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Defensie-uitgaven moeten flink omhoog 
 
Groot alarm 

De KVNRO slaat groot alarm. De leden van de KNVRO zien met pijn in het hart hoe de krijgsmacht na 
dertig jaar bezuinigen steeds verder verzwakt. De staat van de krijgsmacht is dramatisch, zij kan zo haar 
opgedragen taken niet meer uitvoeren. Er is tekort aan mensen en materieel en tegelijkertijd zien we dat 
actieve reservisten door gebrek aan geld thuis op de reservebank worden gezet. De achterban van de 
KVNRO maakt zich grote zorgen over het schrijnende gebrek aan aandacht voor de krijgsmacht in 
politieke programma’s en in verkiezingsdebatten.  

 

Dringende oproep 

De KVNRO roept politieke leiders op onze welvaart en vrijheid niet te verkwanselen. Zorg en onderwijs 
vragen ook extra geld maar die uitgaven staan in geen verhouding tot de defensie-uitgaven. Ons land geeft 
nu jaarlijks ongeveer 10 miljard euro per jaar uit aan de krijgsmacht maar we geven jaarlijks zo’n 50 miljard 
uit aan onderwijs en 100 miljard aan zorg. Maar zorg en onderwijs kunnen we alleen blijven betalen als 
we onze internationale handel en veiligheid robuust beschermen. Dat gaat niet vanzelf. Veiligheid en 
vrijheid zijn niet gratis. Nederland heeft met onze NAVO-bondgenoten afgesproken 2% van ons nationaal 
inkomen te gebruiken om onze welvaart en onze vrijheid te beschermen. Deze norm betekent voor ons 
land dat de defensie-uitgaven bijna 16 miljard euro per jaar behoren te zijn. Ons land voldoet niet aan die 
afgesproken norm.  

 

Ernstige waarschuwing 

De KVNRO waarschuwt dat als de krijgsmacht er minder dan 4 miljard euro per jaar bij krijgt er opnieuw 
omvangrijke ontslagrondes, grootschalig afstoten van materieel en flinke vertragingen van investeringen 
dreigen. Opeenvolgende rapporten, de Brede Maatschappelijke Herwaarderingen en de Defensievisie 
2035 wijzen daarop. Niet alleen de krijgsmacht gaat die pijn voelen maar ook de samenleving. Het treft 
het bedrijfsleven in werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie, onderwijs en onderzoek. De 
krijgsmacht heeft er de afgelopen jaren een beetje geld bij gekregen maar dat was niet eens genoeg om de 
schade van langdurig bezuinigen te repareren. Er zijn 8.000 vacatures en het loon van militairen is karig. 
Kleding, wapens, voertuigen, vliegtuigen en schepen zijn verouderd, versleten en aan vervanging toe. 
Nieuwe dreigingen zoals cyber en space vereisen extra investeringen. Het is echt niet gratis. 

 
Noot voor de pers (niet voor publicatie) 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) is opgericht in 1917 en telt ruim 1.000 leden die naast 
een civiele baan ook als militair actief zijn in de krijgsmacht. Reservisten vormen de flexibele schil van de krijgsmacht. Reservisten 
maken snel op- en afschalen mogelijk en zijn naar hun aard een verbindende schakel tussen krijgsmacht en samenleving. Ook 
spelen zij een belangrijke rol in de recent gepubliceerde Defensievisie 2035. (www.kvnro.nl) Voor vragen over dit persbericht 
kunt u terecht bij algemeen voorzitter lkol. Ronald Vuijk via voorzitter@kvnro.nl en 0631975058. Voor overige vragen: kap. Kim 
Bogte via communicatie@kvnro.nl.   


