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INLEIDING 

Op 1 november 1985 zal het kabinet in het licht van het op 1 juni 1984 
genomen besluit bezien of met de Verenigde Staten een overeenkomst 
moet worden gesloten over de plaatsing van kruisvluchtwapens op 
Nederlands grondgebied. Het kabinet heeft met dit besluit een duidelijk 
signaal willen geven dat plaatsing in Nederland afhankelijk is van de 
bereidheid van de Sovjet-Unie zich beperkingen op te leggen ten aanzien 
van plaatsing van SS-20 raketten. Het hoopt dat de onderhandelingen in 
Genève alsnog tot dergelijke beperkingen zullen leiden. Overeenkomstig de 
gedane toezegging zal de Tweede Kamer binnenkort schriftelijk worden 
ingelicht over de hoofdlijnen van de mogelijk met de Verenigde Staten te 
sluiten overeenkomst. Aan de hand van de uitvoering van het besluit van 1 
juni 1984 zullen de nucleaire taken, zoals die thans door Nederland worden 
vervuld, onder de loep worden genomen. Inmiddels is besloten de opleiding 
van Nederlandse militairen ten behoeve van de nucleaire ADM-taak stop te 
zetten. Een brief hierover is onlangs aan de Eerste en Tweede Kamer 
gezonden. 

Op korte termijn zal de Tweede Kamer op de hoogte worden gesteld van 
het antwoord van de Nederlandse regering op de brief van 26 maart 1985 
van de minister van Defensie van de Verenigde Staten, waarin de bondge-
noten werden uitgenodigd deel te nemen aan het SDI-onderzoek. 

In de Defensienota-1984 zijn de plannen en beleidsvoornemens voor de 
Nederlandse krijgsmacht voor de periode 1984-1993 beschreven. Met de 
beschikbare gelden moet een zo sterk mogelijk defensief vermogen 
worden ontwikkeld. Het destijds in de Defensienota beschreven beleid is 
gekenschetst met de woorden continuïteit en vernieuwing. De continuïteit 
komt tot uitdrukking in de opdracht aan de krijgsmachtdelen de hun 
opgedragen taken zo goed mogelijk te blijven vervullen en te zorgen voor 
het hiervoor benodigde personeel en materieel. De vernieuwing bestaat 
vooral uit het voorrang geven aan het completeren van wapensystemen, 
nadruk op de exploitatie van het materieel, verbetering van opleidingen en 
grotere geoefendheid van het personeel. Het geheel van maatregelen 
verhoogt de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht. 

In de Inleiding tot de Defensienota-1984 is er al op gewezen dat het bijna 
onmogelijk is plannen zö te ontwerpen dat ze tien jaar lang ongewijzigd 
kunnen blijven. Bijstellingen van de plannen zijn niet te voorkomen, niet 
alleen wegens onvermijdelijk optredende financiële tegenvallers, maar ook 
omdat pas na verloop van tijd een scherper inzicht kan worden verkregen 
in wat met de beschikbare gelden precies kan worden gedaan. Vandaar dat 
om de twee jaar zal worden aangegeven in welke mate overeenkomstig het 
plan kon worden gehandeld en waar en waarom daarvan moest worden 
afgeweken. Dat zal uitmonden in een herzien defensieplan voor de periode 
1987-1996, dat in de memorie van toelichting bij de defensiebegroting 
voor het jaar 1987 zal worden opgenomen. 

Mede naar aanleiding van tegenvallende personeelskosten en kostenstij-
gingen bij een aantal materieelprojecten, zoals in het geval van de onder-
zeeboten van de Walrusklasse, moesten de plannen van de Koninklijke 
marine in vergelijking met die in de Defensienota-1984 worden herzien. De 
plannen voor de Koninklijke landmacht en voor de Koninklijke luchtmacht 
zijn in wezen onaangetast gebleven, al moesten ze iets worden bijgesteld. 
In deze memorie van toelichting zetten wij de bijstellingen van de plannen 
en het waarom ervan uiteen (hoofdstuk III). 

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap is de Independent European 
Programme Group (IEPG) nieuw leven ingeblazen. Op 1 januari 1986 zal 
Spanje het voorzitterschap op zich nemen. De IEPG heeft politiek veel aan 
betekenis gewonnen, vooral door de afspraak dat de uiteindelijke besluit-
vorming voortaan op ministerieel niveau zal plaatsvinden. Op de weg naar 
grotere Westeuropese materieelsamenwerking zijn belangrijke stappen 
gezet: besloten is de operationele behoeften en vervangingsschema's van 
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gezamenlijk operationele concepten te ontwikkelen en een begin te maken 
met technologische samenwerkingsprojecten (hoofdstukken I en V). 

Het materieelbeleid ten aanzien van de Nederlandse industrie beoogt een 
zo doelmatig mogelijke ontwikkeling en produktie van materieel. Het is niet 
alleen van belang een zo goed mogelijk gebruik van de ter beschikking 
staande gelden te maken, maar ook is het van belang onze industrie de 
mogelijkheid te geven verantwoord deel te nemen aan gezamenlijke 
materieelprojecten van Westeuropese Navo-landen. Op initiatief van 
Defensie is een interdepartementale stuurgroep «Defensie en de Neder-
landse industrie» opgericht om het beleid binnen de overheid te coördineren. 
Een door de stuurgroep opgestelde beleidsnotitie zal dit najaar verschijnen. 
Tevens is een notitie over «Defensie technologie» in voorbereiding. 

Dankzij het Defensie Materieelkeuzeproces beschikt Defensie nu over een 
instrument om de levensloop van materieel zo doelmatig en verantwoord 
mogelijk te beheersen; ook de mogelijkheden de volksvertegenwoordiging 
ter zake goed te informeren zijn hierdoor toegenomen. Tevens wordt met 
voortvarendheid gewerkt aan de verdere verbetering van de projectenad-
ministratie, terwijl de overdracht van informatie over grote materieelpro-
jecten binnen de defensie-organisatie en naar de volksvertegenwoordiging 
is uitgebreid. De centrale contracten-commissie, waarin contracten vanuit 
verschillende disciplines worden getoetst, blijkt belangrijk bij te dragen tot 
het verkleinen van de risico's bij de aanschaffing van materieel, (hoofdstuk 
V). 

De Tweede Kamer zal een notitie worden gezonden over de voortgang 
van de grote lopende materieel-projecten. De notitie zal op een zodanig 
tijdstip worden toegestuurd dat zij tegelijk met de defensiebegroting kan 
worden behandeld. 

Op personeelsgebied zijn documenten over de positie van het militaire-
en het burgerpersoneel gereed gekomen. De Stuurgroep Pakketvergelijking 
heeft haar werkzaamheden afgesloten. Voor het militaire beroepspersoneel 
wordt nu met voorrang gewerkt aan een nieuwe bezoldigingsstructuur; 
voor het burgerpersoneel wordt gezocht naar mogelijkheden het loopbaan-
beleid te verbeteren. Het tweede deelrapport van de Stuurgroep Pakketver-
gelijking over de dienstplichtigen maakt nadere studie noodzakelijk 
alvorens maatregelen kunnen worden overwogen. De arbeidsduurverkorting 
met vijf procent wordt voor het gehele defensiepersoneel doorgevoerd. 

Voor het overleg met het Centraal georganiseerd overleg militairen is 
een geschillenregeling tot stand gebracht, alsmede het zogenaamde 
«ultiem overleg». Dit laatste in samenhang met het aanvaarden door de 
belangenverenigingen van militair personeel van het wetsvoorstel collec-
tieve acties ambtenaren, dat militairen uitsluit van het uitoefenen van het 
recht op het voeren van collectieve acties. De onderdeelsoverlegorganen 
en de dienstcommissies-nieuwe-stijl worden volgens plan ingevoerd. Het 
voorontwerp van wet wetenschappelijk onderwijs voor de krijgsmacht is 
inmiddels gereed. Een ontwerpbeleidsnota over de integratie van de vrouw 
in de krijgsmacht is voor advies aangeboden aan de Emancipatieraad. Voor 
vrouwen wordt de mogelijkheid geschapen een contract van korte duur te 
sluiten, met tewerkstelling en bezoldiging overeenkomstig de voor dienst-
plichtigen geldende bepalingen. Kernpunt van het beoogde beleid is dat 
alle functies voor vrouwen zullen openstaan (hoofdstuk IV). 

Zoals nader in hoofdstuk VIII zal worden uiteengezet, zal de bestaande 
matrix-organisatie van het ministerie van Defensie de komende tijd niet 
wezenlijk worden gewijzigd. Wel is behoefte aan een kritische bezinning op 
de bestaande afbakening en verdeling van taken in de organisatie. Vandaar 
dat op verschillende terreinen wordt onderzocht hoe het functioneren van 
de matrix-organisatie verder kan worden verbeterd. Over de beleidsontwik-
keling op het gebied van informatievoorziening en automatisering is de 
Tweede Kamer afgelopen zomer in de vorm van een beleidsnotitie ingelicht. 

De volksvertegenwoordiging is in juni j l . een uitvoerige notitie inzake de 
versterking van de conventionele verdediging en «emerging technologies» 
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gestuurd. Deze heeft ten doel tijdig inzicht te geven in voor onze conventio-
nele verdediging relevante ontwikkelingen. Door deze ontwikkelingen 
komen de uitgangspunten van de Defensienota-1984 vooralsnog niet in het 
geding. Wel kan dieper inzicht bijdragen tot tijdige aanpassingen, zodra 
bepaalde verwachtingen of voorspellingen lijken uit te komen. Ook kunnen 
de in de notitie vervatte overwegingen een rol spelen in het lopende 
bondgenootschappelijke overleg over de toekomstige defensie-inspanning. 
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HOOFDSTUK I. INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET DEFENSIEBELEID 

Wapenbeheersing en wapenbeperking 

Inleiding In de internationale verhoudingen en met name in de betrekkingen 
tussen Oost en West behoren wapenbeheersing en wapenbeperking, 
evenals trouwens bewapening, een stabiliserende rol te vervullen. Onze 
inspanningen moeten er op zijn gericht evenwichtige militaire krachtsver-
houdingen op een zo laag mogelijk niveau van bewapening tot stand te 
brengen. In dat licht bezien moet aan wapenbeheersing, wapenbeperking 
en aan het daarmee samenhangend internationale overleg grote waarde 
worden gehecht. Wapenbeheersing en wapenbeperking behoren dan ook 
steeds te staan in het middelpunt van de belangstelling. Datzelfde geldt 
overigens ook voor het instandhouden van een militair vermogen dat 
voldoende is om een tegenstander ervan te overtuigen dat hij onaanvaard-
baar grote schade zal oplopen zodra hij probeert politieke geschillen met 
geweld te beslechten. 

Maar noch het een, wapenbeheersing en wapenbeperking, noch het 
ander, het instandhouden van een geloofwaardige verdediging, mag een 
op zichzelf staand belang dienen. Ons veiligheidsbeleid is immers gericht 
op oorlogvoorkoming en zowel ten aanzien van wapenbeheersing en 
wapenbeperking als ten aanzien van bewapening is dat de leidraad voor 
ons handelen. 

Wapenbeheersing en wapenbeperking kunnen dan ook slechts tot 
zinvolle resultaten leiden als ze worden nagestreefd in samenhang met een 
beleid dat is gericht op internationale ontspanning en, meer in het bijzonder, 
op versterking van de stabiliteit tussen Oost en West. 

In elk geval moet worden voorkomen dat de wapenbeheersingsproble-
matiek als zodanig een bedreiging zou worden voor aanwezige stabiliteit. Zo 
moet worden vermeden dat wapenbeheersing in combinatie met bewape-
ning zowel een bewapeningswedloop als nieuwe politieke controversen 
teweeg brengt. 

We moeten ervoor zorgen niet de grens te overschrijden dat door de 
wederzijdse onverzoenlijkheid van standpunten op het gebied van bewape-
ning en wapenbeheersing het streven naar evenwichtiger militaire krachts-
verhoudingen op een lager niveau van bewapening wordt doorkruist. 

Daar komt nog bij dat de oorspronkelijke doeleinden van wapenbeheersing 
en wapenbeperking in de loop der jaren steeds moeilijker konden worden 
verwezenlijkt. De geschiedenis van het wapenbeheersingsoverleg toont dat 
aan. 

Sinds het begin van de jaren zestig zijn serieuze pogingen ondernomen 
door wapenbeheersing en-beperking de omvang en de structuur van de 
bewapening van de Verenigde Staten en van de Sovjet-Unie aan regels te 
onderwerpen. De sindsdien tot stand gekomen overeenkomsten over 
wapenbeheersing hebben tot op zekere hoogte aan hun doel beantwoord. 
Dat we thans een periode van betrekkelijke stabiliteit tussen Oost en West 
kennen, is mede te danken aan het streven naar wapenbeheersing. Maar 
de bestaande wapenbeheersingsovereenkomsten bieden niet de zekerheid 
dat de huidige, min of meer stabiele betrekkingen tussen Oost en West ook 
in de toekomst een feit zullen blijven. Zo bestaan er bepaalde onevenwich-
tigheden in de structuur van de bewapening van de Verenigde Staten en 
hun bondgenoten enerzijds en van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten 
anderzijds. Deze onevenwichtigheden bemoeilijken het sluiten van over-
eenkomsten over wapenbeheersing en kunnen op den duur de huidige 
betrekkelijke stabiliteit ondermijnen. Feit is ook dat overeenkomsten tot 
dusver nauwelijks hebben geleid tot vermindering van de bewapening. 

Dit is teleurstellend gezien de verwachting die velen in de Verenigde 
Staten en West-Europa tot het einde van de jaren zeventig hadden van 
vooral de Salt-onderhandelingen. Die zouden, hoopten zij, kunnen leiden 
tot een door Oost en West aanvaard veiligheidsbeleid, dat zou berusten op 
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zowel afschrikking als op drastisch verminderde bewapening. Het is echter 
tot dusver niet mogelijk gebleken een voor een geloofwaardige wederzijdse 
afschrikking voldoende - dat wil zeggen: veel kleinere - nucleaire bewape-
ning te verwezenlijken. 

Mede hierdoor is de Amerikaanse houding jegens het Salt-proces in de 
jaren tachtig veel kritischer geworden. Wapenbeheersing en-beperking 
blijven overigens een belangrijke plaats innemen in het Amerikaanse 
veiligheidsbeleid. Wel is gekozen voor een andere benadering: in de 
onderhandelingen over het verminderen van de aantallen strategische- en 
middellange-afstandwapens staan niet langer de overbrengingsmiddelen 
centraal, maar de kernkoppen. De Amerikaanse onderhandelingspositie in 
Genève is terecht gericht op vermindering van het aantal kernkoppen, en 
niet zozeer op het overeenkomen van plafonds voor overbrengingsmiddelen. 
Die verminderingen zijn nodig om te voorkomen dat een vermogen tot een 
«disarming first strike» ontstaat. 

De manier waarop tot dusver wapenbeheersingsovereenkomsten tot 
stand zijn gekomen toont aan dat naast overeenstemming over regels voor 
de omvang en structuur van de bewapening andere factoren een rol spelen 
bij het totstandkomen van overeenkomsten. 

In de eerste plaats moet er een gunstig politiek klimaat zijn willen 
onderhandelingen kunnen slagen; dat geldt zowel voor de betrekkingen 
tussen de verdragsluitende partijen als voor de binnenlands-politieke 
verhoudingen. In de tweede plaats moeten overeenkomsten duidelijk en 
ondubbelzinnig zijn verwoord: de verdragsluitende partijen moeten er 
zeker van zijn dat de bepalingen maar voor één uitleg vatbaar zijn en niet 
kunnen worden omzeild. In de derde plaats moeten zij erop kunnen 
vertrouwen dat de overeenkomsten nauwgezet worden nageleefd. Verificatie 
is noodzakelijk. 

Verificatie is echter thans een groter probleem dan in het verleden. Dat is 
niet alleen het gevolg van berichten over mogelijke schendingen van 
bestaande overeenkomsten op het gebied van wapenbeheersing door de 
Sovjet-Unie. Ook allerlei technologische ontwikkelingen maken het nodig 
strengere eisen aan de verificatie van wapenbeheersingsovereenkomsten 
te stellen. Afspraken over alleen numerieke plafonds zijn betrekkelijk 
gemakkelijk te verifieëren. Overeenkomsten daarentegen die beogen 
technologische ontwikkelingen met mogelijk destabiliserende gevolgen te 
beheersen, vergen verdergaande - en dus moeilijker te maken - afspraken 
over de naleving ervan. 

Het probleem van de verificatie kan en moet worden opgelost Want de 
politiek van wapenbeheersing en wapenbeperking blijft de enige weg naar 
stabiliteit, evenwichtige krachtsverhoudingen en vermindering van de 
bewapening. 

Een probleem is ook dat de politiek van wapenbeheersing en beperking 
moet worden gevoerd onder politieke, militaire, en technologische omstan-
digheden die voortdurend veranderen. Dat dwingt steeds weer tot bezinning 
op de plaats en de betekenis die wapenbeheersing en "beperking innemen 
in het gehele veiligheidsbeleid. Want welke gevolgen de zich steeds 
wijzigende omstandigheden hebben voor wapenbeheersing en "beperking 
wordt vaak pas op langere termijn enigszins duidelijk. 

Dat geldt ook voor de onderhandelingen in Genève waar de kansen op 
het bereiken van een overeenkomst op korte termijn niet groot zijn. Van 
verschillende kanten bestaat kritiek op wapenbeheersingsovereenkomsten 
die niet geleid hebben tot vermindering van de bewapening en zelfs bij 
voorbeeld in het geval van het Salt-ll-verdrag een drastische uitbreiding 
van de bewapening niet in de weg hebben gestaan. Zulke ervaringen 
mogen niet leiden tot het opgeven van de hoop in wapenbeheersing als 
middel om evenwichtige militaire krachtsverhoudingen op een lager 
niveau tot stand te brengen. Veel eerder ligt het op onze weg in het belang 
van de versterking van de stabiliteit tussen Oost en West ons te blijven 
inspannen voor wapenbeheersing en wapenbeperking. Voorkomen moet 
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worden dat op grond van nieuwe wapenprogramma's en onenigheid over 
de naleving van overeenkomsten onjuiste conclusies worden getrokken 
over de wenselijkheid van wapenbeheersing. 

Daarbij speelt ook een rol dat het loslaten van beperkingen op de 
omvang van de bewapening in het voordeel van de Sovjet-Unie kan 
werken. De op pagina 8 weergegeven grafieken wijzen erop dat dat niet 
denkbeeldig is. 

Dit alles betekent dat we ons tot het uiterste moeten inspannen om de 
huidige onderhandelingen tot een succes te maken, hoe moeizaam ze ook 
verlopen. Steeds weer zal moeten worden gezocht naar voor Oost en West 
aanvaardbare compromissen. In dit verband is van belang dat veelomvat-
tende, op drastische beperking van bewapening gerichte voorstellen de 
kans op succes niet altijd vergroten. Hoe omvattender en ingrijpender 
namelijk de voorstellen, des te ingewikkelder de onderhandelingen en des 
te groter ook de kans op onoverbrugbare meningsverschillen. Waar nodig 
en mogelijk echter moeten nieuwe voorstellen worden gedaan om hinder-
palen op de weg naar mogelijke overeenstemming op te ruimen. De 
regering probeert, in de geest van het bovenstaande, bij te dragen tot het 
welslagen van alle onderhandelingen waarbij Nederland op enigerlei wijze 
is betrokken. 

De onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in 
Genève. Het is verheugend dat op 8 maart jl. de onderhandelingen tussen 
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zijn begonnen over het verminderen 
van de aantallen strategische en middellange-afstandwapens en over het 
voorkomen van een wapenwedloop in de ruimte. Gewaakt moet echter 
worden voor te hoge verwachtingen met betrekking tot de uitkomst van 
deze voor de verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen Oost en 
West zo belangrijke onderhandelingen. Politieke, militaire en technologische 
ontwikkelingen brengen immers aan weerszijden tal van onzekerheden met 
zich mee en zullen van grote invloed zijn op het verloop van deze onder-
handelingen. 

In de eerste twee onderhandelingsrondes is weinig vooruitgang geboekt. 
De Amerikaanse benadering komt op het volgende neer. In de eerste plaats 
streven de Verenigde Staten naar drastische verminderingen van de 
aantallen strategische en middellange-afstandwapens. In de tweede plaats 
willen zij het ABM-verdrag in stand houden, voor zover schendingen 
hebben plaatsgevonden deze ongedaan maken en verdere ondergraving 
van het verdrag voorkomen. In de derde plaats willen zij met de Sovjet-Unie 
van gedachten wisselen over een situatie waarin de aantallen kernwapens 
drastisch zijn verminderd en de veiligheid veel meer dan nu het geval is 
berust op defensieve wapens. De Verenigde Staten willen nu al samen met 
de Sovjet-Unie nagaan hoe kan worden overgegaan van een louter op 
offensieve wapens berustend veiligheidsstelsel naar een stelsel dat in 
toenemende mate op defensieve wapens berust. 

In de drie werkgroepen waarin over het verminderen van de aantallen 
strategische- en middellange-afstandwapens en over het voorkomen van 
een wapenwedloop in de ruimte wordt onderhandeld, hebben de Verenigde 
Staten deze doelstellingen nader uitgewerkt. In de werkgroep die onder-
handelt over het verminderen van de aantallen strategische wapens 
hebben zij voorgesteld te komen tot vermindering van het totale aantal 
kernkoppen, van de totale vernietigingskracht van eikaars arsenalen 
ballistische raketten en van de aantallen bommenwerpers, met nader 
overeen te komen beperkingen van de aantallen kruisvluchtwapens aan 
boord van deze vliegtuigen. Het Amerikaanse voorstel komt erop neer dat 
beide partijen het aantal kernkoppen van op land en ter zee geplaatste 
intercontinentale raketten tot elk 5000 verminderen. Nu beschikken de 
Verenigde Staten over ongeveer 7650 en de Sovjet-Unie over ongeveer 
8800 van dergelijke kernkoppen. De lanceerinrichtingen zouden tot een 
nader te bepalen aantal moeten worden beperkt. De vermindering van de 
totale vernietigingskracht kan worden verwezenlijkt door middel van 
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A. Wapens gericht op de Sovjet-Unie 
zonder nadere beperkende maatregelen 

B. Wapens gericht op de Verenigde Staten 
zonder nadere beperkende maatregelen 
met uitzondering van de op West-Europa 
gerichte INF-wapens van de Sov]et-Unie 
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INF = vliegtuigen, Britse en Franse 
onderzeeboten, Pershing-ll raketten en 
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ALCM = vanaf vliegtuigen af te 
vuren kruisvluchtwapen 
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vuren kruisvluchtwapen 

Mobile ICBM • Midgetman. 
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subplafonds onder het aantal toegestane, op land te plaatsen interconti-
nentale raketten. Ook is het mogelijk de vernietigingskracht aan een 
bepaald maximum te binden. De Verenigde Staten hebben laten weten 
rekening te willen houden met bestaande verschillen in de aard en de 
omvang van de strategische bewapening. Dat betekent dat nu bestaande 
eenzijdige voordelen een overeenkomst niet in de weg hoeven te staan. Zo 
zou het overwicht van de Sovjet-Unie op het gebied van de op land 
geplaatste intercontinentale raketten kunnen worden gecompenseerd met 
het overwicht van de Verenigde Staten op het gebied van bommenwerpers. 

Wat de middellange-afstandwapens betreft, hebben de Verenigde Staten 
een voorstel gedaan dat overeenkomt met een voorstel dat president 
Reagan op 26 september 1983 heeft bekendgemaakt en dat tijdens de in 
november 1983 afgebroken onderhandelingen over middeliange-afstand-
wapens officieel is ingediend. Het houdt in dat beide zijden een zo klein 
mogelijk aantal middellange-afstandwapens overeenkomen. De Verenigde 
Staten zullen in dat geval niet alle toegestane systemen in West-Europa 
plaatsen. Naast beperkingen van de aantallen middellange-afstandwapens 
(SS-4, SS-20, Pershing-ll en kruisvluchtwapens) moeten ook de aantallen 
vliegtuigen worden beperkt. Wordt tot verminderingen besloten, dan zullen 
de Verenigde Staten zowel de aantallen kruisvluchtwapens als de aantallen 
Pershing ll-raketten verkleinen. 

Dit voorstel blijft binnen de criteria die ook nu weer worden gehanteerd 
om voorstellen van de Sovjet-Unie op het gebied van de middellange-af-
standwapens te beoordelen. Het gaat om gelijke rechten en beperkingen 
voor zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten. Met wapensystemen 
van andere landen zou geen rekening mogen worden gehouden. Ook moet 
sprake zijn van wereldwijde beperkingen en mag een overeenkomst er niet 
toe leiden dat de dreiging van de SS-20 wordt verplaatst van West-Europa 
naar Azië. Voorts mag een overeenkomst geen nadelige invloed hebben op 
de conventionele inspanning van de Navo. Ten slotte moet een overeen-
komst maatregelen voor een effectief toezicht op de naleving bevatten. 

In de werkgroep over defensieve- en ruimtewapens hebben de Verenigde 
Staten de schendingen van het ABM-verdrag door de Sovjet-Unie aan de 
orde gesteld. Ook hebben zij uiteengezet hoe zij de overgang van een op 
louter offensieve wapens berustend veiligheidsstelsel naar een in toene-
mende mate op defensieve systemen berustend veiligheidsstelsel zien. Een 
stabielere verhouding tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zou 
kunnen ontstaan als in onderling overleg defensieve wapens aan een sterk 
verminderde offensieve strategische bewapening zouden worden toege-
voegd. 

De Sovjet-Unie heeft tot dusver laten weten het niet eens te zijn met deze 
doelstellingen en hun uitwerking. Zo heeft zij voorgesteld het aantal 
overbrengingsmiddelen voor de strategische bewapening met een kwart te 
verminderen. Zo'n voorstel, kan in het voordeel werken van de Sovjet-Unie, 
die de meeste mogelijkheden heeft het aantal kernkoppen per raket uit te 
breiden. Zou zij dit voordeel ten volle uitbuiten, dan zou zij het aantal 
kernkoppen met 45 procent kunnen uitbreiden. 

Ook de voorstellen van de Sovjet-Unie die betrekking hebben op de 
middellange-afstandswapens komen neer op handhaving of uitbreiding 
van haar bewapening. In de eerste ronde heeft de Sovjet-Unie voorgesteld 
wederzijds af te zien van de verdere plaatsing van middellange-afstands-
wapens. Daarbij heeft de Sovjet-Unie verklaard haar in Europa opgestelde 
raketten en kernkoppen voor de middellange afstand te willen verminderen 
tot het totaal van de kernkoppen en raketten van Groot-Brittannië en 
Frankrijk, mits de Verenigde Staten de al geplaatste nieuwe middellange-
afstandwapens terugtrekken. 

Aan deze voorstellen verbindt de Sovjet-Unie de voorwaarde dat de 
Verenigde Staten afzien van onderzoek naar een strategische defensie. Zij 
wil een verbod op onderzoek naar ontwikkeling, beproeving en plaatsing 
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van wat zij «space strike arms» noemt. De Verenigde Staten verzetten zich 
tegen een dergelijk verbod. Onderzoek is immers onder het ABM-verdrag 
toegestaan. Tot dusver was het ook het standpunt van de Sovjet-Unie dat 
onderzoek niet kan worden verboden. Zij wil onder zo'n verbod in ieder 
geval niet haar eigen ABM-systeem laten vallen. Dat is op aarde geplaatst 
en valt daarmee volgens de Sovjet-Unie buiten de door haar niet nader 
omschreven «space strike arms». 

Wel wil de Sovjet-Unie een algeheel verbod van anti-satellietwapens. De 
Verenigde Staten verzetten zich hiertegen. Mogelijkheden om de naleving 
daarvan te controleren ontbreken namelijk. Een definitie van anti-satelliet-
wapens is praktisch gezien niet mogelijk. Ballistische raketten, ABM-syste-
men en elektronische oorlogvoering zijn immers alle mogelijkheden om 
satellieten uit te schakelen. 

De regering betreurt het dat de Sovjet-Unie nauwelijks serieus ingaat op 
voorstellen die tot drastische verminderingen van de bewapening kunnen 
leiden en tot dusver geen constructieve tegenvoorstellen heeft ingediend. 

MBFR. De onderhandelingen over troepenvermindering in Wenen 
(MBFR) bevinden zich al geruime tijd in een impasse. Nadat het Westen 
vorig jaar april de voorwaarden voor algehele overeenstemming over de 
sterktecijfers voorafgaande aan een overeenkomst aanzienlijk had versoe-
peld, heeft het Oosten in februari j l . nieuwe voorstellen ingediend. Deze 
zijn echter niet voldoende om overeenstemming te bereiken over wezenlijke 
onderdelen van een overeenkomst. Het gaat daarbij om overeenstemming 
over de wederzijdse sterktecijfers en om maatregelen voor de naleving van 
bepalingen van de overeenkomst. Het Oostelijke voorstel houdt in dat de 
Sovjet-Unie en de Verenigde Staten respectievelijk 20000 en 13000 
manschappen met hun bewapening terugtrekken uit Midden-Europa. 
Hierna zou een periode moeten volgen waarin alle directe deelnemers aan 
de onderhandelingen zich verplichten de omvang van hun strijdkrachten 
niet te vergroten. Het voorstel bevat zeer beperkte mogelijkheden voor 
verificatie en houdt ook in dat alle deelnemers zich verplichten de onder-
handelingen voort te zetten om wederzijds collectieve plafonds van 900000 
man militair personeel, waaronder ten hoogste 700 000 man landstrijdkrach-
ten, overeen te komen. 

EOC. De onderhandelingen in het kader van de Europese ontwapenings-
conferentie (EOC) in Stockholm zijn intensiever geworden. Door de instelling 
van werkgroepen is het nu mogelijk nader in te gaan op de ingediende 
voorstellen. De Navo-lid-staten hebben voorstellen ingediend voor vertrou-
wenwekkende en veiligheidsbevorderende maatregelen, die verder gaan 
dan de in de Slotakte van Helsinki overeengekomen maatregelen. De 
neutraleen niet gebonden landen hebben soortgelijke voorstellen ingediend, 
maar willen voorts maatregelen overeenkomen die bepaalde militaire 
activiteiten beperken. Deze maatregelen zouden de grondslag moeten 
vormen van een verklaring waarin deelnemende landen zich verplichten 
van het gebruik van geweld af te zien. De Sovjet-Unie wil eerst onderhandelen 
overeen verdrag waarin zo'n geweldsverbod is vastgelegd en stelt daarnaast 
maatregelen voor het aanmelden van oefeningen voor. Die maatregelen 
blijken overigens nauwelijks verder te gaan dan die welke in de Slotakte 
zijn overeengekomen. Zo wordt nu voorgesteld oefeningen te land met 
meer dan 20 000 man 30 dagen te voren aan te melden. In de Slotakte was 
al overeengekomen oefeningen met meer dan 25 000 man minimaal 21 
dagen te voren aan te melden. 

In de afgelopen maanden hebben de Navo-landen hun aan het begin van 
de onderhandelingen ingediende voorstellen verduidelijkt en zijn zij 
ingegaan op specifieke vragen van de andere deelnemende landen. 
Hoewel het kweken van begrip voor de eigen voorstellen niet vanzelfspre-
kend leidt tot overeenstemming over de inhoud, kan het bijdragen tot 
succesvolle onderhandelingen. Nu nog ruim één jaar rest voor het begin 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19200 hoofdstuk X, nr. 2 10 



van de derde vervolgconferentie over veiligheid en samenwerking in 
Europa, hoopt de regering op overeenstemming over het door Nederland 
en de bondgenoten ingediende pakket samenhangende maatregelen. Dit 
pakket zou samen met herbevestiging - in een of andere vorm - van het 
verbod geweld te gebruiken en een vooralle landen aanvaardbare maatregel 
om bepaalde militaire activiteiten te beperken, een alleszins aanvaardbaar 
onderhandelingsresultaat opleveren. 

Strategisch defensie-initiatief (SOI) 

De discussie over het Strategisch defensie-initiatief (SDI) draait in feite 
om twee verschillende vragen. De eerste is of de huidige strategie, die 
berust op de dreiging met wederzijds verzekerde vernietiging door offen-
sieve, strategisch-nucleaire wapens, kan en moet worden vervangen door 
een strategie die berust op defensieve systemen. Een tweede, in zekere zin 
heel andere vraag is of, en zo ja in welke mate, defensieve systemen aan 
de bestaande bewapening kunnen en moeten worden toegevoegd om de 
huidige strategie te versterken. Aan beide vragen liggen twijfels aan de 
geloofwaardigheid van de huidige strategie ten grondslag. Die twijfels 
vloeien onder meer voort uit de veranderde krachtsverhouding tussen de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. 

De Sovjet-Unie heeft in de loop der jaren haar achterstand zowel wat de 
aantallen als de kwaliteit van haar strategische bewapening betreft ingelo-
pen. Sinds 1972 heeft zij het aantal kernkoppen op intercontinentale 
raketten met meer dan 5000 uitgebreid. Als gevolg van deze drastische 
uitbreiding en het uitblijven van wapenbeheersingsmaatregelen, vrezen de 
Verenigde Staten nu dat de Sovjet-Unie een vermogen tot een «disarming 
first strike» probeert te ontwikkelen: de Sovjet-Unie zou in dat geval de 
strategisch-nucleaire wapens van de Verenigde Staten in één beslissende 
klap kunnen vernietigen. Daarmee zou het fundament waarop onze 
veiligheid rust, de dreiging met wederzijds verzekerde vernietiging, 
wegvallen. 

Er bestaan geen vastomlijnde ideeën over de uitkomsten van het SDI-
onderzoek. Invoering van strategische defensieve systemen is immers 
afhankelijk van verschillende factoren. Zo is er het probleem van de 
technische haalbaarheid. Veel van de 33 onder het SDI-onderzoek vallende 
projecten betreffen fundamenteel onderzoek. Hoe omvattender een 
verdediging tegen ballistische raketten wordt opgezet, des te hoger de 
eisen die op technisch gebied zullen gelden. Een andere factor zijn de 
financiële gevolgen van invoering van defensieve systemen. Nu is nog niet 
te overzien welke bedragen hiermee zijn gemoeid, maar mocht tot invoering 
worden besloten, dan kan dat gevolgen hebben voor bestaande prioriteiten. 
Van doorslaggevend belang is de politieke wenselijkheid: leidt het invoeren 
van defensieve systemen tot grotere veiligheid? Deze vraag kan thans nog 
niet worden beantwoord. 

Dat antwoord hangt in hoge mate af van de wijze waarop de Sovjet-Unie 
zal reageren, dan wel welke afspraken de twee supermogendheden zullen 
maken over de invoering van defensieve systemen. Wat de reactie van de 
Sovjet-Unie betreft, tegenmaatregelen kunnen de werking van defensieve 
systemen ondergraven. In dit verband moet niet alleen worden gedacht 
aan het uitbreiden van de aantallen ballistische raketten met een lang en 
middellang bereik, maar ook aan het opvoeren van de aantallen bommen-
werpers, kruisvluchtwapens en raketten voor de kortere afstand. Als de 
Sovjet-Unie zelf defensieve systemen invoert, zou dat ertoe kunnen leiden 
dat de Verenigde Staten hun offensieve strategische bewapening moeten 
aanpassen om er zeker van te zijn dat hun kernwapens in een strategie die 
berust op de dreiging met wederzijds verzekerde vernietiging hun rol 
blijven vervullen. 

Ook van belang zijn de gevolgen van invoering van defensieve systemen 
voor de verdediging van West-Europa. Het versterken van de conventionele 
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verdediging geniet binnen de Navo uiteraard hoge prioriteit; invoering van 
ongetwijfeld kostbare defensieve systemen mag hieraan geen afbreuk 
doen. Daarnaast zou de invoering van defensieve systemen de conventionele 
krachtsverhoudingen in Europa, die nu al sterk in het voordeel van het 
Warschaupact zijn, een nog groter militair en politiek gewicht kunnen 
geven. 

