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Geachte
Bijlagen
Geen

Op 9 januari 2023 heeft u drie vetzoeken ingediend als bedoeld in artikel 4.1,
eerste lid, van de Wet open overheid (Woo). In uw verzoeken stelt u kort gezegd
vragen over het aantal militairen die zijn bevorderd naar de officiersrang en het
aantal (nieuw) aangestelde militairen dat na het volgen van de KMA een vaste Bij beantwoording, datum,

aanstelling (FPS3) heeft gekregen. Vanwege de onderlinge samenhang van deze onze referentie en onderwerp

verzoeken, wordt deze gevoegd behandeld. vermelden.

In onderling overleg met de Woo-functionaris en u worden de volgende cijfers
openbaar gemaakt over de periode 2020 — 2023:

1. Het aantal onderofficieren dat tot officier is bevorderd zonder dat zij
hiervoor de initiële opleiding bij de Koninklijke Militaire Academie (hierna:
KMA) hebben gevolgd;

2. Het aantal onderofficieren dat direct bevorderd is tot de rang van kapitein
of hoger;

3. Het aantal (nieuw) aangestelde militairen dat na het volgen van de KMA
een vaste aanstelling (FPS3) heeft gekregen.

De vragen zien enkel op militairen van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke
Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.

Besluit
In antwoord op uw drie verzoeken besluit ik hierbij de gevraagde cijfers openbaar
te maken.

1. Aantal onderofficieren bevorderd tot officier (2020 —Jan 2023):
346

2. Aantal onderofficieren direct bevorderd tot kapitein of hoger (2020 — Jan
2023):

Rang Aantal
Sergeant/wachtmeester der 1ste klasse 4

Sergeant-majoor/opperwachtmeester 12
Adjudant onderofficier 14
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Doorstroom van KMA -officieren naar fase 3
Periode Aantal
2020 tot en met 1 februari 2023 373
Vanaf 1 februari 2023 196*

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.
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* Dit betreffen aangestelde militairen bij wie de doorstroom naar fase 3 al 8S2023004088

is gemuteerd. Dit houdt in dat zij naar verwachting tussen 1 februari 2023
en 4 februari 2029 zullen doorstromen naar FPS3.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De Minister van Defensie
voor d
De
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