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Geachte ,

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

mr. G.E./ . van Craaikamp
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Bestuursstaf
Directie Communicatie

Bij beantwoording, datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van 
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Dienstencentrum Juridische Dienstverlening, Commissie 
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het 
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.

Op 24 november 2022 heeft u een verzoek ingediend waarbij u verwijst naar de 
Wet open overheid (Woo). U vraagt om een overzicht van aantallen 
defensiemedewerkers die in de afgelopen 5 jaar na een formele waarneming zijn 
bevorderd op die functie die zij voorheen hebben waargenomen.

lal,

Onze referentie
BS2022030938

Locatie 
Den Haag - Plein- 
Kalvermarktc. 
Kalvermarkt 32 
's-Gravenhage

Datum
Betreft

Besluit
Ik besluit bijgaand overzicht openbaar te maken. In het overzicht is, zoals met u 
besproken, onderscheid gemaakt in burgerpersoneel (BP) en militair personeel 
(MP), de duur van de waarneming en de tijd die ligt tussen de beëindiging van de 
waarneming en de plaatsing/bevordering.
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Contactpersoon
J. Kuiper 
Woo-coordinator

Bijlagen
1

Postadres
Kalvermarkt 38
2511 CB 'S-GRAVENHAGE
MPC 58B

De Minister van Defensie 
voor deze
De Secreraris-Gei

2-'*! -2o22
Woo-besluit overzicht cijfers waarneming functies en 
bevordering



Totaal BP
MP

Totaal MP
Eindtotaal

Contractsoort 
BP

Overzicht aantallen defensiemedewerkers die, in de afgelopen 5 jaar, na een 
formele waarneming, worden bevorderd op de functie die zij voorheen hebben 
waargenomen.
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