
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

www.defensie.nl

Geachte ,

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

neraal.

mr. G.E.A.'van Craaika

X
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Bijlagen
2

Bi} beantwoording, datum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden.

Naar aanleiding van een eerder verzoek van u op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur is reeds een overzicht van diverse uitgekeerde vergoedingen en 
toelagen over de jaren 2015 tot en met 2019 openbaar gemaakt. Op openbare 
informatie is de Woo niet van toepassing. Dit besluit en de bijbehorende bijlagen 
(document 1) stuur ik u voor de volledigheid op.

Per e-mail heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van 
de Wet open overheid (Woo). De behandeling van uw verzoek is op 2 januari jl. 
aan u bevestigd. U vraagt naar een overzicht van de ontvangen toelagen en 
vergoedingen binnen het Korps Mariniers over de jaren 2015 tot en met 2021.

Onze referentie
BS20230Q3588

Datum
Betreft

De Minister van Defensie 
voor deft

 
@mindef.nl

Besluit
In antwoord op uw verzoek is een soortgelijk overzicht gegenereerd van de 
ontvangen toelagen en vergoedingen binnen het Korps Mariniers over de jaren 
2020-2021 (document 2). Dit document maak ik volledig openbaar.

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

Belanghebbenden kunnen binnen zes wekM na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van 
Defensie. Het bezwaarschrift dient te wordïn 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.o»
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Bestuursstaf
Directie Communicatie

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

Contactpersoon
Kap mr. R.J. Stap 
Woo-functionaris

IO-1-2c>23
Besluit op uw Woo-verzoek



Docnr. 1
Ministerie van Defensie

> Retouradres Postbus 20701 2500 F;S Den Haag

P}ein-:<3’>ef fnarktcomplex

12 NOV 2020

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In antwoord op uw verzoek treft u gevoegd bij dit besluit overzichten over de 
jaren 2015-2019 aan die de verzochte informatie inzichtelijk maken. Ik besluit 
deze overzichten hierbij openbaar te maken. Mocht u naar aanleiding van de 
overzichten vragen hebben, dan kunt u die vanzelfsprekend stellen aan de Wob 
functionaris.

Bestuursstaf
Directie Conimsinicatie

Op 17 september ji. diende u op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) een informatieverzoek in. U verzoekt informatie over 18 verschillende 
toelagen en vergoedingen die actief dienende militairen kunnen ontvangen in 
verband met verrichte werkzaamheden. Meer specifiek verzoekt u de bedragen 
aan vergoedingen en toelagen te vernemen die zijn uitgekeerd aan (personeel 
van) verschillende onderdelen van de Koninklijke Marine, in concrete Korps 
Mariniers, grote -, kleine bovenwatereenheden en onderwatereenheden. U 
verzoekt uitsplitsing van de uitgekeerde vergoedingen en toelagen naar categorie 
(manschappen, onderofficieren en officieren).

Belamjhebben.dsn kunnen binnen zèb weken na bekendmaking van riit besluit hezwa-ar indiensn bij de Minister 
van Defensie'. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Dienstencentrum Juridische Dienstvêrléning. 
Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3559 AA utrecht Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend, een dagteken.;,ng bevatte,'i en van de .haam en .het adres van de indiener ziiii voorzien. U'.t het 
bezwaarschrift .moet duidelijk blijken tegen welk besluit en c-p we'ke gronden bezw-aar vrordt -gemaakt.

Contactpersoon
mr. Ak.Ci.M. Eberiiarte.-

Datum
Onderwerp Beslissing op uw Wob verzoek, uw ref. DLSA_ F_.KM..555

Kalvermarkt 32 
Postbus 207G1
2530 tS Den H.aa-g 
ww.v.■defensie, ni

Onze referentie
S5?0.>0 022 757

Hoogachtend,
De Minister van Defensie 
voor deze
De Secretaris-Generaal,

c.; beantwoording datum,
onze referenda sn onderwerp 
vermelden.Geachte ,

’ 

@minde.Ln!

C..--- Tnr. G.E.X. van Craaikam;



Totaal Officier

Manschap

Uitbetaalde toelagen Korps Mariniers (OEM)
De gemiddelde formatiesterkte en bezetting over deze periode was 2.060 en 1.710 VTEn.

