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's-Gravenhage, 13 september 1985 

Hierbij doe ik u toekomen een eerder toegezegde voortgangsrapportage 
over het project pantservoertuigen YPR 765. In mijn brief van 28 juni j l . 
(18600, X, nr. 49) heb ik uiteengezet dat het eerst nu mogelijk is meer 
inzicht te geven in de voortgang van dit project. 

De YPR-voertuigen zijn voornamelijk bestemd voor de vervanging van de 
verouderde YP408-wielvoertuigen bij de pantserinfanterie van de Koninklijke 
landmacht. In deze voortgangsrapportage wordt een overzicht gegeven 
van de ontwikkelingen sinds het kabinet op 15 mei 1981 besloot de YPR te 
bestellen bij een door DAF en het vroegere RSV-concern gevormd consor-
tium, dat hiertoe een Project Management Office (PMO) oprichtte. Over dat 
kabinetsbesluit is de vaste Commissie voor Defensie van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal op 18 mei 1981 ingelicht, en heeft vervolgens 
op 20 mei 1981 na mondeling overleg met deze kabinetsbeslissing inge-
stemd. 

Volgens de overeenkomst die in 1981 met het PMO is gesloten, zouden 
de 841 bestelde voertuigen tussen 1984 en 1988 worden afgeleverd. Bij de 
aanloop van de produktie hebben zich evenwel ernstige moeilijkheden 
voorgedaan. Deze houden in hoofdzaak verband met de kwaliteit waaraan 
de in serie te vervaardigen voertuigen moeten voldoen. Het PMO heeft als 
gevolg van de daardoor opgetreden vertragingen een nieuw tijdschema 
voor de aflevering moeten indienen. Volgens dat schema wordt de aflevering 
met ongeveer anderhalf jaar vertraagd. 

Zoals eerder aan de vaste Commissie voor Defensie is meegedeeld is 
voor de inzet van de YPR de richt- en waarnemingsapparatuur voor 
optreden bij dag en omstandigheden van verminderd zicht buitengewoon 
belangrijk. 

Daarom is in deze voortgangsrapportage ook informatie opgenomen 
over het project met betrekking tot de richt- en waarnemingsapparatuur 
voor zover die dit YPR-project beïnvloeden. Gebleken is dat bij de ontwik-
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keling van die apparatuur bij de betrokken industrie achterstand is ontstaan. 
Om zeker te stellen dat dit niet tot extra vertraging zal leiden is een alternatief 
systeem mede in overweging genomen. 

Al met al zal dan ook vertraging van de invoering van de voertuigen bij 
het Eerste Legerkorps onvermijdelijk zijn. Omdat concessies op het gebied 
van de kwaliteitseisen onaanvaardbaar waren is deze vertraging 
geaccepteerd. Het YPR-projectteam zal de verdere voortgang nauwgezet 
volgens. Inmiddels zijn goede vorderingen gemaakt op het gebied van het 
kwaliteitszorgsysteem. Op basis hiervan bestaat er redelijke zekerheid dat 
de industrie het thans door haar ingediende afleveringsschema ook 
daadwerkelijk zal halen. Maatregelen zijn genomen om de YP-408 voertuigen 
bij acht bataljons langer in dienst te houden. Mijn uitgangspunt is dat 
eventuele daaraan verbonden hogere exploitatiekosten nietten laste van 
defensie zullen komen. 

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van de 
begroting van Defensie voor het dienstjaar 1985 op 12 december 1984 
heb ik die Kamer geïnformeerd over problemen die met betrekking tot de 
verwezenlijking van het YPR-projecten waren gerezen. Ik heb toen ook 
meegedeeld dat de financiële gevolgen van de vertraging niet voor 
rekening van Defensie zullen komen. Zoals blijkt uit het financiële overzicht 
in de voortgangsrapportage is er vrijwel uitsluitend sprake van een prijsstij-
ging, die enerzijds het gevolg is van de normale loon- en prijsontwikkelingen, 
zoals vastgelegd in het contract, en anderzijds van de ontwikkeling van de 
dollarkoers. 

