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1 
Zou de regering ter nadere informatie kunnen aangeven op welke wijze 

de adviezen e.d. in het beleid worden verwerkt? 

Adviezen van de IGK worden - na overleg met de bewindslieden - door 
de secretaris-generaal overgedragen aan de functionarissen bij de 
centrale organisatie en de krijgsmachtdelen op wier verantwoordelijk-
heidsgebied deze adviezen betrekking hebben. 

Laatstgenoemden rapporteren vervolgens de departementale leiding 
hoe aan de adviezen gevolg is gegeven. Ook de IGK wordt daarover 
ingelicht. Adviezen met meer algemene strekking worden op beleids-
niveau mede betrokken bij de formulering van nieuw beleid, dan wel de 
herformulering van bestaand beleid. 

2 
Mag worden aangenomen dat de regering grote aandacht zal besteden 

aan het gestelde in het verslag met betrekking tot militaire en burgerper-
soneelsaspecten? 

Ja. 

6 en 7 
Wordt in het buitenland de Nederlandse positie binnen zowel de EG als 

in nationaal verband voldoende duidelijk gepresenteerd? 
Zijn in het verband van industriële ontwikkeling en daarmede samen-

hangende samenwerkingsverbanden de contacten over de Atlantische 
Oceaan en met het Verre Oosten niet van wezenlijker betekenis en 
veelbelovender dan die in de Comecon-landen? 

Als gevolg van de verschillen in de aard van de betrekkingen tussen de 
Westeuropese landen en de landen in Oost-Europa is het niet goed 
mogelijk op zich de contacten op economisch gebied met die landen te 
vergelijken met die landen als de Verenigde Staten, Japan en andere 
economisch belangrijke landen in het Verre Oosten. De contacten op 
economisch gebied met de Oosteuropese landen moeten niet alleen 
worden beoordeeld op hun intrinsieke waarde, maar ook in het licht van 
de bijdrage die zij kunnen leveren aan de verbetering van de relaties met 
Oost-Europa. 

8 
De leden van de C.D.A.-fractie zouden gaarne vernemen of Nederland 

in het Navo-overleg reeds, zoals in de memorie van toelichting (blz. 5) 
aangekondigd, de bijzondere aandacht heeft gevraagd voor de bezwaren 
die bestaan tegen nucleaire artillerie. Zo ja, waartoe heeft dit geleid? 

9 
Zijn deze bezwaren ook tot uiting gekomen in de «Nuclear Weapons 

Requirements Study» van Saceur? 

30 
Zijn de aangekondigde studies in het kader van het herstructurerings-

proces van kernwapens in West-Europa reeds voldoende ver gevorderd 
voor beschouwing in een politieke context? Zo neen, wanneer mag dit 
verwacht worden? Is met name de aangekondigde «Nuclear Weapons 
Requirements Study» reeds door Saceur aangeboden? 

De onder meer door Nederland geopperde bezwaren tegen de 
nucleaire artillerie hebben geleid tot een studie van de «High Level 
Group» over de rol van de «Short Range Nuclear Forces (SNF)» in de 
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Navo-strategie. In deze studie, die tijdens de in oktober 1988 gehouden 
bijeenkomst van de «Nuclear Planning Group» aan de ministers werd 
aangeboden, is een verschuiving van systemen met de kortste dracht 
naar systemen met een langere dracht aanbevolen. In zijn «Nuclear 
Weapons Requirements Study» 1988 heeft Saceur met deze gewenste 
verschuiving rekening gehouden. Belangrijk is dat invoering van een 
«Follow-on-to-Lance» met een langere dracht een eenzijdige en wezen-
lijke vermindering van het aantal nucleaire artilleriegranaten mogelijk 
maakt. Politieke besluitvorming over specifieke systemen is nog niet aan 
de orde. 

10 
Kan de minister een gefundeerd antwoord geven op de bij deze leden 

gerezen vraag of het achterwege blijven van duidelijke antwoorden van 
het Navo-bondgenootschap op de vele, diepingrijpende en aanhoudende 
wapenbeheersings- en ontwapeningsinitiatieven door en vanuit het WP 
en het met alle geweld doorzetten van de modernisering van de in 
West-Europa gestationeerde tactisch nucleaire wapensystemen 
inmiddels niet zal leiden danwei reeds heeft geleid tot een nog belang-
rijkere belemmering voor consensus en een nog grotere onderlinge 
verdeeldheid als ooit te voren? 

In tegenstelling tot de in de vraag opgenomen suggestie heeft het 
Westen in de loop der jaren voorstellen ingediend in alle fora waar 
tussen Oost en West wordt onderhandeld over kwesties van vrede en 
veiligheid. Aan de totstandkoming van het INF-verdrag en de Stockholm-
overeenkomst lagen Westelijke voorstellen ten grondslag. Onlangs 
hebben de Navo-landen verstrekkende voorstellen ingediend in de 
CSE-onderhandelingen te Wenen. Tenslotte heeft het Westen in het 
«Comprehensive Concept of Arms Control and Disarmament», dat op de 
Top van 29 en 30 mei jl. is aanvaard, zijn voorstellen op het gehele 
terrein van wapenbeheersing en wapenvermindering in onderlinge 
samenhang gepresenteerd. 

11 
Zouden de bewindslieden van de hierbij meest betrokken ministeries 

van Buitenlandse Zaken en Defensie willen uiteenzetten of - en zo ja, 
waarom - zij hun opvattingen en hun daarop gebaseerde beleidsvoor-
nemens terzake van die modernisering handhaven, zoals zij die naar 
voren hebben gebracht tijdens de gedachtenwisselingen hierover met de 
Tweede Kamer op 2 maart jl.? 

12 
Zouden die bewindslieden daarbij de opvattingen willen betrekken van 

de leden van de P.v.d.A. fractie, dat in de voor ons liggende jaren 
moeilijk het traditioneel binnen de Navo opgevoerde argument voor het 
aanhouden van op het grondgebied van West-Europa gestationeerde 
tactisch-nucleaire systemen zal kunnen worden volgehouden, namelijk 
dat die systemen en hun modernisering noodzakelijk zijn en blijven als 
tegenwicht voor de door de Navo vooronderstelde overmacht in de 
conventionele gevechtskracht van de USSR c.q. het WP in Centraal 
Europa. 

13 
Zouden de ministers daarbij tevens willen betrekken dat die leden hun 

mening niet alleen baseren op de vergaande eenzijdige en voorbe-
houdsloze reducties in actief dienend personeel, ontbinding van militaire 
eenheden en het buiten dienst stellen en/of verschrotten van grote 
hoeveelheden bewapeningsmaterieel (zoals de USSR en de overige 
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WP-landen die voor de komende twee jaren hebben bekend gemaakt en 
waarmee intussen ook reeds een aanvang schijnt te zijn gemaakt) doch 
mede baseren op de vele in hun ogen serieus bedoelde voorstellen, 
wensen en intenties tot uiting gebracht door partij- en regeringsleiders 
uit de WP-landen om tot een verdere snelle en wederzijdse vermindering 
te geraken van het offensieve militaire potentieel van de beide bondge-
nootschappen? 

De instandhouding van een toereikend SNF-vermogen, dat aan de 
eisen van de tijd voldoet, is een onmisbaar onderdeel van het militaire 
vermogen van het bondgenootschap. De behoefte aan deze wapens is 
niet in de eerste plaats afhankelijk van conventionele onevenwichtig-
heden. Het benodigde niveau is afhankelijk van de dreiging op zowel 
conventioneel als nucleair gebied waarmee het bondgenootschap wordt 
geconfronteerd. Zoals ook vastgelegd in het Comprehensive Concept dat 
op 30 mei jongstleden door de Navo-top is aanvaard, is de voornaamste 
rol van de kernwapens van het bondgenootschap in Europa - met 
inbegrip van nucleaire grondgebonden raketsystemen - te verzekeren dat 
zich geen omstandigheden kunnen voordoen waarbij een potentiële 
agressor voorbij kan gaan aan het vooruitzicht van een nucleair antwoord 
op een militair optreden. Deze wapens leveren zo een wezenlijke bijdrage 
aan de afschrikking en zijn daarom in de huidige omstandigheden en 
voor de voorzienbare toekomst onontbeerlijk. 

14 
Zouden de bewindslieden nader willen ingaan op de inhoud van dat 

communiqué, de daarbij behorende verklaring en het vergezellende 
appèl? 

In het ter gelegenheid van de Navo-Top gepubliceerde «Compre-
hensive Concept» heeft de Navo ook over de in het communiqué 
genoemde onderwerpen een standpunt ingenomen. / 

, 5 
Kan de minister bevestigen, en zo dat niet het geval is de juiste 

gegevens daaromtrent verstrekken, of de door de leden van de 
P.v.d. A-fractie uit open bronnen verzamelde informatie juist is dat alleen 
al door de vanuit het WP aangekondigde voorbehoudsloze eenzijdige 
verminderingen het militair potentieel van het WP de komende twee jaar 
zal afnemen met: 

- ruim 556 000 militairen; 
- ruim 12 700 tanks 
- duizenden gepantserde voertuigen; 
- ruim duizend gevechtsvliegtuigen; 
- ruim 10 000 artillerie systemen; 
- grote aantallen andere wapens en uitrustingsstukken? 

De in de vraag genoemde cijfers stemmen voor een belangrijk deel 
overeen met de door het Warschaupact verstrekte gegevens. Bij de 
personeelsreducties gaat het ook om een vermindering van Sovjet-
troepen in het Oosten en Zuiden van de USSR met 260 000 man. Alle 
andere cijfers hebben betrekking op het gebied ten westen van de Oeral. 
Officiële cijfers van het Warschaupact duiden echter niet op een vermin-
dering met duizenden gepantserde voertuigen, zoals in de vraag wordt 
gesuggereerd, maar op een reductie met ruim 1000 pantserpersoneels-
voertuigen door enige landen van het Warschaupact. De aangekondigde 
reorganisatie van vooral de resterende Sovjet-eenheden kan zelfs leiden 
tot een toename van sommige wapensystemen, zoals anti-tank en lucht-
verdedigingssystemen. Met de verminderingen is overigens pas onlangs 
begonnen. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 X, nr. 185b 4 



16 
Zou de minister willen aangeven of en in hoeverre de berichten uit de 

nationale en internationale media op waarheid berusten, dat - mede door 
die eenzijdige ontwapenings/wapenbeheersingsmaatregelen - het totaal 
van alle defensiebegrotingen van de WP-bondgenoten voor de komende 
jaren gaat dalen met ruim 13 procent, waarbij de USSR zijn budget voor 
de strijdkrachten met 14 procent en voor de produktie van wapens en 
militaire technologie met 19,5 procent vermindert/' 

De Sovjet-Unie en andere landen van het Warschaupact hebben 
inderdaad aangekondigd dat de defensiebegrotingen van deze landen in 
de jaren 1989/1990 met de in de vraag genoemde percentages zullen 
worden verlaagd. Over de werkelijke betekenis van de bekend gemaakte 
uitgavenreducties bestaat nogal wat onzekerheid als gevolg van het 
gebrek aan betrouwbare, officiële gegevens over de juiste omvang van 
de defensie-inspanning van de landen van het Warschaupact. 

