aanzienlijke veranderingen die de laatste
jaren vooral in het militaire personeelbeleid zijn aangebracht om
onnodige verschiüen weg te nemen - waaronder het wegvallen van een
min of meer gegarandeerde bevorderingsgang –, zullen er ook in de
toekomst verschillen blijven. De MRK merkt op dat beide categorieën
personeel aan plausibele verklaringen voor (de aard van) zulke verschillen
«geen boodschap» hebben. Een dergelijke houding betreur ik. Burger of
militair bij defensie is het gevolg van een eigen keuze. Het spreekt
daarbij vanzelf dat elke keuze haar voor– en nadelen heeft.
De carrièrevooruitzichten van burgerpersoneel in het algemeen zullen
ook bij verdere verbeteringen niet gelijk kunnen zijn aan die van het
militaire personeel. De opbouw van het burgerfunctiebestand, maar ook
de geringere mogelijkheden voor een gestructureerd loopbaanbeleid met
planmatige (horizontale en verticale) doorstroming, zijn daar debet aan.
Wel zijn er mogelijkheden aanwezig tot geleidelijke verbetering in de
opbouw van het functiebestand in de lagere schalen. Deze worden ook
benut. Een realiteit blijft echter, dat Defensie verhoudingsgewijs veel
burgerfuncties in de lagere schalen kent omdat het merendeel van de te
verrichten werkzaamheden op uitvoerend niveau ligt. De oorzaak van de
onvrede die de MRK constateert over het feit dat ca 75% van het burger–
personeel functies in de schalen 1 t/m 5 bekleedt, kan door mij dan ook
niet worden weggenomen. Vergeleken met overheidspersoneel bij
uitvoerende diensten elders, verkeert het burgerpersoneel bij Defensie in
dit opzicht niet in een bijzondere positie.
De MRK richt zich in zijn advies vooral op het wegnemen van emoties bij
burgerpersoneel, hoewel ze ook bij militairen bestaan. Met deze keuze
van optiek heb ik geen moeite, omdat zij een belangrijk deel van het
probleem duidelijk belicht, namelijk het «cultuurprobleem». Veel burgers
voelen zich volgens de MRK «gedomineerd door de militaire cultuur en
behandeld als tweederangs werknemers, aan wie weinig aandacht wordt
geschonken».
Er is inderdaad sprake van een sterk ontwikkelde militaire cultuur, die
overigens per krijgsmachtdeel verschilt. Deze cultuur, zo constateert de
MRK, onderscheidt zich van wat door burgers als vanzelfsprekend wordt
ervaren door o.a. de volgende kenmerken: de saamhorigheid als groep,
over de grenzen van functies en diensten heen; het nadrukkelijke gevoel
voor hiërarchieke verhoudingen; de stijl van leidinggeven gebaseerd op
opdrachten en bevelen in plaats van op een omschrijving van taken en
verantwoordelijkheden. Het bestaan van een «esprit de corps» acht ik
functioneel voör de militaire taakuitoefening in vooral operationele
functies. Zij mag er echter niet toe leiden dat burgers buitenstaander
worden in hun eigen organisatie. In niet-operationele functies, waar
burgers en militairen veelal nauw samenwerken, dienen militairen
daarom de beginselen van de moderne bedrijfsvoering te laten preva–
leren. Daarbij zullen burgers er goed aan doen te accepteren dat zi] aan
die bijzondere, gegroeide saamhorigheid nooit op dezelfde manier deel
zullen hebben. Het gaat niet aan dit op te vatten als achterstelling.
Voor zover het gevoel gedomineerd te worden, ontstaat of versterkt
wordt door een gebrek aan burgers in leidinggevende functies - vooral
bij uitvoerende diensten - zie ik mogelijkheden voor een geleidelijke
verandering. Ik kom daarop terug bij de aanbevelingen.
De aanbevelingen
Harmonisatie en gelijkwaardigheid
Het bestaan van een spanningsveld, zoals geconstateerd door de MRK,
wordt door mij onderkend. Ter oplossing daarvan sta ik een tweesporen–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 300 X, nr. 55

beleid voor. Enerzijds zal mijn beleid erop gericht zijn oorzaken voor
spanningen tussen burgers en militairen weg te nemen. Anderzijds zal ik
meer dan tot dusver het beleid richten op het verhogen van de weder–
zijdse acceptatiegraad ten aanzien van gerechtvaardigde verschillen.