De regering heeft bij vele gelegenheden op politiek en ambtelijk niveau 
blijk gegeven van haar zorgen over deze mogelijke politiek-strategische 
gevolgen van invoering van defensieve systemen, zorgen die ook bij de 
Westeuropese bondgenoten leven. De strenge eisen die de Amerikaanse 
regering zélf stelt aan invoering van defensieve systemen wijzen erop dat 
zij die zorgen deelt. Die eisen vinden hun neerslag in de Amerikaanse 
uitgangspositie voor de onderhandelingen met de Sovjet-Unie in Genève. 
Die benadering, waarin de regering zich kan vinden, komt op het volgende 
neer. 

De komende tijd, te denken is aan minstens tien jaren, willen de Verenigde 
Staten, samen met hun bondgenoten, onverkort blijven vasthouden aan 
een veiligheidsbeleid dat berust op de dreiging met wederzijds verzekerde 
vernietiging. Tegelijkertijd blijven de Verenigde Staten streven naar 
vérgaande wederzijdse verminderingen van de aantallen strategische en 
middellange-afstandwapens. Ook willen zij het ABM-verdrag in stand 
houden en, voor zover het is geschonden, de schendingen ongedaan 
maken en verdere ondergraving van het verdrag voorkomen. Het lopende 
onderzoek van de Sovjet-Unie naar defensieve systemen zou kunnen 
worden voortgezet, zolang dit, evenals het SDI-onderzoek in de Verenigde 
Staten, gebeurt in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen 
van het ABM-verdrag. Tijdens de eerste ronde van de onderhandelingen in 
Genève, begin dit jaar, hebben de Verenigde Staten aangeboden nu al met 
de Sovjet-Unie van gedachten te wisselen over de overgang van de huidige 
veiligheidssituatie naar een meer stabiele en meer betrouwbare verhouding 
tussen beide landen die berust op het geleidelijk invoeren van defensieve 
systemen. 

Na deze periode van minstens tien jaren zou een overgangsfase moeten 
beginnen, waarin allereerst zou moeten worden bezien of nieuwe defensieve 
systemen te beschermen en kosteneffectief zijn. Aan deze voorwaarden 
moet worden voldaan, wil een beleid gericht op meer stabiele verhoudingen 
met de Sovjet-Unie op een lager niveau van bewapening kunnen slagen. 
Voorkomen moet immers worden dat defensieve systemen zélf het doelwit 
van tegenmaatregelen worden en leiden tot plaatsing van nog meer 
offensieve wapens om defensieve systemen te kunnen verzadigen en te 
omzeilen. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan zullen defensieve 
systemen niet worden ingevoerd. 

Het spreekt vanzelf dat voor het vervullen van deze voorwaarden mede-
werking van de Sovjet-Unie onontbeerlijk is. Invoering van defensieve 
systemen aan beide zijden zou ertoe moeten leiden dat de afschrikking 
gaat berusten op een combinatie van offensieve en defensieve systemen in 
plaats van op louter offensieve systemen. Tegelijkertijd zouden de onder-
handelingen over het verminderen van de aantallen strategische- en 
middellange-afstandwapens moeten worden voortgezet en zelfs moeten 
worden uitgebreid tot andere soorten kernwapens. De andere staten die 
over kernwapens beschikken, zouden bij de onderhandelingen moeten 
worden betrokken. De Verenigde Staten gaan ervan uit dat de overgangsfase 
geruime tijd, wellicht zelfs enkele tientallen jaren, zal duren. 

Als dit alles voorspoedig verloopt, zullen uiteindelijk onderhandelingen 
moeten leiden tot het uitbannen van alle kernwapens. Of dat mogelijk is, 
hangt onder meer af van het bestaan van stabiele conventionele krachts-
verhoudingen. Het uit de wereld bannen van kernwapens veronderstelt 
tevens dat defensieve systemen overal in de wereld worden opgesteld. 
Afschrikking zou dan, volgens de Amerikaanse benadering, uiteindelijk 
gaan berusten op het vermogen een aanval met nucleaire wapens met 
succes te weerstaan. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19200 hoofdstuk X, nr. 2 12 



Het is dan ook naar het oordeel van Nederland nog te vroeg een definitief 
antwoord te geven op de vraag of het invoeren van defensieve systemen 
ons uiteindelijk meer veiligheid biedt. Naar Amerikaanse opvatting lopen 
de gedachtenvorming over de politiek-strategische aspecten van invoering 
van defensieve systemen enerzijds en het onderzoek naar zulke systemen 
anderzijds parallel. Naarmate het wetenschappelijke onderzoek vordert, zal 
geleidelijk duidelijker worden welke de politiek-strategische implicaties 
ervan zouden kunnen zijn. Een gegrond politiek-strategisch oordeel kan 
niet voor het begin van de jaren negentig worden gegeven: dan pas 
immers kan worden bepaald welke mogelijkheden tot strategische defensie 
de technologie biedt. Uit een op 4 juni jl. door president Reagan ondertekende 
National Security Decision Directive blijkt dat het beleid er thans op gericht 
is de Amerikaanse president aan het begin van de jaren negentig opties 
voor haalbaar gebleken vormen van strategische defensie voor te leggen. 
In het licht van de dan geldende veiligheidspolitieke, financiële en techno-
logische omstandigheden zal de Amerikaanse regering dan, in overleg met 
de bondgenoten, en zo mogelijk in samenspraak met de Sovjet-Unie, over 
de invoering van defensieve systemen beslissen. Vooruitlopen op mogelijke 
uitkomsten is niet zinvol. Ook het nu al uitsluiten van bepaalde opties, 
zonder te weten of die kunnen bijdragen tot stabielere verhoudingen 
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, is onjuist. Dat geldt ook 
voor de mogelijkheid die onderzoek ons biedt om na te gaan of een op 
defensieve systemen berustende strategie mogelijk en wenselijk is. De 
nucleaire plangroep van de Navo heeft op 27 maart jl. steun uitgesproken 
voor het SDI-onderzoek en in dat verband gewezen op het vergroten van 
de stabiliteit en het verzekeren van de afschrikking op een lager niveau van 
offensieve nucleaire bewapening. Veel van de in de discussie over het 
SDI-onderzoek besproken aspecten - de Navo-strategie, de verhouding met 
de Sovjet-Unie, het belang van wapenbeheersing en de veiligheid van 
West-Europa - zullen dan ook in de komende jaren binnen en buiten het 
bondgenootschap een belangrijke rol in de gedachtenwisseling blijven 
spelen. 

Wat de Nederlandse regering betreft zullen de volgende beginselen het 
richtsnoer voor onze bijdrage aan die discussie zijn: 
- invoering van de defensieve systemen moet bijdragen aan de afschrikking 

en passen in een beleid gericht op oorlogvoorkoming; 
- invoering van defensieve systemen moet passen in het Westerse beleid 

gericht op stabiele verhoudingen met de Sovjet-Unie; 
- de politieke en strategische eenheid van het bondgenootschap moet 

worden gehandhaafd; 
- invoering van defensieve systemen mag niet ten koste gaan van 

bestaande verplichtingen op conventioneel gebied en mag er niet toe 
leiden dat aan het bestaande conventionele overwicht van het Warschau-
pact een nog groter politiek en militair gewicht wordt gegeven; 

- de bepalingen van het ABM-verdrag, dat verdediging tegen offensieve 
strategische raketten sterk beperkt, moeten worden nageleefd; 

- voorkomen moet worden dat invoering van defensieve systemen leidt 
tot meer offensieve wapens en 

- het al of niet invoeren van defensieve systemen moet in samenspraak 
met de Sovjet-Unie geschieden. 

Nederlandse betrokkenheid bij het SDI-onderzoek. Op 26 maart 1985 
heeft de Amerikaanse minister van Defensie bondgenoten uitgenodigd, 
kenbaar te maken op welke gebieden zij aan het SDI-onderzoek zouden 
willen deelnemen en op welke gebieden zij de beschikking hebben over 
kennis en expertise die van belang kunnen zijn voor het SDI-onderzoek. 

De Verenigde Staten hebben geen vastomlijnde ideeën over de vorm die 
mogelijke Nederlandse deelneming aan het SDI-onderzoek zou moeten 
aannemen. Het blijkt in feite te gaan om de betrokkenheid van de overheid 
bij de deelneming van Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen 
aan het SDI-onderzoek. 
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Bij de beoordeling van de vraag of, en zo ja, in welke mate de Nederlandse 
overheid bij deelneming van Nederlandse bedrijven en instellingen zal zijn 
betrokken, spelen verschillende factoren een rol. 

Het gaat uitsluitend om mogelijke betrokkenheid bij onderzoek. Naar het 
oordeel van de regering houdt Nederlandse of Westeuropese deelneming 
aan het SDI-onderzoek op geen enkele wijze instemming in met een aan 
het SDI ten grondslag liggend of uit het onderzoek voortvloeiend veilig-
heidsconcept. Dat oordeel wordt door de Verenigde Staten gedeeld. Het 
SDI-onderzoek is er immers op gericht in het begin van de jaren negentig 
de Amerikaanse president opties voor vormen van strategische defensie 
voor te leggen in het licht van de dan bekende technologische mogelijkheden. 
Pas dan is aan de orde of bondgenoten zich wensen te binden aan een 
bepaalde optie. 

Voorts kunnen bedrijven en instellingen van bondgenoten alleen deelne-
men op die gebieden waarop ze technologisch uitblinken, waarop ze, met 
andere woorden, een «competitive edge» hebben. Het SDI-onderzoekpro-
gramma bestaat voornamelijk uit kleine tot zeer kleine projecten. De kans 
dat Nederlandse bedrijven en instellingen contracten voor grote projecten 
in de wacht slepen lijkt dan ook gering. Voor bedrijven en instellingen die 
aan het SDI-onderzoek meedoen betekent deelneming niet zonder meer dat 
ze in de eventuele produktiefase zullen worden ingeschakeld. Onderzoek en 
produktie zijn twee van elkaar te scheiden zaken. Wel hebben bedrijven en 
instellingen die aan het onderzoek meedoen uiteraard meer kans te worden 
betrokken bij de eventuele produktie. Voor zover overdracht van technologie 
van de Verenigde Staten naar Westeuropese landen mogelijk is, zal deze 
kwantitatief ongeveer evenredig moeten zijn aan de overdracht van 
technologie van Westeuropese landen naar de Verenigde Staten. Het is 
bepaald niet zo dat door deelneming aan een beperkt deel van een project 
toegang tot de technologie van het gehele project wordt verkregen. 

Afgezien van bilaterale contacten tussen Nederland en de Verenigde 
Staten over deelneming aan het SDI-onderzoek, zijn onze inspanningen 
erop gericht met de andere lid-staten van de Westeuropese Unie tot een 
coördinatie van reacties op de Amerikaanse uitnodiging te komen. 

Voor het overige verwijzen wij naar de brief over de betrokkenheid van 
de overheid bij deelneming van bedrijven en onderzoekinstellingen aan het 
SDI-onderzoek, die op korte termijn aan de Tweede Kamer zal worden 
aangeboden. 

Anti-Tactical Ballistic Missiles Defense (ATBM). In de discussie over SDI 
wordt vaak gewezen op de mogelijkheden voor het inschakelen van 
raketten voor de kortere afstand (ATBM). De behoefte aan ATBM komt 
echter niet voort uit de overwegingen die tot SDI hebben geleid. Luchtver-
dediging tegen ballistische raketten die in West-Europa is nodig gezien de 
ontwikkelingen in het militair strategisch denken in de Sovjet-Unie over de 
conventionele oorlogvoering. 

Het gaat bij ATBM met name om de verdediging van belangrijke doelen 
in West-Europa tegen de SS-21, SS-22 en SS-23 raketten die ook effectief 
zijn als zij met conventionele of chemische ladingen worden uitgerust. Dat 
heeft voor het Warschaupact grote voordelen. Het gebruik van dit soort 
wapens, in een vroege fase van een militair conflict, tegen vliegvelden, 
luchtverdedigingssystemen, munitie-opslagplaatsen en aanvoerwegen 
voor versterkingen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittanië en Canada, 
bemoeilijkt immers de uitvoering van de strategie van het aangepaste 
antwoord. 

Zouden deze steunpunten van onze verdediging doelwit van een aanval 
door de Sovjet-Unie worden, dan zou de Navo al snel voor de keuze 
worden geplaatst al of niet kernwapens in te zetten. De mogelijkheid van 
de Navo de kortere-afstand raketten van het Warschaupact uitte schakelen, 
maakt de tegenstander onzeker over het effect van een aanval en draagt 
daardoor bij tot de afschrikking. Thans beschikbare technologieën voor de 
verdediging van genoemde steunpunten zijn nauwelijks kosten-effectief. 
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Nieuwe technologieën op het gebied van radars, sensors, telecommunicia-
tiesystemen, computers en kinetische-energiewapens kunnen hierin 
verandering brengen: ze zijn op tal van andere gebieden toepasbaar en 
worden in dat kader al onderzocht. 

Nadat nader onderzoek naar de dreiging, de te beschermen doelen, en 
de in dat verband aan defensieve systemen te stellen technische en 
operationele eisen is afgeiond, kunnen de mogelijkheden worden nagegaan 
op dit gebied concrete activiteiten binnen de Navo te ontplooien. 

Samenwerking op veiligheidsgebied in West-Europa 

Westeuropese samenwerking op veiligheidsgebied blijft de aandacht 
vragen. In West-Europa groeit het besef dat een sterkere Westeuropese 
identiteit binnen het Navo-bondgenootschap gewenst is. De aandacht richt 
zich op verschillende organisaties, vooral op de Europese Gemeenschap 
(EG), de Westeuropese Unie (Weu) en de Independent European Programme 
Group (IEPG). 

Daarnaast speelt de Eurogroep een rol, vooral door de activiteiten van de 
gespecialiseerde werkgroepen. De afwezigheid van Frankrijk in de Euro-
groep beperkt echter de mogelijkheden van dit forum. De Europese 
samenwerking op veiligheidsgebied dient te zijn gericht op het zo goed 
mogelijk benutten van praktische mogelijkheden in die fora die zich het 
beste voor bepaalde activiteiten lenen. Zolang bijvoorbeeld de EG zich 
beperkt tot de algemene politieke en economische aspecten van de 
veiligheidsproblematiek, kunnen de Weu en de IEPG een belangrijke 
functie vervullen, zonder dat deze organisaties zich noodzakelijkerwijs met 
alle onderwerpen van het veiligheidsbeleid zouden moeten bezighouden. 
Het gaat erom dat deze fora er gezamenlijk in slagen uitdrukking te geven 
aan de Westeuropese aspecten van het veiligheidsbeleid. 

Europese gemeenschap 
Westeuropese samenwerking kan overigens ook buiten de genoemde 

organisaties tot stand komen. Zo zijn er op vele gebieden bilaterale of 
trilaterale samenwerkingsverbanden, die goede resultaten hebben opgele-
verd. In dit kader kunnen de contacten in Benelux-verband worden genoemd. 
In juli 1985 besloten de ministers van Defensie van België, Nederland en 
Luxemburg een gezamenlijke werkgroep op te richten, die een overzicht zal 
opstellen van alle terreinen waarop intensievere samenwerking, coördinatie 
of zelfs integratie van defensieactiviteiten mogelijk is. 

Hoewel ervoor moet worden gewaakt te veel van Europese samenwerking 
te verwachten, dienen niettemin var. de regeringen de nodige stimuli uit te 
gaan om de samenwerking gaande te houden en te versterken. In dit 
verband moet een evenwichtig verband bestaan tussen politieke gezindheid 
en praktische samenwerkingsmogelijkheden. Om dit spanningsveld te 
illustreren, wordt nader ingegaan op achtereenvolgens de discussie over 
het veiligheidsbeleid in de EG, de samenwerking in de Weu en die in de 
IEPG. 

Europese gemeenschap. In twee documenten wordt geprobeerd richting 
te geven aan de toekomstige ontwikkelingen van de EG. Het Europese 
parlement heeft in 1984 een ontwerp van een Verdrag tot oprichting van de 
Europese Unie aanvaard en heeft dit ontwerp voor commentaar gezonden 
aan de parlementen van de lid-staten. In maart 1985 heeft het «Ad hoc-comité 
institutionele vraagstukken», het «comité-Dooge», zijn eindrapport voorge-
legd aan de Europese Raad. Ook hierin worden werkterreinen en werkwijze 
van een Europese Unie beschreven. Zowel het ontwerp-verdrag als het 
rapport-Dooge kennen aan een Unie uitdrukkelijk taken en bevoegdheden 
toe op het terrein van buitenlandse politiek en van defensie. Het rapport-
Dooge stelt op veiligheidsgebied voor: ontwikkeling en versterking van 
consultatie over veiligheidskwesties als onderdeel van de politieke samen-
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werking, intensivering van het streven naar gemeenschappelijke eisen voor 
wapensystemen en uitrusting, uitdrukkelijke bereidheid van de lid-staten i 
om zulke wapensystemen en uitrusting gezamenlijk te ontwikkelen en te 
produceren, en tenslotte de wil van de lid-staten de technologische en 
industriële voorwaarden te scheppen die voor hun veiligheid noodzakelijk 
zijn. 

Het is nog allerminst duidelijk in hoeverre deze nieuwe voorstellen enige 
kans van slagen hebben. Wat betreft de paragrafen over de «externe 
identiteit» blijkt uit het rapport-Dooge dat enkele lid-staten zich zeer 
terughoudend opstellen inzake de ontwikkeling van een EG-beleid met 
betrekking tot buitenlandse politiek en defensie. Wel lijkt door de oprichting 
van een permanent secretariaat op korte termijn verbetering van de 
Europese Politieke Samenwerking (EPS) mogelijk. Grotere eenheid tussen 
westeuropese landen moet leiden tot een grotere cohesie in de Navo. 

Westeuropese Unie. In het verband van de reactivering van de Weu is 
tijdens de buitengewone vergadering van de ministers van Buitenlandse 
Zaken en van Defensie, in oktober 1984 in Rome, een begin gemaakt met 
een betere onderlinge afstemming van standpunten op veiligheidsgebied 
en met de institutionele reorganisatie van de Weu. De bereidheid tot 
nauwere samenwerking kwam duidelijk tot uitdrukking tijdens de ministe-
riële vergadering van 22 en 23 april 1985, waar de ministers onder meer 
van gedachten wisselden over de uitnodiging van de Verenigde Staten tot 
deelneming aan het Strategisch Defensie Initiatief. Besloten werd de 
besprekingen voort te zetten en te streven naar een gecoördineerde reactie 
op de Amerikaanse uitnodiging. 

De ministers hebben bovendien besloten te onderzoeken op welke wijze 
de Weu een politieke impuls kan geven aan de activiteiten van andere fora 
gericht op nauwere westeuropese materieelsamenwerking. Verbetering 
van de samenwerking is nodig om op langere termijn het concurrentiever-
mogen van de westeuropese defensie-industrie te verzekeren en de 
doelmatigheid van de defensie-inspanningen te verhogen. Kan de Weu een 
politieke impuls geven aan het streven naar intensievere samenwerking, de 
praktische uitwerking hiervan blijft voorbehouden aan de IEPG en aan de 
Conference of National Armament Directors (CNAD). 

Ten slotte is besloten tot een ingrijpende reorganisatie van de Weu-orga-
nen in Parijs, die ressorteren onder de Weu-raad. Om inhoud te geven aan 
de nieuwe taken die de Weu in het verband van de reactivering op zich 
neemt, zijn drie nieuwe agentschappen gevormd: het Agentschap voor de 
bestudering van vraagstukken inzake wapenbeheersing en ontwapening, 
het Agentschap voor de bestudering van veiligheids- en defensiesamen-
werking en het Agentschap voor de ontwikkeling van samenwerking op het 
gebied van bewapening. De Agency for the Control of Armaments zal met 
beperktere taken blijven bestaan. Deze reorganisatie zal binnen afzienbare 
tijd zijn uitgevoerd. Tevens zal worden onderzocht hoe het Secretariaat-
Generaal van de Weu in Londen kan worden geherstructureerd. 

Onafhankelijke Europese Plangroep. Nederland heeft als voorzitter van de 
IEPG ernaar gestreefd dit forum nieuw leven in te blazen en te komen tot 
grotere westeuropese materieelsamenwerking. Hoewel de resultaten nog 
beperkt zijn, kan zeker vooruitgang worden geconstateerd. De ministers 
van Defensie hebben op 22 en 23 november 1984 besloten de operationele 
eisen en vervangingsschema van verschillende soorten materieel te 
bestuderen en op elkaar af te stemmen. Tevens wordt onderzocht hoe de 
positie van de westeuropese defensie-industrieën kan worden verbeterd. 

Een knelpunt voor materieelsamenwerking vormen de vaak sterk 
uiteenlopende eisen die aan wapensystemen worden gesteld. Daarom 
hebben de ministers van Defensie in hun vergadering van 17 en 18 april 
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1985 besloten, dat de IEPG zich moet inspannen om de operationele 
concepten, waarvan de eisen aan wapensystemen zijn afgeleid, meer te 
harmoniseren. 

Ten slotte houdt de IEPG zich actief bezig met de transatlantische 
dialoog, met het oog op de «two-way-street». Dat de lid-staten de politieke 
bereidheid hebben de samenwerking in de IEPG te intensiveren, mag 
blijken uit het feit dat het politieke overleg in de IEPG niet meer alleen door 
de staatssecretarissen materieel, maar nu ook door de ministers wordt 
gevoerd. In hoofdstuk V wordt nader ingegaan op de activiteiten van de 
IEPG. 

Een belemmering voor de westeuropese defensie-industrie vormen de 
onvolkomenheden in de interne markt van de EG. De ontwikkelingen in en 
de tekortkomingen van de EG laten de IEPG niet onberoerd. Harmonisatie 
van normen en de opening van nationale markten voor overheidsaankopen 
kunnen belangrijk bijdragen tot een vrijer verkeer van industriële produkten. 
Over een vrijer verkeer van defensiematerieel in de EG (het probleem van 
art. 223 van het EEG-verdrag) begint overleg op gang te komen. De jongste 
plannen van de Europese Commissie met betrekking tot de voltooiing van 
de interne markt zijn dan ook van invloed op de mogelijkheden voor de 
lEPG-samenwerking. 

Een ander raakvlak tussen de IEPG en de EG vormt het technologie-beleid. 
Beide organisaties hebben het grote belang van technologische samenwer-
king onderkend en stappen gezet in de richting van een samenhangend 
beleid op dat terrein. Militaire en civiele technologie zijn niet steeds 
duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zeker op langere termijn moeten de 
technologische behoeften en activiteiten van de IEPG en onderzoekprogram 
ma's van andere fora, vooral van de EG, beter op elkaar worden afgestemd 

Vredesoperaties 

Nederland neemt deel aan Untso, Unifil en de Multinational Force and 
Observers in the Sinaï (MFO). De regering beoogt met de aanwezigheid 
van de ter beschikking gestelde militairen in internationaal verband de bij 
het conflict in het Midden-Oosten betrokken landen de gelegenheid te 
geven hun geschillen op te lossen zonder gebruik te maken van geweld. In 
dat verband vervult de MFO een wezenlijke rol. De aanwezigheid van deze 
troepenmacht maakt het voor de Egyptische en Israëlische regeringen 
mogelijk hun geschillen op vreedzame wijze bij te leggen. Nederland 
neemt met 105 militairen deel aan de MFO. Vóór 25 april 1986 zal over 
voortzetting van de Nederlandse deelneming aan deze vredesmacht 
moeten worden besloten. De regering zal daarover vóór die tijd met de 
Tweede Kamer overleggen. Wat Unifil betreft, ontbreekt helaas een 
perspectief op oplossing van de geschillen tussen de bij het conflict in 
Zuid-Libanon betrokken partijen. Om die reden is de omvang van de 
Nederlandse bijdrage aan Unifil in 1983 drastisch verminderd. De regering 
beraadt zich over de vraag of ook na afloop van de lopende mandaatsperiode, 
dat wil zeggen na 19 oktober a.s., nog troepen ter beschikking moeten 
worden gesteld van deze vredesoperatie. Bij de beantwoording van die 
vraag geldt als uitgangspunt dat deelneming aan vredesoperaties is gericht 
op het voorkomen van oorlog en het zo snel mogelijk indammen van 
conflicten, zodat de bij het conflict betrokken partijen de gelegenheid 
krijgen hun geschillen vreedzaam bij te leggen. De grote inzet en plichtsbe-
trachting van onze militairen onder de vaak moeilijke omstandigheden in 
Zuid-Libanon en in de Sinaï verdienen onze waardering. 

Maatregelen ter verbetering van de conventionele verdediging 

Niet alleen studies van de Navo, maar ook onafhankelijke instituten, 
zoals het International Institute for Strategie Studies (IISS), stellen dat 
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zowel de Navo-alsdeWarschaupactlanden hun conventionele strijdkrachten 
hebben verbeterd. Bij de strijdkrachten van het Warschaupact is echter de 
combinatie van meer kwaliteit bij een onverminderde omvang opvallend. 
De schaal waarop en de snelheid waarmee wordt gemoderniseerd baart de 
Navo ernstig zorg. Tegen de achtergrond van het ontstane evenwicht 
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op strategisch-nucleair 
gebied en de voortgaande uitbreiding en modernisering van theater 
nucleaire wapens door de Sovjet-Unie neemt het vermogen om met 
gebruik van conventionele wapens geweld aan te wenden toe. De 
lid-staten van de Navo moeten op korte termijn maatregelen treffen de 
achterstand op het gebied van conventionele strijdkrachten niet groter te 
laten worden en zo mogelijk te verkleinen, opdat de afschrikking kan 
blijven gehandhaafd. Er moet worden voorkomen dat in geval van een 
aanval met conventionele middelen al in een vroeg stadium de inzet van 
nucleaire wapens ontijdig wordt afgedwongen door conventionele tekort-
komingen. Tegen deze achtergrond zijn binnen de Navo in december 1984 
studies begonnen met het doel de conventionele strijdkrachten te verbeteren 
(Conventional Defence Improvements studies). De maatregelen op grond 
van die studies moeten aansluiten op het in ontwikkeling zijnde conceptuele 
raamwerk voor de lange-termijnplanning. Daarbij moet worden uitgegaan 
van de geldende Navo-strategie van het aangepaste antwoord en van de 
voorwaartse verdediging. In de studies moeten wegen worden aangegeven 
om de coördinatie bij de verwerving van materieel te verbeteren, alsook 
om de beschikbare financiële en andere middelen zo goed mogelijk te 
besteden en te gebruiken. 

Als eerste stap zijn de bestaande tekortkomingen geïnventariseerd. Er is 
onderzocht welke daarvan in de conventionele verdediging van de Navo, 
zowel op de korte als op de middellange termijn, bijzondere aandacht 
verdienen. Daarbij staat doeltreffende uitvoering van de belangrijkste taken 
in de bondgenootschappelijke verdediging voorop. 

Uit de inventarisatie bleek dat het Navo-bondgenootschap ondanks vele 
verbeteringen nog tekortkomingen kent. Deze gelden echter niet onverkort 
en in dezelfde mate voor elk land van het bondgenootschap. Met betrekking 
tot de Nederlandse krijgsmacht verdienen de volgende gebieden extra 
aandacht. Voor het met succes voeren van een voorwaartse verdediging is 
het van groot belang dat het Eerste legerkorps tijdig in zijn operatiegebied 
aanwezig kan zijn. Er zijn onvoldoende middelen waarmee de inzet in de 
voorste lijn van het zogeheten tweede echelon van de tegenstander kan 
worden vertraagd of verhinderd. De geïntegreerde luchtverdediging kent 
nog een aantal zwakke plekken, zoals het ontbreken van een bondgenoot-
schappelijk en moderne identificatiesysteem. Tekortkomingen op maritiem 
gebied doen zich voelen bij de onderzeebootbestrijding en luchtverdediging. 
Niet alle projecten op het terrein van de Navo-infrastructuur, waaraan hoge 
prioriteit is toegekend, kunnen worden uitgevoerd. Met de in december 
1984 overeengekomen verhoging van het daarvoor bestemde fonds is een 
stap in de goede richting gezet. Grote prioriteit wordt gevraagd voor het op 
peil brengen van de oorlogsvoorraden van munitie, brandstof en belangrijk 
materieel. Tenslotte wordt meer aandacht gevraagd voor de opleiding van 
mobilisabel personeel. Zoals uiteengezet in de Defensienota-1984 is het 
defensiebeleid er in het bijzonder op gericht de belangrijkste tekortkomingen 
bij de Nederlandse krijgsmacht te verminderen of teniet te doen. 

Bij het streven de gesignaleerde tekortkomingen op te heffen, zullen de 
bondgenoten en ons land zich geconfronteerd zien met sterk stijgende 
kosten van moderne wapensystemen. Dat leidt tot weliswaardoeltreffender 
systemen, doch daarvan kunnen er minder worden aangeschaft dan de 
systemen die zij vervangen. Hoewel dit tot op zekere hoogte geaccepteerd 
kan worden is het duidelijk dat ook de kwantiteit een ondergrens kent die 
niet mag worden overschreden. Een te grote spanning in de defensiebud-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 200 hoofdstuk X, nr. 2 18 



getten kan gaandeweg het evenwicht tussen de Navo en het Warschaupact 
op het gebied van de conventionele strijdkrachten verder verstoren. 

Ter vergroting van de conventionele gevechtskracht moet alles worden 
gedaan om de beschikbare schaarse middelen zo doelmatig mogelijk te 
kunnen gebruiken. 

Zonder een goede planning is het niet mogelijk aan te geven welke 
middelen werkelijk nodig zijn, en ook niet hoe deze middelen optimaal 
kunnen worden gebruikt. Binnen de Navo is opnieuw bezien of de bestaande 
organisatie en de wijze van planning voor verbetering vatbaar zijn. Daarbij 
is geconstateerd dat de nationale- en Navo-plannen voor de lange termijn 
beter op elkaar moeten worden afgestemd. Dat is een wezenlijke voorwaarde 
om de planning voor de korte en middellange termijn binnen de Navo te 
verbeteren. Het in ontwikkeling zijnde conceptuele raamwerk, met de 
daaraan ten grondslag liggende studies, zal een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de lange-termijnplanning. Over de versterking van de 
conventionele verdediging op lange termijn en «emerging technologies», 
is de Tweede Kamer in juni door middel van een afzonderlijke notitie 
ingelicht (Tweede Kamer Vergaderjaar 1984-1985, 19061 nrs. 1,2). Daarom 
wordt op dat onderwerp hier niet verder ingegaan. 

In de behoefte aan Navo-infrastructuur kan beter worden voorzien door 
de infrastructuurplannen meer op de andere plannen af te stemmen. 
Daarvoor zal verder moeten worden gekeken dan de huidige planperiode. 
Ook is geconstateerd dat de coördinatie tussen de verschillende instellingen 
binnen de Navo, belast met de planning op verschillende deelgebieden, 
niet optimaal is. Deze coördinatie is vooral van belang om prioriteiten te 
kunnen stellen, omdat niet aan alle gestelde operationele eisen kan worden 
voldaan. Lange-termijnplanning zal een belangrijk hulpmiddel zijn. Ook zal 
een methode moeten worden ontwikkeld om de plannen beter te kunnen 
beoordelen op hun waarde voor de gevechtskracht. Dat zal het maken van 
de juiste keuzen ten goede komen. 

Om een betere coördinatie in de defensieplannen te bereiken, moet 
zowel op nationaal niveau, als binnen het bondgenootschap als geheel, de 
bestaande band tussen planning, personeelsvoorziening en materieelver-
werving worden versterkt. Operationele concepten, planning, personeels-
beleid, technologieën en industriepolitiek stellen alle hun eigen eisen. Een 
grotere bijdrage aan de conventionele verdediging wordt gezocht door een 
betere afstemming van die verschillende eisen. In dit verband verdienen 
onderwerpen als internationale samenwerking, specialisatie, standaardisa-
tie, concurrentiestelling en nieuwe bondgenootschappelijke programma's 
nadrukkelijk aandacht. Hierbij spelen politieke, militaire en economische 
argumenten, afzonderlijk en in hun samenhang, uiteraard een belangrijke 
rol. De landen van de Navo blijven zelf verantwoordelijk voor het uitrusten 
van hun strijdkrachten. Daarbij komt dat een aantal landen militaire 
verplichtingen buiten het verdragsgebied heeft. Op technologisch gebied 
en wat de aard en omvang van defensie-industrieën betreft bestaan er 
grote verschillen tussen de lid-staten. 

Zelfs wanneer de planning over de gehele breedte verbetert, dan nog 
zullen genoemde tekortkomingen maar voor een deel worden opgeheven. 
Om meer evenwichtige en stabiele verhoudingen op het gebied van de 
conventionele strijdkrachten te krijgen en te houden, is de komenden jaren 
een grotere reële groei van de defensiebudgetten vereist dan tot nu toe 
door de meeste Navo-landen is verwezenlijkt. Het handhaven of bereiken 
van een jaarlijkse reële groei van ongeveer drie procent blijft onverminderd 
noodzakelijk. Er moet veel aan zijn gelegen het in de Defensienota-1984 
genoemde percentage van drie procent reële groei per jaar voor defensie 
vanaf 1987 te bereiken. 
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HOOFDSTUK II. FINANCIEN 

Inleiding 

Zoals in de Defensienota-1984 is uiteengezet, is de ontwerpbegroting-1986 
de laatste die berust op 2% reële groei van de uitgaven. Vanaf 1987 is in 
overeenstemming met de Defensienota-1984 een jaarlijkse reële groei van 
de defensiebegrotingen met 3% voorzien. 

Bij de verrekening van inflatoire prijsstijgingen worden in 1986, zoals al 
eerder aan de Tweede Kamer is medegedeeld, twee verfijningen in de 
systematiek van prijscompensatie aangebracht. Het gaat om de definitieve 
vaststelling van de prijscompensatie van het voorafgaand begrotingsjaar 
op grond van gegevens uit het Centraal economisch plan in plaats van die 
vanuit de Macro economische verkenning. Voorts wordt voor de bepaling 
van de prijscompensatie op de artikelen voor groot materieel overgegaan 
op een meer daarbij aansluitend indexcijfer. 

Er wordt in de plannen vanuit gegaan dat in 1986 f 100 miljoen ter 
beschikking zal komen uit de opbrengst van af te stoten materieel. Dit 
bedrag maakt deel uit van de middelen waarmee de problemen die zijn 
gerezen als gevolg van de deconfiture van het RSV-concern moeten 
worden opgelost. 

Uitvoering Defensienota-1984 

Zoals in de inleiding van deze memorie van toelichting is uiteengezet, zal 
het beleid zoals verwoord in de Defensienota-1984 ook in 1986 worden 
voortgezet. Sinds het opstellen van de Defensienota hebben zich echter 
ontwikkelingen voorgedaan die nopen tot herziening van de daarin opge-
nomen plannen. In december 1984 hebben de regeringen van de landen 
van het bondgenootschap ermee ingestemd meer geld ter beschikking te 
stellen voor het Navo-infrastructuurfonds. Hiermee is in de periode 
1986-1993 ongeveer f400 miljoen gemoeid. 

Mocht als gevolg van het besluit van 1 juni 1984 op 1 november a.s. de 
conclusie worden getrokken dat tot plaatsing van kruisvluchtwapens in 
Nederland moet worden overgegaan, dan zal rekening moeten worden 
gehouden met uitgaven voor voornamelijk administratieve ondersteuning 
van de Amerikaanse eenheid en de beveiliging van het complex. Om het 
Nederlandse personeel zijn taken te kunnen laten uitvoeren zijn faciliteiten 
zoals kantoor- en legeringsruimtes benodigd. Zoals bekend komen de 
kosten van plaatsing en stationering ten laste van de Navo en de Verenigde 
Staten. Voor de periode 1986-1993 wordt voorshands aangenomen dat een 
bedrag van ongeveer f 200 miljoen nodig zal zijn. In deze begroting is 
rekening gehouden met een bedrag van ongeveer f 15 miljoen. 