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal Manschap
Onderofficier

Totaal Onderofficier
Officier

1
2
4

5en6
7
8

PUNT
1
4
7
8
9

11
12
13
14
18

1
2
4

SenG
7
8
9
10
11
12
13
14

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk________________
ZZF-dagen

4
SenG

7
8
9 
11
12
13
14
16
18

1
2
4
7
8
9
10
12
13
14

RANGGROEP
Manschap

OMSCHRUVING 
onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
militaire bijstand______
ontberingstoelage 
parachutespringen 
duiktoelage 
munitieruimen

Totaal 2015
2016

JAAR
2015

TOTAAL BEDRAG 
€61.150

€4.038.039 
_________ € 19.398 
__________ € 5.804

€2.135.174 
__________ € 1.063 
________ €398.735 
_________ € 54.229 
________ € 154.413 
_____________ €62

€6.868.065
________ €157.059 
__________ €5.324

€2.849.158 
__________ € 2.996 
_________ € 50.565 
__________ €4.500

€1.904.085 
_________ €68.982 
_____________ €92 
________ €250.268 
________ € 106.982 
________ €313.622

€5.713.633 
_________ € 18.292
_____________€0
________ € 532.969 
_________ €14.771 
____________ €586 
________ €492.682 
__________ €9.515 
_________ €38.657 
_________ €23.830 
_________ €41.100

€ 1.172.401 
€ 13.754.099

€3.934.024 
_________ €21.530 
_________ €21.591 
__________ €4.399

€1.345.741 
____________ €812 
________ €374.598 
_________ €87.433
_________ €73.760 
____________ €127 
____________€ 129

€ 5.864.144 
______________ €0
__________ €2.013

€2.766.327 
_________ € 13.978 
_________ €80.167

€6.055

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk________________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie_________
militaire bijstand__________
ontberingstoelage_________
parachutespringen________
duiktoelage

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk________________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie_________
ontberingstoelage_________
parachutespringen________
duiktoelage

meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk_______________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
militaire bijstand__________
ontberingstoelage________
parachutespringen________
duiktoelage______________
recompressietoestel_______
munitieruimen



Totaal Officier

Manschap
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Totaal Onderofficier
Officier

Totaal Manschap 
Onderofficier

extra werkdruk 
uitzendgratificatie 
militaire bijstand 
ontberingstoelage 
parachutespringen 
duiktoelage_______
recompressietoestel

Totaal Onderofficier
Officier

1
2
4

5en6
7
8
9
10
11
12
13
14 
16
18

afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk________________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie_________
militaire bijstand__________
ontberingstoelage . . „ 
parachutespringen________
duiktoelage

Totaal 2016
2017 meerdaagse activiteiten 

beperking bewegingsvrijheid 
overwerk_______________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
militaire bijstand__________
ontberingstoelage________
parachutespringen________
duiktoelage______________
munitieruimen

meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk________________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie________
militaire bijstand_________
ontberingstoelage
parachutespringen________
duiktoelage______________
recompressietoestel_______
munitieruimen

€797.516
€ 32.648 

________€78 
€211.419 
€ 147.466 
€ 268.450 

€231 
€4.326.348

€ 554.632 
€1.294 

€ 19.735 
€721 

€318.489 
€6.222 

€117 
€47.622 
€38.959
€38.544 

________€71 
________€77 

€ 1.026.483 
€ 11.216.975 

€3.625.146
€25.717 
€ 32.758 
€9.248, 

€ 2.006.014 
€957 

€236.766 
€98.689 
€82.343

________€66 
€6.117.703

€550 
€518 

€2.386.617 
€ 16.006 
€97.317 
€13.560 

€ 1.184.743 
€ 29.685 

€744 
€133.313 
€129.626 
€281.733 

€492 
€466 

€4.275.371
________€34 

€ 531.867 
€ 1.810 

€12.190 
€910 

€485.217 
€ 2.968 

€213 
- €31.116 

€40.887
€38.370

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie_________
militaire bijstand__________
ontberingstoelage_________
parachutespringen________
duiktoelage______________
recompressietoestel_______
munitieruimen



Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier

Manschap

Totaal Manschap 
Onderofficier
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Totaal Manschap
Onderofficier

meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
uitzendgratificatie_____
militaire bijstand______
ontberingstoelage 
parachutespringen 
duiktoelage__________
recompressietoestel 
munitieruimen

onregelmatige dienst_______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk________________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie_________
militaire bijstand__________
ontberingstoelage_________
pa rachutespringen________
duiktoelage______________
recompressietoestel_______
munitieruimen

Totaal Onderofficier
Officier

4
7
8
9

10
11
12
13
14
16
18

Totaal 2018
2019

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie

meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk_______________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
militaire bijstand_________
ontberingstoelage________
parachutespringen________
duiktoelage______________
recompressietoestel

Totaal 2017
2018

€1.145.581 
€ 11.538.656 

€ 3.278.721 
€ 37.328 
€42.243 
€8.640 

€ 515.836 
€1.373 

€ 182.193 
€ 120.585 

€ 73.376 
€4.260.295 

€2.193 
€ 1.610 

€2.375.791 
€19.523 
€ 96.745 

€ 9.495 
€391.065 

€ 18.084 
€536 

€140.228 
€ 173.770 
€ 238.478 

€2.105 
€281 

€ 3.469.904 
€571.650 

€2.317 
€ 11.061 
€1.674 

€ 240.682 
_______ €41 

€ 30.986 
€66.978 
€26.683 

€518 
€952.589 

€8.682.788 
€4.454.473 

€ 40.454 
€6.351 

€ 769.724 
€2.762 
€ 1.067 

€427.776 
€130.128 
€69.872 

€102 
€138 

€ 5.902.848 
€811 

€1.919 
€ 2.943.406 

€ 10.571 
€ 124.357 

€7.337 
€ 777.138 
€17.823

meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk_______________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
militaire bijstand_________
ontberingstoelage________
parachutespringen 
duiktoelage



Totaal Officier
Totaal 2019

Eindtotaal
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16
18
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8
9
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14

Totaal Onderofficier
Officier

militaire bijstand 
ontberingstoelage 
parachutespringen 
duiktoelage_______
recompressietoestel 
munitieruimen

€738 
€ 258.099 
€ 133.298 
€ 277.299 

€1.160 
€742 

€4.554.697 
€729.743 

€ 20.299 
€1.131 

€319.718 
€ 64.430 
€ 49.892 
€ 44.243 

€ 1.229.456 
€ 11.687.001 
€56.879.519

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen 
extra werkdruk 
ontberingstoelage_____
parachutespringen 
duiktoelage



Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier

Manschap
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Totaal Manschap 
Onderofficier

Uitbetaalde toelagen Kleine bovenwatereenheden (KBW)
De gemiddelde formatiesterkte en bezetting over deze periode was 270 en 230 VTEn.

PUNT
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4
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Totaal Onderofficier
Officier

Totaal Manschap
Onderofficier

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal Onderofficier
Officier

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
duiktoelage

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen 
extra werkdruk_______
militaire bijstand______
duiktoelage

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
duiktoelage__________
recompressietoestel 
munitieruimen

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk 
militaire bijstand 
duiktoelage__________
recompressietoestel

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
militaire bijstand______
duiktoelage 
recompressietoestel 
munitieruimen

HANGGROEP
Manschap

JAAR
2015

Totaal 2015
2016

TOTAAL BEDRAG 
__________ €5.847 
_________ €18.983 
__________ €6.611 
__________ €2.683 
_________ € 32.637
____________ €309, 
_________ € 67.070
__________ €1.105 
_________ €18.571 
__________ € 7.660 
__________ €3.372 
__________ € 2.906 
_________ €12.955 
__________ € 1.093 
_________ €47.662
____________ €501 
_________ €13.789
__________ € 1.759 
_________ €11.864

€ 894 
__________ €3.602
________ € 32.409
________ €147.141
__________ € 2.475 
__________ €8.191

€ 3.322^ 

_________ €13.011 
_____________ €92
____________ €116 
_________ €27.205
__________ € 1.869 
_________ €16.575 
__________ €5.074 
__________ €8.095 
____________ €527 
_________ €32.933
__________ €2.186
____________ €876, 
_________ €68.134
__________ €1.769 
__________ €8.387 
__________ €2.718 
__________ €6.226
_____________ €44
_________ € 19.144
________ € 114.484
________ € 280.388 
_________ €11.205 
__________ €5.843
__________ €2.322 
________ € 299.758
____________ €169 
________ € 378.513