Tegen deze achtergrond heb ik de aanbeveüngen van de MRK in
beschouwing genomen.
De MRK beveelt aan de harmonisatie van het personeelbeleid voort te
zetten door op langere termijn de personeelsdirecties binnen het Direc–
toraat-Generaal Personeel te formeren naar beleidsonderwerp in plaats
van naar personeelscategorie. Voor de korte termijn zou meer aandacht
aan het carrière-perspectief van het burgerpersoneel moeten worden
besteed. In het algemeen wordt aanbevolen dat zowel beleidsmakers als
leidinggevenden aan beide categorieën evenveel aandacht schenken.
De harmonisatie van het burger– en militair personeelbeleid wordt ook
door mij in de toekomst zoveel mogelijk bevorderd. De begrenzing
hiervan vindt zijn grondslag in de noodzaak tot het handhaven van die
verschillen die samenhangen met de specifieke inzet van beide catego–
rieën personeel. Deze begrenzing is, zoals u bekend, recent opnieuw
gedefinieerd in de Grondslagen en hoofdlijnen voor het Defensie-perso–
neelbeleid van februari 1990. Binnen dat kader wil ik, door een zo groot
mogelijke wederzijdse afstemming, onnodige verschillen voorkomen of
geleidelijk elimineren. De harmonisatie komt het duidelijkst tot zijn recht
bij de uitvoering van het beleid. Op dat gebied zijn, in de tijd tussen de
advies-aanvraag en het verschijnen van het MRK-advies, reeds struc–
turele maatregelen getroffen die de integratie van beide categorieën
personeel bevorderen. Sinds 1 januari 1988 worden de uitvoerende
bevoegdheden voor het burgerpersoneel, evenals dat voor het militaire
personeel reeds het geval was, door de krijgsmachtdelen zelf uitge–
oefend. Ook zijn in 1989 taken op het gebied van functiewaardering en
formatiebeheer overgedragen van het Directoraat-Generaal Personeel
naar de krijgsmachtdelen. De uitvoering van het beleid voor zowel militair
als burgerpersoneel bevindt zich daardoor in één hand. Zowel dat feit
zelf als het effect ervan op de uitvoering, zullen gevoelens van achter–
stelling bij het burgerpersoneel kunnen verminderen. Deze decentrali–
satie was een belangrijke voorwaarde voor een horizontalisering van het
Directoraat-Generaal Personeel. De eerste resultaten van de decentrali–
satie zijn positief. Nadat de vigerende reorganisatie in formele zin is
voltooid, zal ik dan ook voorbereidingen treffen voor de horizontalisering
van genoemd directoraat-generaal.
Overigens moet worden opgemerkt dat de harmonisatie van het defen–
siepersoneelbeleid en daarmee de gelijkwaardige aandacht voor beide
categorieën personeel wordt belemmerd doordat ik voor het burgerper–
soneel niet over bevoegdheden beschik gelijkwaardig aan die voor het
militair personeel. Het arbeidsvoorwaardenbeleid voor burgerpersoneel
wordt immers vastgesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. Dit
geschiedt als onderdeel van het collectief beleid voor het gehele rijks–
overheidspersoneel. Dat beleid kan per definitie niet worden afgestemd
op specifieke defensiebehoeften. In de praktijk kan daarom het streven
naar harmonisatie verstoord worden door bovendepartementale regel–
geving. Ik zal daarom met de minister van Binnenlandse Zaken over een
interdepartementale herschikking van personele bevoegdheden spreken.
In de praktijk van genoemde decentralisatie van het formatiebeheer
worden duidelijker dan voorheen de nadelen voelbaar van het naast
elkaar bestaan van verschillende functiewaarderingssystemen. Ik wil dan
ook laten onderzoeken of Defensie erbij gebaat is voor militaire en
burgerfuncties dezelfde waarderingsnormen te hanteren. Dit heeft
overigens geen invloed op het bezoldigingsbeleid.
Ik deel de mening van de MRK dat niet alleen door beleidsmakers
maar ook door leidinggevenden in gelijke mate aandacht aan beide
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categorieën personeel moet worden geschonken. Leidinggevenden burgers en militairen - vervullen een sleutelrol in het tot stand brengen
van groepsbinding rond een gemeenschappelijke taak, dwars door de
scheidslijnen van categorale verschillen heen. De krijgsmachtdelen zullen
aan dit probleem aandacht besteden door in hun satisfactieonderzoeken
voortaan ook het burgerpersoneel te betrekken.
