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Personeelsparagraaf GrIT 

 

Geachte voorzitter, 

 

1. In de vergadering van de WG AP van 3 december jl. is (onder andere) gesproken over de 

“Voortgang GrIT/P-paragraaf GrIT” naar aanleiding van onze brief onder nummer AP/20.0795. 

Naar de inhoud van deze brief verwijs ik volledigheidshalve. 

2. In die vergadering is door ons onderbouwd waarom wij van mening zijn dat er afspraken gemaakt 

dienen te worden over de (strekking van een) personeelsparagraaf inzake GrIT voordat er over zou 
kunnen/mogen worden gegaan tot definitieve gunning. 

3. Zelfs een toezegging van de zijde van Defensie waardoor het betrokken personeel van Defensie zou 

kunnen aangeven dat zij over zouden willen gaan naar de marktpartij zodat een en ander, in lijn met 

de afspraken uit het Sociaal Statuut Uitbesteding, gefaciliteerd zou kunnen worden wilde u niet 
afgeven. 

4. Naar onze mening staat het als een paal boven water dat er in al die gevallen, waarin werk overgaat 

naar de markt, personeel van werk naar werk begeleid dient te worden. Inzake GrIT is dat dan ook 

niet anders, u heeft immers in een Kamerbrief aangegeven dat hierbij sprake is van een 

samenwerking met de markt waardoor Defensie kan beschikken over innovatieve IT en flexibel kan 
op- en afschalen in de dienstverlening. Ook dit kan op velerlei manieren worden uitgelegd. 

5. Wij verzoeken u dan ook met klem om deze brief en de eerdere genoemde brief AP/20.0795 te 
agenderen voor de eerst komende vergadering van het SOD. 

6. Teneinde de rechtspositie van het huidige personeel te waarborgen willen wij u erop attenderen dat 

er wat ons betreft geen sprake kan zijn van ondertekening van contracten met externe marktpartijen 

alvorens wij met u overeenstemming hebben bereikt over de Personeelsparagraaf GrIT. 
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Met vriendelijke groet, 

 

 
J.A. Kropf 
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