€ 18.869

Totaal 2016 
2017

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
duiktoelage__________
recompressietoestel

OMSCHRIJVING 
meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
militaire bijstand  
duiktoelage 
munitieruimen



Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier
Totaal 2019

Eindtotaal
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Totaal Onderofficier
Officier

Totaal Manschap 
Onderofficier

4
1
8
14
16
18

4
1
8
9

14
18

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal Onderofficier
Officier

Totaal Onderofficier
Officier meerdaagse activiteiten 

overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
duiktoelage

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
duiktoelage__________
recompressietoestel

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
duiktoelage__________
munitieruimen

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
duiktoelage

ZZF-dagen________
duiktoelage_______
recompressietoestel 
munitieruimen

€7.259 
€41.545 

€2.035 
€304 

€ 448.694 
€149.231 

€12.071 
€ 2.900 

€26.951 
€16.945 

€68 
€ 208.165 
€ 956.618 
€282.520 

€14.442 
€4.717 
€2.880 

€67 
€ 304.626 
€434.711 

€ 20.933 
€9.055 

€ 50.498 
€3.489 

€509 
€ 519.195 

€1.725 
€ 168.680 

€ 10.950 
€4.213
€5.079 

€ 190.647 
€ 1.014.469 

€196.417
€29.621 

€3.065 
€ 17.489 
€3.365 
€1710 

€251.667 
€314,755 
€37.834 

€3.881 
€31.049 

€413 
€24.654 

€ 1.973 
€2.777 

€417.336 
€ 118.653 
€24.262 

€ 2.004 
€22.811

€224 
€ 167.955 
€836.958 

€ 3.069.670

Totaal 2017
2018

Totaal 2018
2019

meerdaagse activiteiten 
overwerk
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
ontberingstoelage_____
duiktoelage__________
recompressietoestel 
munitieruimen

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
duiktoelage__________
recompressietoestel 
munitieruimen

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
duiktoelage__________
munitieruimen



Totaal Officier

Manschap

_4
7

Uitbetaalde toelagen Grote bovenwatereenheden (GBW)
De gemiddelde formatiesterkte en bezetting over deze periode was 1.640 en 1.410 VTEn.

PUNT
4
7
8
9
10
11
14

1
2
4
1
8
9
10
12
14
16

1
4
7
8
9
10
11
14
16
18

Totaal Onderofficier
Officier

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal Manschap 
Onderofficier 1

2
4
1
8
9
10
11
12
13
14
16

4
7
8
9
10
14

Totaal Onderofficier 
Officier

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
uitzendgratificatie 
militaire bijstand______
duiktoelage__________
recompressietoestel 
munitieruimen

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie_________
ontberingstoelage_________
duiktoelage______________
recompressietoestel

meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk 
uitzendgratificatie____
duiktoelage

HANGGROEP
Manschap

OMSCHRIJVING 
meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk
uitzendgratificatie____
militaire bijstand______
duiktoelage

JAAR
2015

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk________________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie_________
militaire bijstand__________
ontberingstoelage______ ,
parachutespringen________
duiktoelage______________
recompressietoestel

TOTAAL BEDRAG
_________ € 19.746 
_________ €85.161 
_________ €39.213

€ 1.378.739 
_________ €42.111 
____________ €451 
_________ €23.654

€1.589.076 
__________ €2.200 
__________ €1.242 
_________ €24.709 
________ € 154.772 
_________ €61.825

€1.568.785 
_________ €47.818 
____________ €593 
__________ €9.661 
____________€239

€1.871.843 
_________ € 10.199 
_________ €32.816 
__________ €8.542 
________ €437.445 
_________ €12.733 
____________€988 
________ € 502.722

€3.963.641 
_________ € 12.904
_________ €23.185 
_________ €61.036 
_________ € 34.859

€ 1.431.100 
__________ €5.939 
____________€406 
_________ € 15.364
_____________€82 
_____________€51