Op korte termijn zal de accountantsdienst een verslag uitbrengen van 
een onderzoek naar de samenstelling van de prijs van de voertuigen, de 
gehanteerde percentages voor loon- en materiaalkostenontwikkeling en de 
koersontwikkeling van de dollar. Op basis hiervan kan worden vastgesteld 
of de contractuele maximum prijs naar beneden kan worden bijgesteld. 

PMO heeft Defensie verzocht af te zien van mogelijk voor het bedrijf 
nadelige consequenties voortvloeiend uit het contract zoals bij voorbeeld 
een boeteclausule. Dit verzoek is in dit stadium afgewezen. Een definitieve 
beslissing zal afhankelijk zijn van de verdere voortgang van het project. 

Ik stel mij voor u over het verdere verloop van het project op de hoogte 
te houden door middel van de toegezegde jaarlijkse rapportage over grote 
projecten. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
J. van Houwelingen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18600 hoofdstuk X, nr. 56 2 



's-Gravenhage, 11 september 1985 

VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT PANTSERVOERTUIGEN YPR 765 

Inleiding 

Op 18 mei 1981 is aan de vaste Commissie voor Defensie van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal bericht dat het kabinet had besloten pantser-
voertuigen van het type YPR 765 te bestellen bij een voor de produktie van 
die voertuigen opgericht consortium van DAF en RSV. Dit consortium 
vormde een Project Management Office (PMO). De vaste Commissie voor 
Defensie voerde op 20 mei 1981 met Staatssecretaris van Defensie Van 
Eekelen mondeling overleg over deze bestelling (Tweede Kamer, 1980-1981, 
16400, X, nr. 65). 

Een principe-overeenkomst met het PMO werd op 2 juni 1981 gesloten. 
De definitieve overeenkomst kwam tot stand op 5 oktober 1982. De order 
omvatte 841 voertuigen in acht verschillende uitvoeringen. Deze voertuigen 
dienen voornamelijk om bij acht pantserir.fanteriebataljons de verouderde 
YP 408-voertuigen te vervangen. De aflevering was voorzien tussen juni 
1984 en april 1988. 

Sinds het tweede situatierapport van 1 april 1981 over de vervanging van 
de pantserwielvoertuigen YP-408 (Tweede Kamer, 1980-1981, 16400, X, nr. 
53) zijn wijzigingen van industriële, technische, operationele en financiële 
aard opgetreden. Die worden in dit rapport behandeld. 

De produktie van de voertuigen 

Bij de aanloop van de produktie van de voertuigen hebben zich ernstige 
moeilijkheden voorgedaan. Deze hebben betrekking op de kwaliteit van de 
bij de Koninklijke Maatschappij «De Schelde» (KMS) te vervaardigen 
aluminium rompen. Daarnaast hebben de beproevingen met de pre-serie-
voertuigen een aantal tekortkomingen aangetoond in het functioneren van 
het systeem als geheel. 

In de overeenkomst met het PMO is onder meer bepaald, dat de betrokken 
bedrijven over een door Defensie goedgekeurd kwaliteitszorgprogramma 
moeten beschikken voordat de serieproduktie begint. Dat programma moet 
in overeenstemming zijn met de Navo-verband geformuleerde normen 
voor de kwaliteitszorg. Dit is bij de rompen vooral van belang omdat het 
lassen van pantseraluminium hoge eisen stelt aan vakbekwaamheid, 
outillage en beheersing van het produktieproces door de fabrikant. 

De programma's voor de kwaliteitszorg die de KMS in oktober 1983, 
december 1983 en juni 1984 bij de Directie materieel van de Koninklijke 
landmacht indiende, konden niet worden goedgekeurd, omdat zij niet aan 
de eisen voldeden. Inderdaad bleek de kwaliteit van het laswerk aan de 
rompen te wensen over te laten. 

Het ontstaan van deze problemen en de tijd die gemoeid was met de 
oplossing ervan werd beïnvloed door de déconfiture van het RSV-concern, 
die onder meer bij de KMS tijdelijk onduidelijkheid en gebrekkige motivatie 
veroorzaakte. 