19 
Vervolgens zouden de leden van de P.v.d.A.-fractie gaarne van de 

minister vernemen of - en zo ja, welke - andere maatregelen en/of 
voornemens van voornoemde bondgenoten hem bekend zijn die een 
afzwakking tot gevolg zullen hebben van hun defensie-inspanning. 

20 
Hoe is de laatste bij de minister bekende situatie in dat opzicht bij de 

overige bondgenoten zoals bij Het Verenigd Koninkrijk, de BRD, Canada, 
Noorwegen, Portugal, Frankrijk en Spanje? 

72 
Tenslotte vroeg het hier aan het woord zijnde lid welke landen binnen 

de Navo, zoals Nederland, besloten hebben tot een lagere reële groei van 
de defensie-uitgaven. 

Zoals bekend rapporteren de Navo-lidstaten jaarlijks in het kader van 
de Defensie Planning Questionaire omtrent hun defensie-uitgaven. Voor 
een recent overzicht van de groeicijfers wordt verwezen naar het 
antwoord op vraag 15, kamerstuk II, 20 800 hfdst. X, nr. 19. Momenteel 
worden in alle landen voorbereidingen getroffen voor de rapportage over 
de begroting voor 1989; de resultaten zullen pas komend najaar bekend 
zijn. Informatie over de groeivooruitzichten van de andere lidstaten voor 
1990 is nog niet voorhanden. Wel is uit persberichten duidelijk geworden 
dat binnen de Navo een aantal landen voornemens is het defensiebudget 
te verminderen. Daarbij gaat het onder andere om de Verenigde Staten, 
Canada, Denemarken en België. 

21 
Deze leden zouden ook gaarne van de bewindslieden van Defensie en 

Buitenlandse Zaken vernemen, hoe en met welke argumentatie zij de 
uitspraken beoordelen van een aantal op het terrein van defensie-aange-
legenheden en veiligheidsbeleid zeer goed ingevoerde West-Europese en 
Amerikaanse parlementariërs (tijdens recente bijeenkomsten in Brussel, 
Den Haag en elders) dat het Navo-bondgenootschap met aanzienlijk 
dieper ingrijpende en meer evenwichtige conventionele ontwapenings-
en wapenbeheersingsvoorstellen dient te komen dan de voorgestelde, 
volgens die parlementariërs aanzienlijk tekortschietende, reductie van 5 
tot 10 procent onder het huidige niveau. 
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22 
De hier aan het woord zijnde leden zouden gaarne van de ministers 

vernemen of hen bekend is of, en zo ja, welke ministers van Defensie 
en/of Buitenlandse Zaken uit landen van het Navo-bondgenootschap een 
soortgelijke opvatting zijn toegedaan en welke Navo-bondgenoten 
geneigd danwei bereid zijn om toe te geven aan de wensen van het WP 
ook de sterkte aan gevechtsvliegtuigen te gaan betrekken bij de ontwa-
penings/wapenbeheersings-besprekingen tussen de Navo en het WP. 

Het Westen heeft verstrekkende voorstellen ingediend in de onderhan-
delingen over conventionele stabiliteit in Europa (CFE). Deze bieden een 
goede basis voor een spoedig, substantieel resultaat, vooral omdat uit de 
inmiddels door het Warschaupact gegeven specificaties van zijn onder-
handelingsvoorstellen blijkt dat deze de Westelijke voorstellen dicht 
naderen. Tijdens de Navo-top van 29 en 30 mei j l . hebben de bondge-
noten bovendien besloten de landen van het Warschaupact voor te 
stellen wederzijdse plafonds voor helikopters en te land geplaatste 
gevechtsvliegtuigen overeen te komen op een niveau dat 15% lager ligt 
dan het nu bestaande Navo-bestand. De terug te trekken helikopters en 
vliegtuigen dienen te worden vernietigd. 

23 
Die leden vroegen voorts of de ministers het persbericht konden 

bevestigen dat de minister van Buitenlandse Zaken van de BRD, de heer 
Genscher, uitspraken heeft gedaan in de trant van: «Het wordt hoog tijd 
dat de Navopartners iets van hun wantrouwen jegens de Russen laten 
varen. Het Navo-bondgenootschap kan de initiatieven van Gorbatsjov 
niet langer afdoen met de opmerking dat op de woorden ook daden 
moeten volgen. Het staat buiten kijf dat de Sovjet-Unie serieus streeft 
naar wapenbeheersing en ontwapening.» 

24 
Hoe staan zij tegenover die uitspraak en zijn zij bereid die uitspraak te 

ondersteunen? 

De regering deelt de mening van minister Genscher dat er zich veelbe-
lovende mogelijkheden voor wapenbeheersing en voor een algehele 
verbetering van de betrekkingen tussen Oost en West voordoen. Zoals 
blijkt uit de verklaring die is uitgegeven naar aanleiding van de Navo-top 
van 29 en 30 mei j l . en het bij die gelegenheid eveneens gepubliceerde 
«Comprehensive Concept» speelt het Westen actief en op een breed 
front in op de mogelijkheden die zich voordoen om te komen tot een 
verdergaande verbetering van de Oost-West verhoudingen. 

28 
Is de betekenis van de uitdrukking «toereikende defensie» in de 

Troonrede gelijk aan de vermoedelijke betekenis van deze uitdrukking in 
Sovjet-publicaties zoals door de regering is verwoord in bovengenoemd 
antwoord aan de Tweede Kamer? 

Onder «toereikende Defensie» (Adequate Defence) wordt in de Navo 
verstaan een geheel van nucleaire en conventionele middelen nodig voor 
een geloofwaardige afschrikking. Het scala van deze middelen moet 
«toereikend» zijn om oorlog te voorkomen en, mocht een gewapend 
conflict toch uitbreken, om een aanval af te slaan en de integriteit van 
het Navo-grondgebied te herstellen. In de Sovjet-Unie wordt sinds enige 
tijd ook over «toereikende Defensie» gesproken, maar in de betekenis 
van «Defence Sufficiency», ook wel «Reasonable Sufficiency» genoemd. 
Volgens de Sovjet-bronnen houdt dit beginsel in dat strijdkrachten alleen 
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nog voor defensieve operaties geschikt mogen zijn, met inbegrip van 
contra-offensieve acties. In die nieuwe opvatting over de strijdkrachten 
beschikken de Sovjet-Unie en haar bondgenoten nog immer over een 
groot offensief vermogen. Er is nog geen sprake van vergelijkbare 
capaciteiten van beide bondgenootschappen. 

29 
Waarom heeft de regering juist in de Troonrede de voorkeur gegeven 

aan de vage, vooral door de Sovjets gebruikte uitdrukking «toereikende 
defensie» boven een gangbare uitdrukking in de geest van «minimum 
defensievereisten», waarin de bedoeling van verdediging «met zo min 
mogelijk wapens» duidelijk tot uitdrukking komt? 

«Toereikende Defensie» (Adequate Defence) is binnen de Navo een 
vaststaand begrip om de minimale hoeveelheid van militaire middelen 
aan te duiden die noodzakelijk wordt geacht voor een geloofwaardige 
afschrikking. Met «minimum defensievereisten» wordt hetzelfde bedoeld. 

30 
Zijn de aangekondigde studies in het kader van het herstructurerings-

proces van kernwapens in West-Europa reeds voldoende ver gevorderd 
voor beschouwing in een politieke context? Zo neen, wanneer mag dit 
verwacht worden? Is met name de aangekondigde «Nuclear Weapons 
Requirements Study» reeds door Saceur aangeboden? 

Zie het antwoord op vraag 8. 

31 
Hoe is de voortgang bij het opstellen van het «comprehensive concept 

for arms control and disarmament»? 

32 
Wat zijn thans de verwachtingen betreffende het moment van gereed-

komen? 

33 
Op welke wijze zal dit concept in de nationale parlementen aan de 

orde worden gesteld? 

Het «Comprehensive Concept of Arms Control and Disarmament» is na 
afloop van de Navo-Top van 29 mei en 30 mei j l . gepubliceerd en is de 
Kamer toegezonden. 

34 
Vervolgens stelden de hier aan het woord zijnde leden de vraag 

waarop wordt gedoeld in de memorie van toelichting (blz. 10) met de 
passage « door.. de Bondsrepubliek Duitsland bepleite verschuiving 
..» in de paragraaf over vergroting van het bereik van de kernwapens 
voor de zeer korte afstand. 

35 
In de BRD bestaan toch juist veel bezwaren tegen de inzet van alle 

nucleaire wapens met een bereik onder de 500 km tegen doelen op 
niet-Sovjet-grondgebied? 

65 
Is de regering bereid bij de NAVO-top in mei af te zien van steun voor 

een intentieverklaring over de noodzaak van «modernisering» van 
kernwapens voor de korte afstand, met name voor «modernisering» van 
de La nee? 
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In het kader van het door de Navo-Top aanvaarde «Comprehensive 
Concept of Arms Control and Disarmament» hebben de bondgenoten 
zich ook uitgesproken over het vraagstuk van de SNF-systemen. 

36 
Blijkt dit niet eveneens uit het Reuter-bericht uit Brussel van 22 maart 

j.l. (zie b.v. Trouw van 23 maart j.l. betreffende de onenigheid over de 
inzet van korte-afstand kernwapens tijdens de oefening Wintex-Cimex)? 

37 
Heeft Turkije zich al eerder in bondgenootschappelijk verband verzet 

tegen de inzet van deze wapens? 

94 
Zijn de resultaten van de oefening Wintex negatief? 

95 
Hoe wordt verbetering nagestreefd? 

De Navo-oefening Wintex-Cimex is een tweejaarlijkse oefening zonder 
inzet van strijdkrachten, voor het testen van procedures in het kader van 
crisisbeheersing. Uit deze oefening kunnen dan ook geen conclusies 
worden getrokken met betrekking tot de inzet van wapens. Over het 
verloop van deze oefeningen en de opstelling van deelnemende landen 
kunnen vanwege de classificatie geen gegevens worden verstrekt. 

38 
Wie bewaakt voor de regering thans in principe de veiligheids-

aspecten? 

39 
Is de minister van Defensie betrokken geweest bij de voorbereiding 

van de Cocom vergadering in de week van 10 april 1989 over de 
beperking van de lijst? 

De voorbereiding en uitvoering van door Nederland in te nemen stand-
punten geschiedt door de Staatssecretaris van Economische Zaken in 
overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie. 

40 
Wat heeft de vergadering op dit punt bereikt? 

Tijdens de vergadering is op dit punt nog geen substantiële 
vooruitgang geboekt. Er werd kennis genomen van de werkzaamheden 
die tot dusver binnen de Cocom zijn verricht. Een meerderheid van de 
Cocom-lidstaten heeft de wens uitgesproken meer aandacht aan het 
zogenaamde «Streamlining Proces» te geven om binnen afzienbare 
termijn tot resultaten te komen. 

41 
Zijn er landen die zich verzetten tegen beperking van de Cocom-lijst? 

Zo ja, op welke gronden? 

Bij het beperken van de Cocom-lijst zijn onder andere de volgende 
elementen relevant: 

- militair-strategische criteria; 
- de vraag of de goederen in kwestie beschikbaar zijn vanuit andere, 

niet-Cocom- landen; 
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- de vraag of de goederen worden geproduceerd in de onder Cocom 
verboden bestemmingen. 