Voor de versterking van de Europese samenwerking op het gebied van 
defensiematerieel en met het oog op de inschakeling van de nederlandse 
industrie is voorshands f70 extra miljoen uitgetrokken voor onderzoek en 
ontwikkeling ten behoeve van defensie. Met deze aanpassingen is gedurende 
de periode 1986-1993 f 670 miljoen gemoeid. Gezien het algemene karakter 
is dit bedrag evenredig ten laste van de budgetten van de krijgsmachtdelen 
gebracht. 

Een andere tegenvaller is de koersstijging van de Amerikaanse dollar. Bij 
het opstellen van het defensieplan voor de jaren 1984-1993 is uitgegaan 
van een koers van f2,55. Voor een deel is in de behoefte aan dollars 
voorzien door aankoop van termijndollars, maar de gevolgen van de 
koersstijging van de dollar, werken bij de opstelling van de begroting 1986, 
waarbij een dollarkoers van f3,25 is gehanteerd, echter wel door voor het 
niet door termijnaankopen afgedekte gedeelte van de voorziene dollarbe-
hoefte. 

Ook de gevolgen van een nieuwe bezoldigingsstructuur zullen in het plan 
1987-1996 moeten worden verwerkt. Voor 1986 zijn de personeelsuitgaven 
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verhoogd met f 50 miljoen in verband met de per 1 augustus 1985 doorge-
voerde verbetering van de eerste fase compensatieregeling. Dit geldt totdat 
een nieuwe bezoldigingsstructuur zal zijn ingevoerd. 

Ten slotte zijn lopende projecten gewijzigd. Deze veranderingen worden 
in hoofdstuk III per krijgsmachtdeel toegelicht. De krijgsmachtdelen zullen 
de financiële gevolgen van wijzigingen in de plannen in beginsel binnen 
het toegewezen deelbudget opvangen. 

Ontwerpbegroting 1986 

De ontwerpbegroting van uitgaven voor 1986 beloopt f 13 739,0 miljoen, 
exclusief civiele verdediging. Het bedrag is als volgt opgebouwd: 

Uitgangspunt: in Miljoenennota 1985 geraamd 
voor 1986 f 13 655,8 

Voorjaarsnota 1985: 
— prijsbijstelling 1985 67,0 
— motorrijtuigenbelasting oorlogsinvaliden 0,2 
— wedde eerste oefening 31,5 
— diverse desalderingen' —25,6 
— overboeking —0,6 

72,5 

Overige aanpassingen: 
-ombuig ing 1985 -28 ,0 
— uitvoering blokkade ICCK -49,5 
— bijdrage van hoofdstuk VI I (Binnenlandse 
Zaken) in de kosten van de pakketvergelijking 10,0 
— verhoging desalderingen 26,7 
— bijstelling raming pensioenen en wachtgelden —14,8 
— loonbijstelling 1985 -34 .0 
— herbezetting arbeidsduurverkorting 1985 101,0 
— diversen —0,7 

10,7 

Ontwerpbegroting 1986 f 13 739,0 

1 Lagere uitgaven samenhangend met 
lagere ontvangsten (posten als bij 
voorbeeld inhouding huisvesting en 
voedingl. 

Projectenadministratie 

Door technische ontwikkelingen zijn grote materieelprojecten steeds 
ingewikkelder geworden. In verband daarmee zijn bij de krijgsmachtdelen 
al veel organisatorische maatregelen getroffen gericht op een verdergaande 
kostenbeheersing en een goede projectenadministratie. Tijdens het 
Walrus-debat is ondermeer al aan de orde geweest de bestaande projecten-
administratie mede dienstbaar te maken aan de beheersing van bedoelde 
grote projecten. In overleg met onder andere de minister van Financiën zijn 
grondslagen, randvoorwaarden en informatiebehoeften geformuleerd die 
voor de krijgsmachtdelen de basis vormen voor nadere uitwerking van de 
in te richten verbeterde projectenadministratie. Een belangrijk uitgangspunt 
is dat voldoende ruimte wordt geboden voor de eigen organisatorische 
kenmerken. Er wordt van uitgegaan dat die verbeterde projectenadmini-
stratie uiterlijk 1 januari 1987 gereed zal zijn. 

Centraal staat het onverminderd gebruik van de begrotingsadministratie. 
Die biedt in haar nieuwe vorm voldoende mogelijkheden om als grondslag 
te dienen voor de projectenadministratie. Daaraan worden toegevoegd 
de gegevens die worden ontleend aan de goedgekeurde plannen. De pro-
jectenadministratie wordt dus in beginsel gevoerd aan de hand van 
gegevens die zowel aan de begrotingsadministratie als aan plangegevens 
zijn ontleend. 
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Het overzicht van de huidige stand van zaken met betrekking tot de grote 
materieelprojecten, waarom in een motie van de afgevaardigden Van den 
Bergh, Couprie en Blaauw is gevraagd, zal gelijktijdig met deze memorie 
van toelichting, in een afzonderlijke nota worden aangeboden. 

Deze vorm is gekozen om een zo actueel mogelijk beeld te kunnen 
verschaffen. 

Realisatie begrotingen 1983 en 1984 

Realisatie begrotingen 1983 en 1984 (in miljoenen guldens en exclusief civiele verdediging) 

Pers. 
expl. 

Mat. 
expl. 

Invest. Pens./ 
Waclitg. 

Exog. Totaal 

1983 
Autorisatiebegroting 5909 1754 3675 1262 46 12 646 
In % 46,7 13,9 29,0 10,0 0,4 100,0 
Eerste wijzigingswet 
n.a.v. VJN 1983 5 23 431 81 41 571 
Slotregularisatiewets-
voorstel 3 20 - 1 3 6 ~38 - 1 4 - 165 

Voorlopig totaal 5907 1797 3970 1305 73 13 052 
In % 45,3 13,8 30,4 10,0 0,5 100,0 

1984 
Autorisatiebegroting 5839 1918 3853 1387 42 13 039 
In % 44,8 14,7 29,6 10,6 0,3 100,0 
Eerste wijzigingsvoorstel 
n.a.v. VJN 1984 51 56 192 - 17 16 298 
Slotregularisatiewets-
voorstel 110 - 1 1 80 - 4 7 - 3 129 

Voorlopig totaal 6000 1963 4125 1323 55 13 466 
In % 44,6 14,6 30,6 9,8 0,4 100,0 
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HOOFDSTUK III. DE KRIJGSMACHT 

De Koninklijke marine 

Algemeen. Behalve door het aandeel van ongeveer f 170 miljoen uit 
hoofde van de in hoofdstuk II besproken problematiek van f670 miljoen 
worden de plannen van de Koninklijke marine beïnvloed door de volgende 
ontwikkelingen. Voor 1985 is f20 miljoen gereserveerd vooreen mogelijke 
ontoereikende prijscompensatie. Door de structurele doorwerking beïn-
vloedt dit over de gehele resterende planperiode (1986-1993) de plannen 
van de Koninklijke marine met in totaal ongeveer f 160 miljoen. 

De uitgaven per jaar voor personeelsexploitatie worden hoger geschat 
dan aanvankelijk was geraamd omdat het verloop van het personeel 
minder groot is dan bij het opstellen van de Defensienota-1984 werd 
verwacht. Er blijft meer - duurder - personeel in dienst, waardoor minder 
- goedkoper - personeel kan worden aangenomen. Als gevolg hiervan 
stijgen die uitgaven gedurende de planperiode met ongeveer f 200 miljoen. 

In de plannen moest nog f 105 miljoen worden verwerkt, omdat de 
projectkosten van de onderzeeboten van de Walrusklasse hoger bleken dan 
aanvankelijk was geraamd. Ook de overige materieelplannen uit de 
Defensienota-1984 zijn opnieuw in beschouwing genomen. De kosten van 
verschillende materieelprojecten zijn bijgesteld op grond van de jongste 
gegevens. De evaluatie van de materieelplannen leidt tot de conclusie dat 
voor een onverkorte uitvoering van de plannen in totaal f380 miljoen meer 
benodigd zal zijn. 

Bij het berekenen van de kosten van een project moet rekening worden 
gehouden met redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen. Gelet op de 
ervaringen uit het verleden hebben wij gemeend daarvoor f 10 miljoen per 
jaar extra te moeten reserveren. Dit betekent voor de resterende planperiode 
f80 miljoen. 

Ten slotte is er in de Defensienota-1984 van uitgegaan dat de verkoop 
van defensiematerieel in 1985 en 1986 in totaal f150 miljoen zal opbren-
gen.De verwachte opbrengst wordt in de plannen van de Koninklijke 
marine gehandhaafd. 

Bijstellingen in het marineplan. Met inachtneming van de hierboven 
geschetste financiële problematiek en de ervaringen opgedaan bij de bouw 
van de onderzeeboten van de Walrusklasse is opnieuw bezien wat de 
optimale verdeling van uitgaven voor investeringen en materiële en 
personele exploitatie zou moeten zijn. Wat organisatorische en manage-
mentaspecten betreft, is daarbij het bureau McKinsey & Co ingeschakeld. 
Voorop staat dat een marine in stand wordt gehouden die volledig voor 
haar taak blijft berekend en te allen tijde inzetbaar is. Dat vereist de be-
schikbaarheid van eenheden die niet alleen zijn voorzien van volledige 
wapensystemen, maar ook goed zijn bevoorraad en bemand door voldoende 
opgeleid en geoefend personeel. Vervangingsprogramma's van vooral de 
grote wapensystemen vergen steeds grotere bedragen. Hoewel daarbij de 
gevechtskracht per eenheid veelal niet onaanzienlijk toeneemt, is het 
tegelijkertijd onontkoombaar dat een één-op-één vervanging van verouderde 
eenheden - hoewel de Navo daarom voortdurend vraagt - niet steeds 
realiseerbaar is. Zeker ook indien een goede exploitatie en hoge inzetbaar-
heid van beschikbaar materieel wordt nagestreefd. 

Daarom is besloten het in de Defensienota-1984 aangekondigde meerja-
renplan van de Koninklijke marine bij te stellen. De hoofdlijnen van dit 
nieuwe plan zijn hierna qeschetst. Een nadere detaillering kan pas worden 
gegeven in het nieuwe Defensieplan 1987-1996, waaraan door de krijgs-
machtdelen wordt gewerkt. 

Fregatten. Het aantal fregatten zal van 22 tot 20 worden teruggebracht, 
daarvan zullen er 18 operationeel zijn. De groep escorteschepen van de 
Koninklijke marine zal dan midden 1986 20 fregatten en twee bevoorra-
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dingsschepen tellen. Het fregatten-bestand bestaat dan uit twee geleide-
wapenfregatten van de Trompklasse, twee luchtverdedigingsfregatten van 
de Jacob van Heemskerckklasse, tien fregatten van de Kortenaerklasse en 
zes fregatten van de Van Speijkklasse. Bij het in dienst komen van de 
schepen van de Jacob van Heemskerckklasse in 1986 zullen twee fregatten 
van de Van Speijkklasse in reserve worden genomen. Met de bouw van de 
M-fregatten is in 1985 begonnen. Deze «multipurpose» fregatten zullen die 
van de Van Speijkklasse en van de al in 1984 uitgefaseerde Wolfklasse 
vervangen. De fregatten van de Van Speijkklasse krijgen een andere status 
van gereedheid, totdat zij bij verkoop definitief van de sterkte zullen 
worden afgevoerd. Als laatste zullen de twee fregatten worden afgevoerd 
die zijn uitgerust met het Tactical Towed Array System (Tactas). De 
uiteindelijke samenstelling van het fregattenbestand is nog onderwerp van 
studie. In dat verband wordt ook bezien of voor één of beide fregatten van 
de Trompklasse een verbeteringsprogramma kan worden uitgevoerd. In 
plaats van de «mid-life modernisatie» van de fregatten van de Kortenaer-
klasse zal twee jaar later dan was voorzien een zogeheten «Capability 
Upkeep Programme» worden uitgevoerd. 

De escortegroepen zullen zich op onderzeebootbestrijding blijven 
toeleggen. Het voornaamste operatieterrein is het oostelijke deel van de 
Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Noordzee. 

Ondanks de teruggang naar 20 fregatten bestaat nog steeds de mogelijk-
heid om de gewenste escortegroepen met de vereiste commando- en 
luchtverdedigingseenheden de Navo-taken uit te laten voeren. Met de 
thans voorliggende plannen wordt een evenwichtige, moderne en goed te 
exploiteren marine nagestreefd die haartaken, wellicht met meer inspanning 
en inventiviteit, zal kunnen uitvoeren. 

Onderzeeboten. De eerste onderzeeboten van de Walrusklasse zullen 
waarschijnlijk in 1988 en 1989 in dienst worden genomen. Volgens het in 
de Defensienota neergelegde plan zou dat al in 1986 en 1987 gebeuren. 
Naar wordt verwacht zal de tweede serie in 1992 en 1993 aan de sterkte 
worden toegevoegd. De derde serie is nog in studie. Om de exploitatiekosten 
te drukken, zal vooralsnog met vijf in plaats van zes onderzeeboten worden 
geopereerd. In verband daarmee is Hr. Ms. Dolfijn eerder van de sterkte 
afgevoerd dan aanvankelijk was voorzien. 

De voornaamste vredestaken zijn het uitvoeren van surveillance, het zich 
voorbereiden op crisis- en oorlogstaak en het in nationaal en multinationaal 
verband of bij Navo-oefeningen fungeren als oefenpartner voor escorte-
schepen, maritieme patrouillevliegtuigen, helicopters en andere onderzee-
boten. De sinds jaren bestaande hechte samenwerking tussen de Neder-
landse en Britse onderzeedienst zal worden voortgezet. De doeltreffendheid 
en doelmatigheid is zeer gediend bij gebruik van de oefenfaciliteiten van 
beide marines. Met het oog op het in dienst nemen van de onderzeeboten 
van de Walrusklasse worden opleidings- en trainingsprogramma's voorbe-
reid. 

Maritieme patrouillevliegtuigen. Van de dertien maritieme patrouillevlieg-
tuigen van het type P3C Orion zullen er twee in reserve worden genomen. 
Dit zal het voorgenomen aantal vlieguren niet beïnvloeden. In de eerstko-
mende jaren is het aantal bemanningen zodanig dat met de elf operationele 
toestellen de benodigde vlieguren kunnen worden gemaakt. Vooralsnog 
wordt naar achttien bemanningen gestreefd. Zodra dit aantal is bereikt, 
wordt bezien of, afhankelijk van de situatie, het aantal bemanningen tot 
negentien of twintig kan worden uitgebreid. 

De Orions voldoen geheel aan de eisen. Het opleiden van het gewenste 
aantal bemanningen gebeurt volgens plan. 

De uitwisseling van kennis over materieel en onderhoud met de voor-
naamste gebruiker van dat toestel, de Amerikaanse marine, verloopt naar 
tevredenheid. De Orion «flight trainer», die sinds begin 1985 beschikbaar 
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is, heeft positieve gevolgen voor het behalen en behouden van de vereiste 
graad van operationele gereedheid. De doelmatigheid wordt verhoogd en 
tegelijkertijd kan op het verbruik van brandstof worden bespaard. Dit is 
geheel in overeenstemming met het in de Defensienota neergelegde 
voornemen de exploitatie zo doelmatig mogelijk te houden. Ondersteunende 
apparatuur voor training en simulatie zal naar verwachting nog in 1985 
worden besteld en in 1989 beschikbaar zijn. Er is een begin gemaakt met 
de verwerving vaneen Mission Support Center. Dit centrum zal waarschijnlijk 
eind 1987 gereed zijn voor gebruik. Het dient voor optimale operationele 
vluchtondersteuning en analyse van de vluchtresultaten. Dit is van belang 
bij de crisisbeheersing, omdat met behulp van het centrum de bewegingen 
van de tegenstander beter kunnen worden berekend en bijgehouden. De 
maritieme patrouillevliegtuigen zullen ook in 1986 deelnemen aan nationale, 
multinationale en Navo-oefeningen. Steeds zullen enige vliegtuigen aan 
het eskader worden toegevoegd. Om operationele redenen staat steeds 
een patrouillevliegtuig met bemanning gereed om met een minimale 
waarschuwingstijd een surveillance-opdracht te kunnen uitvoeren. Dit 
vliegtuig kan desnoods ook voor eventuele opsporings- en reddingsmissies 
worden ingezet. 

Helicopters. Voor de verwerving van boordhelicopters, geschikt voor 
maritieme oorlogvoering, is vanaf 1991 geld in de plannen opgenomen. Dit 
betekent, in vergelijking tot het aanvankelijke plan, een uitstel van ongeveer 
twee jaar. Hierdoor kunnen twee van de acht te verwerven helicopters pas 
na de planperiode aan de sterkte worden toegevoegd. 

Helicopters zijn als geïntegreerd sensor- en wapensysteem aan boord 
van de schepen van de escortegroepen een onmisbaar element bij de 
onderzeebootbestrijding. De Koninklijke marine beschikt over 22 Lynx-heli-
copters, waarvan er vijf worden gebruikt voor opsporings- en reddings-
doeleinden vanaf de wal. De helicopters voor onderzeebootbestrijding 
zullen zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd. Een begin zal worden 
gemaakt met de verwerving van een zogeheten Full Mission Flight Trainer, 
die bestaat uit een vluchtnabootser en een «sonar operator trainer». Met 
behulp van zo'n systeem zullen de kosteneffectiviteit en doeltreffendheid 
van opleidingen en training toenemen. In dit project wordt samengewerkt 
met de Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken en Noorwegen. In multila-
teraal en Europees verband wordt deelgenomen aan onderzoek, dat te 
zijner tijd mogelijk zal leiden tot de keuze van het type helicopter waarmee 
het bestand aan helicopters zal worden aangevuld. 

Nagegaan wordt welke de mogelijkheden en eventuele gevolgen zijn van 
het samenvoegen van de activiteiten van de beide marinevliegkampen op 
één lokatie. Eventuele verplaatsing van de helicoptergroep en de daarbij 
behorende ondersteuning van «De Kooy» naar «Valkenburg» is onderdeel 
van deze studie. De eerste resultaten van de studie worden nog dit jaar 
verwacht. 

Munitie. De voorraadvorming van de kapitale munitie (geleide wapens 
en torpedo's) zal, mede als gevolg van de eerder genoemde maatiegelen, 
de eerste jaren iets minder snel verlopen dan voorzien. De munitie voor het 
opleiden en in stand houden van de geoefendheid blijft op peil. Naar 
verwachting zal aan het eind van de planperiode de inde Defensienota-1984 
voorziene omvang voor alle munitievoorraden zijn bereikt. 

Mijnenbestrijding. Middelen voor de bestrijdingen van mijnen zijn nodig 
om de maritieme aanvoerwegen naar West-Europa mijnenvrij te kunnen 
houden. Deze middelen kunnen worden onderscheiden in mijnenjagers en 
mijnenvegers. Thans beschikt de Koninklijke marine over acht van de 
vijftien te bouwen mijnenjagers van de Alkmaarklasse. Van de vijftien 
mijnenjagers van de Alkmaarklasse zullen tien schepen in dienst zijn. De 
overige vijf zullen in reserve worden gehouden of in groot onderhoud zijn. 
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Aard en omvang van het materieel dat de mijnenvegers van de Dokkunv 
klasse zal vervangen moeten nog worden vastgesteld. De vervanging van 
de mijnenvegers wordt één jaar uitgesteld. Het eerste nieuwe schip zal 
waarschijnlijk vóór 1992 met de proefvaart kunnen beginnen. De mijnenve-
gers van de Dokkumklasse zullen daarom langer in dienst blijven. 

Korps mariniers. Eenheden van het Korps mariniers nemen met Britse 
mariniers ook in 1986 deel aan oefeningen van de Brits-Nederlandse 
amfibische strijdmacht. Daarvan maken oefeningen in de bergen van 
Schotland en onder arctische omstandigheden in Noord-Noorwegen deel 
uit. Wat betreft de amfibische vervoerscapaciteit zal een beroep moeten 
worden gedaan op de schaarse Britse middelen. Nagegaan wordt of 
Nederland hieraan zou kunnen bijdragen. Met de invoering van draagbare 
luchtverdedigingswapens is begonnen. Hiermee wordt de gevechtskracht 
van het Korps belangrijk verhoogd. 

Overige projecten. In de plannen zijn de volgende projecten vertraagd. 
De verwerving van satellietcommunicatiesystemen en radarapparatuur 
wordt één jaar uitgesteld. De verbetering van zend- en ontvangapparatuur 
zal worden vertraagd. 

Enkele infrastructurele projecten zullen eveneens worden vertraagd. 
Plannen voor de verbetering van het werk- en leefklimaat zijn echter ten 
opzichte van die in de Defensienota-1984 niet gewijzigd. 

Koninklijke landmacht 

Algemeen. Op grond van een in 1985 afgeronde studie zal een begin 
worden gemaakt met de reorganisatie van de veldartillerie. Die behelst een 
herverdeling van de houwitsers, in verband met een verdere automatisering 
van de vuurleiding. Voorts zal in samenhang met de vervanging van het 
infanteriegevechtsvoertuig YP-408 in 1986 worden begonnen met de in de 
Defensienota-1984 aangekondigde reorganisatie van de infanterie. Daarbij 
worden onder meer de beschikbare Tow-antitankwapens herverdeeld en 
twee infanteriebaltaljons gemechaniseerd. 

De in 1984 begonnen herstructurering van de materieeldienst van het 
Eerste legerkorps vordert goed. In verband hiermee zal in 1986 een tweede 
herstelcompagnie in de Bondsrepubliek Duitsland worden geformeerd en 
is een zelfde eenheid in Nederland opgeheven. In 1985 is voorts een begin 
gemaakt met de aanpassing van de bevoorradingsdienst door de aanschaf-
fing van nieuwe middelen voor brandstofdistributie, die begin 1987 zullen 
worden ingevoerd. De in 1986 te beginnen herstructurering van de genees-
kundige dienst van het legerkorps zal belangrijk bijdragen tot een betere 
logistieke ondersteuning van het Eerste legerkorps. 

De verdere uitbreiding van het Korps nationale reserve verloopt volgens 
plan. In 1986 zal kunnen worden begonnen met de laatste fase van deze 
uitbreiding. De^e omvat onder meer het formeren van 48 pelotons nationale 
reserve onder gelijktijdige opheffing van 16 mobilisabele infanteriebeveili-
gingscompagnieën. 

Bijstellingen in het landmachtplan. De aanpassingen in het landmachtplan 
staan de taakuitvoering en de in de Defensienota gestelde doelstellingen 
niet in de weg. Er vindt een lichte verschuiving in de uitvoering van de 
deelprojecten plaats, waarbij de vertraging op sommige onderdelen een 
naar voren halen van andere prioriteiten mogelijk maakt. Een voorbeeld 
hiervan is de vervroegde bestelling van munitie. De belangrijkste ontwikke-
üngen en aanpassingen in de plannen van de Koninklijke landmacht zijn de 
volgende: 

De verbeterde Leopard-1-tank en de Leopard-2-tank. De aflevering van 
de Leopard-2 verloopt geheel volgens plan. Het verbeteringsprogramma 
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voor de Leopard-1 verloopt nu vrijwel volgens schema. De projectkosten 
vallen hoger uit, vooral als gevolg van aan te schaffen warmtebeeldappara-
tuur en opleidingsmiddelen. Voorts zullen meer reservedelen voor de 
Leopard-1 en de Leopard-2 nodig zijn. 

De vervanging van het pantserwielvoertuig YP-408. Over de voortgang 
van de YP-408-vervanging zal de Tweede Kamer afzonderlijk verslag 
worden gedaan. 

Warmtebeeldapparatuur. De aanvankelijk voor 1984 voorziene bestelling 
van de warmtebeeldapparatuur voor de Leopard-1-tank zal nog in 1985 
plaats hebben. De bestelling van warmtebeeldapparatuur voor de YPR-765, 
aanvankelijk eveneens voor 1984 voorzien, zal in 1986 volgen. 

Anti-tankwapens. In samenhang met de verwerving van de dag- en 
nachtzichtmiddelen voor de Tow zullen de verbeterde projectielen voor dit 
wapen vervroegd worden aangeschaft. De mogelijkheden de Carl Gustav te 
verbeteren blijken beperkt te zijn. Er wordt onderzocht op welke andere 
wijze het pantserbestrijdingsvermogen voor de korte afstand op peil kan 
worden gehouden. 

Verbetering van de artillerie. De verbetering van de vuurregeling voor de 
artillerie verloopt niet geheel volgens plan. Hetzelfde geldt voor de beproe-
ving van de verbeterde getrokken vuurmond 155 mm. Voortzetting van de 
beproevingen van de prototypen blijkt in beide gevallen noodzakelijk. 

Luchtverdediging. Het legerkorpswaarschuwings- en gevechtsleidings-
systeem voor de luchtverdediging zal vanaf 1986 gefaseerd worden 
ingevoerd. Aan de aanschaf van dit soort apparatuur is voorrang gegeven 
om het in 1985 ingevoerde draagbare luchtverdedigingswapen van het 
type Stinger beter te kunnen inzetten. Daarnaast zal binnen twee jaren 
apparatuur worden ingevoerd, waarmee informatie uit het geïntegreerde 
Navo-luchtverdedigingssysteem (Natinad) ter beschikking van het leger-
korps komt. Dat zal de luchtverdediging van het legerkorps ten goede 
komen. Samen met de Bondsrepubliek Duitsland en België wordt een 
programma ter verbetering van het pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen 
(PRTL) voorbereid met het doel dit systeem tot na het jaar 2000 in dienst te 
houden. In 1986 wordt begonnen met het basisonderhoud van de gepant-
serde 35 mm kanonsystemen. 

NBC. De verwerving van middelen voor bescherming tegen nucleaire, 
biologische en chemische strijdmiddelen verloopt in het algemeen naar 
wens. In 1986 zal worden begonnen met de invoering van individuele 
nucleaire stralingsdosismeters. Alleen de verwerving van opsporings- en 
alarmeringsapparatuur is nog enigszins vertraagd omdat de industrie nog 
niet kan voldoen aan de in bondgenootschappelijk verband gestelde 
operationele eisen. 

EOV. In 1988 zal in de eerste behoefte aan middelen voorde elektronische 
oorlogvoering (EOV) worden voorzien. In verband daarmee zal in 1986 
worden aangevangen met de opleiding van het voor de EOV-eenheid 
bestemde personeel. 

Wielvoertuigen. Bij het opstellen van de Defensienota-1984 kon de 
kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan nieuwe vrachtauto's nog niet 
exact worden bepaald; het project verkeerde toen nog in de fase van een 
voorstudie. Inmiddels is de operationele behoefte aan vrachtauto's vastge-
steld. 

Op grond daarvan kunnen de uitgaven worden geraamd. In de plannen 
voor de wielvoertuigvervanging wordt zoveel mogelijk naar standaardisatie 
gestreefd. 
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Koninklijke luchtmacht 

Algemeen. De laatste F-104 Starfighter jagerbommenwerpers van de 
Koninklijke luchtmacht zijn inmiddels buiten dienst gesteld. De laatste twee 
F-104 squadrons die met F-16 vliegtuigen zijn uitgerust zullen in 1985 
volledig operationeel worden. Dan zal de Koninklijke luchtmacht over vijf 
squadrons met F-16 vliegtuigen en vier squadrons met NF-5 vliegtuigen 
beschikken. In 1986 zal een aantal F-16's technisch worden verbeterd. 
Daarmee zullen deze vliegtuigen, nationaal en internationaal, op een 
vergelijkbaar technisch en operationeel peil worden gebracht. 

In overeenstemming met het geldend beleid wordt ook voor 1986 het 
aantal vlieguren per vlieger op 180 gesteld. In de opleidings- en oefenpro-
gramma's wordt ernaar gestreefd simulatoren zo goed mogelijk te gebruiken. 
Ter verbetering van de opleiding van F-16 vliegers en het verhogen van het 
ervaringspeil van de F-16 squadrons wordt overwogen de opleidingseenheid 
tijdelijk te integreren in één van de squadrons op vliegbasis Leeu-
warden. De consequenties voor de operationele inzet worden nader 
bestudeerd. In 1986 wordt weer deelgenomen aan de in de Verenigde 
Staten te houden oefening Red Flag. Mogelijkheden en financiële gevolgen 
van laagvliegtraining in Canada of elders worden onderzocht. Dit om het 
huidige aantal laagvliegtrainingen in de Bondsrepubliek Duitsland te 
kunnen verminderen. 

De herstructurering van de geleide-wapeneenheden in de Bondsrepubliek 
Duitsland verloopt volgens schema. In 1986 wordt begonnen met de 
technische systeemintegratie van het eerste Patriot-squadron. Nog in 
hetzelfde jaar zal de operationele training beginnen, opdat dit squadron in 
de loop van 1987 de geplande operationele status zal kunnen krijgen. De 
overige drie Patriot-squadrons zullen met een frequentie van één per jaar 
volgen. 

Bijstellingen in het luchtmachtplan. De aanpassingen in het luchtmacht-
plan staan de taakuitvoering en de in de Defensienota gestelde doelstellingen 
niet in de weg. Net zoals bij het landmachtplan vindt een lichte verschuiving 
in de uitvoering van deelprojecten plaats, waarbij de vertraging op sommige 
onderdelen een naar voren halen van andere prioriteiten mogelijk maakt. 

F-16. Hogere verliezen en wijzigingen aan de toestellen hebben geleid 
tot een geringere beschikbaarheid van F-16 vliegtuigen. Hierdoor staat het 
aantal te behalen vlieguren onder druk. In verband hiermee is besloten het 
aanvankelijk opgestelde schema, volgens welke de NF-5 squadrons 
overgaan op de F-16, met 14 maanden te vertragen. De vervanging van de 
NF-5 door de F-16 begint, zoals al is aangekondigd bij de behandeling van 
de begroting voor 1985, in 1986. Hierdoor kan in 1992 het gehele bestand 
aan jagerbommenwerpers op de F-16 zijn gestandaardiseerd. De NF-5 zal 
dus wat langer bij de Koninklijke luchtmacht in gebruik blijven. Bestudeerd 
wordt hoe indien op langere termijn een tekort aan F-16 vliegtuigen zou 
ontstaan daarvoor compensatie kan worden gevonden. 

Grond-lucht geleide wapens. De in de Defensienota-1984 neergelegde 
plannen voor herstructurering van de grond-lucht geleide wapens bij de 
Koninklijke luchtmacht berusten op bevindingen van de «Air Defence 
Planning Group». Inmiddels wordt binnen de Navo opnieuw op de grond-
lucht geleide wapens gestudeerd, vooral op de vraag bij welke locaties/ 
objecten in het achterland het eerst middelen voor de luchtverdediging 
zouden moeten worden geplaatst. De studie heeft geen gevolgen voor de 
herstructurering van de groepen geleide wapens van de Koninklijke 
luchtmacht in de Bondsrepubliek Duitsland en voor de invoering van de 
Patriot. Om financiële redenen wordt de aanschaf van geleide wapens ter 
vervanging van de 40 mm luchtdoelkanonnen met twee jaar vertraagd. 
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Overig vliegtuigmaterieel. Voor 1986 zijn enige bestellingen van testap-
paratuur, gronduitrusting en dergelijke vertraagd. Hierdoor moet de 
aanwezige uitrusting langer in bedrijf blijven. 

Grondapparatuur. De aanschaf van nieuwe UHF-grondapparatuur wordt 
met één jaar vertraagd. 

Infrastructuur. Volgens de in de Defensienota 1984 neergelegde plannen 
zouden jaarlijks meer financiële middelen voor infrastructuur ter beschikking 
komen. Wegens financiële problemen moet echter worden volstaan met 
een jaarlijks vast bedrag. 

Koninklijke marechaussee 

De grensbewaking is één van de voornaamste taken van de Koninklijke 
marechaussee. Op grond van een door vijf lid-staten van de Europese 
Gemeenschap gesloten akkoord is midden 1985 het grensverkeer tussen 
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland versoepeeld. De versoepeling is 
alleen van toepassing op onderdanen van deze vijf lid-staten. Nederlanders, 
Belgen, Luxemburgers, Westduitsers en Fransen zullen alleen nog door 
middel van gerichte steekproeven worden gecontroleerd. Naar het zich laat 
aanzien zal dit op korte termijn niet leiden tot vermndering van de werklast. 

De Koninklijke marechaussee is de grensbewaking opgedragen van de 
midden 1985 geopende doorlaatpost Oldenzaal-autoweg. Ook wordt zij 
belast met de bewaking van de in 1986 open te stellen doorlaatpost 
Gennep/Goch. In verband daarmee wordt in de gemeente Gennep een 
nieuwe brigade van de Koninklijke marechaussee gevestigd. Deze brigade 
zal dan ook worden beiast met de taken die nu nog worden verricht door 
de dan op te heffen brigade Venray. 

Op 12 juli 1985 heeft het kabinet besloten een aantal in het heroverwe-
gingsrapportoverde uitvoeringvan de Vreemdelingenwetgeving genoemde 
mogelijkheden tot verbetering van de doelmatigheid verder uit te werken. 
Wat betreft de mogelijkheden waarbij de Koninklijke marechaussee is 
betrokken zal nog nader overleg worden gevoerd tussen de ministers van 
Financiën, van Justitie en van Defensie. Dat overleg zal moeten leiden tot 
het formuleren van voorstellen die ter goedkeuring aan de ministerraad 
zullen worden voorgelegd. 
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HOOFDSTUK IV. HET PERSONEELSBELEID 

Inleiding 

Het personeelsbeleid wordt verder ontwikkeld langs de lijnen die in de 
Defensienota-1984 zijn uitgezet. Na het omschrijven van de positie van het 
militaire beroepspersoneel, zoals aangegeven in de memorie van toelichting 
bij de begroting 1985, ligt voor deze categorie nu de nadrukop het aanpassen 
van de primaire arbeidsvoorwaarden, in de vorm van een te ontwikkelen 
nieuwe bezoldigingsstructuur. De contouren van deze structuur zijn in de 
Defensienota-1984 aangegeven. Over de concretisering daarvan wordt 
inmiddels interdepartementaal overlegd. Het is ons voornemen de hoofdlij-
nen van een nieuwe structuur, nadat het kabinet deze heeft goedgekeurd, 
als hoofdbestanddeel van het toegezegde personeelsbeleidsplan in het 
najaar van 1985 aan het parlement voor te leggen. De nieuwe bezoldigings-
structuur zal zijn afgestemd op die voor burgerambtenaren, maar zal ook 
recht moeten doen aan de eigen militaire aspecten. Er wordt naar gestreefd 
de nieuwe bezoldigingsstructuur vanaf 1 januari 1987 gefaseerd in te 
voeren. 

Inmiddels heeft de Stuurgroep Pakketvergelijking haar werkzaamheden 
afgerond, In het eerste deelrapport over beroepsmilitairen en burgerambte-
naren heeft de stuurgroep op het punt van de belangrijkste financiële 
arbeidsvoorwaarden aangegeven welke uitkomsten globaal gemiddeld 
voor de militair kunnen worden berekend, als die volledig als burgerambte-
naar zou worden beschouwd. Die uitkomsten vielen ten nadele van de 
militair uit. Bij het berekende verschil moet echter een kanttekening 
worden geplaatst, omdat, zoals de stuurgroep aangeeft, achter het globale 
beeld grote individuele verschillen schuilgaan. In sommige gevallen is er 
zelfs, zeker als rekening wordt gehouden met de voordelen op het punt van 
de ziektekosten, sprake van een positief verschil. Individuele aanspraken 
kunnen daarom niet aan de pakketvergelijking worden ontleend. 