De problemen met de kwaliteit hebben geleid tot een vertraging van de 
aflevering van de YPR-voertuigen. Het inmiddels door DAF en de KMS 
gevormde PMO II heeft een nieuw schema voor de aflevering moeten 
aanbieden, omdat de aanvankelijk voor eind maart 1985 voorziene levering 
van 114 voertuigen niet werd gehaald. Dit houdt in dat de aflevering met 
ongeveer anderhalf jaar is vertraagd. Die vertraging is aanvaard onder 
voorwaarde dat deze niet leidt tot extra kosten voor de Staat der Nederlanden. 
Hoewel tot dusver alleen vier pre-serie voertuigen voor beproeving in 
bruikleen zijn gegeven en in augustus, uitgaande van het nieuwe schema, 
al een achterstand van 54 voertuigen bestond, heeft het PMO verzekerd dat 
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het aantal van 94 in 1985 te leveren voertuigen nog dit jaar wordt gehaald 
en dat geen verdere vertraging zal optreden. 

Inmiddels worden vorderingen geconstateerd op het gebied van het 
kwaliteitszorgsysteem. Naar verwachting zal zo'n systeem in oktober voor 
het gehele consortium met zijn onderleveranciers kunnen worden goedge-
keurd. Aan het PMO is medegedeeld dat geen voertuigen uit de seriepro-
duktie worden afgenomen voordat deze goedkeuring is gegeven. 

Richt- en Waarnemingsapparatuur 

In de YPR's die met het 25 mm-wapensysteem worden uitgerust (rond 
45%), vormt de apparatuur voor het richten en waarnemen bij dag één 
geheel met de nachtricht- en waarnemingsapparatuur. Dit geldt zowel voor 
de helderheidsversterkende als de warmtebeeldapparatuur. Zonder deze 
- geïntegreerde - richt- en waarnemingsapparatuur is de YPR niet inzetbaar. 
De YPR-voertuigen die in 1975 werden aangeschaft, zijn uitgerust met 
helderheidsversterkers. Voor de nieuwe YPR's was aanvankelijk de aanschaf 
van warmtebeeldapparatuur voorzien. Met deze laatste apparatuur kan niet 
alleen onder nagenoeg alle omstandigheden van verminderd zicht worden 
waargenomen; ook kan hiermee het 25 mm-wapensysteem ten volle 
worden benut. Over de voortgang van de aanschaffing van warmtebeeld-
apparatuur voor tanks en pantservoertuigen (YPR's) zijn de vaste Com-
missies voor Defensie en Economische Zaken van de Tweede Kamer op 3 
januari 1985 vertrouwelijk op de hoogte gesteld. Omdat de warmtebeeld-
apparatuur niet tijdig beschikbaar komt is besloten alle nieuwe YPR's uit 
te rusten met helderheidsversterkende apparatuur van een tweede generatie. 
Met het oog daarop werd in januari 1983 aan Philips USFA opdracht 
gegeven twee prototypen helderheidsversterkers van een nieuwe generatie 
te ontwikkelen. Deze prototypen zijn inmiddels beproefd. Daarbij zijn 
technische problemen onderkend, die in overleg met de industrie worden 
geëvalueerd. Uitgangspunt is dat de instroming bij het Eerste legerkorps 
van de voertuigen met inbegrip van de noodzakelijke richt- en waarnemings-
apparatuur volgens het nu overeengekomen leveringsschema zal plaats-
vinden. Gezien de genoemde problemen in inmiddels een alternatief 
systeem in beschouwing genomen. Dit systeem dient uiteraard te voldoen 
aan de operationele eisen en binnen de beschikbare fondsen op tijd 
leverbaar te zijn. 

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om ook de «oudere» 
YPR met nieuwe richt- en waarnemingsapparatuur uit te rusten. Dit betreft 
echter een afzonderlijk project, waarover de Kamer, bij het doorgaan ervan, 
nader zal worden geïnformeerd. 

Operationele gevolgen 

Als gevolg van de vermelde vertragingen is de invoering van de nieuwe 
YPR bij het Eerste legerkorps, die aanvankelijk was voorzien in september 
1985, verschoven naar het voorjaar van 1987. Maatregelen zijn genomen 
om de YP 408-voertuigen bij acht bataljons langer in dienst te houden. 

