
2022D39429 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de Staatssecretaris van Defensie over de Personeelsrapportage 
midden 2022 (Kamerstuk 36 200 X, nr. 4). 

De voorzitter van de commissie,
De Roon 

De adjunct-griffier van de commissie,
Goorden 
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Nr Vraag 

1 Hoe staat de afname van de instroom van militairen in verhouding 
tot de toegenomen belangstelling en toename van aanmeldingen 
in maart na de inval in Oekraïne? 

2 Zijn er ten tijde van de toegenomen belangstelling voor Defensie in 
maart vacatures (op maat) bij gekomen? Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, hoeveel? 

3 Zijn er indicatoren die aangeven waardoor de afname van de 
instroom en de toename van de uitstroom tot stand zijn gekomen? 
Zo ja, welke? Zo nee, wordt dit nog onderzocht? 

4 Klopt het dat er op dit moment geen gebruik gemaakt wordt van 
automatisering om taken van personeel over te nemen? 

5 Wat verklaart de aanzienlijke daling van militairen in opleiding 
(–8.3%)? 

6 Wat zijn de inschattingen qua personeelsbeleid met betrekking tot 
vergrijzing, aangezien een heel groot deel van het burgerpersoneel 
van Defensie ouder is dan 55 jaar? 

7 Hoe verhouden de vertrekintenties van midden 2022 zich tot de 
vertrekintenties van de afgelopen drie jaar? 

8 Hoe verklaart u het sinds mei 2022 sterk gestegen ziektepercen-
tage, waar dat de jaren ervoor – midden in coronatijd – stabiel 
bleef? 

9 Hoe verhoudt de uitspraak «Dit streefcijfer is erop gericht eerder 
talent te detecteren» zich tot het aantrekken van mannelijk talent? 

10 Hoe verklaart u dat er 93 mannen en maar 4 vrouwen in de 
militaire toplaag zitten? 

11 Hoeveel mannen zijn het afgelopen jaar bevorderd binnen de 
generaalsrangen? 

12 Welk percentage recruten zijn er in het eerste halfjaar van 2022 
uitgevallen tijdens de Algemene Militaire Opleiding (AMO)? 

13 Hoe verklaart u de verhoogde uitstroom onder reservisten? 
14 Hoe verklaart u de sterk stijgende inhuur bij DMO/DOSCO, terwijl 

de overige krijgsmachtdelen gelijk blijven? 
15 Wordt er werk gemaakt van een Defensity College locatie in 

Noordoost-Nederland?
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