De nieuwe bezoldigingsstructuur kan ook niet rechtstreeks uit de resultaten 
van de pakketvergelijking worden afgeleid. De stuurgroep heeft namelijk 
moeten werken aan de hand van veronderstellingen en voorlopige keuzes 
die bij de besluitvorming over een nieuwe structuur - wellicht - zullen 
moeten worden vervangen of aangepast. Ook zullen de niet door de 
stuurgroep in geld uitgedrukte nadelen en voordelen van het militaire 
beroep moeten worden meegewogen. Er wordt naar gestreefd de omvang 
van de extra beslaglegging die voor vergoeding in aanmerking komt te 
verminderen. Ten slotte moet de vraag worden gesteld of de uitkomsten 
van de nieuwe bezoldigingsstructuur wel geheel los kunnen worden gezien 
van de jaarinkomens van vergelijkbare groepen. 

Nu een nieuwe bezoldigingsstructuur zeker niet voor 1 januari 1987 kan 
worden ingevoerd, heeft het kabinet besloten vanaf 1 augustus 1985 
tijdelijk de bestaande compensatieregeling voor extra beslaglegging voor 
het militair beroepspersoneel te verbeteren. Op jaarbasis is daarvoor f 50 
miljoen beschikbaar. Daarnaast heeft het kabinet besloten tijdstip van 
invoering en wijze van doorvoering van vast te stellen regelingen op het 
gebied van de ziektekosten te koppelen aan de nieuwe bezoldigingsstructuur. 
De daarmee gepaard gaande koopkrachteffecten kunnen dan evenwichtig 
in een samenhangend beleid worden beschouwd. 

Er zal naar worden gestreefd de extra beslaglegging, door organisatorische 
aanpassingen of anderszins, met ongeveer 20% terug te dringen. Dat 
gebeurt niet alleen om budgettaire redenen, maar vooral omdat ook voor 
de militair de feitelijke werktijd zo dicht mogelijk moet liggen bij de rechts-
positioneel vastgestelde arbeidsduur. Voor een aanzienlijk deel wordt de 
extra beslaglegging veroorzaakt door het varen en oefenen. Deze activiteiten 
zijn rechtstreeks van invloed op de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Bij 
het terugdringen zal daarom met de nodige voorzichtigheid tewerk moeten 
worden gegaan. Immers ook hier geldt hetuitgangspunt, dat de operationele 
taakuitvoering niet mag worden aangetast. 
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Mede naar aanleiding van de pakketvergelijking over de arbeidsvoorwaar 
den van beroepsmilitairen en burgerambtenaren is de behoefte gegroeid, 
net als voor militairen, ook de positie van het burgerpersoneel van Defensie 
nader te omschrijven. Dit heeft geleid tot een document: «De positie van 
het burgerpersoneel van Defensie». Daarin wordt aangegeven welke 
bijdrage het personeel levert aan de defensie-inspanning en wat in dat 
verband van het burgerpersoneel wordt gevraagd, ook in afwijking van wat 
voor het overige burgerlijke rijksoverheidspersoneel gebruikelijk is. Ook is 
in dit document uiteengezet welk beieid zal worden gevoerd om de 
bijdrage van het burgerpersoneel te verzekeren. Over deze materie is met 
de ambtenarenorganisaties overleg gevoerd en overeenstemming bereikt. 

De pakketvergelijking heeft ook een aantal knelpunten met betrekking tot 
het burgerpersoneel aan het licht gebracht. Zo is onder meer geconstateerd, 
dat de loopbaankansen voor groepen van het burgerpersoneel, mede door 
de opzet van het functiebestand, beperkt zijn. Het beleid zal erop zijn 
gericht ook voor het burgerpersoneel tot een planmatige loopbaanvorming 
te komen. Daarin zal mobiliteit een wezenlijke rol spelen. Bij de verdeling 
van het gehele functiebestand is het noodzakelijk te streven naar een meer 
evenwichtige opbouw van het aantal functies voor burgerambtenaren, om 
een verantwoord loopbaanbeleid voor het burgerpersoneel mogelijk te 
maken. 

Het tweede deelrapport van de Stuurgroep Pakketvergelijking over de 
positie van de dienstplichtigen heeft een fundamenteel verdeeld advies 
opgeleverd. Daarom is nadere studie nodig. 

Met ingang van 1 augustus 1985 geldt voor het defensiepersoneel een 
arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week. Over de wijze waarop deze 
arbeidsduurverkorting voor 1985 het beste kan worden doorgevoerd, is 
overeenstemming bereikt met de Centrale commissie georganiseerd 
overleg militairen en de Bijzondere commissie burgerpersoneel Defensie. 
De getroffen maatregelen hebben vooral betrekking op aanpassing van de 
dienstroosters, een herbezetting van 80% bij de krijgsmachtdelen en 40% 
bij het ministerie en het beter benutten van de beschikbare tijd. Over de 
vorm van de arbeidsduurverkorting vanaf 1 januari 1986 zal in het najaar 
van 1985 overleg worden gevoerd. Zou de arbeidsduur nog verder moeten 
worden verkort, dan kan, gelet op de spanning tussen de duur van de 
eerste oefening en de eisen die aan opleiding en oefening van dienstplich-
tigen worden gesteld, naar het zich laat aanzien niet met dergelijke maatre-
gelen worden volstaan. Andere maatregelen, zoals verlenging van de duur 
van de eerste oefening, zullen dan mede in beschouwing moeten worden 
genomen. In dit verband is de stuurgroep aanpassing diensttijden (Stadi) 
verzocht de studie uit te breiden tot een onderzoek naar een volledig 
systeem van variabele diensttijden voor dienstplichtigen. 

Het beleid met betrekking tot de integratie van de vrouw in de krijgsmacht 
is verwoord in een ontwerp-beleidsnota, die voor advies is aangeboden 
aan de Emancipatieraad en ter kennis is gebracht van de Staten-Generaal. 
Na overweging van dat advies zal de beleidsnota worden vastgesteld en 
aan de Staten-Generaal worden aangeboden. Het in het ontwerp neergelegde 
beleid is erop gericht alle functies voor vrouwen open te stellen en hen 
gelijke kansen te bieden als de mannelijke militairen. Invoering van 
militaire dienstplicht of een «dienstrecht» voor vrouwen ligt niet in het 
voornemen, wel het scheppen van de mogelijkheid op basis van vrijwilligheid 
onder zoveel mogelijk dezelfde voorwaarden als dienstplichtigen in de 
krijgsmacht te dienen. Ook wordt beoogd aan vrouwen bij gelijke geschikt-
heid een voorkeursbehandeling te geven voor toelating tot de krijgsmacht. 

Het voorgenomen beleid ten aanzien van de integratie van de vrouw in 
de krijgsmacht berust op de evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid, 
de proefneming bij de Koninklijke marine, het advies van de Maatschappe-
lijke Raad voor de Krijgsmacht en het op dat laatste gegeven commentaar 
van de Emancipatieraad. 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat het indelen van vrouwelijke 
militairen bij eenheden van de krijgsmacht een nadelige invloed zou 
hebben op de saamhorigheid in en de effectiviteit van de krijgsmacht. 
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Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het te voeren personeels-
beleid te verhogen, is in 1985 een extern adviesbureau een onderzoek 
begonnen naar het functioneren en de organisatie van het directoraat-ge-
neraal personeel. Bij dit onderzoek zal ook worden gekeken naar de meest 
wenselijke taakverdeling binnen het personele functiegebied. 

Het voorgenomen beleid ten aanzien van de integratie van de vrouw in 
de krijgsmacht berust op de evaluatie van het tot nu toe gevoerde beleid, 
de proefneming bij de Koninklijke marine, het advies van de Maatschappe-
lijke Raad voor de Krijgsmacht en het op dat laatste gegeven commentaar 
van de Emancipatieraad. 

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat net ndelen van vrouwelijke 
miitairen bij eenheden van de krijgsmacht een nadelige invloed zou 
hebben op de saamhorigheid in en de effectiviteit van de krijgsmacht. 

Medezeggenschap 

Collectieve acties, «ultiem overleg», geschillenregeling. In het overleg 
met de Centrale commissie georganiseerd overleg militairen is overeen-
stemming bereikt over het wetsontwerp collectieve acties ambtenaren. De 
Centrale commissie heeft ingestemd met het voorstel militair personeel 
niet toe te staan deel te nemen aan een staking dan wel aan enig ander 
gezamenlijk optreden als pressiemiddel dat leidt tot verhindering van het 
ongestoord functioneren van de openbare dienst of onderdelen daarvan. 
Ook is, in samenhang met het wetsontwerp collectieve acties ambtenaren, 
ingestemd met een model voor zogeheten ultiem overleg en met een 
geschillenregeling. 

Door het niet mogen voeren van collectieve acties verkeert het militair 
personeel op dat deel van de arbeidsvoorwaarden in een zwakkere positie 
dan het personeel dat wel gerechtigd is deze acties te voeren. Om uiting te 
geven aan een bijzondere verantwoordelijkheid voor personeel dat om 
redenen van algemeen belang moet afzien van het gebruik van collectieve 
acties is een model voor ultiem overleg ontwikkeld, dat de positie van het 
militair personeel in dit opzicht verbetert. Dit ultiem overlegmodel voorziet 
in een procedure die in hoge mate overeenkomt met procedures die 
worden gebruikt om een collectieve actie te beëindigen of een conflict na 
een collectieve actie op te lossen. Het militaire personeel wordt zo in een 
vergelijkbare positie ten opzichte van de werkgever gebracht als personeel 
dat wel collectieve acties mag voeren. Het ultiem overleg wordt, op 
initiatief van de Centrale commissie, gevoerd als in de normale overlegpro-
cedure geen overeenstemming is bereikt. Aan het ultiem overleg wordt 
deelgenomen door een vertegenwoordiger van de overheid en een 
vertegenwoordiger van de Centrale commissie in samenspraak met een 
onafhankelijke voorzitter. Het overleg wordt gevoerd met de verplichting 
om tot een conclusie te komen en is aan een vooraf vast te stellen tijdslimiet 
gebonden. De voorzitter maakt de conclusie en de overwegingen die 
daartoe hebben geleid openbaar. Indien in het ultiem overleg wordt 
geconcludeerd dat geen oplossing valt te bereiken, dan kunnen de arbeids-
voorwaarden eenzijdig worden vastgesteld. 

De overeengekomen geschillenregeling zal geïntegreerd deel uitmaken 
van de overlegprocedure. Deze zal worden opgenomen in het Besluit 
georganiseerd overleg militairen en inhoudelijk aansluiten, ook wat de 
samenstelling van de Advies- en arbitragecommissie betreft, bij de voor 
het burgerlijk rijksoverheidspersoneel geldende regeling. 

Onderdeelsoverlegorganen en dienstcommissies. De invoering van 
onderdeelsoverlegorganen en dienstcommissies verloopt volgens plan. Er 
is een uitgebreid voorlichtingsprogramma afgewerkt en de nodige regelge-
ving is voltooid. Daarmee hebben de Centrale commissie georganiseerd 
overleg militairen en de Bijzondere commissie burgerpersoneel Defensie 
ingestemd. Het overleg bij de onderdelen kan op de beoogde tijdstippen 
beginnen. Op 8 mei 1985 zijn verkiezingen gehouden voor 120 dienstcorrv 
missies bij de krijgsmachtdelen en de Centrale Organisatie. Op 1 oktober 
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1985 zullen bij de krijgsmachtdelen 124 onderdeelsoverlegorganen hun 
werkzaamheden beginnen. Onderdeelsoverlegorganen bij decentrale 
organisatie zullen daar, om organisatorische redenen, op een later tijdstip 
worden gevormd. Voor 1 oktober 1986 zullen bij het Eerste Legerkorps de 
onderdeelsoverlegorganen hun werk beginnen. Nu is nog niet bekend 
hoeveel dat er zullen zijn. Bij het Wapen der Koninklijke marechaussee 
gaan op 1 oktober 1986 12 onderdeelsoverlegorganen functioneren. Het is 
de bedoeling binnen enkele jaren tot gezamenlijke overlegorganen voor 
militair en burgerpersoneel te komen. Een eerste aanzet daartoe is gegeven 
door een regeling voor de coördinatie van de werkzaamheden van onder-
deelsoverlegorganen en dienstcommissies op te stellen. Een evaluatie van 
het werk van de onderdeelsoverlegorganen en dienstcommissies wordt 
voorbereid. Daarbij zal, om bij de uitvoering een zo groot mogelijke 
doelmatigheid te bewerkstelligen, ook aandacht worden besteed aan de 
ermee gepaard gaande werkbelasting. 

Militair personeel 

Arbeidsvoorwaarden. Op 1 oktober 1984 is het laatste deel van de 
nieuwe regeling bezoldiging buitenland ingevoerd. Doel van de regeling is 
door middel van koopkrachtvergelijking voor betrokkenen een bestedings-
patroon mogelijk te maken dat zij in Nederland gewoon waren. In het 
verlengde daarvan zijn aanvullende voorzieningen getroffen voor van het 
moederland afwijkende, en daardoor meestal kostenverhogende, omstan-
digheden. Een deel van het uitgezonden personeel is er financieel op 
vooruit gegaan. Voor wie dat niet het geval is, wordt de toelage in 50 
maandelijkse termijnen op het juiste niveau gebracht. Inmiddels wordt, 
zoals afgesproken met de Centrale commissie georganiseerd overleg 
militairen, de nieuwe regeling geëvalueerd. Naar verwachting zullen de 
eerste bevindingen, met name die over het kwalitatieve en kwantitatieve 
meer- en minderverbruik, uiterlijk 1 april 1986 beschikbaar komen. 

Bezwaren van de Centrale commissie georganiseerd overleg militairen 
tegen het rapport van de projectgroep voeding zijn aanleiding geweest het 
rapport op een aantal punten bij te stellen. Ook zijn de financiële gevolgen 
nader bezien. In het overleg met de Centrale commissie zal het rapport 
worden besproken in samenhang met het in maart 1985 aangeboden 
rapport van de Huisvestingscommissie. Daarin zijn voorstellen gedaan 
voor een geliberaliseerd vrijstellingsbeleid met betrekking tot de verplichte 
huisvesting. De ontkoppeling van de inhouding voor huisvesting en 
voeding, de betaling voor de genoten voeding overeenkomstig het profijt-
beginsel en de liberalisering van het vrijstellingsbeleid met betrekking tot 
de verplichte huisvesting kunnen naar verwachting op 1 januari 1986 hun 
beslag krijgen. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft voorstellen aan het Kabinet 
gedaan om, in afwachting van formele wijzigingen, een aantal rechtsposi-
tieregelingen zowel voor gehuwden als voor samenwonende, niet-gehuwde 
ambtenaren op dezelfde wijze toe te passen. Het gaat daarbij om de 
regeling voor buitengewoon verlof in verband met persoonlijke of familie-
omstandigheden, de regeling inzake de uitkering bij overlijden, de regeling 
inzake de vergoeding van reiskosten bij dienstreizen, de regeling inzake de 
vergoeding van verhuiskosten en de regeling inzake tegemoetkoming voor 
woon-werk-verkeer. 

Soortgelijke aanspraken zullen eveneens worden vastgelegd in rechtspo-
sitionele regelingen voor militairen die een niet-huwelijkse relatie onder-
houden. 

In het najaar van 1985 zal met de Antilliaanse regering het overleg 
worden geopend dat moet leiden tot besluiten over de rechtspositie van de 
Antilliaanse dienstplichtigen. Dat zal gebeuren opgrond van het eindrapport 
van de gemengde Nederlands-Antilliaanse werkgroep rechtspositie 
Antilliaanse dienstplichtigen. Het is de bedoeling op korte termijn te komen 
tot een principe-besluit. Daarover kan dan met de vertegenwoordigers van 
het betrokken personeel overleg worden gevoerd. Vervolgens zal de 
nodige regelgeving tot stand kunnen worden gebracht. Het ligt in het 
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voornemen het beleid ten aanzien van de Antilliaanse dienstplichtigen, tot 
de noodzakelijke regelgeving gereed zal zijn, al aan te passen aan de 
inhoud van het te nemen principe-besluit. 

Ontwikkelingen als het teruglopen van het ervaringspeil in de squadrons, 
het verminderen van het aantal medisch en psychologisch geschikten voor 
de vliegopleiding en de zuigkracht van de burgerluchtvaart, zijn aanleiding 
de structuur van het vliegerkorps van de Koninklijke luchtmacht aan een 
fundamentele beschouwing te onderwerpen. Doel is een beleid te ontwerpen 
dat de Koninklijke luchtmacht ook in de toekomst verzekert van een 
kwalitatief en kwantitatief voldoende bestand aan vliegers. 

Ook worden gedachten ontwikkeld over een nieuw stelsel van vliegtoela-
gen. Als gevolg van de nu geldende regeling voor vliegtoelagen kunnen 
overplaatsingen naar andere dan functies voor luchtvarenden tot een 
aanzienlijke achteruitgang in inkomsten leiden. Die achteruitgang kan 
doorwerken in de uitkering bij leeftijdsontslag en in het pensioen. 

Nog in 1985 zullen de uitkomsten van een en ander bekend zijn. Daarna 
zullen de nodige beleidsbeslissingen in onderlinge samenhang kunnen 
worden genomen. 

Personeelsvoorziening. In de behoefte aan militair personeel kan niet 
geheel worden voorzien. De tekorten doen zich in het algemeen voor in de 
hogere officiers- en onderofficiersrangen en bij bepaalde categorieën 
personeel ook in de overige rangen. Zij zijn onder meer het gevolg van in 
het verleden uitgevoerde taakstellende personeelsredukties en achterblij-
vende wervingsresultaten. Het gaat met name om de categorieën technisch 
personeel, automatiseringspersoneel en officieren-vlieger, - luchtverkeers-
beveiliging en - gevechtsleiding. 

Bij de Koninklijke marine gaat het vooral om tekorten aan officieren in de 
rangen van luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie en luitenant 
ter zee der eerste klasse. Door het aantrekken van extra officieren met een 
kort verband en doorhettoestaan van nadienen zijn de tekorten beheersbaar. 

Bij de Koninklijke landmacht zijn de tekorten in de hogere officiers- en 
onderofficiersrangen zo groot dat bij uitblijven van maatregelen, niet alleen 
in de vredesorganisatie maar ook in de oorlogsorganisatie, niet meer over 
de vereiste aantallen beroepspersoneel kan worden beschikt. In vredestijd 
leiden de tekorten bovendien tot extra beslaglegging en taakverzwaring 
van het personeel. Ter verbetering van de bestaande situatie wordt een 
aantal maatregelen genomen. De structuur van het functiebestand wordt 
beter afgestemd op het personeelsbestand. Uitstel van eervol ontslag 
wordt gestimuleerd. De aantallen in opleiding te nemen beroepsmilitairen 
zijn zodanig vergroot dat de opleidingscapaciteit van KMA, OCOSD en KMS 
volledig wordt benut. Op korte termijn leiden deze maatregelen echter niet 
tot een volledige oplossing van het probleem. Pas in de tweede helft van 
de jaren negentig zouden de tekorten langs die weg kunnen worden 
opgeheven. Daarom wordt ook bezien of personeel van de andere krijgs-
machtdelen, of gewezen defensiepersoneel dat een wachtgeld of een 
overbruggingsuitkering ten laste van het Rijk ontvangt, op vrijwillige basis 
kan overgaan naar de Koninklijke landmacht. Daarnaast zullen in 1986 
ongeveer 95 officieren horizontaal instromen die - gespreid over vijf 
jaren - zullen worden opgeleid en tewerkgesteld. Afhankelijk van het aantal 
van de andere krijgsmachtdelen over te nemen militairen, wordt voorts 
overwogen vanaf 1986 ook ten hoogste 120 onderofficieren horizontaal te 
doen instromen. Voor alle betrokkenen geldt de eis dat zij ervaring in de 
krijgsmacht hebben opgedaan. 

In de onderhoudsorganisatie wordt de functie van wapensysteemtechni-
cus ingevoerd. Op korte termijn zal technisch personeel uit bestaande 
categorieën technisch personeel voor die functie worden bijgeschoold. Op 
langere termijn zal in de behoefte worden voorzien door voor deze functie 
personeel op te leiden aan de KMS. Voor de opleiding moetende betrokkenen 
over een MTS-diploma beschikken. Ook andere maatregelen worden 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19200 hoofdstuk X, nr. 2 34 



getroffen om het niveau van onderhoud te verbeteren. Onlangs is het 
loopbaanbeleid van officieren en onderofficieren zo gewijzigd, dat de 
continuïteit onder meer op de onderhouds- en management-functies in de 
logistieke sector zal verbeteren. Ook wordt nagegaan hoe beter kan worden 
voorzien in de behoefte aan leidinggevend personeel in de onderhoudssec-
tor. In dit verband wordt een proef gehouden door technisch opgeleide 
officieren de functie van commandant van een onderhoudspeloton te laten 
vervullen. 

De eerste evaluaties van de in 1984 bij een eskadron Leopard-2 tanks 
gehouden proef met kort-verband-tankcommandanten en -schutters 
hebben nog niet tot algemene conclusies geleid. Het doel van deze proef 
was, op grond van een vergelijking met dienstplichtingen op dezelfde 
functies, vast te stellen of een contractduur van 28 respectievelijk 26 
maanden leidt tot een betere benutting van de kwalitatieve mogelijkheden 
van de Leopard-2 tank. Er is besloten de proef voort te zetten. Daartoe zal 
dit jaar weer een eskadron met KVV-tankcommandanten en-schutters 
worden bemand. 

Bij de Koninklijke luchtmacht is het percentage dat bij de selectie voor 
officiervlieger, "luchtverkeersbeveiliging en -gevechtsleiding afvalt zeer 
hoog. Hoewel de verklaring daarvoor in de eerste plaats ligt in de noodza-
kelijke functie-eisen, wordt met name de selectieprocedure voor vliegers 
nader bezien. 

Personeelsbeheer. Bij de krijgsmachtdelen zijn nieuwe beoordelingsvoor-
schriften ontworpen en beproefd. Kenmerkend voor de nieuwe systematiek 
zijn het functiegebonden karaktervan de beoordelingen, het opmaken 
ervan in twee fasen, het opnemen van een toekomstverwachting en de 
openheid naar de beoordeelde. Het ligt in de bedoeling de nieuwe voor-
schriften in 1986 in te voeren. 

Om het militair personeel van de Koninklijke marine beter in te lichten 
over het loopbaan- en carrièrebeleid worden voor officieren en schepelingen 
personeelspublikaties uitgegeven. Die informeren het personeel over de 
wijze waarop het persoonlijke belang en dat van de organisatie zoveel 
mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. 

In 1985 zijn de algemene loopbaanpatronen voor officieren van de 
Koninklijke landmacht aangevuld en verbeterd. Het aantal in de verschillende 
rangen te vervullen functies is verminderd om een grotere continuïteit in 
de vervulling van functies en een verdergaande functionalisatie te bereiken. 
Algemene loopbaanpatronen voor onderofficieren zijn met ingang van 
1985 van kracht geworden. Daarbij is aangesloten bij de praktijk, waarbij 
- rekening houdend met de eigen eisen van de verschillende categorieën -
een algemeen patroon van kennis- en ervaringsopbouw is nagestreefd. Het 
volledig doorvoeren van deze loopbaanpatronen zal enige jaren vergen. 
Dat was ook bij de officieren het geval. De ontwikkeling van algemene 
loopbaanpatronen voor korporaals vordert. Het overleg over algemene 
loopbaanpatronen voor marechaussees beneden de rang van wachtmeester 
zal beginnen nadat over het personeelssysteem bij de Koninklijke mare-
chaussee besluiten zijn genomen. In het loopbaanbeleid en daarmee in het 
plaatsingsbeleid is een bijzondere plaats ingeruimd voor de uitwisseling en 
vervulling van functies in alle sectoren van de Koninklijke landmacht. 
Uitgangspunt blijft dat de militair algemeen inzetbaar is en dus verplaatsbaar 
moet zijn. 

De in de afgelopen jaren steeds verder voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen en de invloed daarvan op de functie-inhoud van het 
personeel van de Koninklijke luchtmacht noopte tot herbezinning op het 
bestaande loopbaanbeleid. Die resulteerde in een voorstel voor een 
vernieuwd loopbaanbeleid dat beoogt de functie-eisen enerzijds en de 
geschiktheid en het verwachtingspatroon van het personeel anderzijds zo 
goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Een concept-loopbaanbeleid en de 
daarbij behorende loopbaanplannen voor zowel officieren als het personeel 
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beneden de rang van tweede-luitenant zijn inmiddels onderwerp van 
bespreking in het overleg met de belangenverenigingen. Naar verwachting 
kan nog in de loop van 1986 een begin worden gemaakt met de geleidelijke 
invoering van het nieuwe beleid. 

Over maatregelen ter bevordering van het nadienen is overleg gevoerd 
en overeenstemming bereikt met het Centraal georganiseerd overleg 
militairen. Richtlijnen zijn uitgevaardigd. Ook het beleidsvoornemen bij de 
Koninklijke marine de ontslagleeftijd voor vlag- en hoofdofficieren op 55 
jaar en voor subalterne officieren op 52 jaar te brengen is onderwerp van 
overleg geweest. De daarbij overeengekomen gefaseerde invoering van de 
nieuwe ontslagleeftijd die op 1 januari 1986 begint, is geregeld in een 
wijziging van de Wet bevordering en ontslag beroepsmilitairen. 

Het overleg met de belangenverenigingen van het militair personeel over 
een nieuw personeelssysteem van de Koninklijke marechaussee heeft niet 
tot overeenstemming geleid. Een vervolgens ingestelde projectgroep heeft 
een fundamenteel onderzoek gehouden naar het gehele personeelssysteem 
van de Koninklijke marechaussee en daarover onlangs gerapporteerd. Een 
nieuw personeelssysteem zal deel uitmaken van het in het najaar van 1985 
aan te bieden beleidsplan. 

Opleidingen. Met het nieuwe voorontwerp van wet wetenschappelijk 
onderwijs voor de krijgsmacht wordt beoogd de regelgeving voor het 
Koninklijk instituut voor de marine (KIM) en de Koninklijke militaire academie 
(KMA) in overeenstemming te brengen met de bestaande inzichten over 
het door deze instellingen te verzorgen onderwijs. Daarbij is ook rekening 
gehouden met de eisen die nu in de krijgsmacht aan de daar opgeleide 
officieren worden gesteld. Voorts wordt, binnen het stelsel van het hoger 
onderwijs als geheel, aan het wetenschappelijk onderwijs voor de krijgs-
macht een meer herkenbare plaats gegeven. Daarmee worden waarborgen 
geschapen voor het karakter en niveau van dat onderwijs in vergelijking 
met het overige hoger onderwijs, in het bijzonder het in het ontwerp van 
Wet op het wetenschappelijk onderwijs 1984 bedoelde wetenschappelijk 
onderwijs. In dit verband wordt gewezen op de indeling van het weten-
schappelijk personeel van het KIM en de KMA. Voor deze indeling is 
aangesloten bij deindeWWO 1984gehanteerde indeling van het universitair 
personeel om op deze wijze de overeenkomst in de structurering duidelijk 
tot uiting te brengen. Wat betreft de rechtspositie is het betreffende 
personeel burger- of militair ambtenaar. Na aanpassing van de WWO 1984 
kunnen afgestudeerden van de eerste fase van het wetenschappelijk 
onderwijs worden toegelaten tot de promotie en tot opleidingen van de 
tweede fase bij de in de wet genoemde universiteiten en hogescholen. Ook 
wordt beoogd de al bestaande samenwerking met universiteiten en 
hogescholen formeel vast te leggen en zo mogelijk te versterken. 

Het onderwijs aan de KMA is de afgelopen jaren kritisch beschouwd in 
verband met de steeds hogere eisen die aan het beroep van officier 
worden gesteld. Deze beschouwing heeft met ingang van het studiejaar 
1985/1986 geleid tot onderwijsvernieuwing aan de KMA. Daaraan ligt 
onder andere de behoefte ten grondslag de opleiding aan de KMA beter op 
de beroepsuitoefening af te stemmen. Een tweede reden voor de vernieu-
wing is gelegen in de wens meer aansluiting te krijgen bij het civiele 
wetenschappelijke onderwijs. 

Aan de Raad van gouverneur en assessoren is in 1979 door het Curatorium 
van de KMA de opdracht verstrekt een wetenschappelijke opleiding voor 
beroepsofficieren van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht 
in te voeren waarin de militaire bedrijfskunde centraal staat. Aan de hand 
van die opdracht zijn de doelstellingen van de KMA en de eisen waaraan 
officieren na voltooiing van die opleiding moeten voldoen opnieuw 
geformuleerd. Er zijn nieuwe onderwijs- en onderzoekprogramma's 
ontwikkeld voor die studierichtingen. Het gaat om de studierichtingen 
operatiën, techniek en economie. Voor alle cadetten geldt een cursusduur 
van vier jaar en drie maanden. 
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Het militair-bedrijfskundige karakter van de herziene opleiding aan de 
KMA draagt bij tot het beter functioneren van jonge officieren in functies 
waaraan de rang van luitenant en kapitein is verbonden. De opleiding legt 
een grondslag voor het functioneren tijdens de gehele loopbaan. 

In de Defensienota 1984 is het voornemen aangekondigd een Raad voor 
het Defensie-onderwijs in te stellen. Bij nader inzien is besloten daartoe 
niet over te gaan omdat de instelling niet strookt met het streven van het 
Kabinet naar beperking van het aantal adviesorganen. De noodzakelijke 
deskundigheid zal in (inter)departementaal verband kunnen worden 
verkregen. Bij het in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde onderzoek 
naar het functioneren van het directoraat-generaal personeel zal ook 
aandacht worden gegeven aan de beleidsvorming op het gebied van het 
onderwijs bij Defensie. 

Ter uitvoering van het Algemeen militair ambtenaren reglement (Amar) 
en het Reglement rechtstoestand dienstplichtigen (RRDPL) moeten de 
studiefaciliteitenregelingen worden vernieuwd. Begin 1985 zijn hiertoe de 
op de RRDPL berustende uitvoeringsbepalingen voor het verlenen van 
studiefaciliteiten aan dienstplichtigen van kracht geworden. Naar verwach-
ting zal nog dit jaar een studiefaciliteitenregeling voor beroepsmilitairen 
die voor bepaalde tijd zijn aangesteld, worden uitgegeven. Die regeling 
berust op het Amar. In beide regelingen gaat het om studie ter voorbereiding 
op de uitoefening van een beroep na vervulling van de eerste oefening, 
dan wel nadat de aanstelling is beëindigd. 

Vervolgens zal - naar verwachting in de eerste helft van 1986 - een 
eveneens op het Amar berustende studiefaciliteitenregeling verschijnen 
voor beroepsmilitairen die voor onbepaalde tijd zijn aangesteld. Hierbij 
gaat het om op verdere zelfontplooiing gerichte studie, die mede in het 
belang is van de dienst. Voorshands zal in geen van de studiefaciliteitenre-
gelingen de mogelijkheid bestaan tot het verlenen van studieverlof. Nadat 
de problematiek rond de verlofoverschotten is opgelost, zal alsnog - mede 
in het licht van de inmiddels toegepaste arbeidsduurverkorting - worden 
bezien of studieverlof nodig en mogelijk zal zijn. 

Door de ontwikkelingen in de maatschappij en de techniek worden 
steeds meer eisen gesteld aan het leidinggevend personeel. In samenhang 
daarmee wordt bij de Koninklijke marine meer aandacht besteed aan het 
onderwijs in managementtechnieken voor personeel op verschillende 
niveaus. Dat gebeurt onder andere op de Marinestafschool en de School 
voor bedrijfsvoering en onderwijskunde. 

Bij de Koninklijke landmacht is onderzocht of de cursus stafdienst en de 
Hogere militaire vorming (HMV) moeten worden gewijzigd. Inmiddels is de 
inhoud van de cursus stafdienst aangepast. De cursusduur is gelijk gebleven. 
De HMV-opleiding zal worden gesplitst in een opleiding van 1 Va jaar en een 
na ongeveer tien jaar te geven tertiaire vorming van ongeveer drie maanden. 
De vernieuwde HMV-opleiding wordt vanaf midden 1985 gegeven. Het 
voornemen bestaat in 1986 een proef met één of meer onderdelen van de 
tertiaire vorming te beginnen. Daarbij zal ook gebruik worden gemaakt van 
de diensten van het Nederlands instituut voor internationale betrekkingen 
Clingendael. Aangezien tertiaire vorming van belang is voor het militair 
personeel van alle krijgsmachtdelen zal mogelijk een deel van de cursus 
voor het personeel van alle krijgsmachtdelen gezamenlijk worden gegeven. 

Sinds april 1985 bestaat een samenwerkingsovereenkomst tussen 
Nederland en België inzake het gezamenlijk opleiden van technisch 
personeel van de Koninklijke luchtmacht voor het Hawk-geleide wapensys-
teem. Daarmee kan de uitzending voor die opleiding naar de Verenigde 
Staten komen te vervallen. 

De jacht- en helicoptervliegers van de Koninklijke luchtmacht worden in 
de Verenigde Staten opgeleid. De jachtvliegers worden in Navo-verband 
opgeleid. Deze gezamenlijke opleiding is voor een periode van tien jaar 
ingesteld en zal duren tot in het begin van de jaren negentig. Bezien wordt 
of het mogelijk is de opleiding daarna naar Europa te verplaatsen. Er is 
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overeengekomen dat een aantal leerling-vliegers bij de Belgische luchtmacht 
zal worden opgeleid. 

In verband met het toenemende belang van automatisering is besloten 
aan al het daarvoor in aanmerking komend beroepspersoneel dat bij de 
luchtmacht in dienst is in het verband van de eerste opleiding een basiscursus 
computerkunde te geven. Voor deze cursus, die een week duurt, komen 
desgevraagd of zo nodig ook al in dienst zijnde beroepsmilitairen in 
aanmerking. 

Burgerpersoneel 

Bijzondere positie. Het in de vorige memorie van toelichting aangekon-
digde interdepartementaal overleg om burgerpersoneel de status van 
krijgsmachtpersoneel toe te kennen, is nog niet geheel afgerond. Het 
verkrijgen van de status is nodig om het personeel te verzekeren van de 
noodzakelijke rechtsbescherming in oorlogstijd. Naar verwachting zullen in 
1986 wetsontwerpen terzake worden ingediend. 

Loopbaanbeleid. De laatste hand wordt gelegd aan een zodanige 
indeling van functies in functiegebieden dat aan het personeel een beter 
inzicht kan worden gegeven in de mogelijke loopbaanperspectieven. Er 
wordt een begin gemaakt met de invoering van een systeem van loopbaan-
begeleiding. Het systeem zal soepel worden toegepast om te kunnen 
aansluiten bij de verscheidenheid aan situaties en loopbaanmogelijkheden 
die in de defensieorganisatie bestaan. 

Er zal gericht worden nagegaan waar de structuur van het functiebestand 
knelpunten oplevert voor de uitvoering van een verantwoord loopbaanbe-
leid. Vervolgens zal worden getracht die knelpunten weg te nemen door 
het voor burgerpersoneel beschikbare functiebestand te wijzigen. 

Vorming en opleiding. Het opleidingsbeleid en de daarmee samenhan-
gende activiteiten zullen worden geïntensiveerd. Daarbij zal aansluiting 
worden gezocht bij door de Stuurgroep opleidingsbeleid rijksoverheid in 
interdepartementaal verband verricht onderzoek en op grond daarvan 
gedane aanbevelingen. Voor management en beleid, informatica-opleidin-
gen, financieel-economische opleidingen, uitbreiding van opleidingen in 
het verband van het leerlingwezen en opleidingen in het verband van de 
grote veranderingsoperatie zal een departementaal actieplan voor de jaren 
1986-1990 worden ontwikkeld. Met het oog daarop zal het opleidingsbudget 
in die jaren worden verhoogd en de bezetting van de opleidingsafdeling(en) 
worden uitgebreid. 