Over het belang dat aan deze factoren moet worden gehecht bestaat 
binnen de Cocom verschil van opvatting. 

42 
Is het gelukt een datum vast te stel/en voor de volgende «high-level» 

Cocom-vergadering op sub-ministerieel niveau? 

Ja, er is een volgende bijeenkomst van de High Level Meeting vastge-
steld voor komend najaar. 

43 
Wie gaat daar voor Nederland naar toe? 

De Nederlandse delegatie naar de High Level Meeting staat onder 
leiding van de directeur-generaal voor de Buitenlandse Economische 
Betrekkingen van het ministerie van Economische Zaken en bestaat 
voorts uit vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken 
en van Defensie. 

44 
Welke aspecten van het veiligheidsbeleid staan voor deze vergadering 

op de agenda? 

Het is nog niet bekend welke onderwerpen ter vergadering zullen 
worden besproken. 

45 
Wordt de minister van Defensie ook betrokken bij de voorbereiding van 

deze vergadering? (Zie ook de Financial Times van 4 april jl.) 

Ja, zie ook de antwoorden op de vragen 38 en 43. 

46 
De leden van de V. V.D.-fractie stelden de vraag of- indien de 

uitbreiding van de WP-strijdkrachten gewijzigd zou worden in een 
reductie - dat dan eveneens een stopzetten van het moderniserings-
proces zou betekenen. 

47 
Welke aanwijzingen bestaan hiervoor? 

48 
Bestaat de mogelijkheid eigenlijk wel een moderniseringsproces te 

temporiseren? 

Alle landen van het Warschaupact, met uitzondering van Roemenië, 
hebben eenzijdige reducties van hun strijdkrachten aangekondigd. De 
reducties betekenen geen stopzetting van het moderniseringsproces. 
Reorganisaties, herstructurering en modernisering gaan - zeker in het 
geval van de Sovjet-strijdkrachten - hand in hand en leiden tot vergroting 
van de doelmatigheid en doeltreffendheid. 

Het is overigens nog niet bekend hoe de precieze structuur van de 
overblijvende strijdkrachten er zal komen uit te zien. 
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49 
Voorts stelden deze leden de vraag aan welke herstructurering van de 

Navo-verdediging eventueel wordt gedacht. 

In de bestaande situatie van sterk onevenwichtige conventionele 
krachtsverhoudingen moet de bestaande vormgeving van de Navo-strijd-
krachten in Centraal-Europa worden gehandhaafd. Verandering daarin zal 
pas mogelijk zijn nadat een conventioneel evenwicht op lagere niveaus 
tot stand is gekomen. In dat geval zal het Warschaupact niet meer 
beschikken over het vermogen voor een gebiedsveroverend offensief. 
Eventuele toekomstige aanpassingen in de structuur van de 
Navo-verdediging in Centraal-Europa kunnen daardoor niet eerder 
worden bezien dan nadat de reducties zijn verwezenlijkt. Die reducties 
zullen vooral afhangen van de in de Weense onderhandelingen over 
conventionele strijdkrachten in Europa (CFE) overeen te komen plafonds 
voor de resterende strijdkrachten. 

50 
Kunnen de bewindslieden er mee instemmen, dat een dergelijke 

aandacht nimmer uitsluitend op dat front mag gericht zijn en dat 
verwaarlozing van de flanken desastreus kan zijn, juist omdat daar toch 
al moeilijk verdedigbare en soms weinig coherente situaties bestaan? 

Ja. Ter verdediging van de noordflank draagt Nederland dan ook bij 
aan de Ace Mobile Forces (Land) met een bataljon en een vuursteun-
eenheid mariniers, met een eenheid mariniers ten behoeve van de UK/NL 
Amphibious Force en aan de Ace Mobile Forces (Air) met een squadron 
jachtvliegtuigen. 

53 
Op welke termijn zijn resultaten van DTC-LTBP-integratie te 

verwachten? 

Volledige integratie van het Lange Termijn Behoefte Plan (LTBP) en het 
Defensie Technologie Concept (DTC) vergt zodanige veranderingen dat 
daarmee veel tijd is gemoeid. De integratie verloopt daarom geleidelijk 
en zal naar verwachting over ongeveer vier jaar zijn afgerond. 

54 
Welke financiële middelen worden op welke termijn voor de weg van R 

en D tot operationaliteit gereserveerd? 

De defensie-uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling worden gedeel-
telijk zichtbaar gemaakt onder artikel 01.15 «Ontwikkeling nieuw defen-
siematerieel». Het gaat daarbij om de volgende projecten: 

- ontwikkelingsprojecten die uit hoofde van de Codema-regeling in 
samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de industrie 
tot stand komen. Per jaar wordt daarvoor 12 miljoen gulden gereser-
veerd; 

- technologieprojecten die op grond van het Defensie Technologie 
Concept worden ontwikkeld. Ook dat gebeurt in samenwerking met 
Economische Zaken en met de industrie. In 1989 is daarvoor 13 miljoen 
gulden gereserveerd, in 1990 15 miljoen, in 1991 17,5 miljoen en met 
ingang van 1992 jaarlijks 20 miljoen; 

- deelneming aan ruimtevaartprogramma's. In 1989 gaat het daarbij 
om 4 miljoen gulden en in 1990 en volgende jaren om 6 miljoen gulden 
per jaar. 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 X, nr. 185b 10 



Daarnaast wordt veel ontwikkelingswerk uitgevoerd in het verband van 
materieelaanschaffingsprogramma's. De daarmee samenhangende 
uitgaven maken deel uit van de voor deze programma's beschikbare 
gelden. 

Defensie draagt verder bij aan onderzoek en ontwikkeling door subsi-
diëring van enkele instellingen. De grootste post is een jaarlijkse bijdrage 
voor HDO/TNO van rond 94 miljoen gulden in 1989, oplopend tot 
ongeveer 102 miljoen in 1998. Ook wordt een bijdrage gegeven aan het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) van ongeveer 225 
duizend gulden per jaar. Beide posten worden verantwoord onder artikel 
01.04 (Subsidies en Bijdragen). 

Ook reserveren de krijgsmachtdelen in hun plannen geld voor 
onderzoek en ontwikkeling, waaronder ongeveer 7,5 miljoen gulden voor 
het NLR en het Marin. 

De weerslag van al deze inspanningen is terug te vinden in de materi-
eelaanschaffingsplannen van de krijgsmacht. 

55 
Is de veronderstelling gefundeerd dat in ieder geval beide superpowers 

onder vrijwel alle weersomstandigheden voortdurend over volledige 
informatie beschikken terzake van militaire infrastructuur en opstellingen, 
c.q. bewegingen. 

56 
Betekent zulks dat de USA steeds op de hoogte kan zijn van troepen 

en concentraties te land en dat de USSR over dezelfde mogelijkheden 
ter zee beschikt? 

57 
Volgt daaruit, dat de USSR in ieder geval alle Noord-Amerikaanse 

vlooteenheden en oppervlakteschepen permanent kan volgen en in geval 
van oorlog direct kan uitschakelen? 

58 
Wat betekent die consequentie voor de «Unes of communication» en 

een eventuele Europese oorlogssituatie? 

Het gebruik van verkenningssatellieten voor het waarnemen van zowel 
militaire opstellingen als bewegingen is beperkt. Gezien het geringe 
aantal van zulke satellieten is het niet mogelijk op korte termijn elke 
gewenste locatie waar te nemen. Ook zijn satellieten erg kwetsbaar en is 
waarneming met satellieten dus niet onder alle omstandigheden gewaar-
borgd. Daarnaast spelen de weersomstandigheden bij waarneming een 
rol: niet alle waarnemingssatellieten kunnen door het wolkendek heen 
kijken. 

De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, evenals veel andere landen, 
beschikken ook over andere mogelijkheden de bewegingen van eikaars 
strijdkrachten, met name zeestrijdkrachten te volgen. Hierbij kan worden 
gedacht aan verkenningsvliegtuigen, radar en dergelijke. 

59 
Hoe afhankelijk is, c.q. wordt, de bevelvoering van «onze» krijgsmacht-

delen van satellieten? 

60 
Heeft de Europese Navo-poot die dreiging al voldoende erkend en tot 

welke gevolgtrekkingen is het bondgenootschap op grond daarvan 
gekomen? 
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De behoefte aan satellietgegevens is voor onze krijgsmacht zeer 
beperkt. Op bescheiden schaal maakt Defensie voor de analyse van de 
krachtsverhoudingen al gebruik van gegevens van (commerciële) 
waarnemingssatellieten en van satellietgegevens die in bondgenoot-
schappelijk verband ter beschikking komen. Zie hiervoor ook het rapport 
«Nederland en een Europese waarnemingssatelliet» (Kamerstukken II, 
20 847, nr. 1). Binnen de Westeuropese-Unie wordt momenteel onder-
zocht of de behoefte van de WEU-landen aan dit soort gegevens zal 
toenemen. 

61 
Kan in de bovengeschetste context het gegeven, dat beide super-

powers evenzeer over satellieten beschikken, als een stabiliserend 
element in de verhoudingen worden gekenmerkt? 

Waarnemingssatellieten kunnen een wezenlijke rol spelen bij de 
beheersing van crises. Zij dragen bij aan een beter en tijdiger inzicht in 
het handelen van de tegenstander. In dat opzicht vervullen waarnemings-
satellieten een stabiliserende functie. 

Waarnemingssatellieten kunnen echter ook worden gebruikt om de 
beschikbare militaire middelen beter aan te wenden. Het gaat daarbij om 
de bepaling van de positie van de troepen van de tegenstander en verbe-
tering van de nauwkeurigheid van de daarop te richten inzetmiddelen. In 
dat verband kan sprake zijn van een destabiliserende functie van waar-
nemingssatellieten. 

62 
Welk bewijsmateriaal is er voor de stelling dat een situatie van 40 jaar 

niet-oorlog in Europa te danken is aan de Navo? 

De Sovjet-Unie beschikt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog 
over een militair, offensief georiënteerd, vermogen dat ver uitstijgt boven 
haar defensieve behoeften en haar in staat stelt tot een verrassings-
aanval. De bondgenootschappelijke samenwerking en in het bijzonder de 
betrokkenheid van de Verenigde Staten daarbij neutraliseren de dreiging 
die van dit vermogen van de Sovjet-Unie uitgaat. De op oorlogvoor-
koming gerichte afschrikkingsstrategie van de Navo maakt voor een 
potentiële agressor duidelijk dat aan het gebruik van geweld tegen een of 
meer landen van de Navo onaanvaardbare risico's zijn verbonden. Zonder 
het bondgenootschap zou daarvan veel minder of wellicht zelfs in het 
geheel geen sprake zijn en zou het gebruik van het militaire overwicht 
van de Sovjet-Unie voor politieke of zelfs militaire doelstellingen veel 
waarschijnlijker zijn geweest. 

63 
Waarop baseren de bewindslieden deze bewering aangezien de 

flexibele response strategie met zijn recente FOFA loot, offensieve 
capaciteit niet ontzegd kan worden? 