Overige ontwikkelingen in het project 

Eind 1981 bleek om financiële redenen een herziening van de plannen 
nodig. Uitgevoerde studies gaven aan dat met een reorganisatie van de 
manoeuvre-eenheden bezuinigingen mogelijk waren. Deze reorganisatie is 
in de Defensienota '84 aan de Kamer uiteengezet. Voor wat betreft het YPR 
765-project betekende dit dat kon worden afgezien van het uitrusten van 
120 voertuigen met het TOW-systeem en de daarbij behorende munitie. 
Bovendien bleek het nodig meer voertuigen, uit te rusten met een 25 
mm-torenwapensysteem. Ook moest in de periode tussen de principe-
overeenkomst en het sluiten van het definitieve contract nog een aantal 
technische wijzigingen in het project worden aangebracht. 
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Financiële projectinformatie 

Zoals in de brief van 18 mei 1981 over de YP 408-vervanging (Tweede 
Kamer, 1980-1981, 16400, X, nr. 65) is uiteengezet, bedroegen de met de 
aanschaf van de voertuigen gemoeide uitgaven f926 min. Voor de aan-
schaf van boordwapens, richt- en waarnemingsapparatuur, munitie, platte 
spoorwagons en enkele jeeps werd f355 min. aan uitgaven voorzien. De 
totale projectuitgaven bedroegen hiermee f 1281 min. (prijspeil 1 januari 
1981). 

Bijstelling naar het huidige prijspeil (f116 min.) en de nu geldende 
dollarkoers (f155 min.) leidt ertoe dat de totale projectuitgaven thans f1552 
min. bedragen. Door de beschreven wijziging in de behoefte en opgetreden 
prijsstijgingen bij bij voorbeeld wapens en reservedelen is er - per saldo -
een toename van de projectuitgaven van f9 min. Daarmee komen de totaal 
voor dit project voorziene uitgaven op f 1561 min. (prijspeil 1 januari 1985). 
In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met het eventueel lager 
worden van de maximum prijs als gevolg van het accountantsonderzoek 
en de opbrengsten als gevolg van het niet voldoen aan de contractuele 
verplichtingen door PMO. Op 1 juli 1985 was f 576 min. betaald. Van dit 
laatste bedrag heeft f374 min. betrekking op het contract met het PMO. 

Tegenover de tot dusver aan PMO gedane betalingen zijn door de 
industrie garanties afgegeven ter waarde van f354 min. Dit bedrag omvat 
in de eerste plaats concerngaranties tot een waarde van f254,6 min. Deze 
garanties vloeien nog voort uit het eerste contract met PMO, afgesloten 
voor de RSV-deconfiture. Daarnaast worden de sinds april 1984 gedane 
betalingen gedekt door bankgaranties. Deze bedragen nu f99,4 min. 

Bij de nu geraamde projectuitgaven is er rekening mee gehouden dat de 
nieuwe YPR wordt uitgerust met een helderheidsversterker in plaats van 
met warmtebeeldapparatuur. Met betrekking tot het warmtebeeldproject, 
dat nu geen relatie meer heeft met dit YPR-project, zal de vaste Commissie 
binnenkort in een afzonderlijk situatierapport worden geïnformeerd. 

De accountantsdienst van het Ministerie van Defensie voert een onderzoek 
uit naar de kostenberekening van twaalf bij het project betrokken bedrijven. 
Dat richt zich onder meer op de samenstelling van de prijs van de voertuigen 
- binnen de begrenzing van de in 1981 met het PMO overeengekomen 
prijs - , de gehanteerde percentages voor loon- en materiaalkostenontwik-
keling en de koersontwikkeling van de dollar. De resultaten van het onderzoek 
zullen naar verwachting binnenkort bekend zijn. Daarna zullen met elk 
bedrijf afzonderlijk onderhandelingen worden gevoerd die uiteindelijk 
zullen resulteren in een met het PMO overeen te komen definitieve prijs. 
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