Personeelsproblematiek Prepositioned Organisational Material Storage 
Sites (POMSS). Bij het zoeken naar geschikte vestigingsplaatsen voor de 
vijf te bouwen complexen voor opslag en onderhoud van Amerikaans 
materieel heeft het werkgelegenheidsaspect een belangrijke rol gespeeld. 
Er is gekozen voor Brunssum, Eygelshoven, Ter Apel, Coevorden en 
Vriezenveen. Het personeel wordt zoveel mogelijk geworven in de regio. 
Voor meer specialistische functies zal eventueel personeel van buiten de 
regio moeten worden aangetrokken. De gewestelijke arbeidsbureaus 
verzorgen de voorselectie. Volgens de planning zou op 1 januari 1986 al het 
burgerpersoneel, ongeveer 1400 mensen, zijn geworven. Aangezien de 
aanvoer van het materieel uit de Verenigde Staten is vertraagd, zullen op 1 
januari 1986 ongeveer 1200 burgers in dienst zijn. Het overige personeel zal 
in de loop van 1986 in dienst komen. 

Dienstplichtaangelegenheden 

Keuringen. Bij de bestaande dienstplichtkeuring wordt de geschiktheid 
voor de militaire dienst vastgesteld door de aanwezigheid van bepaalde 
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ziekten en gebreken na te gaan aan de hand van het Militair keuringsregle-
ment(MKR). De ontwikkeling naar vergaande mechanisering en specialisatie 
binnen de krijgsmacht heeft geleid tot het ontstaan van meer verschillende 
en meer gespecialiseerde functies. Bij de dienstplichtkeuring zal daar meer 
rekening mee moeten worden gehouden. Daartoe is de «Projectgroep 
afstemming medische functie-eisen versus belastbaarheid» ingesteld. Die 
moet een systeem ontwikkelen waarbij aan de hand van de resultaten van 
de keuring beter kan worden vastgesteld welke functies door welke 
dienstplichtigen kunnen worden vervuld. Op grond van de tot nu toe 
verkregen resultaten zal een studie worden verricht, waarbij de technische 
uitvoerbaarheid van een nieuw indelingssysteem wordt getoetst. Aan de 
hand hiervan zal vervolgens worden besloten over een breder opgezette 
proef. 

Het bestaande MKR met bijbehorende lijst van aandoeningen en gebreken 
op grond waarvan de geschiktheid voor de militaire dienst wordt beoordeeld, 
stamt uit 1960 (Koninklijke besluit van 16 augustus 1960, Stb. 370) en 
voldoet niet meer aan de bestaande medische inzichten. Daarom wordt de 
lijst herzien. 

Door de ruime mogelijkheden tot uitstel van de eerste oefening ligt er 
voor veel dienstplichtigen een lange tijd tussen het moment van de 
dienstplichtkeuring en het tijdstip van opkomst voor eerste oefening. Een 
groot aantal dienstplichtigen moet onmiddellijk na opkomst alsnog worden 
afgekeurd, omdat in de tussenliggende periode hun gezondheidssituatie is 
gewijzigd. Er is een systeem ontwikkeld waarbij degenen aan wie uitstel 
voor opkomst voor de eerste oefening is verleend, naar aanleiding van de 
beantwoording van een aan hen toegestuurd vragenformulier, kort voor de 
werkelijke opkomst kunnen worden uitgenodigd voor een extra keuring. 

Vrijstellingen. De nota van wijzigingen bij het wetsontwerp nr. 16608, 
dat betrekking heeft op vrijstellingen, zal onder meer uitgaan van afschaffing 
van de vrijstelling wegens broederdienst en van die wegens opleiding tot 
een geestelijk ambt. De nota van wijzigingen zal naar verwachting nog in 
1985 worden aangeboden. 

Variabele diensttijden. Als gevolg van de per 1 augustus 1985 ook voor 
dienstplichtigen geldende arbeidsduurverkorting, zijn de aanvankelijk 
gekozen uitgangspunten voor een systeem van variabele diensttijden niet 
alle meer toepasbaar. Zo kan een differentiatie in de diensttijden niet 
beperkt blijven tot de tijdsduur die nodig is voor de eerste opleiding, maar 
moet daarbij ook de periode gedurende welke de dienstplichtigen hun 
functies vervullen worden betrokken. Daarom is de studie naar mogelijke 
aanpassingen van de diensttijden uitgebreid tot een onderzoek naar een 
meer volledig systeem van variabele diensttijden. De resultaten van dat 
onderzoek zullen in het begin van 1986 beschikbaar zijn. 

Etnische en culturele minderheden. Als gevolg van de wijziging van de 
wet op het Nederlanderschap zullen naar verwachting in de nabije toekomst 
grotere aantallen jongeren uit etnische en culturele minderheden toetreden 
tot de Nederlandse krijgsmacht. Aan de Maatschappelijke raad voor de 
krijgsmacht is advies gevraagd over de gevolgen voor de opvang en 
begeleiding van deze jongeren in de krijgsmacht. 

Overige personeelsonderwerpen 

Spreiding. De spreiding van de afdeling Personeels- en Salarisadmini-
stratie van Den Haag naar Emmen en van de Centrale Militaire Apotheek 
van de Inspectie Geneeskundige Dienst van de Koninklijke landmacht van 
Amsterdam naar Heerenveen wordt voorbereid. Met de spreiding van deze 
beide diensten is het aandeel van Defensie aan de spreiding rijksdiensten 
voltooid. 
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Woningvoorziening. Niettegenstaande het wat ruimere aanbod op de 
woningmarkt in een aantal regio's, zal de behoefte aan bemiddeling voor 
Defensiepersoneel bij het zoeken naar passende (betaalbare) huurwoningen 
voortdurend aandacht vragen. Zorg moet ook worden besteed aan het 
instandhouden van woningen waarover Defensie beschikt. Voor het 
personeel van de Koninklijke marine dat dienst doet in Groot-Brittannië 
wordt de mogelijkheid onderzocht om van de Britse marine woningen in de 
zogeheten married quarters te «leasen», om voor het personeel op passende 
wijze in woonruimte te voorzien. 

Wat betreft de in de Bondsrepubliek Duitsland voor het personeel 
gehuurde woningen heeft een werkgroep, waarin ook vertegenwoordigers 
van de belangenverenigingen zitting hadden, overeenstemming bereikt 
over een voorstel voor een andere huurregeling. Dit voorstel is inmiddels 
aan het Centraal georganiseerd overleg aangeboden. Het gaat onder 
andere uit van het afschaffen van de bestaande klasse-indeling en het 
invoeren van een systeem van huurbijdragen op grond van woongenot. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het puntenwaarderingssysteem van de 
Huurprijzenwet woonruimte 1979. Ook wordt in het voorstel rekening 
gehouden met het noodzakelijke door Defensie te verzorgen onderhoud 
aan de woningen. In verband met veelvuldige wisseling van bewoners, 
vergt het onderhoud van de woningen veel zorg en zal daarom in eigen 
beheer geschieden. 

Arbeidsomstandighedenwet. Op 1 juni 1985 is ook voor het Defensieper-
soneel de zogeheten eerste fase van de Arbeidsomstandighedenwet 
(Arbowet) in werking getreden. Toepassing van de Arbowet mag de 
uitvoering van de defensietaken niet onaanvaardbaar belemmeren. 
Daarom zijn enige uitzonderingen nodig gebleken. 

In het Arbeidsomstandighedenbesluit Defensie (Stb. 1985, 211) zijn de 
regels gesteld die afwijken van of een aanvulling geven op de Arbowet. 
Daarbij is gestreefd naar het zo breed mogelijk toepassen van de Wet en 
verwezenlijking van de daarin neergelegde doelstellingen. Het Arbobesluit 
Defensie geldt voor het gehele Defensiepersoneel. Het overleg over 
arbeidsomstandigheden zal met de dienstcommissies en de onderdeels-
overlegorganen worden gevoerd. Defensie zal zo veel mogelijk in de pas 
blijven bij het invoeren van de volgende fasen van de Arbowet. 

Stelselherziening sociale zekerheid. Dienstplichtige militaren zijn thans 
niet verzekerd ingevolge de werkloosheidsvoorziening. In het kader van de 
stelselherziening zullen de Werkloosheidswet en de Wet werkloosheidsvoor-
ziening worden samengevoegd tot een nieuwe Werkloosheidswet. Het is 
de bedoeling dienstplichtige militairen op te nemen in de kring van 
verzekerden van deze nieuwe werkloosheidsverzekering. 

Samenwerking Militair sociale dienst - Bedrijfsmaatschappelijk werk 
Directie burgerpersoneel. In de Defensienota 1984 is aangekondigd, dat zal 
worden nagegaan of er mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking 
tussen de diensten voor het bedrijfsmaatschappelijk werk voor militair en 
burgerpersoneel. Door middel van organisatorische maatregelen zullen 
beide diensten gedurende een proefperiode van twee jaar nauw samen-
werken. 

De militaire hospitalen. In het geheel van militair geneeskundige 
verzorging zijn ziekenhuizen onmisbaar. Defensie beschikt over het Marine-
hospitaal te Overveen en het Militair hospitaal «dr. A. Mathijsen» waarover 
bij het uitbreken van een gewapend conflict onmiddellijk kan worden 
beschikt. In deze hospitalen is de voor de behandeling van in het bijzonder 
bij militairen voorkomende verwondingen en ziekten benodigde specialisti-
sche kennis aanwezig. Deze kennis wordt ook benut voor «geneeskundige» 
advisering binnen de krijgsmacht en voor specialistische onderzoeken in 
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vredes- en oorlogstijd. De hospitalen vervullen daarnaast een wezenlijke 
taak bij de opleiding van militair geneeskundige specialisten en van het 
overige geneeskundig personeel. 

De militaire hospitalen vervullen bovendien een functie in de civiele 
gezondheidszorg. In het verband van de beddenreductie in de gezondheids-
zorg is ook van de militaire hospitalen een bijdrage gevraagd. Met de 
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is overeengekomen 
dat het aantal bedden van het Marinehospitaal te Overveen op 1 januari 
1987 zal worden teruggebracht tot 100. Daarvan zullen 50 bedden zijn 
bestemd voor militaire patiënten. Het aantal bedden van het militair 
hospitaal dr. A. Mathijsen zal op dezelfde datum worden teruggebracht tot 
340. 

Structuur geneeskundige verzorging. De stuurgroep die was belast met 
de herziening van de structuur van de militair geneeskundige verzorging 
heeft haar werkzaamheden afgerond en aanbevelingen gedaan voor een 
nieuwe structuur. Kenmerkend voor de nieuwe structuur is dat de genees-
kundige verzorging bij de eenheden een op het betreffende krijgsmachtdeel 
gericht karakter moet blijven dragen om de doeltreffendheid van de 
medische zorg te kunnen handhaven. De hogere echelons geneeskundige 
verzorging moeten voor de gehele krijgsmacht worden gebundeld in een 
op te richten geneeskundig commando. Op die wijze kan de grootst 
mogelijke doelmatigheid worden bereikt. De invoering ervan zal enige 
jaren vergen. Hierover is nog geen beslissing genomen. Thans vindt in het 
kader van de vijfde ronde heroverwegingen collectieve uitgaven onder 
andere over de geneeskundige verzorging krijgsmacht een heroverwegings-
onderzoek plaats. 

Personeelsbestand. In het hierna volgende overzicht van het personeels-
bestand voor 1986 is rekening gehouden met de herbezetting als gevolg 
van de arbeidsduurverkorting per 1 augustus 1985, waartoe de wervingsin-
spanning wordt vergroot. De aantallen personeel nemen ten opzichte van 
1985 echter niet steeds toe in verband met het actualiseren van de plannen. 
Zo heeft de herziening van de plannen bij de Koninklijke marine een terug-
gang van het aantal functies tot gevolg en vanaf 1986 een teruggang van het 
aantal vrijwillig dienende militairen. Bovendien is, zoals was voorzien, de 
verhouding tussen de aantallen vrijwillig dienend personeel bij de Koninklijke 
marine gewijzigd ten gunste van de aantallen dienstplichtigen. 

Bij de Koninklijke landmacht is de oorspronkelijk voor het jaar 1986 
voorziene sterkte van het vrijwillig dienend personeel verminderd als 
gevolg van ontwikkelingen in het functiebestand. Het bestand aan dienst-
plichtigen is bij de Koninklijke landmacht toegenomen, onder meer als 
gevolg van het omzetten van functies bestemd voor technische specialisten 
in functies voor dienstplichtigen. 

In de afgelopen jaren is het personeelsbestand van de Koninklijke 
luchtmacht met 2300 personen verminderd als gevolg van wijzigingen in 
de organisatie. Het gaat daarbij voornamelijk om dienstplichtigen en 
beroepspersoneel dat voor bepaalde tijd was aangesteld. Nu neemt het 
personeelsbestand weer toe als gevolg van herbezetting in het verband 
van de arbeidsduurverkorting en uitbreiding van de bewaking van een 
aantal vliegbases. Bij de uitbreiding van het personeelsbestand wordt 
gestreefd naar evenwicht tussen het aantal vrijwillig dienenden en dienst-
plichtigen om de afgenomen flexibiliteit in het personeelsbestand als 
gevolg van de eerder genoemde vermindering te herstellen. 

De aanvankelijke bestandsprognose voor 1985 bij de Koninklijke mare-
chaussee moest worden herzien omdat in 1984 meer marechaussees naar 
de politie zijn overgegaan dan was voorzien. In verband met die bijstelling 
valt de begrote sterkte voor 1986 met inbegrip van herbezetting als gevolg 
van arbeidsduurverkorting lager uit dan de aanvankelijk voor 1986 begrote 
sterkte. 
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Overzicht personeelsbestand (exclusief de Civiele verdediging) 

Begrote Begrote 
sterkte sterkte 
1985 1986 

Koninklijke marine* 

Vrijwil l ig dienend militair personeel 
Dienstplichtig personeel 

Totaal militair personeel 
Burgerpersoneel 

Totaal personeel 23 378 23 763 

Koninklijke landmacht 

Vrijwil l ig dienend militair personeel 23 930 23 949 
Dienstplichtig personeel 40 685 42 250 

15 765 
1 060 

15 680 
1 388 

16 825 
6 553 

17 068 
6 695 

Totaal militair personeel 64 615 66 199 
Burgerpersoneel 13 050 13 335 

Totaal personeel 77 665 79 534 

Koninklijke luchtmacht 

Vrijwil l ig dienend militair personeel 12 912 13 449 
Dienstplichtig personeel 3 872 4 508 

Totaal militair personeel 16 784 17 957 
Burgerpersoneel 2 916 2 964 

Totaal personeel 19 700 20 921 

Koninklijke marechaussee 

Vrijwil l ig dienend militair personeel 3 595 3 567 
Dienstplichtig personeel 310 342 

Totaal militair personeel 3 905 3 909 
Burgerpersoneel 155 158 

Totaal personeel 4 060 4 067 

Centrale organisatie van het ministerie en interservice 
organen 

Vri jwi l l ig dienend militair personeel 
Dienstplichtig personeel 

803 
228 

818 
232 

1 031 
4 881 

1 050 
4 966 

Totaal militair personeel 
Burgerpersoneel 

Totaal personeel 5 912 6 016 

Totaal overzicht Defensie 

Vrijwil l ig dienend militair personeel 57 005 57 463 
Dienstplichtig personeel 46 155 48 720 

Totaal militair personeel 103 160 106 183 
Burgerpersoneel 27 555 28 118 

Totaal personeel 130 715 134 301 

1 Exclusief de Antilliaanse militie. 
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HOOFDSTUK V. HET MATERIEELBELEID 

Inleiding 

Het materieelbeleid is ook dit begrotingsjaar gericht op verwezenlijking 
van de in de Defensienota-1984 vermelde beleidsvoornemens. De nadruk 
ligt op de beheersing van de kosten tijdens de hele levensduur van een 
wapensysteem. Aan de hand van de algemeen geldende materieel-logistieke 
uitgangspunten zijn en worden regelingen tot stand gebracht voor onder 
andere projectbeheersing, kostenbeheersing en exploitatieplanning, die 
voorshands zijn toegespitst op grote materieelprojecten. Teneinde de 
inzichtelijkheid en de beheersbaarheid te vergroten van vooral de verwer-
vingsfase is in1984 het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP) ingesteld. In 
1986 zal het beleidsinstrument een volwaardige bijdrage kunnen leveren 
aan het verwezenlijken van het materieelbeleid. Voor het toetsen van 
belangrijke contacten en internationale overeenkomsten is een multidisci-
plinair samengestelde Centrale Contacten Commissieingesteld. Hierbij 
worden hoge eigen gesteld aan het vastleggen van de wederzijdse rechten 
en plichten van de betrokken partijen. In de beleidsontwikkeling wordt ook 
veel aandacht besteed aan de relatie van Defensie met de Nederlandse 
industrie. Over dat onderwerp zullen de Staten-Generaal nog in 1985 twee 
beleidsnotities worden aangeboden. 

Op internationaal gebied worden de lijnen uit het jongste verleden 
doorgetrokken. Er zal meer nadruk liggen op de Westeuropese samenwer-
king binnen de Independent European Programme Group (IEPG). 

Hoofdpunten van het materieelbeleid 

De aard van moderne wapensystemen maakt de in de Defensienota-1984 
aangekondigde systeem- en procesgerichte beheersing van het materieel-
beleid noodzakelijk. Doordat wapensystemen steeds ingewikkelder worden, 
stijgen de kosten sterker dan het defensiebudget. Die ontwikkeling zou op 
den duur kunnen leiden tot aantasting van de defensie. Om dat te voorkomen 
wordt het materieelbeleid sterker nog dan voorheen gericht op standaar-
disatie en samenwerking. Door verdergaande standaardisatie binnen het 
bondgenootschap en daarmee samenhangende grotere produktieseries 
moeten kostenstijgingen van nieuw defensiematerieel worden tegengegaan. 
Internationale samenwerking dient hoge prioriteit te krijgen in het mate-
rieelbeleid. Voorts blijft het beleid erop gericht dat bestellingen voor 
Defensie zo enigszins mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de 
Nederlandse economie en passen in het nationale industrie- en innovatie-
beleid. 

Daartoe zal met de Nederlandse industrie in een vroeg stadium intensief 
informatie worden uitgewisseld over de toekomstige materieelbehoeften 
van Defensie. Het is daarbij van groot belang meer inzicht te verschaffen in 
de behoefte op de langere termijn. Verder zal in lEPG-verband worden 
gestreefd naar onderlinge afstemming van de materieelbehoeften, zowel 
wat betreft de aard van het materieel als het tijdstip waarop het in dienst 
moet komen. Zo wordt schaalvergroting en standaardisatie nagestreefd. 
Op grond van deze actieve harmonisatie zullen gebieden worden geselec-
teerd waar de Nederlandse industrie, ook internationaal, kansrijk is. Op dat 
vlak zal Defensie onderzoek en ontwikkeling actief steunen en stimuleren. 
De beoogde schaalvergroting zal ertoe moeten leiden dat zo mogelijk 
defensiematerieel samen met de bondgenoten wordt besteld. Daarbij 
blijven bij de leverancierskeuze de beginselen gelden van kwaliteit, prijs, 
levensduurkosten en levertijd. Het huidige beleid is er vooral op gericht de 
Nederlandse industrie bij gezamenlijke verwerving van defensiematerieel 
of aanschaf daarvan in het buitenland te betrekken. Daarbij wordt meer 
dan voorheen gestreefd naar compensatie door middel van tegenorders 
voor defensiemateriaal van Nederlandse makelij. Bij tijdige deelneming 
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aan internationale ontwikkeling en produktie van systemen, zal de Neder-
landse industrie daaraan kunnen deel hebben door als enig producent 
delen van het betrokken systeem te leveren. De omvang van de Nederlandse 
deelneming moet daarbij in verhouding staan tot het te investeren bedrag. 
Daarnaast worden ook de vroeger gebezigde compensatievormen, zoals 
coproduktie en licentieproduktie, in overweging genomen. Een belangrijk 
aspect bij deze benadering is dat het optreden van zogenaamde meerkosten 
als gevolg van het inschakelen van de Nederlandse industrie in principe 
wordt voorkomen. Zou dat tot meerkosten voor de Nederlandse overheid 
leiden, dan worden die alleen aanvaard als met de andere betrokken 
ministeries overeenstemming bestaat over de belangen van de order voor 
de Nederlandse economie en voor Defensie, èn over de verdeling van die 
kosten tussen die ministeries. 

Het komende jaar zal de aandacht vooral ook worden gericht op de 
materieelverwervingsfunctie: het gaat vooral om het bekorten van de tijd 
die is gemoeid met de voorbereiding van de verwerving en het opvoeren 
van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het verrichten van 
aanschaffingen. Met het oog op de algemene doelmatigheid zal ook het 
afstotingsproces nader worden gestructureerd en versneld. 

De ingestelde stuurgroep «Defensie en de Nederlandse Industrie» zal 
zich concentreren op het vormgeven aan een interdepartementaal beleids-
kader waarin het defensiematerieelbeleid en het industrie- en innovatiebeleid 
zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Aan deze stuurgroep nemen de 
ministeries van Defensie, Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Financiën, 
Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel. 

Internationale materieelsamenwerking 

Een defensie-materieelbeleid met aandacht voor de mogelijkheden van 
internationale materieelsamenwerking heeft tot doel om, naast het verwe-
zenlijken van gestandaardiseerd of in ieder geval interoperabel materieel, 
op den duur tot rationelere produktie en daardoor tot een doelmatiger 
besteding van defensiegelden te komen. Bij optimale samenwerking op dit 
gebied zal het aandeel van de industrie kwalitatief en kwantitatief evenwichtig 
zijn verdeeld en zijn ondergebracht bij die sectoren van de industrie die 
internationaal kunnen concurreren. 

Het is echter moeilijk, zo niet onmogelijk, nationaal ontwikkelde projecten 
met succes naar elkaar toe te buigen in een stadium waarin er al veel geld 
in is gestoken en de operationele vereisten al nationaal zijn vastgesteld. 
Om materieelsamenwerking werkelijk tot een succes te maken, moet er in 
de komende jaren alles aan worden gedaan deze een gemeenschappelijke 
militair-operationele basis te geven. Op grond daarvan kan de materieelsa-
menwerking op rationele manier verder worden ontwikkeld zonder dat 
nationaal op gang gebrachte projecten, soms geforceerd naar elkaar toe 
moeten worden gebogen. 

Ook is gemeenschappelijke ontwikkeling van voor de materieelsamen-
werking belangrijke technologie van belang. Gemeenschappelijke techno-
logie-ontwikkeling biedt het voordeel dat zij de grondslag kan vormen van 
gemeenschappelijke toepassing en dus van materieelsamenwerking. 
Technologie-ontwikkeling op nationale basis houdt niet alleen het gevaar 
in van verspilling door onnodige duplicatie van werkzaamheden: als 
eenmaal gescheiden wegen zijn ingeslagen, is het immers ook moeilijker 
tot gemeenschappelijke toepassingsprojecten te komen. 

In westeuropees verband wordt internationale materieelsamenwerking 
nagestreefd binnen de Independent European Programme Group (IEPG) en 
in Navo-verband in de Conference of National Armaments Directors 
(CNAD). Daarnaast is intensivering van bi- en multilaterale materieelsamen-
werking belangrijk. De laatste tijd zijn de vooruitzichten voor internationale-
en in het bijzonder westeuropese-materieelsamenwerking aanmerkelijk 
verbeterd. Nederland heeft daarbij sinds 1984 een stimulerende rol kunnen 
vervullen doordat het het voorzitterschap van de IEPG bekleedt. 
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Tijdens een eerste bijeenkomst van de ministers van Defensie van de 
lEPG-landen in Den Haag, in november 1984, hebben zij zich bereid 
verklaard tot grotere materieelsamenwerking. Met name werd steun 
verleend aan het streven naar actieve harmonisatie van de operationele 
eisen en vervangingsschema's die de afzonderlijke westeuropese landen 
aan wapensystemen stellen, waarbij aan toekomstige behoeften op het 
gebied van tanks, transportvliegtuigen, grond-lucht geleide wapens en 
commando-, controle- en communicatiesystemen speciale aandacht zal 
worden besteed. Voorts werd overeengekomen te komen tot gezamenlijke 
technologieprojecten om de technologische basis van de westeuropese 
defensie-industrieën te versterken. Verder werd besloten in samenwerking 
met de westeuropese defensie-industrieën een studie te verrichten naar de 
mogelijkheden de concurrentie-positie van deze industrieën te verbeteren. 
Ten slotte werd de noodzaak voor een evenwichtiger «two-way street» 
onderschreven, waaraan een transatlantische dialoog op politiek niveau 
zou kunnen bijdragen. 

Tijdens een tweede bijeenkomst van de ministers van Defensie van de 
lEPG-landen in Londen, in juni 198uni 1985, was de voortgang van de eerder 
overeengekomen initiatieven onderwerp van gesprek. Daarbij is ook 
aandacht besteed aan het beleid op langere termijn, ook tegen de achter-
grond van problemen die zich tot dusver hebben voorgedaan bij de 
materieelsamenwerking. In dit verband is het eeevooruit dat de IEPG 
begonnen is met de harmonisering van operationele behoeften en van 
vervangingsschema's. Als deze benadering consequent wordt voortgezet, 
moeten de westeuropese landen overwegen in Navo-verband te komen tot 
gezamenlijke tactische en operationele concepten, zodat op langere termijn 
een steeds meer gesynchroniseerde defensieplanning ontstaat, op grond 
waarvan de behoefte aan militair materieel kan worden vastgesteld. Zo kan 
een sterke relatie tot stand worden gebracht tussen operationele planning 
en materieelsamenwerking. Het is overigens van belang te wijzen op de 
bijdrage van de Eurogroep (met name de werkgroep Eurolongterm en de 
werkgroep Finabel, die zich tot dusver alleen heeft beziggehouden met de 
landstrijdkrachten). Meer gemeenschappelijke operationele concepten en 
behoeften vergemakkelijken ook de ontwikkeling van een evenwichtig 
industriebeleid. 

De in lEPG-verband voorziene technologische samenwerkingsprojecten 
(coöperative technology projects, ctp's) vormen de grondslag van de 
toekomstige materieelsamenwerking. Tot dusver zijn dertig technologische 
gebieden vastgesteld die mogelijkheden voor samenwerking bieden. Op 
enkele hiervan kunnen op zeer korte termijn samenwerkingsprojecten 
beginnen. Hierbij valt te denken aan micro-electronica, beeldverwerking, 
het ontwerpen van conventionele ladingen, de ontwikkeling van sterke 
lichtgewicht-materialen en complex samengestelde materialen. 

Het spreekt vanzelf dat de verdere ontwikkeling van samenwerking staat 
of valt met goede afspraken over de financiering ervan. De lid-staten zullen 
bereid moeten zijn geld vrij te maken. Voorlopig zal het gaan om financiering 
per project door de deelnemende landen. Op langere termijn dient echter 
een systeem van gemeenschappelijke financiering tot stand te worden 
gebracht. 

De internationale materieelsamenwerking moet steeds worden getoetst 
aan de hand van de resultaten van concrete samenwerkingsprojecten. 
Begrijpelijk bevinden veel lEPG-projecten zich nog in een voorbereidend 
stadium en zal het nog lang duren voor geheel in lEPG-verband ontwikkelde 
en geproduceerde wapensystemen op de markt komen. Op verschillende 
terreinen echter is vooruitgang aanwijsbaar, bij voorbeeld ten aanzien van 
anti-tank geleide wapens van de derde generatie en de lucht-lucht raket 
voor de korte afstand. Voorts zijn er goede vooruitzichten voor standaardi-
satie van onderdelen van de toekomstige gevechtstanks. Vóór de zomer 
van 1986 kunnen de operationele behoeften voor grond-lucht raketten met 
middelbaar bereik zijn vastgesteld. Ook het overleg over een gestandaar-
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diseerd groot vliegtuig vordert gestaag. Dit vliegtuig dient geschikt te zijn 
voor verschillende functies (transport, waarneming en onderzeebootbestrij-
ding). Een ander terrein waarop gemeenschappelijke stappen worden 
ondernomen is de ontwikkeling van torpedo's. In totaal worden in IEPG-
verband voor vijfendertig projecten mogelijkheden voor samenwerking 
onderzocht. 

Het spreekt vanzelf dat westeuropese materieelsamenwerking geen zaak 
is van regeringen alleen. De industriële component is van wezenlijke 
betekenis. Aan de ene kant mag van de lEPG-regeringen worden verwacht 
dat zij door duidelijke samenwerkingsafspraken de voorwaarden scheppen 
waarop het op defensiegebied werkende bedrijfsleven zo goed mogelijk 
kan functioneren. Aan de andere kant mag van ondernemingen worden 
verwacht dat zij zelf initiatieven nemen tot internationale samenwerking. 
De overheid immers kan het aandeel van de nationale defensie-industrie 
vanzelfsprekend niet altijd waarborgen. In een gemeenschappelijke 
defensiematerieelmarkt moet concurrerend worden geproduceerd. 

Bedrijven zijn daartoe het beste in staat als zij niet afwachten wat de 
eigen nationale overheden te bieden hebben, maar zelf actief de internatio-
nale markt betreden. Dat neemt niet weg dat de overheden verantwoorde-
lijkheid dragen voor het bevorderen van het concurrentievermogen van de 
defensie-industrie. In juni 1985 besloten de ministers van Defensie dan ook 
een daarop gerichte studie te laten verrichten door een groep van onafham 
kelijke deskundigen. Deze studie zal halverwege 1986 zijn afgerond. 

De inspanningen die Nederland zich samen met de westeuropese 
bondgenoten, heeft getroost om de lEPG-gedachte uit te dragen, lijken 
resultaten te gaan opleveren. Ondanks alle problemen begint zich een 
duidelijk beleid af te tekenen dat wordt gedragen door alle deelnemers. De 
algemeen uitgesproken wens om het verkregen momentum te behouden is 
ook voor de Nederlandse regering aanleiding om zich, zij het vanaf 1986 
niet meer als voorzitter, te blijven inzetten voor de IEPG. 

De activiteiten van de IEPG zijn in de eerste plaats gericht op intensivering 
van de samenwerking op materieelgebied van de westeuropese bondgeno-
ten binnen de Navo. Dat betekent allerminst dat de transatlantische 
dimensie eraan mag ontbreken. In de Conference of National Armaments 
Directors (CNAD) is de aandacht vooral gericht op mogelijke Navo-samen-
werking bij de ontwikkeling en productie van de wapensystemen waarin 
nieuwe technologieën worden gebruikt. Voorts wordt in het kader van de 
«convential defence improvements» (CDI) een aanzet gegeven om, in 
navolging van de lEPG-ontwikkelingen ter zake, samenwerkingsmogelijkhe-
den in Navo-verband te onderzoeken. Tevens wordt naar wegen gezocht 
om bestaande belemmeringen bij internationale materieelsamenwerking 
weg te nemen. Het ligt in de bedoeling in november van dit jaar tijdens een 
bijeenkomst van de permanente vertegenwoordigers bij de Navo en de 
staatssecretarissen voor materieel de CDI-deelstudie over verbetering van 
materieelsamenwerking te bespreken. 

De transatlantische dialoog is er zonder meer op gericht tussen de 
Verenigde Staten en Europa meer evenwicht te brengen in de aankopen 
over en weer van defensiematerieel. Het is van het allergrootste belang dat 
de lEPG-landen in de transatlantische dialoog met één stem spreken. Het 
overleg met de Verenigde Staten (en ook met Canada) richt zich vooral op: 

- Het stimuleren van aankopen door de Verenigde Staten van militair 
materieel uit West-Europa. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan 
het wegnemen van wettelijke belemmeringen in de Verenigde Staten voor 
aanschaf van niet-Amerikaans materieel. 

- Het tot stand brengen van transatlantische samenwerkingsprojecten. 
In dit verband zijn in het Amerikaanse Congres nieuwe initiatieven genomen, 
zoals het Nunn-amendement waarin wordt voorgesteld tweehonderd 
miljoen dollar te reserveren voor met de bondgenoten uit te voeren 
materieelsamenwerkingsprojecten. In dergelijke projecten kan ook aandacht 
worden besteed aan nieuwe technologieën. 
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Op materieelgebied wordt door Nederland veel waarde gehecht aan een 
openhartige consultatie van en overleg met die Navo-landen, waarmee 
wellicht samenwerking mogelijk is. Naast en ter ondersteuning van 
samenwerking in IEPG- en Navo-verband, wordt daarom door Nederland 
veel aandacht besteed aan het scheppen van voorwaarden voor andere 
vormen van samenwerking. Daartoe zijn met een aantal Navo-landen 
raamovereenkomsten gesloten. Deze hebben onder meer het verkrijgen 
van meer militaire tegenorders ten doel bij aankoop door Nederland van 
materieel in het buitenland. Dat is immers de meest bevredigende vorm 
van compensatie. Een voordeel van deze benadering is dat het bedrijfsleven 
er door eigen initiatieven op kan inspelen. Daardoor komt de nadruk 
minder te liggen op het - soms moeizaam - bijeengaren van andersoortige 
compensatie-opdrachten. De afgelopen periode zijn, naast de al bestaande 
overeenkomsten met de Verenigde Staten, de Bondsrepubliek Duitsland en 
Canada, dergelijke raamovereenkomsten gesloten met Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Spanje. Met Italië vindt overleg plaats. 

De gunstige ontwikkeling in het handelsverkeer met de Verenigde Staten 
in 1982 en 1983 heeft zich in 1984 niet voortgezet. De balanscijfers voor 
1984 zijn ten gevolge van de betalingen in het kader van de F-16 en de 
Patriot nadelig beïnvloed, terwijl de compensatie-opdrachten die uit de 
Patriot-overeenkomst voortvloeien nog grotendeels moeten worden 
verstrekt. Op grond daarvan mag worden aangenomen dat de balanscijfers 
zich in de komende jaren weer zullen herstellen. De bilaterale overeenkomst 
met Groot-Brittannië heeft inmiddels geleid tot een in zowel financieel als 
technologisch evenwichtig pakket van wederzijdse materieelaankopen. Het 
streven naar samenwerking op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en 
produktie, op grond van gezamenlijke behoeften, wordt intensief voortgezet. 
Met Frankrijk is getracht voor sonarsystemen tot samenwerking te komen. 
Dat is echter niet gelukt, omdat nationale ontwikkelingen in een te ver 
gevorderd stadium waren. Er wordt nu gezocht naar samenwerkingsprojec-
ten voor de middellange en lange termijn. Met Spanje is eveneens een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In de nabije toekomst zal worden 
gestreefd naar een nadere invulling. De al langer bestaande samenwerking 
met Canada heeft nieuwe impulsen gekregen, waaraan de keuze voor het 
luchtverdedigingssysteem voor de M-fregatten in niet geringe mate heeft 
bijgedragen. 

Materieelexploitatie 

Een zo goed mogelijk gebruik van het materieel vergt naast vakkundig 
personeel ook beheersing van de verschillende processen die deel uitmaken 
van de exploitatiefase. Een van de voorwaarden hierbij is het tijdig onder-
kennen van de gevolgen van het invoeren van nieuw materieel. Daartoe is 
een deugdelijke exploitatieplanning vereist. Aan de hand van het al in de 
vorige memorie van toelichting genoemde materieel-logistiek concept 
wordt gewerkt aan exploitatieplanning en een eenvormig stelsel van 
kostenbecijfering. De exploitatieplanning is de kwantitatieve weergave van 
plannen voor de instandhouding van het materieel. Het in ontwikkeling 
zijnde stelsel houdt rekening met de eigen taken en bedrijfsvoering van elk 
krijgsmachtdeel, maar richt zich op zoveel mogelijk eenvormigheid in de 
opstelling en hantering van exploitatieplannen. 