Zoals eerder gesteld zullen de carriéremogelijkheden van burgerper–
soneel in het algemeen ook bij verbetering nooit gelijk kunnen zijn aan de
carrièremogelijkheden van het militaire personeel. Het treffen van
maatregelen voor de korte termijn die speciaal gericht zijn op het
vergroten van carriéremogelijkheden voor burgerpersoneel, acht ik gelet
op de gewijzigde bevoegdheidsstructuren niet nodig. De krijgsmacht–
delen hebben nu de personele mogelijkheden om een, bij de eigen
bedrijfsvoering passende, invulling te geven aan loopbaanbeleid en
kwalitatieve verbetering van het functiebestand voor burgerpersoneel.
Ik meen dat met het bovenstaande in ruime mate wordt voldaan aan
de aanbeveling van de MRK, dat de integratie van burger– en militair
personeel dient te worden voortgezet. In dat verband is het bovendien
van belang op te merken dat, waar het de integratie van het overleg
betreft, in voorkomend geval op onderdeelsniveau als door onderdeels–
overlegorganen en dienstcommissies gezamenlijk wordt vergaderd.
Op krijgsmachtdeelniveau is de overlegstructuur mmiddels verbeterd,
doordat elk krijgsmachtdeel - en de Centrale Organisatie - sinds april
1989 een eigen Bijzondere Commissie voor Burgerpersoneel kent.
Nieuwe perspectieven met het oog op samenwerking biedt het feit dat
sinds 1 januari 1990 alle belangenverenigingen voor militairen zijn
aangesloten bij een centrale voor overheidspersoneel. Tenslotte verwacht
ik binnen afzienbare tijd mogelijkheden om ook op centraal niveau
gezamenlijk te vergaderen, wanneer beide overlegorganen op dezelfde
wijze zijn gestructureerd.
Verdeling en toewijzing militaire en burgerfuncties
De MRK heeft in zijn advies enkele aanbevelingen gedaan over de
verdeling van militaire en burgerfuncties in de defensie-organisatie en
over het toewijzingsbeleid. De MRK stelt dat functies die in het huidige
toewijzingsbeleid a priori zijn gereserveerd voor militairen die zijn
bestemd voor het vervullen van functies in de oorlogsorganisatie,
alsmede de functies waarmee thans een evenwichtige vaar/walver–
houding en een evenwichtige roulatie buitenland wordt gerealiseerd,
moeten worden beschouwd als burgerfuncties waarvoor op grond van
bepaalde beleidsoverwegingen ook militairen in aanmerking (kunnen)
komen. In die lijn zouden volgens de MRK in het bijzonder functies bij de
centrale organisatie (met uitzondering van de meeste functies bij de Chef
Defensiestaf) en bij de Directies Personeel, Materieel en Economisch
Beheer van de krijgsmachtdelen als burgerfuncties kunnen worden
aangemerkt, zij het dat deze in verband met de noodzakelijke militaire
expertise, alnaar gefang het takenpakket van de desbetreffende afdeling,
voor een bepaald percentage voor militairen kunnen worden gereser–
veerd.
In beginsel sta ik achter deze aanbeveling. Wel wil ik onderscheid
maken tussen het reserveren van functies voor militairen die zijn
bestemd voor het vervullen van een functie in de oorlogsorganisatie, en
reserveringen op grond van andere beleidsoverwegingen.