De bondgenootschappelijke strijdkrachten zijn niet opgeleid, niet 
uitgerust en niet in voldoende mate paraat voor een offensieve strategie. 
Met nieuwe systemen voor «Fofa» (Follow on Forces Attack) zal dat niet 
veranderen. Het zijn middelen tegen aanvallende strijdkrachten, waarmee 
geen grondgebied kan worden ingenomen. Bij Fofa gaat het uitsluitend 
om doorbraken door de tegenstander in de voorste verdedigingslijn te 
voorkomen. Daarom past Fofa in het defensieve conceptvan de bondge-
nootschappelijke strategie. 
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64 
Is de regering nog steeds van mening dat de sluipende «moderni-

sering» van de La nee en de bewapening van de F16 geen compensatie is 
voor de niet geplaatste kruisraketten als gevolg van het INF-akkoord? 

In oktober 1983, dus lang voordat het INF-verdrag een feit werd, 
hebben de ministers van Defensie van de Navo besloten het aantal in 
Europa opgeslagen kernladingen met 1400 te verminderen en de 
overblijvende kernwapens te verbeteren. Het gaat daarbij onder andere 
om het invoeren van een opvolger van de verouderde Lance en het 
vervangen van een deel van de nucleaire vliegtuigbommen door 
stand-off wapens. 

Het INF-verdrag heeft uitsluitend betrekking op te land geplaatste 
middellange-afstandsystemen met een bereik tussen de 500 en 5500 
kilometer. Vervanging van de Lance door een opvolger met een bereik 
van minder dan 500 kilometer en invoering van stand-off wapens zijn 
dan ook niet in strijd met de bepalingen van het INF-verdrag en dienen 
ook niet ter compensatie van de onder dat verdrag overeengekomen 
verminderingen. 

65 
Is de regering bereid bij de NAVO-top in mei af te zien van steun voor 

een intentieverklaring over de noodzaak van «modernisering» van 
kernwapens voor de korte afstand, met name voor «modernisering» van 
de Lance? 

Zie het antwoord op vraag 34. 

66 
Wat is het oordeel van de regering over dit advies? 

67 
Heeft de Navo al ean initiatief genomen om thetisch in te spelen op de 

voorstellen van Gorbatsjov? 

Over de voorstellen die de voormalige Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Kissinger voor ogen staan bestaat onduidelijkheid. 
De opstelling van het Westen tegenover de ontwikkelingen in 
Oost-Europa is nader uitgewerkt in de verklaring van de Top en het 
«Comprehensive Concept». 

68 
Hebben deze besprekingen inmiddels resultaat opgeleverd? 

De Spaanse regering onderschrijft onvoorwaardelijk het Weu-Platform 
inzake Europese veiligheidsbelangen en andere daarop betrekking 
hebbende verklaringen en heeft toegezegd volledig te willen meewerken 
aan de tenuitvoerlegging van het daarin gestelde. De Spaanse regering 
heeft te kennen gegeven dat zulks niet in strijd is met de uitkomst van 
het referendum van maart 1986 waarbij Spanje zich uitsprak voor voort-
zetting van het Navo-lidmaatschap. Inmiddels is het protocol getekend 
dat de toetreding regelt van Spanje tot de Westeuropese Unie. 

69 
Vervolgens stelde dit lid de vraag of een overzicht kan worden 

verstrekt waaruit het grote overwicht in de bewapening van Oost-Europa 
blijkt, zoals in de Memorie van Toelichting wordt gesteld. 
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70 
Kunnen de gegevens daaruit worden verstrekt? 

71 
Is de regering bereid op de inhoud van het artikel en de daarbij gehan-

teerde cijfers te reageren? 

In november 1988 hebben de landen van de Navo een brochure uitge-
geven onder de titel «Conventional Forces in Europe: The Facts». De 
Nederlandstalige versie van deze brochure is op 25 november 1988 
toegezonden aan de Staten-Generaal. De brochure verschaft gegevens 
waaruit het overwicht van de landen van het Warschaupact op de Navo 
in de belangrijkste categorieën conventionele wapensystemen in Europa 
blijkt. Op 30 januari 1989 heeft het Comité van de ministers van 
Defensie van het Warschaupact een publicatie uitgegeven onder de titel 
«Warsaw Treaty Organization and North Atlantic Treaty Organization: 
Correlation of Forces in Europe» (uitgegeven door Novesti Press Agency 
Publishing House, Moscow, 1989). In de publicatie geeft het 
Warschaupact toe over aanzienlijk meer tanks, artillerie en pantserinfan-
terievoertuigen te beschikken. De brochure verstrekt overigens ook 
gegevens over andere wapensystemen en tracht vooral een numeriek 
overwicht van de Navo ter zee aan te tonen in de categorie grote opper-
vlakteschepen. De publicatie van «een Defensie-analyticus van de 
Bradford Universiteit» is niet bekend. 

72 
Tenslotte vroeg het hier aan het woord zijnde lid welke landen binnen 

de Navo, zoals Nederland, besloten hebben tot een lagere reële groei van 
de defensie-uitgaven. 

Zie het antwoord op vraag 19. 

76 
Is het mogelijk een dergelijke cijferreeks te verstrekken, zo mogelijk 

voorzien van een kort commentaar daarop? 

77 
Is het vervolgens mogelijk een dergelijke cijferreeks op te nemen in 

eerdergenoemde financiële kerngegevens (bijvoorbeeld in hoofdstuk VI, 
zie ook blz. 23 van de Memorie van Toelichting op de Defensiebe-
groting)? 

Op bladzijde 23 van de memorie van toelichting bij de defensiebe-
groting voor 1989 (kamerstuk II, 1988-1989, 20 800, nr. 2) is aange-
geven op welke wijze de reële groei van het defensiebudget wordt 
bepaald. Deze berekeningswijze komt er op neer dat een aantal voor de 
groeiberekening niet relevante uitgaven van het totale begrotingsbedrag 
wordt uitgezonderd. De zo berekende bedragen lenen zich goed voor een 
vergelijking tussen opeenvolgende jaren. De bepaling van een cijferreeks 
waarin de afwijking van de groeicijfers van het regeerakkoord voor 
Defensie wordt gerelateerd aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven als 
geheel wordt vooral bemoeilijkt door de verschillen in prijspeilen. Het ligt 
niet in de bedoeling de becijferingen voor Defensie in het licht van het 
totaal van de rijksuitgaven, zoals weergegeven op bladzijde 30 van de 
kerngegevens, uit te breiden. In bedoeld overzicht wordt het nominale 
begrotingsbedrag uitgedrukt in een percentage van het totaal van de 
rijksuitgaven. 
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79 
Welke organisatorische maatregelen zijn genomen om de minister van 

Defensie/Chef Defensiestaf te ondersteunen in hun toegenomen taak 
terzake? 

Tijdens het mondeling overleg van de vaste Commissie voor Defensie 
van de Tweede Kamer op 3 november 1988 (Kamerstuk 20 800 
hoofdstuk X, nr. 33 van 15 februari 1989) is uiteengezet welke de proce-
dures zijn bij de besluitvorming over de op te stellen defensieplannen. 
Om dit planningsproces uit te kunnen voeren, is de Defensiestaf gereor-
ganiseerd en zal die staf met vijf personen worden uitgebreid. 

83 
Alhoewel zoals hierboven verwoord, de leden van de C.D.A.-fractie 

erkennen en billijken, dat in de gegeven financiële omstandigheden het 
stellen van prioriteiten noodzakelijk is, vroegen zij zich wel af of het 
afstoten van de luchtverkenningstaken (F 16) - mede gezien de oorlogs-
taken van I Ik - uiteindelijk niet leidt tot een te grote afhankelijkheid van 
de USAF of andere luchtmachten. Dit zou temeer kunnen gelden nu in 
bondgenootschappelijk verband over het afstoten nog geen consensus is 
bereikt. 

De manier waarop in de toekomst aan de behoefte aan luchtver-
kenning zou kunnen worden voldaan, wordt in de Navo nader bestu-
deerd. 

87 
Is het beschikken over één type onderzeeër - i.c. de Walrus-klasse, 

niet én logistiek (inclusief onderhoud, reserve onderdelen) én qua 
bemanningsinzet aanzienlijk goedkoper als eenmaal de kapitaalinves-
tering van de aankoop is gedaan - dan twee types? 

88 
Is het waar dat het bouwen van boten uit een bestaande serie in 

verhouding goedkoper is, c.q. zou moeten zijn, dan een nieuw ontwerp? 

Zowel de bouw als de exploitatie van één type onderzeeboot is in 
beginsel goedkoper dan het bouwen en exploiteren van twee typen. Een 
voorwaarde is wel dat bij bouw en exploitatie identieke apparatuur 
verkrijgbaar is. Dat betekent dat binnen een betrekkelijk korte tijd moet 
worden geïnvesteerd. Is identieke apparatuur niet beschikbaar, dan moet 
een bestaand onderwerp worden aangepast of er moeten, als het gaat 
om exploitatie, apart reservedelen worden aangeschaft. In dat geval kan 
de bouw en exploitatie van een nieuw type goedkoper zijn. 

92 
Werkt het gegeven, dat de post oefenmunitie inmiddels van investe-

ringen naar exploitatie is overgebracht in casu niet extra belemmerend? 

De overheveling van de oefenmunitie naar de exploitatie, zoals met 
ingang van de begroting voor 1988 is gebeurd, is het gevolg van een 
sinds dat jaar gehanteerde nieuwe omschrijving van de begrippen inves-
teringen en exploitatie. Op grond daarvan worden de oorlogsvoorraden 
munitie verantwoord ten laste van een investeringsartikel en wordt de 
oefenmunitie en het munitieverbruik in vredestijd, met inbegrip van 
oorlogsmunitie ter vervanging van die oorlogsmunitie welke overgaat 
naar de schietvoorraad, gerekend tot de exploitatie-uitgaven. Dit onder-
scheid heeft de omvang van zowel de oorlogsvoorraden als de oefen- en 
vredesmunitie niet beïnvloed. Die wordt nog steeds op grond van vooral 
operationele motieven bepaald. 
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94 
Zijn de resultaten van de oefening Wintex negatief? 

95 

Hoe wordt verbetering nagestreefd? 

Zie het antwoord op vraag 36. 

96 
Levert dat geen problemen op voor de communicatie? 
Communicatie beperkt zich niet tot één enkel type schip. Daarom zijn 

verbeteringen op dit gebied ondergebracht in het «geïntegreerd verbin-
dingsproject». Binnen het oorspronkelijke moderniseringsplan voor de 
fregatten van de Tromp-klasse waren dan ook geen afzonderlijke verbe-
teringen in het communicatiesysteem van deze schepen voorzien. 

97 
Dezelfde vraag wordt gesteld op het terrein van de (functiegerichte) 

opleidingen. 

De Koninklijke marine voorziet geen problemen op het terrein van de 
functiegerichte opleidingen, omdat de modernisering aansluit bij al 
ontwikkelde opleidingen voor onder andere de fregatten van de Karel 
Doorman-klasse. 

98 
Kan een nader inzicht worden gegeven in de redenen voor stijging van 

de sector algemeen ten opzichte van het oude plan? 