€ 1.584.926 
_________ €10.715
____________€ 514
_________ €60.081
________ € 123.383 
_________ €49.225

€ 1.901.109 
_________ € 50.468
____________€ 134
____________€839
____________€410 
__________ €3.715 
____________€969

€2.201.563 
__________ € 2.034
_________ €13.122

€26.414

Totaal 2015
2016



Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier

Manschap

onregelmatige dienst1

Totaal Onderofficier
Officier

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
uitzendgratificatie____
duiktoelage

1
4
7
8
9
10
14

1
2
4

Sen 6
7
8
9
10
11
14
16

1
4
1
8
9
10
12
14

1
4
7
8
9
14

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal Manschap 
Onderofficier

ZZF-dagen______
extra werkdruk 
uitzendgratificatie 
ontberingstoelage 
duiktoelage

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk________________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
uitzendgratificatie_________
militaire bijstand__________
parachutespringen________
duiktoelage______________
recompressietoestel_______
munitieruimen

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
duiktoelage

Totaal Onderofficier 
Officier

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk
uitzendgratificatie_____
ontberingstoelage_____
duiktoelage

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk________________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk 
uitzendgratificatie_________
militaire bijstand 
duiktoelage______________
recompressietoestel

1__
2
4

5en6
7 

"s '
9
10
11
13
14
16
18

8
9
10
12
14

Totaal 2017
2018

€6.379 
€532.267 

€ 15.411 
€1.810 

€180
€597.619 

€4.384.108
€ 10.261 

€2.107,357 
€93.214 
€47.854 

€944.856 
€2.839 
€6.114 

€3.212.495 
€ 11.484 
€ 1.358 

€ 3.624.756 
€123 

€ 132.644 
€ 69.460 

€ 1.283.077 
€41.175 

_______€49 
€2.533
€ 3.496 

€580 
€66 

€ 5.170.800 
€647 

€903.433 
€ 36.689 
€ 14.727 

€301.353 
€3.252 
€ 1.267 
€ 2.604 

€ 1.263.973 
€9.647.268

€16.015 
€2.958.084 

€80.573 
€45.128 

€279.719
€2.208 

€ 3.381.726 
€ 14.853 

€952 
€5.118.710 

€411 
€ 107.778 

€ 59.826 
€ 366.800 
€20.588 

€41 
€3.108 

€377 
€ 5.693.443 

€1.413

Totaal 2016 
2017



Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier

Totaal Onderofficier
Officier

meerdaagse activiteiten 
overwerk____________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
uitzendgratificatie 
duiktoelage

1
4

5en6
7
8
9
14

4
7
8
9
10
14

4
1
8
9
10
14
18

Totaal Manschap 
Onderofficier

onregelmatige dienst______
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk_______________
ZZF-dagen________________
extra werkdruk___________
duiktoelage

1
2
4

5en6
7
8
9
12
14
16

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
beperking bewegingsvrijheid 
overwerk_____ __________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
ontberingstoelage_________
duiktoelage______________
recompressietoestel

meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen___________
extra werkdruk_______
uitzendgratificatie 
duiktoelage__________
munitieruimen

Totaal 2018
2019

€ 1.308.603 
€ 35.640 
€11.253 

€102,354 
€ 3.073 
€ 2.560 

€ 1.464.896 
€ 10.540.065 
_________ €0

€2.467.028 
_________ €2 

€86.057 
€49.852 

€202.768 
€2.021 

€2.807.727 
€924 

€ 6.958 
€4.523.217 

_________ €5 
€ 123.334 

€ 69.407 
€231.029 

€ 2.550 
€3.472 

€189 
€4.961.085 
€1.217.743 

€ 34.434 
€8.335 

€ 70.922 
€6.337
€ 3.609 

________€83 
€ 1.341.464 
€9.110.276 

€ 37.645.358
Totaal 2019__________

Eindtotaal



t

Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier

Manschap

£
9

Uitbetaalde toelagen Onderzeedienst (OZD)
De gemiddelde formatiesterkte en bezetting over deze periode was 245 en 175 VTEn.