De materieelexploitatie zal ook worden verbeterd door het «single 
service management» verder te ontwikkelen. In het verleden werd één 
krijgsmachtdeel als «single service manager» aangewezen voor bepaalde 
artikelen voor de gehele krijgsmacht. Nu wordt in toenemende mate 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid bepaalde complete systemen bij één 
krijgsmachtdeel in beheer te geven. Zo treedt de Koninklijke marine op als 
«single service manager» voor vercijferapparatuur en de Koninklijke 
landmacht voor het nieuwe luchtverdedigingssysteem Stinger. Beide 
systemen zijn bij alle krijgsmachtdelen in gebruik. Wat betreft het rationali-
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seren van het hogere echelonsonderhoud, kunnen in 1985/1986 de activi-
teiten worden afgerond die destijds zijn aanbevolen door de Stuurgroep 
Defensiebedrijven in de jaren '80. Als gevolg van het uitfaseren en het 
invoeren van wapensystemen is het onderhoudspakket aan sterke wijziging 
onderhevig. De Stuurgroep Implementatie Studie Defensiebedrijven in de 
jaren '80 (SISDB'80) richt zich in het bijzonder op het afstemmen van de 
faciliteiten in het komende decennium. Tegelijkertijd worden de mogelijk-
heden tot privatisering bezien. Onderhoud dat elders kan worden uitgevoerd 
wordt getoetst op mogelijkheden tot privatisering. Defensie besteedt 
jaarlijks aan onderhoud al voor f 175 miljoen bij het bedrijfsleven uit. Al 
jaren voert Defensie een beleid gericht op het uitbesteden van wat buiten 
de organisatie goedkoper kan worden gedaan en op operationele gronden 
mogelijk is. De werkverbanden van de SISDB'80 rapporteren voor eind 
1985. 

Onderzoek en ontwikkeling 

Het voor Defensie te verrichten onderzoek heeft in de eerste plaats tot 
doel de krijgsmachtdelen te ondersteunen bij de taakuitvoering. Voor 
wetenschappelijke ondersteuning, op zowel operationeel, materieel, 
personeel" als financieel-economisch gebied, is het nodig een zekere 
gerichte kennis in stand te houden. Dat gebeurt bij de drie laboratoria van 
de Hoofdgroep Defensie Onderzoek (HDO) van TNO, overige TNO-instituten, 
het Maritiem Instituut Nederland (Marin) en het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaart Laboratorium (NLR). Deze wetenschappelijke en technologische 
kennis wordt verkregen door het uitvoeren van opdrachten en door 
internationale contacten binnen het bondgenootschap. 

Het beleid is, behalve op het instandhouden en zonodig bijstellen van 
deze kennis, vooral gericht op het handhaven en zo mogelijk verhogen van 
de kwaliteit van het defensieonderzoek. Zo draagt Nederland bij aan het 
scheppen van voorwaarden voor de toepassing van nieuwe technologieën 
ten behoeve van de verdediging van het bondgenootschap. In samenwerking 
met de ministeries van Onderwijs en Wetenschappen en van Economische 
Zaken wordt gestreefd naar een zo doeltreffend mogelijke samenwerking 
met civiele onderzoekinstellingen. 

Het ligt in het voornemen Nederlandse bedrijven te betrekken bij het 
versterken van hun technologische kennis om geavanceerde technologie in 
Defensie-apparatuur te kunnen toepassen. Deze versterking is een noodza-
kelijke voorwaarde voor verbetering van de positie van het Nederlandse 
bedrijfsleven om ook in de toekomst defensiematerieel concurrerend te 
kunnen aanbieden. In aansluiting op het beleid van het ministerie van 
Economische Zaken worden regelingen ontworpen om aan dit voornemen 
uitvoering te geven. In de begroting van Defensie is daarvoor geld gereser-
veerd. Voor de uitvoering van de regelingen zal gebruik worden gemaakt 
van de al bestaande overlegstructuur, te weten de Commissie Ontwikkeling 
Defensie Materieel (Codema). 

Gezien de beperkte beschikbare middelen zal bij onderzoek en ontwikkeling 
voor die technologieën moeten worden gekozen, welke zowel uit een 
oogpunt van toekomstige militaire operationele toepassingen als vanuit de 
optiek van de nationale industrie de beste mogelijkheden bieden. Inzicht in 
de voor toekomstige militaire toepassingen relevante technologieën wordt 
wat de middellange termijn betreft (periode van tien jaar) verkregen door 
het defensieplan. 

Met betrekking tot de lange termijn zal worden uitgegaan van het in 
ontwikkeling zijnde defensie-strategisch concept. Op grond daarvan 
worden plannen voor onderzoek en ontwikkeling afgeleid. Met de studies 
die tot het inzicht in relevante technologieën op de lange termijn moeten 
leiden, is een begin gemaakt. 

Door versterking van de technologische kennis zal Nederland beter 
kunnen bijdragen aan de samenwerking op het gebied van defensie-tech-
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nologie in lEPG-verband. In de IEPG worden nu zogenaamde cooperative 
technology projects (ctp's) voorbereid. Deze hebben tot doel de Europese 
technologische positie te versterken. Nederland heeft voorstellen ingediend 
voor gezamenlijk onderzoek op het gebied van onder andere nieuwe 
materialen en sensoren. 

Mede op grond van hiervoor geschetste ontwikkelingen en activiteiten 
heeft een herbezinning plaats gehad op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling. Dit heeft bij het Directoraat-Generaal Materieel geleid tot 
hergroepering van de desbetreffende organisatie-elementen in een Directie 
Wetenschappelijk Onderzoek en Ontwikkeling. Daarmee zal een doeltref-
fende beleidsontwikkeling, ook in intensief overleg met andere ministeries, 
zijn gewaarborgd. 

Materieelpiannen Koninklijke marine 

Fregatten. De voltooiing van de twee luchtverdedigingsfregatten van de 
«Jacob van Heemskerck»-klasse verloopt volgens plan. 

Het eerste schip zal in januari 1986 in dienst worden genomen. Begin 
1986 zal de proefvaart van het tweede schip beginnen. Dit schip zal in juli 
1986 in dienst komen. 

In februari 1985 is - op grond van een voorlopige opdracht - de kiel van 
het eerste Multipurpose-fregat gelegd bij de Koninklijke maatschappij «De 
Schelde» (KMS) te Vlissingen. De contracten met KMS en de voornaamste 
leverancier van sensoren, wapen- en commandosystemen (HSA) zijn 
afgesloten. Hierbij is uitgegaan van een serie van vier M-fregatten met een 
optie op nog eens vier schepen. De schepen worden uitgerust met onder 
meer Nato Seasparrow-systemen met verticale lanceerinrichtingen voor de 
luchtverdediging en Harpoon-anti-scheepsraketten. De keuze van het kanon 
en de sonar moet nog worden gemaakt. Voor zeer nabije luchtverdediging 
zal op deze schepen een Goalkeeper-systeem worden geplaatst. Hierover 
zullen situatierapporten worden aangeboden. De gasturbines voor de 
schepen van het type Spey, zullen worden geleverd door Rolls-Royce. Voor 
de kruisvaart-dieselmotoren en de verschillende hulpdiesels moet nog een 
keuze worden gemaakt. Alvorens tot de aanschaffing wordt overgegaan, 
zal de Kamer daarover worden ingelicht. 

Onderzeeboten. De bouw van de eerste twee onderzeeboten van de 
«Walrus»-klasse, de Walrus en de Zeeleeuw, verloopt volgens de bijgestelde 
planning. In oktober 1985 zal de Walrus te water worden gelaten, de 
proefvaart is voorzien in april 1987 en de indienststelling in begin 1988. 
Voor de Zeeleeuw zijn deze data achtereenvolgens: juli 1986, februari 1988 
en begin 1989. De problemen met het in te bouwen automatische bestu-
ringssysteem zijn opgelost. 

De definitieve contracten met de bouwrr sester, de Rotterdamsche 
Droogdokmaatschappij (RDM), voor deze twee boten, worden thans 
afgesloten. Zo spoedig mogelijk daarna zullen voor die tweede serie van 
twee boten contracten worden afgesloten. De totaalprijs zal de f 750 
miljoen (prijspeil december 1982) niet te boven gaan. Óp grond van door 
Defensie verleende «machtigingen ter vermijding van wachturen» zijn voor 
deze boten al secties en onderdelen in bewerking bij de RDM. Deze boten 
zullen naar verwachting achtereenvolgens in het voorjaar van 1992 en het 
voorjaar van 1993 in dienst worden gesteld. 

Mijnenbestrijdingsvaartuigen. De bouw en aflevering van de vijftien 
schepen van de tripartite «Alkmaar»-klasse verlopen naar wens. Twee 
schepen zullen in overleg met de Koninklijke marine door de werf Van der 
Giessen-De Noord Marinebouw aan Egypte worden geleverd. Aan de 
marine zullen te zijner tijd twee vervangende schepen (de nummers 16 en 
17) worden geleverd. Er is overleg gaande over mogelijkheden de bouw 
van twee enigszins afwijkende schepen voor Indonesië in te passen in het 
afleverschema voor de Koninklijke marine. De Tweede Kamer zal over een 
en ander nader worden ingelicht door middel van een situatierapport. 
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Overige schepen. Het bij de KMS in aanbouw zijnde torpedowerkschip 
«Mercuur» wordt in 1987 in dienst genomen. Het nieuwe onderkomen voor 
de duikers te Den Oever, het botel «Thetis», is in het voorjaar van 1985 
opgeleverd en is midden dit jaar in dienst genomen. Het ligt in de bedoeling 
nog in 1985 een opdracht te plaatsen voor de vervanging van havensleep-
boten voor de marinehaven in Den Helder. Datzelfde geldt voor nieuw aan 
te schaffen motorsloepen. 

Goalkeeper. De evaluatie van het prototype van het luchtverdedigings-
systeem voor de zeer korte afstand, Goalkeeper, is inmiddels afgerond. Het 
voornemen bestaat in 1985 een contract met HSA te sluiten voor de 
levering van de Goalkeeper. Alvorens tot de aankoop over te gaan, zal aan 
de Tweede Kamer een situatierapport worden aangeboden. 

Munitie. Hoewel de aanschaf van munitie hoge prioriteit heeft, viel als 
gevolg van de noodzakelijk gebleken bijstellingen van het marineplan niet 
te ontkomen aan vertraging van enige munitie-aanschaffingen. De uitge-
stelde aanschaffingen zullen zoveel mogelijk evenwichtig over de planperi-
ode worden gespreid. Bij de verwerving van munitie heeft oefenmunitie 
voorrang. 

Walreserve. De voorraden walreserve-delen zijn aan het verbruik 
aangepast en worden zoveel mogelijk op peil gehouden. Voor de nieuwe 
eenheden is de verwerving afgestemd op de tijd waarop die in dienst 
zullen komen. 

Infrastructuur. De werkplaatsen voor het Marine electronisch en optisch 
bedrijf in Oegstgeest zijn in aanbouw. Verschillende projecten, ter verbete-
ring van het werk- en leefklimaat, zoals verbetering van de accommodatie 
op de Marinekazerne Amsterdam en de bouw van sportzalen, zijn in 
uitvoering of worden voorbereid of aanbesteed. 

Nog dit jaar wordt begonnen met de bouw van het Centraal magazijnen-
complex in Den Helder en van een nieuwe motorenwerkplaats. Over de 
vervanging van de onderhoudsfaciliteiten op de Rijkswerf zoals dokken, is 
nog geen besluit genomen. Dat geldt ook voor de bouw van een kracht-
warmtestation het het Nieuwe Haventerrein te Den Helder, waarmee 
verouderde noodstroomdiesels en omvormstations zouden worden 
vervangen. Met het station kan tevens het gebrek aan electrisch vermogen 
in de kop van Noord-Holland worden opgegeven. Door gebruikmaking van 
(rijkelijk) aanwezige restwarmte zal zo in aanzienlijke mate op energiekosten 
worden bespaard. Tenslotte wordt de bouw van een schepenlift overwogen. 
Over de onderhoudsfaciliteiten, het krachtwarmtestation en de schepenlift 
zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd. 

Doelmatigheidsinvesteringen. Vele bouwkundige en projectgebonden 
investeringen die nodig zijn leiden op middellange termijn tot besparingen 
in de exploitatie. Voorbeelden zijn uitgaven voor het Centraal magazijnen-
complex, onderhoudsfaciliteiten bij de Rijkswerf en het krachtwarmtestation. 
Ook de nog in 1985 te bestellen tactische simulator voor de Orion-vliegtuigen 
en de «Full Mission Flight Trainer» voor de Lynx-helicopter zullen tot 
besparingen in de exploitatie leiden. Deze simulatoren maken een aantal 
oefenvluchten overbodig. Een ander voorbeeld is het geautomatiseerde 
voorraadadministratiesysteem, dat in ontwikkeling is. Het zal straks tot een 
snellere levering van reservedelen leiden, wat op een aantal punten minder 
grote voorraden reservedelen mogelijk maakt. Dergelijke projecten hebben 
hoge prioriteit, omdat ze zowel in operationeel als in bedrijfseconomisch 
opzicht de kwaliteit van de Koninklijke marine ten goede komen. 

Exploitatie. Om knelpunten te voorkomen is, vergeleken met de cijfers 
van de Defensienota-1984, het exploitatiebudget voor de komende jaren 
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enigszins verhoogd. In de laatste jaren van de gehele planperiode kan dit, 
gelet op de geringere omvang van de vloot en als gevolg van toegenomen 
standaardisatie, enigszins worden verlaagd. Met behulp van verschillende 
bedrijfsbeheers- en kosteninformatiesystemen zullen de exploitatie-uitgaven 
en de planning ervan steeds beter in de hand te houden en bij te sturen 
zijn. In dit verband wordt ook gestudeerd op een doelmatiger en meer aan 
de tijd aangepaste opzet van een aantal marinebedrijven en sommige 
onderhoudseenheden. Op een aantal punten zullen in 1986 besluiten 
worden genomen. Die zullen uiteraard met het georganiseerd overleg 
worden besproken. 

Materieelplannen Koninklijke landmacht 

Doorlichting organisatie en'werkwijze van de directie materieel van de 
Koninklijke landmacht. Het materieel-logistieke proces staat centraal in het 
materieelbeleid. De beheersing van dit proces wordt in belangrijke mate 
beïnvloed door de organisatie en werkwijze van de directie materieel van 
de Koninklijke landmacht. Zoals in de brief van 13 augustus 1984 (Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18100 hoofdstuk X, nr. 34) is meegedeeld, 
is naar aanleiding van het rapport over het onderzoek naar de toestand van 
het taakbestand van de Koninklijke landmacht een groot aantal acties 
ondernomen om de kwaliteit en inzetbaarheid van het materieel van de 
Koninklijke landmacht te verbeteren. Zo wordt de directie materieel 
Koninklijke landmacht doorgelicht. De desbetreffende werkgroep DOWD 
richt zich op het verbeteren van organisatie en werkwijze. Het werk in de 
werkgroep is vrijwel afgerond. In een groot aantal studies zijn de verschil-
lende elementen van het geldende materieel-logistieke proces beschreven 
en geanalyseerd. Daarbij zijn onvolkomenheden onderkend en voorstellen 
tot verbetering gedaan. Begin 1985 is zowel een tussenrapport over de 
materieeldienst- als over bevoorradingsdienstgoederen verschenen. Deze 
rapporten bevatten aanbevelingen om op korte termijn - zonder ingrijpende 
structuurwijzigingen - een aantal problemen op te lossen. Het gaat daarbij 
onder meer om het stroomlijnen van procedures en het verbeteren van de 
planning met betrekking tot de exploitatie. 

Maatregelen op grond van de aanbevelingen zullen nog in 1986 resultaten 
opleveren. In een alomvattend eindrapport zullen ook alle maatregelen 
worden opgenomen die de organisatievorm betreffen. Het uitvoeren van 
alle maatregelen zal naar verwachting verscheidene jaren vergen. 

Materieel voor manoeuvre-eenheden. De produktie van de in Nederland 
te fabriceren YPR-765 pantserinfanterie-gevechtsvoertuigen is in 1985 
slechts zeer traag op gang gekomen. Het leveringsprogramma zal ruim een 
jaar vertraging oplopen. In 1986 wordt de nachtzichtapparatuur besteld 
voor de YPR-765 voertuigen. Als deze daarmee zijn uitgerust, zullen zij 
zowel overdag als 's-nachts en onder alle weersomstandigheden kunnen 
optreden. Er was rekening gehouden met een bestelling in 1984. Aangezien 
de levering van prototypen is vertraagd, zal dat in 1986 gebeuren. Zoals al 
in hoofdstuk III is uiteengezet, zal de warmtebeeldapparatuur voor de 
Leopard I waarschijnlijk nog in 1985 kunnen worden aangeschaft. De 
bestelling daarvan was aanvankelijk voor 1984 voorzien. 

Luchtverdedigingsmiddelen. De Stinger zal naar verwachting dit jaar 
worden besteld. Dit wapen zal door een Europees consortium worden 
geproduceerd. De Nederlandse industrie zal daarbij worden ingeschakeld. 
Deze bestelling vormt een belangrijke stap op weg naar verbetering van de 
luchtverdediging. 

Vuursteunmiddelen. De aanvankelijk voor 1985 voorziene verwerving 
van de verbeterde getrokken vuurmond 155 mm is vertraagd door technische 
problemen bij de beproeving. Als de resultaten van de beproeving gunstig 
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zijn, kunnen de vuurmonden eind 1986 worden besteld. Er bestaat in een 
aantal andere Navo-landen belangstelling voor de in Nederland ontwikkelde 
versie van deze vuurmonden. Er worden ook proeven genomen met een 
prototype voor een verbeterd geautomatiseerd afdelingsvuurregelings-
systeem (Verdac). Bij gunstig resultaat zal hiervan een serie worden 
besteld. 

Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen. Afhankelijk 
van de resultaten van de proefneming, waarmee in 1985 wordt begonnen, 
zullen geautomatiseerde telefooncentrales voor de verbindingen van het 
legerkorps worden besteld (derde fase van Zodiac). 

NBC-middelen. Dit jaar zullen nucleaire besmettingsmeters en de 
individuele dosismeters worden verworven. Daarmee wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het tijdig opsporen van NBC-besmetting. 

Wielvoertuigen. In het verband van het plan voor de vervanging van 
wielvoertuigen zullen in 1986 beproevingsmodellen worden besteld met 
het oog op de vervanging van de landrover. Een aantal typen (V2 ton, 3U 
ton en 1 Va ton) van verschillende merken zal aan een testprogramma 
worden onderworpen. Aan de hand van de resultaten van de beproeving 
zal een keuze worden gemaakt voor de serie, waarvan de bestelling in 1988 
is voorzien. In 1986 zullen takelauto's worden besteld. 

Munitie. Er zal munitie worden besteld voor vooral de verbeterde versie 
van de Leopard I-tank en de Leopard II, Tow-ll-raketten en munitie voor de 
artillerie. Daarmee wordt de noodzakelijke verbetering van de voorraad 
oorlogsmunitie voortgezet. Voor het verbruik van munitie bij schietoefenin-
gen is voldoende geld gereserveerd. Een mechanisch te leggen anti-tank 
mijnensysteem zal nog dit jaar worden besteld. 

Materieelexploitatie. De Koninklijke landmacht zet het in 1985 gevoerde 
beleid ter verbetering van de inzetbaarheid ook in 1986 onveranderd voort. 
Dat gebeurt met name door een betere verstrekking van reservedelen en 
door ruil van onderdelen. Er is een materieelexploitatieprogramma ontwik-
keld dat is afgestemd op de verschillende bij de Koninklijke landmacht in 
gebruik zijnde materieelgroepen. Bij het opstellen van de begroting 1986 is 
geld vrijgemaakt om dat programma te kunnen uitvoeren. In dit verband is 
met name voor onderhoud en herstel meer geld uitgetrokken dan bij het 
opstellen van de Defensienota was voorzien. 

Met betrekking tot de instandhouding van het voornaamste materieel 
wordt bijzondere aandacht besteed aan het op gezette tijden uitvoeren van 
het zogeheten basisonderhoud. 

Er is een beleid ontwikkeld waarbij, rekening houdend met de eigen 
kenmerken van de desbetreffende systemen, is bepaald hoe vaak dit 
onderhoud moet worden gepleegd. De daarmee samenhangende werklast 
voor de eerstkomende tien jaren wordt geïnventariseerd. Nadat dat is 
gebeurd, wordt bezien hoe die werklast moet worden verdeeld. Daarbij 
wordt gekeken of en, zo ja, in welke mate onderhoud kan worden uitbesteed. 
Hierbij zullen de aanbevelingen van de Stuurgroep implementatie studie 
defensiebedrijven in de jaren '80 worden gevolgd. Ook wordt bezien of op 
grond van de verdeling van de werklast mogelijkheden bestaan de defen-
siebedrijven verder te rationaliseren. 

Materieelplannen Koninklijke luchtmacht 

Jachtbommenwerpers. De aflevering van de in totaal 213 bestelde F-16 
vliegtuigen verloopt volgens schema. In 1986 zullen 18 vliegtuigen worden 
afgeleverd. Daarmee zullen in totaal 150 vliegtuigen zijn geleverd. In 1986 
wordt begonnen met de levering van F-16's voor de vliegbasis Twenthe. 
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Elektronische beschermingsmiddelen. De levering van de bestelde 
zogeheten ECM-pods van type AN/ALQ-131 verloopt volgens plan. In 1986 
zullen aanvullende bestellingen worden geplaatst. In 1986 wordt begonnen 
met een operationele aanpassing van de radarwaarschuwingsontvanger. 

Brandstofhulptanks. Uitgaande van de geplaatste bestelling in 1985 
zullen de oorlogsvoorraden brandstofhulptanks vanaf 1986 kunnen worden 
aangevuld. 

Vliegtuigwapenpakket. De oorlogsvoorraden van lucht-grond wapens 
zijn kwantitatief op peil. De levering van de eerste aanvullende bestelling 
van lucht-lucht geleide wapens zal in 1986 worden voortgezet. In de 
plannen is rekening gehouden met kwalitatieve verbeteringen van zowel 
lucht-grond als lucht-lucht bewapening. Voor dit soort wapens zal onder 
meer in IEPG- en CNAD-verband worden onderzocht of aansluiting bij 
internationale projecten mogelijk is. Toereikende voorraden oefenmunitie 
zullen worden aangeschaft om het jaarlijkse oefenprogramma te kunnen 
uitvoeren. 

Hawk. Om het Hawk-wapensysteem tot het midden van de jaren negentig 
in bedrijf te kunnen houden, moet het worden aangepast. Die aanpassingen 
zijn nodig om het systeem beter te kunnen onderhouden en om het 
blijvend aan operationele eisen te laten voldoen. Met deze aanpassingen 
wordt in 1986 begonnen. 

Stinger. Vanaf 1985 beschikken de Hawk-eenheden in de Bondsrepubliek 
Duitsland over draagbare luchtverdedigingswapens van het type Stinger. 
In samenwerking met de Koninklijke marine en de Koninklijke landmacht 
worden vervolgbestellingen voorbereid voor eenheden in Nederland en in 
de Bondsrepubliek Duitsland. De wapens daarvoor zullen in 1987 en 
volgende jaren worden afgeleverd. 

Bevelvoeringsinformatie- en communicatiesystemen. In 1986 zal de 
verdere ontwikkeling en inrichting van geautomatiseerde bevelvoerings- en 
vluchtvoorbereidingssystemen worden voortgezet. 

Modernisering luchtverkeersleidingssystemen. Het bestaande luchtver-
keersleidingssysteem Pharos zal in 1989 worden vervangen. Op grond van 
een in 1985 af te sluiten studie wordt in 1986 de bestelling van een moderner 
systeem voorbereid. 

Infrastructuur. De laatste infrastructurele voorzieningen voor de statio-
nering van de F-16 op de vliegbasis Twenthe zullen in 1986 gereedkomen. 
In 1986 wordt begonnen met de bouw van voorzieningen om de vliegbasis 
Gilze-Rijen geschikt te maken voor het stationeren van de F-16. De infra-
structurele voorzieningen voor de Patriot-opleidingen zullen in 1986 
worden voltooid. De voorzieningen voor het eerste Patriot-squadron 
worden in 1987 opgeleverd. Binnen de financiële mogelijkheden wordt ook 
in 1986 een aantal knelpunten met betrekking tot het leef- en werkklimaat 
weggenomen. 

Exploitatie. De exploitatiekosten stijgen in vergelijking tot voorgaande 
jaren. Dit komt vooral door de aanschaf van reservedelen voor de F-16 en 
de Patriot. De raming van de exploitatie-uitgaven berust op gegevens 
ontleend aan in het verleden opgedane ervaringen en op gegevens die zijn 
af te leiden van de geplande operationele inzet, zoals het aantal vlieguren 
en het aantal uren waarop de eenheden geleide wapens paraat zijn. 
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HOOFDSTUK VI. RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 

Structuurschema Militaire Terreinen (SMT) 

Op 10 juni 1985 is het SMT in een uitgebreide commissievergadering van 
de bijzondere commissie besproken. Met de stemmingen over de toen 
ingediende moties op 25 en 27 juni 1985 is de parlementaire behandeling 
afgerond. Naar aanleiding van de door de Tweede Kamer aanvaarde motie-
Van Vlijmen en Van den Bergh (Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 
16666, nr. 30) is een nieuwe richtlijn aan het SMT toegevoegd. Volgens die 
richtlijn zal nieuwe infrastructuur zo mogelijk worden gesitueerd in de 
omgeving van bestaande of nieuwe militaire oefenterreinen. Nu de Tweede 
Kamer de moties-Van Vlijmen en Den Ouden-Dekkers (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1984-1985, 16 666, nr. 31) heeft aanvaard, zal het compagnie-
soefenterrein (Cot) Leusderheide niet worden uitgebreid tot de eerder 
geplande omvang van 1000 hectaren. Ook zal voor het gehele gebied een 
studie worden uitgevoerd naar met name de opeenhoping van geluidbelas-
ting in de regio. 

Voor het overige is het in het SMT neergelegde beleid ongewijzigd 
gebleven. Nu de parlementaire behandeling is afgesloten, kan worden 
begonnen met de uitwerking van inrichtingsplannen van de in het SMT 
aangewezen projecten. Dat gebeurt volgens de daarvoor in het structuur-
schema beschreven procedures. 

In deel a (het beleidsvoornemen) van het SMT is aangekondigd dat in de 
memorie van toelichting bij het hoofdstuk Defensie van de rijksbegroting 
een jaarlijks overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de 
inrichtingsplannen zal worden opgenomen. 

Met de lagere overheden en de betrokken regionale rijksdiensten is 
inmiddels overleg begonnen over de situering en inrichting van een 
compagniesoefenterrein bij Havelte. Zoals ook is toegezegd tijdens de UCV 
over het SMT op 10 juni 1985 zal de Kamer over de resultaten van het 
overleg worden ingelicht. 

Met het oog op de voortgang van de ontwikkeling van het streekplan is 
op verzoek van het provinciaal bestuur van Utrecht begonnen met het 
overleg over de globale inrichting van het Cot-Leusderheide. Daarbij wordt 
uitgegaan van de in het SMT aangegeven hoofdlijnen voor de inrichting 
van het gebied, met inachtneming van het gestelde in de door de Tweede 
Kamer aanvaarde motie-Van Vlijmen/Den Ouden-Dekkers. Ook over het 
verloop van dat overleg zal de Tweede Kamer worden ingelicht. 

Met de gemeenten Oirschot, Best, Vessem en Oost-, West- en Middelbeers 
en met de Agglomeratie Eindhoven is overleg gaande over de inrichting 
van het compagniesoefenterrein Oirschot. Daartoe is op 10 november 1983 
de ambtelijke werkgroep Herinrichting militair oefenterrein Oirschotse 
Heide ingesteld. Het overleg heeft tot dusver vooral betrekking gehad op 
de begrenzing van het terrein, op de verkeerskundige oplossingen voor 
enkele doorgaande wegen en op de mogelijkheden van recreatief medege-
bruik van het oefenterrein. Inmiddels nemen ook vertegenwoordigers van 
de provincie Noord-Brabant en van de betrokken regionale rijksdiensten 
aan het overleg deel. Dat past geheel bij de in het SMT beschreven over-
legstructuur voor de totstandkoming van inrichtingsplannen. 

De werkzaamheden voor inrichting van het compagniesoefenterrein 
Marnewaard vinden normaal doorgang. Bij de aanleg van de schietbanen 
in de Marnewaard en de Kollumerwaard wordt rekening gehouden met de 
uitkomsten van een gehouden onderzoek naar geluidbelasting door het 
Instituut voor zintuigfysiologie van TNO. Daaruit is gebleken dat na het 
aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan de schietbanen, de 
geluidbelasting voor alle woonkernen in het Lauwersmeergebied onder de 
norm van 45 dB(A) kan worden gebracht. In het westelijk deel van de 
vroegere Lauwerszee ligt een groot gebied waarin de geluidbelasting 
onder de grenswaarde van 40 dB(A) voor een landelijke omgeving kan 
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blijven. Naar verwachting zal het eerste deel van het compagniesoefenterrein 
Marnewaard in 1987 in gebruik kunnen worden genomen. De Tactical 
Practice Tracer (TPT)-schietbaan in de Marnewaard zal, zo wordt voorzien, 
in 1988 gereed zijn voor gebruik. De schietinrichtingen in de Kollumerwaard 
en het kampement zullen naar verwachting in 1989 worden opgeleverd. 

Milieu 

Nu de parlementaire behandeling van het SMT is afgerond, zal worden 
begonnen met het opstellen van milieu-effectrapporten voor de inrichting 
van de daarvoor in aanmerking komende oefenterreinen. De opstelling van 
een milieu-effectrapport hangt nauw samen met de voorbereiding van een 
inrichtingsplan voor het betreffende terrein. Met het ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn zodanige procedu-
re-afspraken gemaakt dat het opstellen van milieu-effectrapporten de 
besluitvorming niet behoeft te vertragen. 

Zonering 

De voortgang van de zonering rond militaire luchtvaartterreinen is zover 
gevorderd, dat het ambtelijk overleg in locale projectgroepen tussen 
vertegenwoordigers van Rijk, provincie en gemeenten over nagenoeg alle 
geluidszones is voltooid. Met de instelling van de lokale projectgroep 
Leeuwarden is gewacht op het oordeel van de Tweede Kamer over het 
Structuurschema Militaire Terreinen. Dat verschafte immers pas duidelijk-
heid over de door een aantal gemeenten verlangde baanverdraaiïng. 

Met de behandeling van de uitkomsten van het overleg in de lokale 
projectgroepen door de centrale projectgroep en daarna door de beleids-
groep zal worden begonnen. Nadat aan de betrokken bewindslieden advies 
is uitgebracht, kan het in artikel 19 van de Luchtvaartwet bedoelde bestuurlijk 
overleg worden voorbereid. Naar verwachting zal dit bestuurlijk overleg 
kunnen leiden tot het opstellen van de ontwerp-aanwijzing in 1987. 

In 1985 en voorgaande jaren zijn de volgende aantallen woningen 
geïsoleerd: 

Zone < 55 Ke > 55 Ke Totaal 

Twenthe 628 20 648 
Volkel 2 32 34 
Soesterberg — 33 33 
Eindhoven 22 3 25 

Totaal 652 88 740 

Voorts is prioriteit toegekend aan de isolatie van enkele scholen. Delegatie 
van de bepaalde bevoegdheden aan de voor elke geluidszone tot stand te 
brengen plaatselijke Stichtingen Geluidwerende Voorzieningen, blijkt een 
voorspoedig verloop van de sanering in hoge mate te bevorderen. In de 
stichtingsbesturen wordt samengewerkt door vertegenwoordigers van 
gemeentebesturen, organisaties, eigenaren en bewoners. Er wordt besloten 
op het niveau waar ook de activiteiten moeten worden verricht. Het Rijk 
kan «op afstand» zorgdragen voor een goede procesbeheersing. 

De ontwikkeling van de kosten stemt tot nu toe overeen met datgene 
waarmee eerder in de Defensienota en het IMP-Geluid 1985-1989 rekening 
is gehouden. Jaarlijks is f22 miljoen beschikbaar, waarmee onder meer de 
kosten van isolatie van woningen worden betaald. 
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HOOFDSTUK VII. ORGANISATIE EN AUTOMATISERING 

De organisatie van het ministerie 

De bestaande matrix-organisatie bij het ministerie van Defensie is in 
1976 ingevoerd om organisatorisch betere voorwaarden te scheppen voor 
het voorbereiden en uitvoeren van een integraal defensiebeleid. 

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat de gekozen organisatievorm 
voldoende waarborg vormt voor verwezenlijking van de twee belangrijkste 
uitgangspunten van de inrichting van de defensie-organisatie: enerzijds de 
besturing en bestuurbaarheid van het defensiebeleid(sproces) en anderzijds 
de operationele effectiviteit van de krijgsmachtdelen. Er zijn dan ook geen 
ingrijpende wijzigingen in de gekozen structuur van de organisatie te 
verwachten. Dat wil niet zeggen dat binnen de bestaande matrix-structuur 
geen behoefte is aan verbetering. 

Ontwikkelingen op het terrein van de politiek, de economie en de 
wapentechnologie, zowel internationaal als nationaal, nopen tot voortdu-
rende aandacht voor taken, structuur en omvang van de organisatie. In dat 
licht worden ook de ontwikkelingen ter verbetering van structuur en het 
functioneren van de o erheidsorganisaties in het verband van de reorgani-
satie van de Rijksdier aandachtig gevolgd. 

In voorgaande hoofdstukken is al gewezen op ontwikkelingen die 
noodzaakten tot organisatorische voorzieningen of aanpassingen in 
onderdelen van de ministeriële organisatie. Met het oog op de internationale 
materieelsamenwerking en op onderzoek en ontwikkeling zijn op centraal 
niveau de nodige organisatorische voorzieningen getroffen. Het door de 
Defensieleiding goedgekeurde actieplan voor materieel-logistieke verbete-
ringen binnen de Koninklijke landmacht heeft onder meer geleid tot een 
studie naar de wenselijke werkwijze en organisatie van de Directie Materieel 
van dit krijgsmachtdeel. 

Het organisatiebureau McKinsey & Company zal aanbevelingen geven 
over de beheersbaarheid van grote investeringsprojecten bij de Koninklijke 
marine. Dit onderzoek zal waarschijnlijk leiden tot organisatorische aanpas-
singen. Het bureau Van Dien & Co heeft een studie uitgevoerd naar de 
wenselijke structuur van de informatievoorziening binnen Defensie. Het 
inmiddels door dat bureau uitgebrachte structuurplan bevat een opzet 
waarin de samenhang tussen het algemene defensiebeleid, en het organi-
satie-, informatie-, informatievoorzienings- en automatiseringsbeleid tot 
uitdrukking komt. Beleids- en uitvoeringsvraagstukken op het terrein van 
de informatievoorziening zijn in samenhang beschouwd en hebben geleid 
tot het voorstel de organisatiefunctie en de informatievoorzieningsfunctie 
op de verschillende niveaus binnen de matrix-organisatie te integreren. 
Met het oog op de nadere uitwerking en uitvoering van de voorstellen is 
inmiddels een zogeheten voortrekkersteam gevormd dat onder supervisie 
van de Secretaris-Generaal werkzaam is. Op dit onderzoek wordt terugge-
komen in de paragraaf over de automatisering. 

Wordt het functioneren van verschillende onderdelen van de ministeriële 
organisatie verbeterd, ook de kwaliteit en het functioneren van de matrix-
organisatie als geheel krijgen de nodige aandacht. Bij de invoering ervan in 
1976 is al onderkend dat deze organisatievorm de aandacht zou blijven 
vragen. Al enige jaren wordt de behoefte gevoeld de destijds doorgevoerde 
taakstelling en taakverdeling voor en tussen de centrale organisatie en de 
ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen te evalueren en zo nodig 
bij te stellen. Met name bestaat behoefte aan een referentiekader voor de 
doel- en taakstelling van beide organisatieniveaus. Dat referentiekader zal 
een vertrekpunt moeten vormen voor een doelmatig en doeltreffend 
defensiebeleid en -bestuur. 