In het defensieplan 1989-1998 is om een aantal redenen rekening 
gehouden met hogere uitgaven voor het deelbudget Algemeen (voorheen 
Ministerie). In de eerste plaats zullen de uitgaven voor het Navo-infra-
structuurprogramma wezenlijk toenemen, onder andere als gevolg van 
verbeteringen van de infrastructuur aan de zuidflank, een aanvullend 
shelterprogramma voor te stationeren Amerikaanse vliegtuigen en de 
verplaatsing van een Amerikaanse F-16 Tactical Fighterwing uit Spanje 
naar Italië, alsmede verschillende commando-, communicatie-, infor-
matie- en radarsystemen. Voorts leidt het toenemend bouwvolume in 
combinatie met het ontbreken van voldoende personeel bij de DGW&T 
ertoe dat verschillende voorbereidende werkzaamheden moeten worden 
uitbesteed. Ook zullen verschillende onderzoeken van de Accountants-
dienst worden uitbesteed, terwijl er ook structurele behoefte bestaat aan 
externe expertise bij organisatie- en automatiseringsonderzoeken. Tevens 
is er sprake van meerkosten voor automatisering. Overigens komt het 
merendeel van de hierboven genoemde meerkosten, en dat geldt in 
algemene zin voor de uitgaven van de Centrale Organisatie, ten goede 
aan de krijgsmachtdelen en daarmee aan de gevechtskracht. 

99 
Kan worden verklaard wat het «vrije gebruik van de zee» (M.v.T. blz. 

28) te maken heeft met een succesvolle verdediging tegen het voorste 
aanvallende échelon in de centrale sector? 

Is dit gebruik niet eerst in een latere fase van een conflict van belang? 
Wat is het verschil met het beschermen van de bondgenootschappe-

lijke zeevaart (waaraan bij het begin van een conflict geen prioriteit 
wordt gegeven)? 
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Voor een kansrijke verdediging tegen een offensief in de Centrale 
Sector of op de flanken van het Navo-gebied is het van doorslaggevend 
belang dat de ter plaatse aanwezige verdediging tijdig met versterkingen 
wordt aangevuld. Ook dient bijvoorbeeld te worden voorkomen dat, bij 
het uitbreken van een conflict, op zee gestationeerde kruisvluchtwapens 
worden ingezet en dat door een strategische omvatting van de flanken 
de verdediging van de Centrale Sector zo goed als onmogelijk wordt. Het 
verzekeren van het vrije gebruik van de zee is dus noodzakelijk om het 
gebruik van de zee aan de tegenstander te ontzeggen en te garanderen 
dat andere militaire operaties, waaronder bescherming van de scheep-
vaart, succesvol kunnen worden uitgevoerd. Het beschermen van de 
bondgenootschappelijke zeevaart heeft uitsluitend betrekking op 
bescherming van de aanvoer van militaire versterkingen en van econo-
mische goederen, waaronder die welke nodig zijn voor de noodzakelijke 
levensbehoefte van de bevolking. 

100 
Wordt met «een gunstige krachtverhouding in de lucht» (M.v.T. blz. 

28) hetzelfde bedoeld als logischerwijs uit de Memorie van Toelichting 
(blz. 43, onder 4, Ie volzin) volgt? Dat wil zeggen: voorkomen van lucht-
overwicht door het Warschaupact? Zo neen, wat is dan het verschil? 

Ja. De Navo moet voorkomen dat het Warschaupact bij een gewapend 
conflict een luchtoverwicht behaalt. 

101 
Kan reeds iets naders worden gezegd over het legeren van een deel 

van de Legerkorpsstaf in de Bondsrepubliek Duitsland? 

In de brief van de Minister van Defensie van 6 maart 1989, (kamerstuk 
20 800, hoofdstuk X, nr. 43) is aangegeven dat er een «Legerkorpscom-
mando in de Bondsrepubliek» wordt gevormd. In dat commando is ook 
een deel van de Legerkorpsstaf uit Apeldoorn opgenomen. De verwezen-
lijking van het Legerkorpscommando in de Bondsrepubliek is inmiddels 
begonnen en zal in verband met de nodige nieuwbouw voor 1992 niet 
geheel zijn afgerond. 

102 
Wat is de reden van de vertraging van de aanschaf van de grondver-

zetcapaciteit? 

103 
Hoe is het uitstellen van de aanschaf van verschietbare mijnen en 

grondverzetcapaciteit (M. v. T. blz. 61) in overeenstemming te brengen 
met de prioriteit die wordt gegeven aan succesvolle verdediging te land 
in de centrale sector? 

Hoofdtaak van de Koninklijke landmacht is de verdediging van een deel 
van de centrale sector. Voor deze taak is een groot aantal verschillende 
middelen nodig, waaronder verschietbare mijnen en grondverzetmid-
delen. Bij het opstellen van het plan is, uitgaande van de taken, een 
afweging van alle benodigde middelen gemaakt. Daarbij moesten priori-
teiten worden gesteld, als gevolg waarvan de projecten verschietbare 
mijnen en grondverzetcapaciteit in de tijd zijn verschoven. 
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104 
Kan iets worden gedaan - zo vroegen tot slot deze leden - aan de 

uiterst onbevredigende vervoerssituatie bij het operationeel personeel 
van het 503 Sqn. van 5 GGW te Stolzenau, bijvoorbeeld door dit vervoer 
te regelen met een bus in plaats van een DAF-truck waarmee men door 
77 bochten gaat om de op 350 meter hoogte gelegen werkplek te 
bereiken? 

De squadrons van de Groepen Geleide Wapens in de Bondsrepubliek 
Duitsland moeten zich in korte tijd naar niet van tevoren bekende locaties 
kunnen verplaatsen. Daarbij zijn de omstandigheden zo dat ook voor het 
verplaatsen van personeel terreinvaardige voertuigen nodig zijn. 
Bovendien moet 's winters ook op verharde wegen vaak van voertuigen 
met vier-wiel aandrijving gebruik worden gemaakt. Om aan die eisen te 
voldoen, wordt voor personeelsvervoer gebruik gemaakt van op perso-
nenvervoer afgestemde containers, die op terreinvaardige vrachtwagens 
zijn gemonteerd. Die zogenaamde personeelscontainers worden ook 
gebruikt voor het dagelijkse vervoer van groepen personeel tussen 
squadrons en de groepslegeringskampen. 

Het dagelijkse vervoer zou gedurende de grootste tijd van het jaar ook 
met bussen kunnen gebeuren. Dat zou echter een extra investering van 
ongeveer 3 miljoen gulden vergen en een toename van de jaarlijkse 
exploitatie met ongeveer 300 000 gulden. De aanwezige, voor opera-
tionele inzet noodzakelijke personeelscontainers, zouden dan gedurende 
de grootste tijd van het jaar op de groepslegeringskampen blijven staan. 
Om redenen van doelmatigheid is besloten het systeem van personeels-
vervoer per speciaal daarvoor ingerichte container dat goed voldoet ook 
voor het dagelijkse groepsvervoer te handhaven. 

106 
Wat is de reactie van de staatssecretaris op berichten dat de Crotale 

door Thomson in een samenwerkingsverband met Zuid-Afrika ontwikkeld 
is, waarbij Zuid-Afrika 85% van de ontwikkelingskosten voor zijn rekening 
heeft genomen? 

107 
Heeft Thomson door bij de ontwikkeling van de Crotale samen te 

werken met Zuid-Afrika het VN-wapenembargo geschonden? 

Het voor Zuid-Afrika ontwikkelde luchtverdedigingssysteem heette 
Cactus. De verplichtingen van Thomson die uit het zogenoemde Cactus-
contract voortvloeiden, liepen in 1972 af. Frankrijk heeft sinds de 
instelling van mandatoire VN-sancties in november 1977 geen nieuwe 
wapenleveranties aan Zuid-Afrika meer toegestaan. In het eventueel door 
Nederland aan te schaffen Crotale-systeem zijn geen Zuidafrikaanse 
onderdelen verwerkt. Evenmin zal Zuid-Afrika enig profijt hebben van de 
aanschaf. 

108 
Is het waar dat de USSR bij de onderhandelingen in Wenen de Lucht-

verdedigingsstrijdkrachten buiten de onderhandelingen wil houden? 

109 
Is het ook waar dat het wapenbeheersingsoverleg voornamelijk zou 

komen te liggen op grondstrijdkrachten? 
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110 
Is het dan wel relevant om de prioriteit bij de Koninklijke Landmacht te 

leggen? 

Tijdens de besprekingen over het mandaat voor de conventionele 
wapenbeheersingsonderhandelingen hebben de landen van het 
Warschaupact geprobeerd «luchtverdedigingsvliegtuigen» als uitzonde-
ringscategorie in de mandaatstekst op te nemen. De Navo-landen 
hebben dit geweigerd omdat dan een groot aantal, ook voor offensieve 
missies inzetbare, vliegtuigen van de Warschaupactlanden buiten de 
onderhandelingen zouden blijven. Uiteindelijk heeft het Warschaupact 
zijn eis laten vallen. Het Oostelijke voorstel in de CFE-besprekingen richt 
zich onder meer op het overeenkomen van gelijke plafonds voor 
«tactische aanvalsvliegtuigen». Met deze benaderingswijze worden de 
luchtverdedigingsvliegtuigen opnieuw buiten beschouwing gelaten. De 
Navo-landen wensen geen onderscheid te maken tussen «offensieve» en 
«defensieve» vliegtuigen omdat dit kunstmatig is. Zolang geen wapenbe-
heersingsakkoord is afgesloten, blijft in elk geval de prioriteit voor de 
Koninklijke landmacht onverlet. 

111 
Is dit afzien van modernisering om financiële redenen, met het gevolg 

afname van gevechtskracht, wel verantwoord? 

Om de gevolgen voor vermindering van de luchtverdedigingscapaciteit 
van de fregatten van de Tromp-klasse tot een minimum te beperken zal 
door inspanningen op het gebied van materiële exploitatie worden 
getracht een hoge materiële inzetbaarheid van het bestaande luchtverde-
digingssysteem te handhaven. Gegeven de financiële noodzaak, is de 
beslissing af te zien van modernisering, mede in het licht van de reste-
rende levensduur van deze schepen, verantwoord. 

112 
Is ook hier op den duur geen afname van gevechtskracht? 

113 
Is dit, gezien de groeiende maritieme gevechtskracht van de USSR, 

geen zorgelijke ontwikkeling? 

Hoewel de standaardfregatten door uitvoering van een aantal afzon-
derlijke projecten, voor alle eenheden, zoals het Goalkeeper-project, 
gedeeltelijk worden gemoderniseerd, zal het afzien van het uitvoeren van 
een Capability Upkeep Program (CUP) voor 4 fregatten van de 
Kortenaer-klasse op den duur leiden tot enige afname van de gevechts-
kracht van deze schepen. Zij behouden echter een aanzienlijk potentieel. 

114 
Ontbreekt hier een duidelijke keuze tussen geen complete luchtverde-

digingscapaciteit en geen moderne lucht-grondbewapening? 