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal Manschap 
Onderofficier

7
8
9
10

overwerk____
ZZF-dagen 
extra werkdruk

PUNT
4
7
8
9 
14

1
4
7
8
9
10
12
14
16

1
4
1
8
9
11
14
16
18

1
4
1
8
9
10
14
16

1

_4
1

1
4
7
T
9
10

Totaal Onderofficier 
Officier

Totaal Onderofficier
Officier overwerk

ZZF-dagen______
extra werkdruk 
uitzendgratificatie

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk
ZZF-dagen__________
extra werkdruk_______
uitzendgratificatie

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activitëitën 
overwerk

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen__________
extra werkdruk_______
uitzendgratificatie____
ontberingstoelage 
duiktoelage_________
recompressietoestel

RANGGROEP
Manschap

OMSCHRIJVING 
meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen__________
extra werkdruk_______
duiktoelage

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen__________
extra werkdruk_______
militaire bijstand_____
duiktoelage_________
recompressietoestel 
munitieruimen

JAAR
2015

Totaal 2015
2016

Totaal 2016
2017

TOTAAL BEDRAG 
__________€ 1.149 
_________€14.369 
__________€6.131 
_________€96.240 
__________€5.518 
_______ € 123.407
___________ €940 
__________€5.546 
_________€16.571 
__________€6.773 
_______ € 115.300 
______________€0
_______ €1.101 
_______ €6.642
________ €218
_____ € 153.091
__________ €2.373 
__________ € 1.069 
_________€50.681 
_________€54.122 
________€330.621
______________€0 
__________ € 1.759
_________€ 16.506 
__________ € 6.874
________€ 120.002 
____________€117 
__________ €9.063 
_____________€M 
_____________£64 
________€ 154.455
__________ €1.119
__________ €2.127 
_________€19.811 
__________ €8.182 
________€216.909 
__________ € 8.909 
____________€264 
___________ €175 
________€ 257.496 
__________ € 3.663

€943 
_________ €90.478 
__________ € 3.273
______ €98.357 
______€ 510.308 
________ € 193 
______€ 178.922
_________ €15.029
__________ €8.580 
_________ €91.536 
__________ € 2.969 
________€ 297.228
______________€0 
____________€813

~€ 261.099 
€17.811

onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen__________
extra werkdruk_______
uitzendgratificatie 
duiktoelage_________
recompressietoestel



Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier

Manschap

Totaal Officier
Totaal 2019

Eindtotaal

1
2
4
7
8
9
16

£ 
T_ 

_8
9

T

9

£

9

4
7
8
9
14

8
3
10
12
14
16

4

8
14
16

4
T_
8

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal Onderofficier 
Officier

Totaal Onderofficier
Officier

onregelmatige dienst______
afbouw onregelmatige dienst 
meerdaagse activiteiten 
overwerk_______________
ZZF-dagen_______________
extra werkdruk___________
recompressietoestel

meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen__________
extra werkdruk

ZZF-dagen________
extra werkdruk 
uitzendgratificatie 
ontberingstoelage 
duiktoelage_______
recompressietoestel

meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen__________
duiktoelage_________
recompressietoestel

Totaal Onderofficier 
Officier meerdaagse activiteiten 

overwerk___________
ZZF-dagen

Totaal Manschap 
Onderofficier

Totaal 2018
2019

meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen__________
extra werkdruk

€9.398 
€103.190 

€2.968 
€ 1.426 

€508 
€343 

€397.557 
€ 118.251 

€3.150 
€ 1.194 

€42.247 
€ 164.843 
€859.628 
€289.355 

€ 11.465 
€7.706 

€81.662 
€3.249

€ 393.436 
€402 
€123 

€ 338.905 
€ 18.251 
€ 10.114 
€91.146 
€1.595 

€460.536 
€ 178.650 

€2.161 
€ 1.039 

€43.233 
€ 225.083 

€ 1.079.055 
€ 176.715 

€ 11.635 
€7.462 
€2.915 

€ 198.726 
€283.512 
€24.435
€11.346 

€ 132 
€182 

€ 319.608 
€ 168.597 

€9.288 
€1.237 

€ 179.122 
€ 697.456 

€ 3.477.067

Totaal 2017
2018

meerdaagse activiteiten 
overwerk 
ZZF-dagen__________
extra werkdruk

meerdaagse activiteiten 
overwerk___________
ZZF-dagen__________
extra werkdruk 
duiktoelage