Mijn uitgangspunt is namelijk dat in vredestijd voldoende gekwalifi–
ceerd personeel aanwezig moet zijn om de oorlogsorganisatie te kunnen
vullen. Dit kan het in de praktijk nodig maken dat op bepaalde niet strikt–
militaire functies uitsluitend militairen worden geplaatst. Dit is ook het
standpunt dat is vastgelegd in de inmiddels tot stand gebrachte
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«Regeling inzake het aanmerken van functies als organieke militaire of
burgerfuncties». Jaarlijks zal ik aangeven hoeveel functies op grond van
genoemd uitgangspunt moeten worden gereserveerd voor militairen. In
het verlengde daarvan kan ik mij zonder meer vinden in de aanbeveling
van de MRK dat de plaatsing van een militair op een burgerfunctie
desgevraagd beargumenteerd moet worden. Dit is overigens, ook in
geval van bezetting van een militaire functie door een burger, reeds de
praktijk. De MRK beveelt tevens aan, dat van alle functies die wat aard
en eisen betreft niet noodzakelijkerwijze door een militair moeten worden
vervuld, moet worden vastgesteld welke militaire rang en welke burger–
schaal daaraan verbonden zijn. Ook hiermee ben ik het eens. Hetzelfde
geldt voor de aanbeveling van de MRK, te vermijden dat werksituaties
ontstaan waar bij voorbaat is vastgelegd dat een militair de chef is en
een burger de plaatsvervanger. De MRK ziet meer in een c.q.-systeem
(één van beide functies wordt door een militair vervuld). Op deze
oplossmg zal ik de aandacht van de Chefs van Staven vestigen. Tenslotte
ben ik het eens met de aanbeveling van de MRK burgerfuncties die in
crisis– en oorlogsomstandigheden bezet moeten blijven, in principe niet
door militairen of burgers met een mobilisabele functie in de oorlogsor–
ganisatie te laten vervullen. Hiervoor bestaan echter de nodige
regelingen, die dan ook reeds een bijdrage aan de vermindering van de
door de MRK gesignaleerde spanningen zouden moeten leveren.
Acceptatie en verschillen
Ik deel het oordeel van de MRK dat het aanbeveling verdient in
situaties waarin burger– en militaire ambtenaren met elkaar moeten
samenwerken, zowel het militair personeel als het burgerpersoneel bij de
werving, introductie, tewerkstelling en verdere vorming gedegen over
elkaars (rechts)positie en culturele achtergrond te informeren. Vanuit de
gedachte dat informatie een noodzakelijke voorwaarde is voor accep–
tatie, is het geboden burgers en militairen over en weer te informeren
over elkaars (rechts)positie, cultuur en ontwikkelingen op personeels–
gebied. Voorzover de opleidingen, vooral voor militaire en burgerleiding–
gevenden, daarin nog niet voorzien zal de Directeur-Generaal Personeel
erop toezien dat deze opleidingsdoelstelling alsnog gestalte krijgt.
Tevens zal hij onderzoeken of en op welke wijze de informatievoorziening
op het gebied van personeelbeleid aan het personeel in het algemeen
verbeterd kan worden. Het structureel voorbereiden van militairen op
leiding geven aan burgers, past in mijn algemene streven naar kwaliteits–
verbetering van het management bij Defensie. Voor beide categorieën
geldt in gelijke mate dat de bedrijfsvoering bij Defensie vraagt om
vaardigheid in het delegeren zowel als het nemen van verantwoorde–
lijkheid en om het kunnen aandragen van initiatieven zowel als het stimu–
leren daartoe. Aangezien deze eisen voortdurend in belang toenemen,
blijft veel aandacht voor de opleiding noodzakelijk. Voor een optimaal
effect acht ik het essentieel dat burgers en militairen hun training in
leidinggeven en management zoveel mogelijk gemeenschappelijk
ontvangen. Daarmee is de afgelopen jaren op verschillende niveaus met
succes een begin gemaakt.
De Directeur-Generaal personeel zal ervoor zorgdragen dat deze lijn
wordt voortgezet. Onder meer om een objectieve waardering van deze
voornemens mogelijk te maken zullen één of meer burgerambtenaren in
de staf van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht worden opgenomen.
Tenslotte
In de inleiding heb ik al gesteld dat het in de verhouding burger-militair
bij Defensie om een moeilijk toegankelijke materie gaat, omdat de
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irrationele en emotionele aspecten ervan de objectivering van de proble–
matiek belemmeren. Niettemin brengt het advies van de MRK mij ertoe
een aantal beleidsmaatregelen te ontwikkelen die erop gericht zijn, in
samenspraak met de betrokken categorieën personeel, de nu nog
aanwezige spanningen te verminderen. Waar het om gaat is, dat het
besef ontstaat dat èn burgers èn militairen voor Defensie onmisbaar zijn.
Een goed defensieprodukt behoort het resultaat te zijn van een samen–
werking die zijn grondslag vindt in wederzijds respect en begrip voor
onvermijdelijke verschillen.
De Minister van Defensie,
A. L. ter Beek
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