In de lange termijnvisie jachtvliegtuigen - zoals verwoord in de 
memorie van toelichting - wordt uiteengezet dat de Koninklijke lucht-
macht haar Navo-bijdrage met de F-16 richt op het kunnen uitvoeren in 
het zogenoemde swing-role concept van zowel offensieve als luchtverde-
digingstaken. Het wapenpakket van de F-16 en de vliegertraining zijn op 
beide taakelementen afgestemd. Door de verhoogde prioriteit voor de 
luchtverdediging is in de plannen voorrang gegeven aan het op peil 
brengen van de lucht-luchtbewapening, boven kwalitatieve aanpassing 
van lucht-grondwapens, die bovendien om technische redenen pas later 
in de planperiode kan worden uitgevoerd. 
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116 
Wat is de mening van de bewindslieden over de infrarood variant van 

de M'averiek? 

Zoals in hoofdstuk Mi van de memorie van toelichting is uiteengezet 
moest, op grond van de gestelde prioriteiten, in de plannen van de krijgs-
macht worden herschikt. Die herschikkingen zijn voor een deel mogelijk 
gemaakt door wijzigingen in de plannen van de Koninklijke luchtmacht. In 
dat kader zal de Maverick niet worden aangeschaft. Ook operationele 
redenen spelen hier een rol: beproevingen hebben aangetoond dat de 
Maverick voor F-16 vliegtuigen van de Koninklijke luchtmacht niet geheel 
aan de gestelde eisen voldoet. Voor het kwalitatief op peil brengen van 
de lucht-grondbewapening zijn in de plannen dan ook andere prioriteiten 
gesteld. 

117 
Kan de regering uiteenzetten hoe in het algemeen met deze adviezen 

wordt gewerkt, ook ten aanzien van de facetten, die in de volksvertegen-
woordiging niet uitputtend worden behandeld? 

De MRK brengt advies uit aan de minister van Defensie, die het 
vervolgens aanbiedt aan de Staten-Generaal. Uiterlijk zes maanden 
daarna volgt het standpunt van de minister over het advies. Bij de formu-
lering van het defensiestandpunt worden steeds alle facetten van een 
MRK-advies bezien. Aanbevelingen van de MRK kunnen leiden tot 
wijziging of aanvulling van het defensiebeleid. Dat geldt ook voor 
facetten die niet uitputtend in de volksvertegenwoordiging zijn 
behandeld. 

121 
Deze leden zouden te zijner tijd gaarne van de resultaten van deze 

studie in kennis worden gesteld. 

Zodra een studie is afgerond zullen de Staten-Generaal hierover 
worden geïnformeerd. 

122 
Voornoemde leden verzochten de regering wel, de desbetreffende 

aanbevelingen te bestemder plaatse ingang te doen vinden. 

Rekening houdend met de genoemde terughoudendheid zullen die 
aanbevelingen onder de aandacht van de meestbetrokkenen worden 
gebracht. 

123 
De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden gaarne in een overzicht per 

krijgsmachtdeel van de bewindsman vernemen de per rang gespecifi-
ceerde situatie per 1 januari 1989 van het aantal vlag- en opperoffi-
cieren, alsmede van het aantal hoofdofficieren (inclusief Ltz I), dat in het 
genot is van een militair pensioen, danwei van een uitkering op grond 
van de UKW, van een militair wachtgeldvervangende uitkering of van 
enige daarmee vergelijkbare of gelijk te stellen uitkering. 

124 
Zij wensten daarin gaarne een onderscheid aangebracht te zien tussen 

de aantallen UKW-ers en de aantallen met een andere uitkering 
(wachtgeld - wachtgeldvervangende of andere soortgelijke uitkering). 
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UKW 

KM KL KLu KMar 

LTZ1/MAJ 
KLTZ/LKOL 
KTZ/KOL 
CDR/BGEN/CDRE 
SBN/GENMAJ 
VADM/LTGEN 
ADM/GEN 

152 400 211 2 
195 393 203 7 
308 146 89 10 
36 37 24 1 
27 23 18 2 
4 6 4 -
- 2 - -

Wachtgelden 

KTZ/KOL 
CDR/BGEN/CDRE 
SBN/GENMAJ 
VADM/LTGEN 
ADM/GEN 

KM KL KLu KMar 

LTZ1/MAJ 17 1 11 
KLTZ/LKOL - 1 3 

Invaliditeitspensioenen 

KM KL KLu KMar 

LTZ1/MAJ 
KLTZ/LKOL 
KTZ/KOL 
CDR/BGEN/CDRE 
SBN/GENMAJ 
VADM/LTGEN 
ADM/GEN 

85 73 20 
10 33 9 
7 16 4 
- 1 2 

Diensttijdpensioenen 

KM KL KLu KMar 

LTZ1/MAJ 
KLTZ/LKOL 
KTZ/KOL 
CDR/BGEN/CDRE 
SBN/GENMAJ 
VADM/LTGEN 
ADM/GEN 

263 844 134 6 
157 881 160 6 
200 313 74 11 
19 48 15 1 
33 46 17 2 
23 21 11 -

125 
Deze leden zouden eveneens van de bewindsman een overzicht per 

krijgsmachtdeel wensen te ontvangen, alsmede een samenvattend 
totaaloverzicht, gespecificeerd per rang en per krijgsmachtdeel van het 
aantal functies in de vlag- en opperofficiersrangen en van het aantal 
hoofdofficiersfuncties (inclusief functies voor luitenants ter zee 1e 
klasse) per 1 januari 1989, alsmede van de werkelijke sterkte in die 
rangen door (al dan niet tijdelijk) in die rangen benoemde officieren. Dit 
inclusief alle betreffende functies en de gerealiseerde bezetting bij de 
Koninklijke Marechaussee, de centrale organisatie, de buitenlandse 
staven- en onderdelen, de buitenlandse dienst, de interservice organen, 
het HMG, detacheringen enz. 
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Defensie totaal 

LTZ 1/MAJ 
KLTZ/LKOL 
KTZ/KOL 
CDR/BGEN/CDRE 
SBN/GENMAJ 
VADM/LTGEN 
ADM/GEN 

LTZ 1 /MAJ 
KLTZ/LKOL 
KTZ/KOL 
CDR/BGEN 
SBN/GENMAJ 
VADM 
ADM 

MAJ 
LKOL 
KOL 
BGEN 
GENMAJ 
LTGEN 
GEN 

MAJ 
LKOL 
KOL 
CDRE 
GENMAJ 
LTGEN 
GEN 

MAJ 
LKOL 
KOL 
BGEN 
GENMAJ 
LTGEN 
GEN 

Aantal functies Aanw 

2658 2222 
1291 1148 

360 414 
74 71 
36 35 
11 11 

1 1 

Totaal 4431 3902 

Koninklijke marine 

Aantal functies Aanwezige sterkte 

613 
292 
103 

16 
11 
2 

472 
267 
146 

16 
11 

2 

Totaal 1037 914 

Koninklijke landmacht 

Aantal functies Aanwezige sterkte 

1412 
662 
158 
40 
14 
6 
1 

1190 
569 
171 
40 
14 
6 
1 

Totaal 2293 1991 

Koninklijke luchtmacht 

Aantal functies Aanwezige sterkte 

602 
319 

92 
18 
10 
3 

535 
293 

90 
15 
9 
3 

Totaal 1044 945 

Koninklijke marechaussee 

Aantal functies Aanwezige sterkte 

31 
18 
7 

25 
19 

7 

Totaal 57 52 
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126 
In hoeveel gevallen hebben in de afgelopen drie jaren vlag-, opper- en 

hoofdofficieren minder dan drie jaren gediend in hun eindrang en voor 
zover dat het geval was, wat lag daaraan dan ten grondslag? 

Deze informatie is niet onmiddellijk uit de geautomatiseerde systemen 
te halen. Beantwoording van deze vraag op korte termijn is daarom niet 
mogelijk. Zo spoedig mogelijk zal het antwoord worden gegeven. 

127 
Zou de minister voor deze leden in een overzicht, per rang gespecifi-

ceerd, willen weergeven welke middensommen - onderverdeeld in 
middensommen exclusief en inclusief toekomstige pensioenlasten -
worden gehanteerd voor 1989 met betrekking tot vlag-, opper- en hoofd-
officieren bij de toerekening van de personeelskosten voor betreffende in 
actieve dienst verblijvende officieren? Hou verhouden die midden-
sommen zich per gelijke berekeningsdatum tot vergelijkbare midden-
sommen voor burgerambtenaren aan wie een met de salarisschaal voor 
betreffende militaire rang vergelijkbare salarisschaal (vergelijkbare 
maximum wedde in die rang) is toegekend? (Van SG/DG tot en met de 
schaal waarvan de wedde ongeveer overeenkomt met de maximum 
wedde die een majoor c.q. luitenant ter zee 1e klasse kan bereiken). Die 
leden hebben daarbij het oog gericht op een voor de situatie van 1989 
aangepast antwoord zoals dat in 1987 werd gegeven door de staatsse-
cretaris van Defensie in zijn brief van 14 mei 1987, nr. 86/042/16 783, 
Memorie van Antwoord naar aanleiding van het Nader Voorlopig Verslag 
van de vaste commissie voor Defensie van de Eerste Kamer, vraag 7. 

Voor militairen zijn de gevraagde gegevens als volgt: 

Vlag- c.q. opperofficieren Midden- Midden- Ingecalc. Middensom 
sommen sommen mil. pensi- incl. mil. 
wedde excl. mil. oenlast pensi-
incl. inh. 
percent. 

pensi-
oenlast" 

oenlast" 

vice-admiraal/CMS 156 100 183 184 118514 301 698 
luitenant-generaal/CLAS 156 300 186 569 71 433 258 003 
luitenant-generaal/CLS 156 300 187 827 68 770 256 598 
vice-admiraal 142 200 168 578 108176 276 754 
luitenant-generaal (KL) 143 700 173 329 65 760 239 089 
luitenant-generaal (KLu) 143 700 174 549 63 230 237 779 
schout bij nacht 127 000 152 559 96 840 249 399 
generaal-majoor (KL) 132 000 161 159 60 523 221 682 
generaal-majoor (KMar) 124 335 145 592 57 115 202 707 
generaal-majoor (KLu) 132 000 162 260 58 103 220 363 
commandeur 103 300 129 956 79418 209 374 
brigade-generaal 115 100 143 430 53 069 196 499 
commodore 110 500 139 653 48 637 188 290 
kapitein ter zee 93 400 119 393 72 114 191 507 
kolonel (KL) 97 500 123 194 45 279 168 473 
kolonel (KMar) 103 700 1 24 667 48 023 172 690 
kolonel (KLu) 101 100 126 974 44 074 171 048 
kapitein luitenant ter zee 80 000 105 315 62 393 167 708 
luitenant-kolonel (KL) 84 100 109 130 39 409 148 539 
luitenant-kolonel (KMar) 82 000 101 848 38 420 140 268 
luitenant-kolonel (KLu) 84 100 110 048 37019 147 067 
luitenant ter zee 1 67 400 92 045 53 325 145 370 
majoor (KL) 70 800 94 166 33 587 127 754 
majoor (KMar) 66 900 85 744 31 865 11 7 608 
majoor (KLu) 68 800 93 727 30 286 124 013 

Het betreft de voorcalculatorische middensommen 1989. 
De verschillen tussen de krijgsmachtdelen worden veroorzaakt door: 
- verschillen in gemiddelde anciënniteit per rang en 
- verschillen in de duur van de loopbaan 
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De middensommen voor het burgerpersoneel zijn: 

143 900 1 73 000 
132 000 1 59 500 
117 900 145100 
106 600 132 900 
98 100 123100 
89 200 11 3 000 
81 400 104 400 
72 500 94 700 
62 300 82 600 
55 500 74 300 
49 900 67 300 

Burgerpersoneel Middensommen salaris Middensom" 
incl. inhoud % 

SG/DG 
Schaal 18 
Schaal 17 
Schaal 16 
Schaal 15 
Schaal 14 
Schaal 13 
Schaal 12 
Schaal 11 
Schaal 10 
Schaal 9 

'* Het betreft de voorcalculatorische middensommen 1989 (afgerond). Het zijn de totale 
middensombedragen (met inbegrip van pensioenlasten). De pensioenverzekering van het 
burgerpersoneel is geheel ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Er is 
dus geen sprake van toekomstige pensioenlasten voor Defensie. 