Docnr. 2

JAAR

I

Totaal Onderofficier
Officier

Totaal Officier
Totaal 2020

2021 Manschap

I

Totaal Onderofficier
Officier

Totaal Officier

iy_ 
y_ 
YL 
vu

Uitbetaalde toelagen Korps Mariniers (OEM)
De gemiddelde formatiesterkte en bezetting over 2020-2021 was 2.195 en 1.742 VTEn. 
Onderverdeeld naarde ranggroepen: 923 Manschap

658 Onderofficier
161 Officier

__________ Totaal Manschap
Onderofficier

tv_ 
V_
YL 
Vil

__________ Totaal Manschap
Onderofficier

CATEGORIE
II__________
IV _________
V _________
VI _________
VII

IV_ 
YL 
VII

ii_ 
iii_ 
iY_
YL 
vit

ii_

HL
ÏL 
VII

Vergoedingen voor onregelmatigheid_______________________________
Vergoedingen voor meerdaagse activiteiten__________________________
Vergoedingen voor beschikbaarheid en bereikbaarheid_________________
Vergoedingen voor overwerk______________________________________
Vergoeding bij vredes- en humanitaire operaties______________________
Toelage voor risico's, inconveniënten en functiegebonden werkzaamheden

Vergoedingen voor onregelmatigheid_______________________________
Vergoedingen voor meerdaagse activiteiten__________________________
Vergoedingen voor overwerk______________________________________
Vergoeding voor ZZF-dagen_______________________________________
Vergoeding bij vredes- en humanitaire operaties______________________
Toelage voor risico's, inconveniënten en functiegebonden werkzaamheden

Vergoedingen voor meerdaagse activiteiten__________________________
Vergoedingen voor beschikbaarheid en bereikbaarheid_________________
Vergoedingen voor overwerk______________________________________
Vergoeding bij vredes- en humanitaire operaties______________________
Toelage voor risico's, inconveniënten en functiegebonden werkzaamheden

Vergoedingen voor onregelmatigheid_______________________________
Vergoedingen voor meerdaagse activiteiten__________________________
Vergoedingen voor beschikbaarheid en bereikbaarheid_________________
Vergoedingen voor overwerk______________________________________
Vergoeding bij vredes- en humanitaire operaties______________________
Toelage voor risico's, inconveniënten en functiegebonden werkzaamheden

Vergoedingen voor onregelmatigheid_______________________________
Vergoedingen voor meerdaagse activiteiten__________________________
Vergoedingen voor beschikbaarheid en bereikbaarheid_________________
Vergoedingen voor overwerk______________________________________
Vergoeding voor ZZF-dagen_______________________________________
Vergoeding bij vredes- en humanitaire operaties______________________
Toelage voor risico's, inconveniënten en functiegebonden werkzaamheden

Totaal 2021
Eindtotaal

____  RANGGROEP
2020 Manschap

CATEGORIE OMSCHRIJVING_________
Vergoedingen voor meerdaagse activiteiten__________________________
Vergoedingen voor overwerk______________________________________
Vergoeding voor ZZF-dagen_____________________________ __________
Vergoeding bij vredes- en humanitaire operaties______________________
Toelage voor risico's, inconveniënten en functiegebonden werkzaamheden

TOTAAL BEDRAG
€4.143.562 

________ €42.228 
___________ €289 
_______ € 332.945 
_______ €587.972 

€5.106.996
________ €10.569

€2.822.733 
________ €11.149 
________ €78.758 
_______ € 160.885 
_______ €633.058

€ 3.717.152 
___________€789 
_______ € 749.397 
________ €29.735 
___________€179 
________ € 68-203 
_______ € 104.704 
_______ € 953.006 

€9.777.154
€4.683.320 

________ €21.890 
________ €29.331

€ 1.785.497 
_______ €591.656 

€7.111.694
_________ €6.136

€3.481.978 
________ € 13.000 
________ €82.014 
___________€874 
_______ €768.104 

€621.478
€ 4.973.585 

_________ €5.019 
_______ €962.690 
_________ €1.354 
________ € 28.775 
_______ €354.161 
_______ € 135.976 

€ 1.487.975 
€ 13.573.254 
€23.350.408