Binnen de centrale organisatie wordt een integraal onderzoek uitgevoerd 
bij het Directoraat-Generaal Materieel. Daarbij staat het vraagstuk centraal 
van de taakstelling als gevolg van verschillende ontwikkelingen, binnen en 
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buiten Defensie, welke van invloed zijn of worden op het defensiemateri-
eelbeleid. Dit onderzoek heeft onder meer geleid tot een nadere uitwerking 
van het beleidsprincipe «decentraal, tenzij...», waarmee nadere inhoud 
wordt gegeven aan het uitgangspunt dat de ministeriële organisatie het 
defensiebeleid ontwikkelt en stuurt en dat de krijgsmachtdelen het beleid 
uitvoeren. 

McKinsey & Company heeft ook opdracht gekregen een onderzoek in te 
stellen naar functioneren en organisatie van het Directoraat-Generaal 
Personeel. Dit onderzoek beoogt eveneens doel- en taakstelling van de 
organisatie-eenheden in het personele functiegebied teverduidelijken. 
Daarbij vormen ook de relaties met de functionele directies buiten de 
centrale organisatie onderwerp van onderzoek. 

Verduidelijking van de taakstelling en de taakverdeling van en tussen de 
onderdelen van de ministeriële organisatie is niet alleen bedoeld om de 
kwaliteit van het functioneren te verbeteren. Het zal waarschijnlijk ook 
leiden tot een kritische bezinning op de omvang van het personeelsbestand. 

De automatisering 

In het voorgaande is al opgemerkt dat de wijzigingen van de informatie-
voorziening in het bijzonder betrekking hebben op de beleidsontwikkeling 
ter zake. Daarbij zal een nauwe koppeling tot stand worden gebracht tussen 
het organisatie- en het informatievoorzieningsbeleid. Hierover zal de 
Tweede Kamer door middel van een beleidsnotitie worden ingelicht. In 
1985 zijn verschillende nieuwe geautomatiseerde informatiesystemen in 
gebruik genomen. Dat zal ook in 1986 gebeuren. De behoefte aan apparatuur 
zal hierdoor verder toenemen. 

Bij de ontwikkeling van informatiesystemen zal in toenemende mate 
gebruik worden gemaakt van standaard toepassingsprogrammatuur, die 
op de markt wordt gekocht en in beginsel zonder veel aanpassingen voor 
de Defensie-organisatie bruikbaar is. In dit verband zijn bijvoorbeeld 
bedrijfsvoeringssystemen voor de Inrichting Uitgeven Boekwerken en voor 
de 570 Herstelwerkplaats van de Koninklijke landmacht ingevoerd. De 
invoering van dergelijke toepassingsprogrammatuur ter ondersteuning van 
de bedrijfsvoering bij de Bewapeningswerkplaats, de Rijkswerf en bij het 
Marine Electronisch en Optisch Bedrijf is in voorbereiding. 

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van kantoorautomatisering. 
Nieuwe projecten op dit terrein zijn in voorbereiding. Een nieuwe toepas-
singsvorm is het interdepartementale documentaire informatiesysteem 
«Docsyst/Radar». Er wordt naar mogelijkheden gezocht dit systeem op 
ruime schaal in te voeren. 

De grote krachtige computersystemen voor de bestuurlijke informatie-
voorziening zijn geconcentreerd in het Duyverman Computer Centrum 
(DCC). Hierop zijn inmiddels ongeveer 2000 beeldschermen en printers 
aangesloten, alsook een aantal personal computers. Als gevolg van de al 
genoemde groei van informatiesystemen en de daarmee gepaard gaande 
uitbreiding van apparatuur zal in toenemende mate ook buiten het DCC 
computerapparatuur worden opgesteld, met name in Den Haag, Den 
Helder en Soestduinen. De nieuwe organisatiestructuur schept de voorwaar-
den om deze uitbreiding te beheersen. Bijzondere aandacht wordt besteed 
aan de continuïteit van de informatievoorziening in oorlogstijd. In dit 
verband zijn en worden beveiligingsmaatregelen genomen en worden 
mogelijkheden bestudeerd om naar elders, binnen of buiten Defensie, te 
kunnen uitwijken. 

Bij Defensie bestaat, evenals elders bij de overheid, nog steeds een 
structureel tekort aan ervaren automatiseringspersoneel. Om dit tekort te 
verminderen, wordt voor de derde keer begonnen met een interne urgen-
tieopleiding van twee jaar tot (burger)systeemontwerper. 

Als dat nodig mocht blijken, zal ook de komende jaren zo'n opleiding 
worden gegeven. Bij de Koninklijke landmacht is voor officieren een 
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omvangrijk omscholingsprogramma tot automatiseringsspecialist opge-
steld. Bij de Koninklijke luchtmacht worden in aanvulling op de bestaande 
opleidingsprogramma's, maatregelen bestudeerd om het tekort aan militair 
automatiseringspersoneel op te heffen. Ook bij de Koninklijke marine 
worden de opleidingsprogramma's voortgezet. Voorts wordt getracht 
HBO-informatica-gediplomeerden en andere automatiseringsspecialisten te 
werven. Daarnaast spant Defensie zich in de door de minister van Binnen-
landse Zaken ter zake voorgestelde maatregelen uit te voeren. Dit alles zal 
echter niet op korte termijn het tekort aan automatiseringspersoneel bij 
Defensie kunnen opheffen. Daarom zal het voorlopig nodig blijven veel 
automatiseringsdeskundigen van buiten de eigen organisatie op tijdelijke 
basis aan te trekken. 
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HOOFDSTUK VIM. OVERIGE ONDERWERPEN 

Wetgeving 

Tot stand gekomen wetten 

Met ingang van 1 november 1984 (Stb. 476) is in werking getreden de 
Wet van 26 september 1984 (Stb. 461), houdende de wijziging van de 
Ambtenarenwet-1929, de Wet rechtstoestand dienstplichtigen en enige 
andere wetten. De wijziging van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen 
vloeit voort uit de wijziging van de Ambtenarenwet-1929 en heeft betrekking 
op de gronden waarop tegen beslissingen, genomen bij of krachtens de 
Wet rechtstoestand dienstplichtigen, beroep kan worden ingesteld. Deze 
gronden zijn nu in de Ambtenarenwet-1929 vermeld. 

Bij de wet van 20 december 1984, Stb. 657, zijn ingaande 1 januari 1985 
de uitkeringen van ontslag- en arbeidsongeschiktheidsregelingen voor 
(militair) overheidspersoneel, waaronder de Algemene militaire pensioenwet 
en de Militaire wachtgeldregeling 1961, verlaagd waardoor een evenredige 
aanpassing plaatsvond aan de verlaging van de uitkeringspercentages van 
overeenkomstige regelingen in de sociale verzekeringswetten. 

Bij wet van 25 april 1985, Stb. 228 zijn de overheidspensioenregelingen 
(waaronder de Algemene militaire pensioenwet), terugwerkend tot 
1 januari 1985, aangepast aan de invoering van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen in de Algemene Ouderdomswet. 

Met ingang van 1 juni 1985 is in werking getreden de wet van 29 mei 
1985, Stb. 288, houdende wijziging van onder meer de Algemene militaire 
pensioenwet in verband met afschaffing van de overneming premie 
AOW/AWW. 

Aanhangige wetsontwerpen 

Dienstplichtwet. Twee voorstellen van wet zijn in behandeling: 
a. De ministerraad heeft op 19 april 1985 ingestemd met een nota van 

wijzigingen op het voorstel van wet tot wijziging van artikel 33 van de 
Dienstplichtwet (wetsvoorstel 16 521). Inmiddels heeft de Raad van State 
advies uitgebracht over de nota van wijzigingen en de bijbehorende 
memorie van antwoord en zullen deze op korte termijn aan de Tweede 
Kamer worden aangeboden. In de nota van wijzigingen is vastgelegd dat 
dienstplichtige militairen kunnen worden bestemd voor het vervullen van 
werkelijke dienst buiten Nederland, waaronder het dienstdoen in het 
verband van een vredesmacht. De Nederlandse deelneming sinds april 
1982 aan de Multinational ForceandObservers(MFO) maakt het noodzakelijk 
het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarin met een uitzending buiten het 
verband van de Verenigde Naties geen rekening is gehouden, te wijzigen. 

In het wetsvoorstel blijft de vrijwilligheid van de dienstplichtige uitgangs-
punt voor deelneming aan een vredesmacht. Niettemin dient open te 
blijven de mogelijkheid van verplichte uitzending voor het vervullen van 
werkelijke dienst buiten Nederland in het kader van een vredesmacht. De 
nota van wijzigingen heeft ook betrekking op de procedure die in dit geval 
moet worden gevolgd. Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk nog dit kalender-
jaar bij de Tweede Kamer worden ingediend. 

b. De nota van wijzigingen bij het wetsontwerp nr. 16608, betrekking 
hebbende op vrijstellingen, is ter behandeling aan de ministerraad aange-
boden. 

Wetboek van militair strafrecht en Wet militair tuchtrecht (nr. 16813) en 
Wet militaire strafrechtspraak (nr. 17804). Het voorlopige verslag van het 
eerstgenoemde voorstel van wet is vastgesteld op 29 maart 1984, dat van 
het tweede voorstel op 28 augustus 1984. Er wordt naar gestreefd de 
memorie van antwoord dit kalenderjaar bij de Tweede Kamer in te dienen. 
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Algemene militaire pensioenwet (en Algemene burgerlijke pensioenwet). 
Met betrekking tot de wijzigingsvoorstellen (nr. 18124) is op 29 oktober 
1984 een memorie van antwoord alsmede een nota van wijziging uitge-
bracht. Inmiddels is op 1 juli 1985 een vierde nota van wijziging bij de 
Tweede Kamer ingediend. 

Militaire ambtenarenwet 1931 (nr. 17338), Wet bevordering en ontslag 
beroepsofficieren (nr. 17334) en Wet voor het reserve-personeel van de 
krijgsmacht (nr. 17339). De nota naar aanleiding van het verslag en een 
daarbij behorende nota van wijzigingen zijn op 23 mei 1985 aan de Tweede 
Kamer aangeboden. 

Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren, Wet voor het reserve-per-
soneel van de krijgsmacht en Uitkeringswet gewezen militairen. Deze 
voorstellen, die een verhoging van de ontslagleeftijd van officieren bij de 
Koninklijke marine beogen, worden op korte termijn aan de Tweede Kamer 
aangeboden. 

In voorbereiding zijnde wetsontwerpen 

Totaalweigeraars. Een brief over deze problematiek is aan de Tweede 
Kamer gezonden. 

Wet wetenschappelijk onderwijs voor de krijgsmacht. Het overleg tussen 
de ministeries van Defensie en van Onderwijs en Wetenschappen over dit 
wetsvoorstel is voltooid. Het nieuwe voorontwerp van Wet is voor advies 
aangeboden aan de betrokken adviesraden, ter voorbereiding van de 
behandeling in de ministerraad. Het wetsvoorstel zal nog in 1985 bij de 
Tweede Kamer worden ingediend. 

Militaire ambtenarenwet 1931 en Wet rechtstoestand dienstplichtigen. De 
voorstellen tot wijziging van deze wetten als gevolg van de herziening van 
de Grondwet worden op korte termijn ter behandeling in de Raad voor de 
Rijksdienst aangeboden. 

Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren en Wet voor het reserve-
personeel van de krijgsmacht. In voorbereiding is een wijziging van deze 
wetten in verband met het invoeren van een rendementscriterium bij 
bevordering kort voor de dienstverlating. 

Algemene militaire pensioenwet (en Algemene burgerlijke pensioenwet). 
Invoorbereiding is een aanpassing van de overheidspensioenregelingen in 
die zin dat bij samenloop van overheidspensioen en algemeen ouderdoms-
pensioen van het huidige inbouwsysteem wordt overgegaan tot invoering 
van een franchisesysteem, inhoudende dat de pensioenregeling slechts 
betrekking heeft op hetgeen na aftrek van een bepaalde franchise resteert. 
Voor de zogenaamde dienst invaliditeitspensioenen en de daarvan afgeleide 
weduwen- en wezenpensioenen zal een afwijkend systeem worden 
gevolgd. 

In voorbereiding is verder een voorstel van wet inhoudende regeling van 
overdrachten overname van wiskundige reserves in de Algemene burgerlijke 
pensioenwet en andere overheids-pensioenwetten (waaronder de Algemene 
militaire pensioenwet). 

Noodwetgeving. Over een gecoördineerde aanpak ter uitvoering van 
artikel 103 van de Grondwet is interdepartementaal overleg gaande. Dit 
overleg zal naar verwachting nog dit parlementaire jaar kunnen worden 
afgerond, zodat het resultaat daarvan als leidraad kan dienen bij de 
voorbereiding van wetsvoorstellen. 
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Grote operaties 

Heroverwegingen. In de eerste ronde van de heroverwegingen collectieve 
uitgaven is wat betreft Defensie de 3%-groei in relatie tot taakspecialisatie 
en standaardisatie in beschouwing genomen. Voor deze regeerperiode is 
uitgegaan van een jaarlijkse reële groei van de defensie-uitgaven met 2% 
van de daaropvolgende jaren met 3%. Op grond van die groeicijfers is de 
Defensiebegroting-1986 opgesteld. In de eerste ronde van de heroverwe-
gingen was Defensie ook betrokken bij de onderwerpen arbeidsvoorwaarden 
collectieve sector en spreiding rijksdiensten. 

- Nadere studie naar de mogelijkheden tot verhoging van de ontslag-
leeftijd van militairen heeft uitgewezen dat een gedifferentieerde doorvoe-
ring op termijn tot besparingen leidt. 

Gekozen is voor de volgende opzet. 
- Vlag- en hoofdofficieren van de Koninklijke Marine gaan langer dienen. 

Stapsgewijze zal de ontslagleeftijd met een jaar worden verhoogd totdat 
deze uiteindelijk - evenals dit thans reeds het geval is bij Land- en Lucht-
macht - op 55 jaar is gebracht. 

- Subalterne officieren van de Koninklijke Marine gaan eveneens langer 
dienen, zij het dat de te bereiken ontslagleeftijd voor deze categorie op 52 
jaar is gesteld. 

- Voor alle categorieën militair beroepspersoneel wordt het nadienen, op 
basis van vrijwilligheid, gestimuleerd tot maximaal drie jaar na de geldende 
ontslagleeftijd. 

De uitvoering van deze maatregelen leidt na volledige doorwerking tot 
besparingen op de post-actieve uitkeringen. 

- Een nieuwe regeling ziektekosten militairen is in ontwikkeling. Hiermee 
wordt een vergelijkbare positie voor militairen en burgerambtenaren 
beoogd. De invoering van de nieuwe regeling zal in samenhang met de 
besluitvorming over de eveneens in voorbereiding zijnde nieuwe militaire 
bezoldigingsstructuur worden bezien. 

- Als resultaat van de eerste ronde heroverwegingen is het besluit 
genomen tot spreiding van de Centrale Militaire Apotheek en de Genees-
kundige Dienst-depot, herstel-, werk- en verzamelplaats naar Heerenveen. 
Het tijdstip van de spreiding is afhankelijk van het gereedkomen van de 
nieuwe behuizing van deze diensten en ligt naar schatting omstreeks 1987. 
Hiermee is het laatste spreidingsproject van Defensie afgerond. 

Het materieel- en aanschaffingsbeleid van Defensie vormde onderwerp 
van studie in de tweede ronde heroverwegingen. Die studie heeft er toe 
geleid dat de samenwerking tussen de aanschaffende instanties voor de 
krijgsmachtdelen en het Rijksinkoopbureau is versterkt. In onderling 
overleg wordt bezien welke artikelen beter door het Rijksinkoopbureau 
kunnen worden aangeschaft. 

Voor de meerkostenproblematiek als gevolg van bestellingen bij de 
Nederlandse industrie zal binnen de Stuurgroep «Defensie en de Neder-
landse industrie» naar een structurele oplossing worden gestreefd. 

Ten behoeve van een uitbreiding van interservice samenwerking (single 
service procurement en -management) wordt nagegaan hoe bestaande 
knelpunten op het gebied van de aansluiting op geautomatiseerde systemen 
kunnen worden opgeheven. Daarnaast wordt als uitvloeisel van het 
heroverwegingsonderzoek bezien hoe tot een planmatige aanpak van 
afvoer en afstoting van materieel kan worden gekomen. 

In de derde ronde heroverwegingen is een studie verricht naar de 
centrale diensten van het ministerie. Uit de studie is gebleken dat voor 
defensie een besparing van maximaal 10% op de kosten van deze diensten 
haalbaar is. Hogere percentages leiden tot een onaanvaardbare aantasting 
van de taakuitvoering van betreffende diensten. 
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De aanbevolen integratie van de twee op het terrein van de accountants-
controle werkzame diensten is inmiddels uitgevoerd. Hiermee wordt een 
belangrijk deel van de beoogde besparing bereikt. 

In de vierde ronde heroverweging is de «bouw van militaire en niet 
militaire objecten» onderzocht. De aanbevelingen uit deze studie worden 
momenteel in een vervolgstudie geconcretiseerd. De resultaten van dit 
nader onderzoek worden medio 1986 verwacht. 

Eveneens deel uitmakend van de vierde ronde heroverwegingen is het 
rapport «uitvoering vreemdelingenwetgeving». De aanbevelingen van dit 
rapport betreffen de doelmatigheidsbevorderende maatregelen bij de 
grensbewaking en worden thans nader uitgewerkt. 

In de vijfde ronde heroverwegingen worden twee studies verricht naar 
de personeelszorg bij Defensie en naar internationale organisaties waarbij 
Defensie betrokken is. Ten aanzien van de personeelszorg zijn de genees-
kundige verzorging, de Kantinedienst, de welzijnszorg en de sociale 
diensten onderwerpen van onderzoek. De vijfde ronde zal waarschijnlijk in 
oktober 1986 worden afgerond. 

Privatisering. Zoals in de memorie van toelichting bij de begroting van 
het dienstjaar 1985 is aangekondigd, wordt bezien of en in hoeverre meer 
hoger onderhoud van materieel kan worden uitbesteed. Het onderzoek 
naar de mogelijkheden tot afstoten of verzelfstandigen van defensiebedrijven 
voor hoger onderhoud aan materieel zal naar verwachting eind 1985 
worden afgerond. Naar de mogelijkheden tot privatisering van het Centraal 
Filmbureau voor de Krijgsmacht (CFK), de activiteiten op het gebied van 
woningverwerving en het sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt een 
onderzoek ingesteld. Met betrekking tot het CFK werd reeds besloten, dat 
zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van de mogelijkheden in de 
marktsector. 

Voorlichting. De directie voorlichting heeft tot taak informatie te verstrek-
ken over de nationale en de bondgenootschappelijke verdediging en de 
hoofdpunten van het defensiebeleid, met inbegrip van het geven van 
toelichting en verklaring. Deze taak is de laatste jaren aanzienlijk verzwaard 
omdat de belangstelling van het publiek voor vredes- en veiligheidsvraag-
stukken stijgt. Ook de interesse voor de krijgsmacht en daaraan verbonden 
personele en materiële aspecten neemt toe. Dit blijkt onder meer uit tal van 
perspublikaties en vragen over personele en materiële aangelegenheden 
en het massale bezoek aan de «open dagen» van de krijgsmachtdelen. Ook 
is er bij het Defensiepersoneel een groeiende behoefte aan voorlichting. 
Deze ervaringen en ontwikkelingen hebben tot het inzicht geleid, dat de 
organisatie van de directie voorlichting op een aantal punten bijstelling 
behoeft. 

Verdere coördinatie van de behandeling van perszaken heeft geleid tot 
het ontstaan van een centrale «press-desk» die er voor zorgt dat alle 
persactiviteiten voor ministerie en krijgsmachtdelen goed op elkaar zijn 
afgestemd en snel worden verricht. Dit werkverband verzorgt enerzijds de 
informatie-voorziening aan de publiciteitsmedia over algemene defensieza-
ken en interservice-zaken. Anderszijds vindt vanuit dit centrale punt 
afstemming plaats van persactiviteiten van de afdelingen marinevoorlich-
ting, landmachtvoorlichting en luchtmachtvoorlichting. 

De directie is vanzelfsprekend sterk betrokken bij de beleidsformulering. 
Deze taak ten behoeve van de bewindslieden en de departementale leiding 
is de laatste jaren sterk toegenomen. Het gaat hierbij niet alleen om het 
adviseren en het voorbereiden van beleidspresentatie maar bijvoorbeeld 
om betrokkenheid bij het totstandkomen van allerlei beleidstukken, zoals 
situatatierapporten en nota's. 
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Ook behartiging van internationale, interdepartementale en parlementaire 
contacten spelen bij het uitvoeren van deze taak een belangrijke rol. Bij de 
bijstelling van de voorlichtingsorganisatie zijn ook in dit opzicht de activi-
teiten gebundeld. 

De introductie van de fundamentele voorlichting in de krijgsmacht en de 
vlucht die deze activiteit heeft genomen, vergen veel werk bij de directie 
voorlichting, zoals opleiding, begeleiding van enige tientallen docenten en 
ad-hoc optredende sprekers. Deze vorm van interne voorlichting beoogt de 
belangstelling van het krijgsmachtpersoneel te vergroten voor uitgangs-
punten en achtergronden van het veiligheidsbeleid; de internationale 
verhoudingen; vraagstukken van bewapening en wapenbeheersing en 
dergelijke. De bestaande activiteiten op dit terrein zullen worden voortgezet 
en waar mogelijk met ingang van 1986 worden uitgebreid. De nauwe 
verwevenheid van deze activiteiten met voorlichting aan het publiek over 
soortgelijke onderwerpen maakt bundeling van deze vormen van voorlich-
ting gewenst. 

De marinevoorlichting, legervoorlichting en luchtmachtvoorlichting 
blijven naast hun onveranderde taken voor een belangrijk deel aandacht 
geven aan interne voorlichting. Daarbij zullen nieuwe ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van overlegstructuren als onderdeelsoverleg-
organen, leiden tot nieuwe informatie-behoeften. Voor een zorgvuldige 
begeleiding is interne voorlichting, in vele gevallen verschillend al naar 
gelang de eigen aard van het krijgsmachtdeel, onontbeerlijk. 

De integratie van de Defensie-maandbladen heeft vorm gekregen in een 
nieuwe afdeling periodieken en publikaties. Hieronder vallen ook de 
Defensiekrant en gedrukte voorlichtingsmiddelen. Het onder één noemer 
brengen van deze voorlichtingsuitgaven heeft geleid tot grotere coördinatie 
van de redactionele inzet en een meer efficiënte opzet. 
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HOOFDSTUK IX - TOELICHTING OP DE ARTIKELEN 

Algemeen 

Bij de ramingen is uitgegaan van het loon- en prijsniveau 1984. In de 
ramingen zijn overeenkomstig de aanwijzingen van de minister van 
Financiën de bedragen voor de loon- en prijsbijstellingen verwerkt, die 
nader bij Voorjaarsnota 1985, respectievelijk Miljoenennota 1986 zijn 
toegewezen. 

Ministerie 

Artikelen 2, 3, 6 en 7. Burger- en militair personeel. De per saldo hogere 
ramingen op deze artikelen hangen samen met een verhoging van de 
sterkte om het verschil tussen functie- en personeelsbestand op te heffen. 

Artikelen 4 en 8. Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, 
voormalig personeel of hun betrekkingen. De totale kosten van de diverse 
cursussen liggen, ondanks inschakeling van eigen personeel, op een hoger 
niveau. Voorts is rekening gehouden met hogere uitgaven als gevolg van 
het Aktieplan Vorming en Opleiding en met opleidingen vanwege de 
nieuwe structuur van de dienstcommissies. 

Artikelen 5 en 9. Materieel. In aansluiting op de eerder gestarte gewijzigde 
verantwoording van uitgaven die rechtstreeks verband houden met het 
functioneren en de instandhouding van de Centrale organisatie vindt een 
nadere aanpassing plaats. Een aantal posten is in verband daarmee van 
artikel 5 overgebracht naar artikel 9. 

Op het gebied van de automatisering zal, mede in verband met de sterk 
stijgende kosten in deze sector, een terughoudend beleid worden gevoerd. 

De bouwactiviteiten in verband met de integratie van het Laboratorium 
Electronische Ontwikkeling voor de Krijgsmacht en het Physisch Laborato-
rium zijn afgerond. Voor de bijdrage aan hoofdstuk VIII van de rijksbegroting 
is hiervoor derhalve geen bedrag opgenomen. 

In de post verbetering huisvesting zijn fondsen begrepen voor de bouw 
van de tweede fase kantorenflat op het terrein van de Frederikkazerne te 
's-Gravenhage en het complex Binckhorsthof. 

Artikel 10. Internationale verplichtingen. De raming voor de uitgaven op 
dit artikel is met ingang van 1986 opgesteld met behulp van een gewijzigde 
systematiek van kasbegroting door de Navo. Bij de nieuwe systematiek 
worden door de Navo in overleg met de lidstaten voor een periode van vier 
jaren de contributies vastgesteld. Voor de daaropvolgende twee jaren 
wordt een raming opgesteld. Aan de hand van realisatiegegevens worden 
deze bedragen elke twee jaar herzien. 

Artikel 11. Bijdragen voor SHAPE en andere Navo-instellingen. Gelet op 
de jongste afrekeningen zijn lagere bedragen uitgetrokken. 

Artikel 15. Subsidies. Het subsidie ten behoeve van de verenigingen en 
stichtingen die militaire tehuizen beheren is gebaseerd op het aantal 
tehuizen dat in 1986 naar verwachting in exploitatie zal zijn. 

Artikel 16. Bijdrage in de doelsubsidie TNO/HDO. Zoals gebruikelijk is de 
bijdrage voor de Hoofdgroep Defensieonderzoek TNO vastgesteld overeen-
komstig de daarvoor in overleg met de ministeries van Onderwijs en 
Wetenschappen en van Financiën vastgestelde uitgangspunten. 
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Artikel 20. Kostwinnersvergoeding en uitgaven ingevolge het inkomsten-
vergoedingsbesluit-militairen. De regelingen voor de krijgsmachtdelen 
betreffende kostwinnersvergoeding en het inkomsten-vergoedingsbesluit-
militairen zijn samengevoegd in dit nieuwe artikel. In de raming is opgeno-
men de door de krijgsmachtdelen geraamde totale behoefte aan fondsen 
ter zake. Rekening is gehouden met een geringe stijging van het aantal 
rechthebbenden en eveneens met een stijging van het gemiddelde vergoe-
dingsbedrag. 

Artikel 21. Raden en commissies. Voor de Adviesraad Defensie-Aangele-
genheden zijn op de defensiebegroting geen fondsen meer uitgetrokken. 
De activiteiten van deze raad worden voortgezet door de, ten laste van de 
begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken komende. Adviesraad 
voor Vrede en Veiligheid. 

Artikel 22. Ontwikkeling van nieuw defensiematerieel. Als gevolg van een 
verhoogde behoefte van de krijgsmachtdelen aan onderzoekscapaciteit, is 
een extra bedrag van f2 min. in de raming opgenomen. 

Tevens zijn fondsen uitgetrokken ten behoeve van de stimulering van 
onderzoekactiviteiten in samenwerking met het ministerie van Economische 
Zaken en de Nederlandse industrie. Beide mede-participanten zullen 
daartoe eenzelfde financiële bijdrage leveren. 

Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen 

Artikel 30. Militaire pensioenen, uitkeringen en wachtgelden. De raming 
is gebaseerd op het begrote aantal uitkeringsgerechtigden waarbij een 
geringe stijging is opgetreden ten opzichte van vorige jaren. 

Koninklijke marine 

Artikelen 32, 36 en 38. Militair personeel. Het in totaal geraamde bedrag 
van circa f805 min. is gebaseerd op een sterkte van 17 068 man. De stijging 
is mede het gevolg van hogere uitgaven in de toelagesfeer, waaronder de 
buitenlandtoelage als gevolg van gestegen koersen. 

Artikel 39. Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig 
personeel of hun betrekkingen. 

Reis- en verblijfkosten: bij de raming van de onderdelen dienstreizen 
binnen- en buitenland is rekening gehouden met te treffen maatregelen ter 
beperking van deze uitgaven. 

Verplaatsingskosten: mogelijkheden tot vermindering van het aantal 
verplaatsingen worden onderzocht. In de raming is op voorhand met een 
lager bedrag rekening gehouden. 

Langdurig zieken: door de daling van het aantal langdurig zieken kan met 
een lagere raming worden volstaan. 

Sociale zorg: in het jaar 1984 is een aanzienlijk hoger bedrag betaald 
voor overbruggingsuitkeringen aan ex-kortverband vrijwilligers als gevolg 
van de slechte situatie op de arbeidsmarkt. Thans wordt, gezien de ervaringen 
van dit moment, een daling verwacht. Het onderdeel dient toch ten opzichte 
van het vorige begrotingsjaar met circa f 0,7 min. te worden verhoogd. 

Voor het aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling zullen 
leiden is in totaal op dit artikel een bedrag van f9 min. benodigd. 

Artikel 40. Werving en inkomstenderving. Gestreefd wordt naar een 
beperking van de uitgaven zonder echter het niveau van de wervingsactivi-
teiten aan te tasten. Het artikel is met f 0,3 min. verlaagd. 

Artikel 42. Geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinsleden. 
Voornamelijk voor aanschaffing van geneeskundige artikelen is op dit 
artikel een hoger bedrag benodigd. 

Voor het aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling zullen 
leiden is een bedrag van f 0,6 min. benodigd. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19200 hoofdstuk X, nr. 2 65 



Artikel 44. Groot materieel. Het opgenomen bedrag is voor f 574 min. 
bestemd voor de onderhanden zijnde scheepsbouwprojecten. In de post 
bewapeningsmaterieel is een bedrag van ongeveer f80 min. opgenomen 
voor het luchtverdedigingssysteem voor de korte afstand. De post munitie 
is bestemd voor het op peil houden van voorraden en het verwerven van 
munitie en torpedo's voor de vloot en het korps mariniers. In de raming 
van dit artikel zijn niet verwerkt de geraamde opbrengsten van af te stoten 
materieel (f100 min.) en een bedrag van f126 min. dat door het ministerie 
van Economische Zaken wordt bijgedragen in het kader van de oplossing 
van de RSV-problematiek. 

Voor het aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling zullen 
leiden is een bedrag van f703 min. benodigd. Dit bedrag kan als volgt 
worden gespecificeerd: 

- schepen f466 min. 
- vliegtuigen f 48 min. 
- elektronisch materieel f 25 min. 
- bewapeningsmaterieel f 42 min. 
- springstoffen en munitie f 80 min. 
- overig materieel f 42 min. 

Artikel 45. Inventarisgoederen en klein materieel. De hogere raming is 
een gevolg van de noodzakelijke aanvulling en vervanging van voorraden, 
o.a. in verband met de lopende bouwprogramma's voor schepen. Voor het 
aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling zullen leiden, is 
een bedrag van f9 min. benodigd. 

Artikel 46. Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen. Het 
uitgetrokken bedrag is ondermeer voor de volgende bouwaktiviteiten 
bestemd: 

- magazijncomplex Noord-Holland; 
- hulpvoedingsstation Noord-Holland; 
- marine-bedrijven; 
- diverse projecten bij de marine-vliegkampen; 
- rehabilitatie en nieuwbouw van de Van Braam Houckgeestkazerne te 

Doorn. 
Het maximum bedrag voor het aangaan van verplichtingen, die in latere 

jaren tot betaling zullen leiden, bedraagt f 45 min. 

Artikel47. Onderhouden herstelling. Voor het aangaan van verplichtingen, 
die in latere jaren tot betaling zullen leiden is, voor alle bij het artikel 
genoemde onderdelen, een bedrag van in totaal f120 min. benodigd. 

Artikel 49. Algemene en specifieke uitgaven. De verlaging van het bedrag 
op dit artikel is het gevolg van de sanering van schoonmaakwerkzaamheden 
en van geraamde lagere uitgaven voor de verzending van dienststukken via 
de posterijen. 

Het bedrag benodigd voor het aangaan van verplichtingen die in latere 
jaren tot betaling zullen leiden (f20 min.) heeft voornamelijk betrekking op 
de aankoop van brandstoffen voor verwarmingsdoeleinden en op langlo-
pende automatiseringsprojecten. 

Koninklijke landmacht 

Artikelen 50, 51, 53, 54, 56 en 57. Burger- en militair personeel. De 
bezoldigingsramingen zijn gebaseerd op de rangsopbouw, de sterkte per 
rang en de gemiddelde anciënniteit zoals die in 1986 voor de verschillende 
categorieën worden begroot. Voorts is rekening gehouden met de te 
verwachten gemiddelde opkomstleeftijd van dienstplichtigen. De verhou-
ding tussen 18-, 19- en 20-jarigen die voor het vervullen van de dienstplicht 
worden opgeroepen is geraamd op 10 : 30 : 60. 

Artikel 55. Cantinedienst. Rekening is gehouden met een lagere omzet. 
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Artikel 58. Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig 
personeel of hun betrekkingen. Er is een verminderde behoefte in de sector 
kleding en uitrusting. Dit is het resultaat van maatregelen genomen door 
de projectgroep PSU-rationalisatie. Voorts is er sprake van een groter 
aanbod uit de retourlijn. 

De hogere raming in de sector voeding houdt voornamelijk verband met 
de grotere omvang van de in 1985 te plaatsen bestellingen voor conserven 
als gevolg van een verhoogde oplegnorm. De levering zal in 1986 plaats-
vinden. 

Door een geringe daling van het aantal langdurig zieken kan voor 
'langdurig zieken' met een lager bedrag worden volstaan. 

In de ramingen van de verschillende onderdelen van dit artikel is in 
voorkomend geval voorts rekening gehouden met de realisatie-uitkomst in 
de voorgaande jaren, alsmede met de prijsontwikkeling. 

Voor het aangaan van verplichtingen, die in latere jaren tot betaling 
zullen leiden, is in de sectoren kleding en voeding een bedrag van f73,1 
min. benodigd. 

Artikel 61. Geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinnen. De 
lagere raming op dit artikel is het gevolg van een lagere raming van de 
post 'geneeskundige verzorging door derden', door een daling van de 
gemiddelde verpleegduur per patiënt. 

Voor het aangaan van verplichtingen, die in latere jaren tot betaling 
zullen leiden, is een bedrag van f2,0 min. uitgetrokken. 

Artikel 63. Groot materieel. Van het totaal op dit artikel geraamde bedrag 
van f 1785,6 min. heeft f425,1 min. betrekking op betalingen die voortvloeien 
uit verplichtingen die in 1986 zullen worden aangegaan. 

Laatstgenoemd bedrag omvat de volgende uitgavencategorieën: 
- tankvervanging/verbetering Leopard 1; 
- YPR 765; 
- munitie manoeuvre-eenheden; 
- artillerie-munitie; 
- munitie schietopleidingen; 
- overige vuursteunprojecten; 
- gevechtssteun; 
- luchtverdediging; 
- commandovoering, verbindingen, en gevechtsinlichtingen; 
- elektronische oorlogsvoering; 
- nucleaire, biologische en chemische bescherming; 
- trekkers en vrachtauto's; 
- overige projecten. 
Het resterende bedrag ad f 1360,5 min. is nodig voor betalingen die 

voortvloeien uit verplichtingen die voor 1 januari 1986 zijn of nog zullen 
worden aangegaan. 

Het maximum bedrag voor het aangaan van verplichtingen, die in latere 
jaren tot betaling zullen leiden is f 1787,0 min. Dit bedrag heeft eveneens 
betrekking op de reeds genoemde onderdelen van deze raming. 

Artikel 64. Inventarisgoederen en klein materieel. De per saldo hogere 
raming op dit artikel houdt verband met de te verwachten hogere uitgaven 
voor de aanschaffing van machines en gereedschappen ten behoeve van 
de werkplaatsen. Ook de aanschaffing van meubilair en stoffering vergt 
hogere uitgaven. 

Voor het aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling zullen 
leiden, is een bedrag van f30,6 min. opgenomen. 