Een vergelijking tussen middensommen van militairen en burgers is 
weinig zinvol. Van meer belang zijn de totale arbeidsvoorwaarden. Bij de 
zogenoemde «pakketvergelijking» is vastgesteld dat het totale pakket aan 
arbeidsvoorwaarden voor militairen gelijkwaardig is aan dat van de 
burgerwerknemer («20 maart 1986-compromis»). 

128 
Hoeveel tijdelijke bevorderingen, per rang en krijgsmachtdeel gespeci-

ficeerd, hebben er plaatsgevonden tussen 1 november 1987 en 1 mei 
1989 (alle rangen vanaf sergeant)? 

Tussen 1 november 1987 en 1 mei 1989 is sprake geweest van de 
volgende aantallen tijdelijke bevorderingen: 

KM KL KLu 

CDR/BGEN/CDRE 
KTZ/KOL 
KLTZ/LKOL 
LTZ1/MAJ 
LTZ20C/KAP 
LTZ2/ELNT 
LTZ3/TLNT 
A 0 0 
SMJR/SM 
SGT 

1 Betreft officieren Koninklijke marine reserve. 

129 
Aan hoeveel personeelsleden bij Defensie zal naar verwachting in 

1989 een bindingspremie worden toegekend en welke vakbekwaam-
heids- c.q. gespecialiseerde categorieën betreft dat, onderverdeeld in 
burger en militair personeel? 

In 1989 zullen naar verwachting de volgende aantallen militair en 
burgerpersoneel voor een bindingspremie in aanmerking worden 
gebracht (tussen haakjes de aantallen toegekende bindingspremies vóór 
1989): 

4 6 9 
23 26 24 
30 76 60 
44 162 126 
23 105 139 

1 
13' 

139 
1 

5 104 95 
30 355 131 
59 - -
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Deskundigheid Militairen Burgers 

Accountancy - ( 7) 10 ( 42) 
Automatisering 19 ( 64) 46(291) 
Financieel-economisch 4 ( 36) 19 ( 93) 
Hoger militair management (w.o. met technisch, 
economisch en militair-juridisch brevet) 15(215) n.v.t. 
Gespecialiseerde militaire verpleegkundigen (o.a. 
intensive care, anesthesie) 10 n.v.t. 
Luchtverkeersbeveiliging 3 ( 87) n.v.t. 

Het betreft hier bindingspremies voor personeel binnen reeds eerder 
aangewezen groepen. Er wordt een beleid ontwikkeld voor het gebruik 
van de met ingang van 1989 beschikbaar komende aanvullende 
middelen. 

Daarmee kan naar schatting aan 200 a 250 personeelsleden per jaar 
een bindingspremie worden toegekend. 

130 
Voorts zouden de leden van de P.v.d.A. fractie gaarne van de minister 

vernemen hoe groot de werkelijk daar aanwezige totale militaire perso-
neelssterkte is van enerzijds de MLD vliegbasis Valkenburg, gespecifi-
ceerd naar rang, en anderzijds van de staf MLD. 

131 
Hoeveel burgerpersoneel werkt er bij deze organisatie? 

De totale personeelssterkte van het marinevliegkamp Valkenburg 
bedraagt 1186 personen, waarvan 1122 militairen en 64 burgers. Hierbij 
is het personeel van de marineluchtvaartschool (54 man) niet 
inbegrepen. Er is geen speciale staf voor de marineluchtvaartdienst 
(MLD), wel één voor de groep maritieme patrouille vliegtuigen. Deze staf, 
van 8 militairen, maakt deel uit van de eerdergenoemde personeels-
sterkte. De specificatie van het militaire personeel per rang is als volgt. 

KTZ 3 
KLTZ 11 
LTZ1 32 
LTZ20C 47 
LTZ2 42 
LTZ3 14 
A 0 0 49 
SMJR 116 
SGT 208 
KPL 231 
MATR 369 

1122 

132 
Hangt de personeelssterkte van Valkenburg uitsluitend samen met het 

operationeel inzetten en houden van 13 Orions? Zo neen, waarop is die 
dan nog meer gebaseerd? 

De personeelssterkte hangt niet uitsluitend samen met het opera-
tioneel inzetten en houden van Orion-vliegtuigen. Op het vliegkamp 
Valkenburg is, naast de onderhoudsdienst en de vliegtuigbemanning, 
personeel werkzaam bij ondersteunende diensten, zoals de meteo, de 
brandweer, de verkeerstoren, de radar, de bewaking en de logistiek. Ook 
is personeel werkzaam bij de vluchtnabootser en het geluid- en vlucht-
analysecentrum. Het geluid- en vluchtanalysecentrum en de meteodienst 
vervullen ook een taak voor de vloot. Daarnaast vervult het kamp een 
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logistieke verzorgingsfunctie voor militairen geplaatst bij uitvoerende 
marine-onderdelen in de omgeving, zoals het marine radiostation 
Noordwijk (66 man), het marine electronisch en optisch bedrijf (13 man) 
en de audiovisuele dienst van de Koninklijke marine (30 man). Tevens is 
op het kamp de marine luchtvaartschool gevestigd. Een deel van het daar 
geplaatste personeel geniet logistieke en administratieve verzorging 
binnen het Vliegkamp Valkenburg. 

133 
Hoe groot is de sterkte van het personeel in het buitenland voor het 

operationeel houden van de Orion(s) die vanuit het buitenland opereren? 
Behoort dat personeel tot de hiervoor bedoelde personeelssterkte van 
Valkenburg? 

Er zijn één Orion-bemanning (13 militairen) en 10 militairen voor de 
ondersteuning van de operaties permanent op IJsland gedetacheerd. Dit 
personeel behoort tot het vliegkamp Valkenburg. 

134 
Zijn er - op basis van bij functies behorende rangen - nog steeds 

overschotten aan adjudanten en sergeanten-majoors bij de diverse 
krijgsmachtdelen? Zo ja, hoeveel, met welke kwalificaties, in welke 
sectoren en bij welk krijgsmachtdeel (gaarne specificatie)? 

135 
Is die indruk juist en - zo ja - welke daadwerkelijk effectsorterende 

maatregelen denkt de verantwoordelijke bewindsman op redelijk korte 
termijn in dat verband te nemen? 

136 
Staat hem een bepaald saneringsbeleid bij de oplossing van dat 

probleem voor ogen? Zo ja, zou hij daar dan nadere informatie over 
kunnen verstrekken? 

137 
Is het juist dat overschotten aan adjudanten en sergeanten-majoor in 

de vorenbedoelde sectoren de doorstroming/bevorderingen van jonge 
officieren aanzienlijk zullen gaan vertragen indien die oudere (deels 
overtollig geworden) onderofficieren hun normale tijd uitdienen, dus tot 
de leeftijd is bereikt voor functioneel leeftijdsontslag? 

138 
Kunnen mededelingen worden gedaan over de wijze waarop de staats-

secretaris inhoud denkt te geven aan zijn toezegging uit de beleidsbrief 
van 4 november 1986, dat gewekte verwachtingen zullen worden 
gehonoreerd? 

158 
Zijn of worden in dat verband maatregelen getroffen die als 

overgangsmaatregelen zijn aan te merken en zo ja, welke? 

159 
Zo ja, zijn over die getroffen of te treffen maatregelen gesprekken 

gevoerd met de vakorganisaties van het militair personeel? 
Zo ja, is er dan volledige overeenstemming over die maatregelen 

bereikt met de vakorganisaties? 
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185 
Klopt dat en om welke mensen gaat het precies? 

186 
Ziet de staatssecretaris mogelijkheden om deze mensen in het kader 

van het personeelsbeleidsplan promotiemogelijkheden te garanderen? 

Als gevolg van het tot nu toe geldende weinig flexibele personeels-
beleid, dat onvoldoende ruimte bood om goed te kunnen reageren op 
organisatiewijzigingen en invoering van nieuw materieel, is in een aantal 
sectoren van de krijgsmacht discrepantie ontstaan tussen de rangen die 
volgens de bemanningslijsten/organisatietabellen aan functies voor 
onderofficieren zijn verbonden en de rangen van degenen die deze 
functies vervullen. Een momentopname van mei 1989 toont het volgende 
beeld: 

Koninklijke marine 

Adjudanten-onderofficier 
Aanwezig 490; daarvan dienen er 150 op functies waaraan een lagere 

rang is verbonden. 

Sergeanten majoor 
Aanwezig 1240; daarvan dienen er 200 op functies waaraan een 

lagere rang is verbonden en 30 op functies waaraan een hogere rang is 
verbonden. 

Sergeanten 
Aanwezig 1850; daarvan dienen er 200 op functies waaraan een 

lagere rang is verbonden en 50 op functies waaraan een hogere rang is 
verbonden. 

Het verschijnsel van het dienen op functies beneden het rangniveau 
van betrokkenen doet zich bij de Koninklijke marine vooral voor bij de 
operationele diensten Operaties, Verbindingen en Nautische dienst, de 
technische dienst Werktuigbouw, de logistieke dienst Verzorging en bij 
het Korps mariniers. 

Koninklijke landmacht 

Adjudanten-onderofficier 
Aanwezig 1310; daarvan dienen er 110 op functies waaraan een 

lagere rang is verbonden. 

Sergeanten-majoor 
Aanwezig 3480; daarvan dienen er 14 op functies waaraan een lagere 

rang is verbonden en 700 op functies waaraan een hogere rang is 
verbonden. 

Sergeanten 
Aanwezig 5090; daarvan dienen er 150 op functies waaraan een 

hogere rang is verbonden. 

Het naar verhouding beperkt dienen beneden rangniveau doet zich 
verspreid voor in de gehele organisatie van de Koninklijke landmacht. 
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Koninklijke luchtmacht 

Adjudanten-onderofficier 
Aanwezig 1280; daarvan dienen er 370 op functies waaraan een 

lagere rang is verbonden en zijn er 77 boven de organieke sterkte 
geplaatst. 

Sergeanten-majoor 
Aanwezig 1730; daarvan dienen er 380 op functies waaraan een 

lagere rang is verbonden; 49 sergeanten-majoor zijn boven de organieke 
sterkte geplaatst. 