Artikel 65. Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen. In 1986 
zijn uitgaven te verwachten in het kader van de bouw c.q. de verbouw van: 

- kazernes; 
- logistieke installaties; 
- geneeskundige inrichtingen; 
- mobilisatiecomplexen, 
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voorts voor voorzieningen in het kader van: 
- verbindingsdienstprojecten; 
- materieelplannen; 
- reorganisaties; 
- oefen- en schietterreinen. 
Voor het aangaan van verplichtingen, die in latere jaren tot betaling 

zullen leiden, is een bedrag van f224,8 min. opgenomen. 

Artikel 66. Onderhoud en herstelling. Ten einde de inzetbaarheid van het 
materieel op een aanvaardbaar peil te brengen c.q. te houden is met name 
in de sector elektronica een belangrijk hoger bedrag nodig. 

Voorts is voor de aanleg, de uitbreiding en de wijziging van telefoonin-
stallaties en voor exploitatiekosten van het telecommunicatienet KL een 
hoger bedrag uitgetrokken. 

Om structurele aantasting van het bezit aan onroerend goed te voorkomen 
is voor het onderhoud aan gebouwen eveneens een hoger bedrag noodza-
kelijk. 

Voor het aangaan van verplichtingen, die in latere jaren tot betaling 
zullen leiden, is een bedrag van f 178,5 min. opgenomen. 

Artikel 69. Algemene en specifieke uitgaven. De hogere raming op dit 
artikel is met name een gevolg van de stijging van de energiekosten. 
Bovendien komen sinds 1984 de frankeerkosten ten laste van dit artikel. In 
de begroting voor het dienstjaar 1985 was hiermee nog geen rekening 
gehouden. 

Voor het aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling zullen 
leiden is een bedrag van f3,6 min. opgenomen. 

Koninklijke luchtmacht 

Artikelen 70 t/m 75. Burger- en militair personeel. De sterkte van het militair 
personeel is voor 1986 hoger geraamd. Door de diverse salarismaatregelen, 
een lagere raming voor toelagen en uitkeringen is het effect van de stijging 
te verwaarlozen. De stijging voor het burgerpersoneel ad f 5,2 min. wordt 
voornamelijk veroorzaakt door incidentele factoren. 

Artikel 76. Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig 
personeel of hun betrekkingen. Het bedrag voor 1986 ligt f 5,7 min. hoger 
dan dat voor 1985. De stijging wordt mede veroorzaakt door een meerbe-
hoefte aan kleding en uitrusting als gevolg van de geraamde hogere 
personeelssterkte. Gezien de te verwachten personeelsverschuivingen als 
gevolg van de uitfasering van de Nike en de invoering van de Patriot en 
mede gelet op de realisatie over 1984 zal voor reis- en verblijfkosten f2,8 
min. meer benodigd zijn. 

Voor het aangaan van verplichtingen, die in latere jaren tot betaling 
zullen leiden, wordt op dit onderdeel f 19,1 min. nodig geacht. 

Artikel 79. Geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinnen. In 
de raming is rekening gehouden met de hogere personeelssterkte. 

Artikel 80. Onderwijs en opleiding. De behoefte aan opleiding is op een 
gelijk niveau gebleven. Tijdelijk kan met een lager bedrag worden volstaan 
voornamelijk als gevolg van de gefaseerde afrekening van de contracten 
voor de jachtvliegeropleiding in voorgaande jaren. 

Voor betalingsverplichtingen in latere jaren wordt f 26,2 min. geraamd. 

Artikel 81. Groot materieel. De omvang van het geraamde bedrag wordt 
grotendeels bepaald door verplichtingen, die in voorgaande jaren zijn 
aangegaan. 
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Het heeft betrekking op betalingen voor: 
- vliegtuigen F-16; 
- vliegtuigmaterieel; 
- bewapeningsmaterieel, met name het Patriot-project; 
- elektrisch en elektronisch materieel; 
- springstoffen en munitie; 
- overig materieel. 
In dezelfde uitgavenrubrieken zullen verplichtingen worden aangegaan, 

die deels in 1986 (f45,7 min.) en deels in latere jaren (f291,5 min.) tot 
betaling zullen leiden. Het totale bedrag aan verplichtingen voor 1986 en 
latere jaren wordt geraamd op f5007 min. 

Artikel 82. Inventarisgoederen en klein materieel. In hun totaliteit blijven 
de ramingen voor dit artikel nagenoeg op hetzelfde niveau. De betalings-
verplichtingen voor latere jaren worden op f3,6 min. geraamd. 

Artikel 83. Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen. De 
stijging op dit artikel wordt veroorzaakt door het weer op het vereiste 
niveau brengen van de bouwactiviteiten. Voor verplichtingen, die in latere 
jaren tot betaling zullen leiden, wordt f 45 min. geraamd. 

Artikel 84. Onderhoud en herstelling. De raming geeft een stijging te 
zien, met name in de sector vliegtuigonderdelen en voor de post reservedelen 
voor de instandhouding van het Patriot-systeem. Het effect van het infaseren 
van de F-16 en het aanvullen van initiële voorraden wordt thans merkbaar. 

Voor het aangaan van verplichtingen die in latere jaren tot betaling zullen 
leiden, wordt f 160,8 min. geraamd. 

Artikel 85. Benzine, olie, smeermiddelen e.d. De daling van de raming 
wordt veroorzaakt door de standaardisatie in de loop van 1985 op één type 
vliegtuigbrandstof. 

Voor verplichtingen die in latere jaren tot betaling zullen leiden wordt 
f 13,9 min. voorzien. 

Koninklijke marechaussee 

Artikelen 87 t/m 90. Burger- en militair personeel. De diverse ramingen 
bewegen zich op het niveau 1985. In totaal is de sterkte enigszins lager dan 
die waarmee in de meerjarenramingen voor het jaar 1986 is gerekend. 

Artikel 91. Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, voormalig 
personeel of hun betrekkingen. De wervingsaktiviteiten dienen te worden 
opgevoerd in verband met de onverwacht sterke uitstroom van personeel. 
Voor kleding is een hoger bedrag uitgetrokken in verband met de aanschaf 
van NBC-kleding en de noodzakelijke vervanging van regenkleding. 

Door versoepeling van het kazerneringsbeleid zal meer personeel zelf in 
huisvesting en voeding voorzien. Dit komt in het geraamde bedrag tot 
uitdrukking. 

Artikel 92. Groot materieel. De hogere raming voor de post vervoermid-
delen en vaartuigen houdt verband met de noodzakelijke vervanging van 
het materieel op economische gronden. Tevens vindt er aanvulling plaats 
van de munitievoorraad. 

In de post elektrisch en elektronisch materieel is rekening gehouden met 
de aanschaf van randapparatuur ten behoeve van de vernieuwing van het 
geautomatiseerde systeem opsporingsberichtgeving. 

Artikel 94. Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen. De hogere 
raming houdt voornamelijk verband met de verplichtingen die voortvloeien 
uit de sanering van de legeringsgebouwen te Apeldoorn en met de bouw 
van de marechausseekazerne te Harskamp. 
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Artikel 96. Overige exploitatiekosten. In de raming is rekening gehouden 
met een stijging van het verbruik van benzine, olie en smeermiddelen ten 
behoeve van motorvoertuigen. 

De Ministervan Defensie, 
J. de Ruiter 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986,19 200 hoofdstuk X, nr. 2 70 



AANHANGSEL Jaarverslag van de werkzaamheden van de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht (IGK) over de periode 1 januari 1984 tot 1 april 1985. 

Inleiding 

Tijdens een mondeling overleg met de vaste Commissie voor Defensie 
van de Tweede Kamer in het voorjaar 1980, heeft de toenmalige minister 
van Defensie een jaarlijks verslag toegezegd over de werkzaamheden van 
de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht (IGK). Over de jaren 1980, 1981 
en 1982 heeft de IGK telkens een verslag uitgebracht, dat vervolgens aan 
de voorzitter van de vaste Commissie werd aangeboden. 

Aangezien in deze jaarverslagen aspecten werden genoemd, die ook in 
de onderscheidene memories van toelichting aan de orde kwamen, werd 
het praktischer geacht het jaarverslag niet afzonderlijk toe te zenden, maar 
op te nemen als bijlage van de memorie van toelichting, zodat dit verslag 
in samenhang met de in de memorie te berde gebrachte zaken kan worden 
behandeld. Deze gang van zaken is voor de eerste maal toegepast in 1984. 
Deze gedragslijn heeft echter als consequentie, dat de door de IGK gesig-
naleerde aspecten in een bepaald verslagjaar pas negen maanden later ter 
kennis van het parlement worden gebracht, waardoor veel van de actualiteit 
verloren gaat. Teneinde dit enigermate te ondervangen, wordt in dit 
verslag rekenschap gegeven van de werkzaamheden van de IGK over de 
periode 1 januari 1984 tot 1 april 1985. In het vervolg zal het jaarverslag 
steeds op 1 april beginnen. 

Taak, organisatie en werkwijze. De taak en de bevoegdheden van de IGK 
zijn vastgelegd in een instructie, vastgesteld bij KB van 26 juni 1980, nr. 10. 
In de verslagperiode zijn geen wijzigingen opgetreden in de werkwijze; 
voor een uitvoerige uiteenzetting van de werkwijze wordt verwezen naar 
het voorgaande jaarverslag. De organisatie van de staf IGK is minimaal en 
dekt ternauwernood de behoefte. Als de huidige trend van een toenemend 
aantal verzoeken om interventie c.q. bemiddeling van de staf of de IGK zelf 
zich voortzet, is waarschijnlijk in de toekomst een uitbreiding van de 
organisatie noodzakelijk. 

Zoals in voorgaande verslagen reeds is uiteengezet, kunnen de werkzaanv 
heden van de staf IGK in grote lijnen worden verdeeld in twee gebieden: 

- werkzaamheden met een bedrijfsgericht karakter, dat wil zeggen 
nagaan hoe eenheden van de krijgsmachtdelen en van onderdelen van of 
behorende tot het ministerie functioneren, 

- voorts de werkzaamheden die zijn gericht op de individuele mens in de 
krijgsmacht. 

Werkzaamheden met een bedrijfsgericht karakter. In een groot aantal 
gevallen werd, tijdens of na werkbezoeken, informatie verschaft aan 
commandanten op verschillende bevelsniveaus. Dit betrof een scala van 
onderwerpen, variërend van legeringsproblemen, beveiliging, infrastruc-
tuur, tot en met de bevoorrading met reservedelen. 

Bemiddeling in individuele zaken 

Bij de krijgsmacht zijn er veel instanties waarbij de militair met zijn 
verzoek, klacht, bezwaar of vraag om hulp terecht kan. 

Naast de eigen commandant en de personeelsofficier, die altijd voor de 
militair klaar (behoren te) staan, zijn er veel rechtspositioneel vastgelegde 
commissies, zoals: 

- de Commissie bezwaarschriften beoordelingen voor officieren, idem 
voor onderofficieren; 

- de Commissie bezwaarschriften dienstplichtigen; 
- de Sociale coördinatie commissies en de gewestelijke kantoren van de 

Militair sociale dienst. 
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Ook de belangenverenigingen steunen hun leden met adviezen en met 
rechtskundige hulp. 

Gezien het vorenstaande is het opmerkelijk, dat steeds meer militair en 
burgerpersoneel van Defensie een beroep doet op de IGK en zijn staf. 

Zo deden in de periode van 1 april 1983 tot 1 april 1984 182 personen een 
beroep op de IGK. In de periode van 1 april 1984 tot 1 april 1985 waren dat 
272 personen. Een toename van 50%. Hier zijn niet de personen meegeteld 
die om een persoonlijk onderhoud met de IGK hebben verzocht. De 
redenen van deze toename zijn moeilijk aan te geven. 

De meest waarschijnlijke redenen zijn: 
- de nog steeds groeiende bekendheid van de staf IGK; 
- de vertrouwenspositie die de IGK binnen de krijgsmacht heeft; 
- de snelle en niet-ambtelijke afdoening van verzoeken. 
Ookzou een relatie kunnen bestaantussen dezetoenameeneen groeiende 

onvrede bij het personeel. 
Onderstaand zijn enkele voorbeelden opgenomen van aangelegenheden 

die in de verslagperiode ter kennis van de minister zijn gebracht. Ten slotte 
geeft dit verslag een cijfermatig overzicht van de werkzaamheden, verricht 
door de IGK en zijn staf. 

De opmerkingen en voorbeelden in dit verslag zouden ten onrechte de 
indruk kunnen wekken als zouden vele zaken in de krijgsmacht niet in orde 
zijn. Niets is minder waar. In het algemeen kan worden gesteld, dat de 
krijgsmacht goed funcioneert en de opgedragen taken naar behoren kan 
vervullen. De krijgsmacht is echter een grote en complexe organisatie met 
vele categorieën personeel en een grote schakering aan veelal geavanceerd 
materieel en dat brengt een aantal bezwaren en feilen, inherent aan elke 
grote organisatie, mee. 

Tijdens de ruim 1400 werkbezoeken die de IGK en zijn stafofficieren 
afleggen, zijn het juist die negatieve zaken die de aandacht opeisen. 
Tenslotte zijn in dit jaarverslag voorbeelden van persoonlijke en zakelijke 
problemen die door de IGK en zijn staf zijn opgelost niet vermeld. Gebleken 
is dat deze voorbeelden niet wezenlijk afwijken van de in vorige jaren 
vermelde voorbeelden. 

Taakuitvoering 

In de verslagperiode is een groot aantal zaken van algemene aard en zijn 
aangelegenheden betreffende één of meer krijgsmachtdelen aan de 
bewindslieden ter kennis gebracht. Dit geschiedt zowel in reguliere kwar-
taalrapportages als in afzonderlijke brieven en gesprekken. Deze rapportages 
worden ook aangeboden aan de Chef Defensiestaf, de Directeuren-Generaal 
en de bevelhebbers van de krijgsmachtdelen. 

Voornoemde autoriteiten besteden de grootst mogelijke aandacht aan de 
rapporten van de IGK en reageren waar mogelijk spoedig en afdoende op 
de adviezen. 

Voorbeelden 

De uit deze rapportages genomen voorbeelden zijn gekozen, omdat zij de 
diverse functiegebieden beslaan. 

- Bij een bezoek aan de winteroefening in Noorwegen van 1 AGGP en de 
W-infanterie compagnie van het Korps mariniers is opgevallen dat deze 
operationele eenheden niet beschikken over voldoende vuursteun. De 
eenheden moeten kunnen beschikken over een wapensysteem met een 
grotere dracht dan die van de thans in gebruik zijnde 81 mm. mortier. 
Voorts moet hiervoor munitie beschikbaar zijn, die effectief is in sneeuwrijke 
gebieden in de vorm van tijd- of VT-buizen. Er wordt een onderzoek naar 
het voor dit doel geschikte wapensysteem en de beste munitiesoort 
ingesteld. 
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- De IGK werd geattendeerd op de, naar de mening van de mariniers, 
onbillijke regeling teruggave inhouding huisvestingsgelden. Teruggave 
geschiedt alleen dan, indien men een kalendermaand niet in de kazerne is 
gehuisvest, in plaats van een aaneengesloten periode van dertig dagen. Dit 
betekent voor een marinier die van 15 januari tot 15 maart in Noorwegen 
oefent slechts een teruggave van de huisvestingsgelden over de maand 
februari in plaats van over 60 dagen. Geadviseerd is deze regeling nog 
eens op billijkheid te bezien. 

- Tijdens een onderzeebootoefening in de Noorse wateren bleek bij de 
lancering onder water van torpedo's M37, dat deze niet bedrijfszeker zijn. 
50-70% van de torpedo's M37 blijkt na lancering technische storingen te 
vertonen, waardoor het doel niet wordt geraakt. Het is de IGK bekend dat 
de huidige torpedo, die onder andere door ouderdom minder gunstige 
gereedheidscijfers vertoont, wacht op vervanging door de moderne en 
betere torpedo (MK 48), waarvan de eerste nu worden afgeleverd en die 
met name bestemd zijn voor de onderzeeboten van de Walrus-klasse. 
Renovatie van het huidige torpedobestand dat nog tot ver in de jaren 
negentig mee moet, is nodig. Dit blijkt vooralsnog de beste manier om de 
betrouwbaarheid te verhogen. 

- Bij bezoeken aan de vliegbasis Woensdrecht en het Marine vliegkamp 
«Valkenburg» werd onder meer geconstateerd dat de beveiliging door 
middel van hekken en afrasteringen onvoldoende was, dat onvoldoende 
beveiligingspersoneel aanwezig was en dat bepaalde instructies ontbraken. 
De rapportage over deze situatie heeft er toe geleid, dat op korte termijn 
afdoende maatregelen zijn genomen. 

- Na een bezoek aan het Nederlandse detachement van Unifil is gerap-
porteerd dat Unifil de opgedragen taak onder de huidige omstandigheden 
niet kan uitvoeren. Geadviseerd is, wanneer de omstandigheden zich niet 
wijzigen, de Nederlandse bijdrage aan Unifil te beëindigen. 

- Het aantal militairen dat ongehuwd samenwoont met een vaste 
partner neemt steeds meer toe. Bij de toepassing van de geldende financiële 
rechtspositie worden deze militairen als «ongehuwden» aangemerkt. In de 
praktijk leidt deze situatie nogal eens tot financiële moeilijkheden bij 
overplaatsing, plaatsing in het buitenland, enz. Door de IGK is de wens 
uitgesproken te bezien in hoeverre de regels op dit gebied voor militair 
personeel in binnen- en buitenland geheel of ten dele moeten worden 
bijgesteld. 

- De IGK heeft aanbevolen een onderzoek in te stellen naar het hoge 
afvalpercentage tijdens de jachtvlieger-opleiding van de Nederlanders in 
de Verenigde Staten. Eveneens ware te onderzoeken of de helikoptervlie-
ger-opleiding voor de Koninklijke luchtmacht niet minder kostbaar en 
effectiever kan worden ingericht. 

- De IGK heeft het advies gegeven een mogelijk samengaan tussen de 
Bedrijfsmaatschappelijke dienst van Defensie en de Militair sociale dienst 
te onderzoeken. Verder is geattendeerd op het ontbreken van een beleid bij 
de Sociale dienst dat is gericht op tijdige onderkenning van bepaalde 
ontwikkelingen, zodat waar nodig preventieve maatregelen kunnen worden 
genomen. 

- Een rapport is ingediend over de kennis en vaardigheden van dienst-
plichtige vaandrigs en sergeanten. In dit rapport werd onder meer gecon-
stateerd, dat in de jaren vijftig het «gevecht» grotendeels te voet werd 
gevoerd. De opleidingstijd van het dienstplichtig kader bedroeg toen negen 
maanden, waarna een parate diensttijd volgde van twaalf maanden. In de 
jaren zestig en zeventig is de infanterie steeds verder gemechaniseerd en 
hebben ook de overige wapens en dienstvakken een grote (technische) 
ontwikkeling ondergaan. 

Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat de diverse gevechtsvormen 
veranderden en nu behalve te voet ook «bereden» moeten kunnen worden 
uitgevoerd, waarbij veel geavanceerde en zeer technische wapensystemen 
steun verlenen. Voor het dienstplichtig kader heeft dit als consequentie dat 
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het te verwerven kennispakket veel uitgebreider is geworden. Niettemin 
moest in de loop der jaren de opleidingstijd voor dienstplichtig kader 
worden teruggebracht tot zes maanden. Thans blijkt een situatie te zijn 
ontstaan, waarbij het dienstplichtig kader - met name dat voor de pantser-
infanterie - niet meer in staat kan worden geacht gedurende deze korte 
opleidingsperiode zich die vakkennis en vaardigheden eigen te maken, 
nodig om leiding te kunnen geven aan een peloton c.q. groep van het 
betreffende wapen- of dienstvak. Juist op dit niveau zijn vakkennis en 
vaardigheden de pijlers waarop het leidinggeven berust. Tevens blijkt uit 
genoemde signalen dat de eindleerdoelen, zoals die gesteld zijn voor het 
dienstplichtig kader op basis van een functie-analyse uit 1981, in een aantal 
gevallen niet worden gehaald. Ter vergelijking moge dienen, dat de 
opleiding van het dienstplichtig kader van het Korps mariniers gemiddeld 
twee en een halve maand langer duurt dan bij de Koninklijke landmacht. 
Dit terwijl het Korps mariniers nog steeds het gevecht te voet voert, slechts 
lichte infanteriewapens heeft en geen geavanceerde wapensystemen kent. 
Het is de IGK bekend, dat de geschetste situatie de bevelhebber der 
landstrijdkrachten met grote zorg vervult; zijn staf studeert op maatregelen 
ter verbetering. Ik heb de bewindslieden onder meer geadviseerd te 
overwegen voor specifieke wapens en dienstvakken de diensttijd ten 
behoeve van de opleiding van dienstplichtig kader met twee maanden te 
verlengen. 

- Gebleken is dat dienstplichtigen na het einde van de eerste oefening 
eerst nog 12 maanden werkloos moeten zijn, voordat zij in aanmerking 
kunnen komen voor deelneming aan omscholingsprojecten voor jeugdige 
werklozen onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Dit lijkt onrechtvaardig, omdat hierdoor dienstplichtigen 
in feite zesentwintig maanden hun eigenlijke vak niet kunnen uitoefenen en 
daardoor worden achtergesteld bij jeugdige werklozen die niet in werkelijke 
dienst worden opgeroepen. Voorgesteld wordt inzake deze kwestie een 
advies te vragen aan de Maatschappelijke Raad voor de krijgsmacht en te 
bezien of overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hierin verandering kan brengen. Daarbij zou moeten worden bezien of een 
betere afstemming mogelijk is van de sociale wetgeving op de rechtsposi-
tieregelingen zowel vóór als na de eerste oefening. 

- Een groot deel van het mobilisabele bestand van het Korps mariniers 
is in oorlogstijd bestemd voor de vulling van bewakingsdetachementen 
voor KM-installaties. Dit is een inefficiënt gebruik van dergelijk goed 
opgeleid personeel. Verder is het wenselijk het mobilisatiesysteem van het 
Korps mariniers op doelmatigheid te onderzoeken. 

- Aan de staatssecretaris is verzocht een onderzoek in te stellen naar de 
vermeende rechten op achterstallige soldij van dienstplichtige militairen 
die in Duitse krijgsgevangenschap zijn geweest. 

- In een uitvoerige notitie is de minister in kennis gesteld van een aantal 
grote bezwaren van praktische aard tegen de herziening van het militair 
straf- en tuchtrecht. 

- In een rapportage en in een mondelinge toelichting is de minister 
geattendeerd op enkele zaken die de stemming en de arbeidsvreugde van 
het militair personeel negatief beïnvloeden. Tijdens de werkbezoeken van 
IGK en de IGK stafofficieren blijkt dat een grote afstand is ontstaan tussen 
het gevoerde beleid op centraal niveau en het begrip daarvoor op werkniveau 
bij de krijgsmachtdelen. Het militair personeel ervaart dat, naast de 
negatieve algemene salarismaatregelen, de secundaire arbeidsvoorwaarden 
verslechteren en de emolumenten worden teruggebracht, ondanks zijn 
jarenlange extra inspanning en de toegenomen werklast. Voorts ergert het 
personeel zich aan de verdere toeneming van verlofdagen die niet kunnen 
worden opgenomen. Bovendien stoort men zich aan de vele ingewikkelde 
regelingen, die soms voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Ten slotte zijn 
de gezinsleden, die het ongerief van het veelvuldig van huis zijn en de 
overplaatsingen van het militaire gezinslid mede ondergaan, minder bereid 
de eigen belangen voor het dienstbelang opzij te schuiven. 
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Deze maatregelen zijn in het licht van de noodzaak van bezuinigingen 
nodig. De rechtspositionele regelingen zijn gezien hun vaak ingewikkelde 
opzet echter moeilijk te begrijpen voor degenen die ermee moeten werken. 
Daardoor ontstaat wrevel, te meer omdat men zich door de inhoud van de 
regelingen teleurgesteld voelt. Het personeel is nog steeds bereid zich dag 
en nacht voor de krijgsmacht in te zetten. Wanneer het personeel hiervoor 
echter onvoldoende waardering ondervindt, komt er een moment waarop 
men zich gaat afvragen: «Waar doe ik het voor?». In dit verband wordt 
gewezen op de verwachtingen die bij het personeel zijn gewekt door het 
rapport «Pakketvergelijking». Indien de (te) hooggespannen verwachtingen, 
gewekt door dit rapport niet op enigerlei wijze financieel worden gehono-
reerd, is te verwachten dat daarvan een terugslag op de motivatie van het 
militair personeel zal komen. 

De minister is geadviseerd bij het nemen van maatregelen en het 
uitvaardigen van regelingen rekening te houden met deze verschijnselen, 
die bij een steeds groter deel van het militair personeel optreden. 

- Via een steekproef is het beheer van het onroerend goed van Defensie 
op doelmatigheid onderzocht. Mede gezien de steeds verder stijgende 
kosten - door de onroerend-goedbelasting, het energieverbruik en het 
onderhoud - is de minister geadviseerd hiernaar een nader onderzoek in te 
stellen. Onderzocht zou moeten worden of onrendabele objecten moeten 
worden aangehouden of afgestoten en in welke gevallen een doelmatiger 
gebruik mogelijk is. 

- Ten aanzien van de vliegerproblematiek is de minister het volgende 
gerapporteerd. In de verslagperiode is de IGK hiermee door de comman-
danten van de vliegbases, de vliegers zelfs, het hoofdbestuur van de 
Nederlandse officieren vereniging, alsmede het bestuur van de afdeling 
vliegers van het NOV diverse malen geconfronteerd. De vliegerproblematiek 
is momenteel bij de Koninklijke luchtmacht in behandeling. Enkele knel-
punten zijn, naast het tekort aan ervaren vliegers en de vergrote werklast 
van de nog aanwezige vliegers, de algemene rechtspositionele aspecten 
(onder andere de carrière-gang) en financiële problemen, zoals de kwestie 
van de vliegtoelage. En dreigt een aanzienlijke uitstroom van jachtvliegers 
van wie het eerste contract afloopt (zes jaar na de datum van brevettering). 
De redenen hiervoor zijn verschillend. In de eerste plaats bieden de civiele 
luchtvaartmaatschappijen veel hogere salarissen. Tot voor kort werden 
vacatures bij deze maatschappijen vooral vervuld door reserve-officieren 
vliegers. 

Anderzijds is er onvrede binnen het vliegerkorps over het uitblijven van 
een oplossing voor de problematiek van de vliegtoelage. Al in oktober 1979 
heeft de Navo in een memorandum een aantal problemen van de vliegers 
aanhangig gemaakt. Veel hiervan is of zal binnenkort zijn opgelost. De 
kwestie van de vliegtoelage echter nog niet, aangezien bekend is dat de 
thans voorziene wijzigingen niet de instemming van de vliegers zullen 
krijgen. 

- De redenen die tot vertragingen hebben geleid, worden hier buiten 
beschouwing gelaten. Van meer belang is de aantasting van het vliegers-
potentieel, in het bijzonder van de operationele F-16 squadrons. Dit zal 
ongetwijfeld een negatieve invloed hebben op de operationele inzetbaarheid 
van het primaire wapensysteem van de Koninklijke luchtmacht en nog 
meer op de vliegveiligheid. Zonder twijfel vergt deze zaak de grootst 
mogelijke aandacht. Op korte termijn zullen dan ook het loopbaanbeleid, 
de duur van de contracten, de vliegtoelage en bezoldiging van de vliegers 
aan een herbezinning moeten worden onderworpen, om de operationele 
inzetbaarheid van de Koninklijke luchtmacht op aanvaardbaar peil te 
kunnen houden. 

- Wat de problematiek van de vliegtoelage betreft wordt aanbevolen dat 
in eerste aanleg de Koninklijke luchtmacht stappen onderneemt, opdat dit 
knelpunt op korte termijn op een voor beide partijen aanvaardbare wijze 
kan worden opgelost. 
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In rapportages is gewezen op het gebrek aan reservedelen. Met name bij 
de Koninklijke marine neemt dit toe. Om schepen het vaar- en oefenschema 
te laten uitvoeren is het in verschillende gevallen noodzakelijk onderdelen 
van andere schepen weg te halen. 

Van de Lynx-helikopters zijn drie helikopters permanent incompleet door 
«kannibalisatie». Deze helikopters vergen bovendien (te) veel onderhoud 
als gevolg van storingen en gebreken. 

Cijfermatig overzicht 

Om een vergelijking mogelijk te maken met voorgaande jaarverslagen 
zijn in dit overzicht cijfers over het kalenderjaar 1984 opgenomen. Omdat in 
het vervolg het verslagjaar begint op 1 april, zijn in dit verslag ook de 
cijfers van 1 april 1984 tot 1 april 1985 weergegeven. 

Werkbezoeken Inspecteur-Generaal 

Door de IGK werden de volgende werkbezoeken afgelegd: 

1984 1 april 1984 tot 
1 april 1985 

KM 
KL 
KLu 
KMar 

11 
14 
9 
4 

12 
18 
9 
5 

Totaal 38 44 

Bezoeken aan oefeni ngen: 

1984 1 april 1984 tot 
1 april 1985 

in buiten in buiten 
Ned. Ned. Ned. Ned. 

KM 4 4 4 2 
KL 8 2 8 2 
KLu 2 1 2 1 
KMar 1 - 1 -

Totaal 15 + 7 = 22 15 + 5 = 20 

Eveneens werd een werkbezoek gebracht aan de Directie dienstplichtzaken 
te Kerkrade. 

Het totaal aantal werkbezoeken in 1984 bedraagt: 

38 + 22 + 1 =61 

Over de periode 1 april 1984 tot 1 april 1985 is het aantal werkbezoeken: 
44 + 20 + 1 • 65 

Een aantal werkbezoeken, met name die in het buitenland, omvatte 
meerdere werkdagen, zoals: 

Ned. detachement in Sinaf en Libanon: 7 dagen 
Eskaderreis naar IJsland: 6 dagen 
Korps mariniers in Noorwegen: 4 dagen 
Onderzeebootoefening in Noorse wateren: 3 dagen 
Fregatteneskader in de Oostzee: 3 dagen 
KL-oefening in Duitsland: 3 dagen 
Oefening groep geleide wapens in Duitsland: 3 dagen 
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Voorts werd een groot aantal bezoeken gebracht aan de bewindslieden 
en topfunctionarissen van Defensie alsmede aan de bevelhebbers van de 
krijgsmachtdelen, om een aantal zaken te bespreken. 

Werkbezoeken stafofficieren 

De stafofficieren van de IGK legden veel werkbezoeken af aan de krijgs-
machtdelen. Van elk bezoek werd een schriftelijk verslag gemaakt, waarin 
opgenomen, zo nodig, de te ondernemen acties en de voortgangscontrole 
hierop. 

1984 1 april 1984 tot 
1 april 1985 

KM 
KL 
KLu 

388 
789 
196 

404 (door 2 stafofficieren) 
797 (door 6 stafofficieren) 
197 (door 2 stafofficieren) 

Totaal 1373 1398 

Bezoekers voor een persoonlijk onderhoud met de Inspecteur-Generaal 

De IGK ontving op «De Zwaluwenberg» voor een persoonlijk onderhoud: 

1984 1 april 1984 tot 
1 april 1985 

actief dienende 
militairen 
oud-militairen 
burgerpersoneel 

61 
5 

11 

66 
6 

11 

Totaal 77 83 

Verzoeken om individuele hulpverlening 

De verzoeken kunnen worden onderscheiden naar de volgende catego-
rieën personeel: 

1984 1 april 1984 tot 
1 april 1985 

dienstplichtige 
militairen 82 90 
vrijwillig dienende 
militairen 105 120 
oud-militairen 23 33 
burgerpersoneel 21 29 

Totaal 231 272 

Deze aantallen, verdeeld over de krijgsmachtdelen: 

1984 (1983) 1 april 1984 tot 
1 april 1985 

(1 april 1983 tot 
1 april 1984) 

KM 
KL 
KLu 
Bp 

34 
144 
32 
21 

( 15) 37 
(125) 169 
( 26) 37 
( 20) 29 

( 18) 
(117) 
( 27) 
( 20) 

Totaal 231 (186) 272 (182) 
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Gemeten naar het resultaat van de bemiddelingen, kunnen de volgende 
getallen worden genoteerd over de periode 1 januari 1984 tot 1 april 1985, 
betreffende in totaal 310 verzoeken: 

— gunstig resultaat voor verzoeker 97 
— geen gunstig resultaat voor verzoeker 99 
— doorverwezen naar andere instanties 35 
— nog in behandeling 36 
— informatie verstrekt 43 

Totaal 310 

Ingedeeld naar onderwerp is het volgende overzicht samen te stellen: 
— financiën 4 5 
— carrière-gang 41 
— overplaatsing 32 
— medische en socia Ie aar igelegenheden 2 6 
— dienstplicht 5 4 
— administratieve procedi jres 18 
— huisvesting 5 
— arbeidssatisfactie 9 
— onderscheidingen 4 
— rechtspositie 41 
— pensioenen 6 
— diversen 2 9 

Totaal 3 1 0 

Vergaderingen, besprekingen, lezingen, etc. 

De IGK woonde de volgende vergaderingen bij: 
- vergaderingen van de Defensieraad 
- een Commandanten A-vergadering 
- een vergadering met de voorzitters van belangenverenigingen voor 

militair personeel. 

Besprekingen werden gehouden met: 
- het bestuur van de Landelijke korporaals vereniging 
- het bestuur van de Algemene vereniging van nederlandse militairen 
- driemaal met een delegatie van het hoofdbestuur van de Nederlandse 

officieren vereniging over de vliegerproblematiek 
- vertegenwoordigers van de Directie personeel van de Koninklijke 

marine over het plaatsings- en bevorderingsbeleid voor schepelingen 
- het hoofd van het Projectbureau tankvervanging 
- het hoofd van de Projectgroep systeemontwikkeling voor het meten 

van de operationele inzetbaarheid van schepen 
- de werkgroep keuringsproblematiek 
- de Amerikaanse brigade-generaal Vaught over de taak van de IGK en 

over de vrouw in de krijgsmacht. 

De IGK hield lezingen voor: 
- de luchtmachtstafschool over «Taak en werkwijze IGK» 
- de leden van de Rotary-Rotterdam 

Diversen 

- een lezing bijgewoond van de voorzitter Militair comité voor de 
Maatschappij voor nijverheid en handel 

- 4 maal een symposium bijgewoond 
- ontvangsten gehouden voor: 
• commandanten van de in het jaar 1983 door mij bezochte eenheden/ 

inrichtingen van de krijgsmachtdelen 
• militaire en civiele relaties van de staf-IGK 
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• de senaten van het korps adelborsten van het KIM en van het kadetten-
korps van de KMA en de besturen van de studentenweerbaarheidsvereni-
gingen 

- een interview gegeven voor de: 
• IKON-televisie 
• TROS-radio over het Nederlandse detachement in de Sinaï 
• TROS-radio over de krijgsmacht 
- een bezoek gebracht aan: 
• 32 US Tactical Fighter Squadron te Soesterberg 
• bestuur NOV te Den Haag 

Bij de minister ingediende verslagen en rapporten 

- een jaarverslag over het jaar 1983 
- kwartaalverslagen over 1984 en over het 1e kwartaal van 1985 
- een verslag over het werkbezoek aan het Nederlandse detachement 

van MNF in de Sinaï en het Nederlandse detachement van Unifil in Libanon 
- een brief over de beveiliging van het Marine vliegkamp «Valkenburg» 
- een brief over de vakkennis en de vaardigheden van het dienstplichtig 

kader bij de KL 
- een notitie over het gewijzigde militair straf- en tuchtrecht. 

Gebruik van «De Zwaluwenberg» voor conferenties 

In de verslagperiode werd de accommodatie van «De Zwaluwenberg» ter 
beschikking gesteld voor 27 conferenties met een totaal van 42 conferentie-
dagen en in totaal 508 deelnemers. 
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