Sergeanten 
Aanwezig 4300; daarvan dienen er 410 op functies waaraan een 

hogere rang is verbonden. 
Het dienen beneden rangniveau bij de Koninklijke luchtmacht doet zich 

in het bijzonder voor in het functiegebied vliegtuigonderhoud. 
Aangezien het om een moment-opname gaat, mag aan de gegeven 

aantallen slechts een indicatieve waarde worden toegekend. 
Het op betrekkelijk grote schaal dienen op een functie waaraan een 

lagere rang is verbonden dan die betrokkenen bezitten, vormt - nog 
afgezien van andere daartegen in te brengen bezwaren - zowel een 
ernstig obstakel voor de vernieuwing van het personeelsbeleid als voor 
de overgangsmaatregelen. Enerzijds moet aan het jongere personeel dat 
hiertoe geschikt is de mogelijkheid worden geboden sneller door te 
stromen naar functies waaraan een hogere rang is verbonden, anderzijds 
dienen voor het oudere personeel zodanige overgangsmaatregelen te 
worden getroffen dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 
bij hen, op grond van het tot nu toe gevoerde beleid, gewekte verwach-
tingen. 

In die sectoren waar een teveel aan personeel met de hogere onderof-
ficiersrangen valt te constateren, ontbreekt nu voor beide groepen de 
benodigde ruimte. Het rekening houden met bij het oudere personeel 
gewekte verwachtingen wordt gezien als een inspannings-verplichting 
van de krijgsmachtdelen om een militair, in beginsel uiterlijk op het 
moment dat de voor hem nu nog geldende looptijd in zijn of haar rang 
verstrijkt, in aanmerking te doen komen voor een functie waaraan de 
naasthogere rang is verbonden. Daartoe moet de betrokken militair 
zonodig worden omgeschoold en/of van standplaats wisselen. Overigens 
kan deze inspanningsverplichting wel een belemmering betekenen voor 
het tegemoetkomen aan de verwachtingen van het jongere personeel om 
in het vernieuwde beleid sneller carrière te kunnen maken. Het gaat er 
om een verantwoord evenwicht te vinden tussen deze twee onderling 
conflicterende verwachtingen. 

In het kader van het overgangsbeleid naar het vernieuwde personeels-
beleid (zoals uiteengezet in het personeelsbeleidsplan van 4 november 
1986) moet aan het volgende aandacht worden besteed: 

- wegwerken van de opgetreden scheefgroei in rangen; 
- scheppen van ruimte om de op grond van het personeelsbeleidsplan 

bij het jongere personeel gewekte verwachtingen te kunnen honoreren; 
- scheppen van ruimte om ook aan de op grond van het tot nu toe 

gevoerde bevorderingsbeleid bij het oudere personeel gewekte verwach-
tingen tegemoet te kunnen komen. 

Door natuurlijk verloop wordt het probleem van het dienen op functies 
beneden rangniveau in de loop der jaren allengs geringer. Gezien de 
leeftijdsopbouw van het personeel dat in die situatie verkeert, zou echter 
zonder aanvullende maatregelen dat probleem pas over ongeveer tien 
jaren volledig zijn opgelost. 
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De resultaten van functie-analyse leiden er bij de Koninklijke marine 
overigens toe dat een betrekkelijk groot aantal functies voor onderoffi-
cieren met een hogere, dan nu in de bemanningslijsten aangegeven, rang 
moet worden gewaardeerd. Ook dat draagt belangrijk bij aan het teniet 
doen van de scheefgroei bij dat krijgsmachtdeel. Desondanks zou zonder 
maatregelen ook dan in bepaalde sectoren het probleem nog langere tijd 
blijven bestaan. 

Met de Centrale Commissie Georganiseerd Overleg Militairen is op 27 
april j l. overeengekomen dat het op grond van het personeelsbeleidsplan 
van 4 november 1986 herziene Algemeen Militair Ambtenarenreglement 
(AMAR) pas in werking zal treden, nadat over het te voeren overgangs-
beleid overeenstemming is bereikt. Het overleg over dat overgangsbeleid 
zal met voorrang worden gevoerd. De eerste informele besprekingen 
hebben inmiddels plaats gehad. 

Maatregelen die in dat kader aan de orde komen zijn onder meer: 
- omscholing voor andere subdienstgroepen/wapen en dienstvakken/ 

functiegebieden; 
- selectieve stop op de mogelijkheden tot vrijwillig nadienen; 
- maximaal toepassen van de mogelijkheden van horizontale mobiliteit 

(overgaan van het ene krijgsmachtdeel naar het andere); 
- binnen de bestaande mogelijkheden selectief stimuleren van 

vervroegde dienstverlating; 
- scheppen van extra mogelijkheden voor selectieve vervroegde 

dienstverlating en 
- aanpassen van de in het tot nu toe gevoerde beleid gebruikelijke 

looptijden in de rangen. 

Bij de mogelijkheden van selectieve toepassing en bij het vaststellen 
van de precieze inhoud van deze maatregelen spelen de eventuele finan-
ciële consequenties vanzelfsprekend een belangrijke rol. 

Naar verwachting kan het overleg over het te voeren overgangsbeleid 
vóór het komende najaar zijn afgerond. 

139 
Hoe staat het met het vaststellen van de functie-eisen? Is het 

personeel daarbij betrokken? 

Op 1 juli 1989 zullen de functie-eisen zijn vastgesteld. Deze eisen 
berusten op het functie-analysesysteem krijgsmacht. Bij de ontwikkeling 
van dat systeem is het personeel betrokken. 

140 
Moet uit de f 140 miljoen voor de intensivering van het personeels-

beleid ook de financiering van het Plan positieve actie voor de integratie 
van de vrouw in de krijgsmacht worden betaald? 

175 
Waarop worden de kosten van het positieve actieplan begroot? 

In het «Tijdactiviteitenplan Herziening Personeelsbeleid» (TK 19 227, 
nr. 17) is inzicht gegeven in de daaraan verbonden kosten. De herziening 
van het personeelsbeleid omvat een aantal aspecten, zoals vergroting 
van de wervingsinspanning, de sterkere gerichtheid op het individu en de 
veranderingen in functietoewijzings- en bevorderingsbeleid, die ook 
belangrijk zullen bijdragen aan de verdere integratie van de vrouw in de 
krijgsmacht. Met de f 140 miljoen voor de intensivering van het perso-
neelsbeleid wordt in die zin bijgedragen aan het plan voor positieve actie. 
Datzelfde geldt voor het budget dat is uitgetrokken voor de verbetering 
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van het werk- en leefklimaat (ongeveer f 390 miljoen). Bij alle renovatie 
en nieuwbouwprojecten wordt rekening gehouden met legering van 
eenheden van gemengde samenstelling. Het is niet mogelijk in de 
hiervoor vermelde bijdragen afzonderlijke kostenposten zichtbaar te 
maken die louter zijn bestemd voor de bevordering van het integratie-
proces. Voor raming van de financiële consequenties van de 
mogelijkheid van deeltijdarbeid en het creëren van kinderopvang 
ontbreken nog de benodigde gegevens. 

141 
Wat is van de f 140 miljoen in 1989 gebruikt en waaraan is dat uitein-

delijk besteed? 

Voor de begroting 1989 is ongeveer f 127 miljoen begroot voor de 
personeelsmaatregelen als vermeld in het «Tijdactiviteitenplan Herziening 
Personeelsbeleid» (TK 19 227, nr 17). Dit bedrag zal worden besteed aan 
de in dat plan opgenomen maatregelen zoals: 

- toekennen extra rang- en/of salarisanciënniteit; 
- korte contracten voor vrouwen; 
- opleidingen; 
- zelfstudie; 
- tijdelijke bevorderingen; 
- vergroten bevoegdheden/financiële armslag commandanten; 
- keuringsbeleid dienstplichtigen; 
- uitstelbeleid dienstplichtigen. 

Aangezien het begrotingsjaar 1989 nog niet is verstreken, kan nog niet 
precies worden aangegeven waaraan het begrote bedrag is besteed. 

142 
Hoe denkt de staatssecretaris het in maart 1986 afgeprocedeerde 

personeelssysteem Koninklijke Marechaussee onder te brengen in het 
nieuwe personeelsbeleid? 

Het personeelssysteem Koninklijke marechaussee houdt op hoofdlijnen 
een herstructurering van het functiebestand en de personeelscategorieën 
binnen de Koninklijke marechaussee in. Deze nieuwe structuur past in 
het algemeen goed in het nieuwe personeelsbeleid. Zij biedt het 
personeel betere mogelijkheden tot doorstroming en ontwikkeling. Bij het 
overleg over de overgangsmaatregelen over het nieuwe personeelsbeleid 
zal ook met deze onlangs tot stand gebrachte structuur rekening worden 
gehouden. 

143 
Wanneer is dit precies aan de orde? 

Dit is aan de orde wanneer de aanvullende overeenkomst bij het 
Akkoord van Schengen in werking zal treden. 1 Januari 1990 lijkt geen 
haalbare datum meer. De minister van Justitie verwacht dat in de tweede 
helft van dit jaar de aanvullende overeenkomst door de regeringen kan 
worden geparafeerd. Daarna kan de parlementaire behandeling plaats-
vinden. 

144 
Wanneer wordt duidelijk hoe wordt voorzien in de 200 arbeidsplaatsen 

in additioneel vreemdelingentoezicht elders in het land? 

Bij brief van 23 september 1988 aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal (Kamerstuk 20 844, nr. 1) heeft de staatssecretaris van Justitie 
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mede namens de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken, het 
voornemen kenbaar gemaakt na het wegvallen van de personencontrole 
aan de oostgrens ongeveer 200 Koninklijke marechaussees meer te 
betrekken bij het toezicht op vreemdelingen. De toekomstige opzet van 
het toezicht op vreemdelingen mede door de marechaussee wordt nu 
onderzocht. Dit onderzoek zal naar verwachting in de loop van 1989 zijn 
afgerond. 

145 
Wanneer krijgen de ideeën over zelfbeheer een concrete praktische 

uitwerking op het niveau van lagere commandanten wat betreft de keuze 
van inzet van middelen? 

Zelfbeheer houdt een eigen verantwoordelijkheid van de betrokken 
commandanten in voor het gebruik van middelen. Er is hier geen sprake 
van een uniform geldende regeling. Onder andere afhankelijk van de 
omvang van het betrokken onderdeel wordt overeengekomen met 
betrekking tot welke middelen zelfbeheer kan worden uitgevoerd. 
Zelfbeheer is al ingevoerd bij het Marine Electronisch en Optisch Bedrijf 
en de Bewapeningswerkplaats. Voorbereidingen worden getroffen voor 
invoering van zelfbeheer bij de Rijkswerf, de dienst der Hydrografie, in 
het verband van de Herstructurering Onderhoud Nationale Sector, de 
Depots Straalmotoren en Vliegtuigmaterieel, de Defensie Pijpleidingor-
ganisatie en de Centrale Drukkerij en Publicatievoorziening. In de 
komende jaren wordt beoogd steeds meer zelfbeheer binnen de 
Defensie-organisatie in te voeren. Dat zal een groeiproces zijn. Het is nu 
niet mogelijk aan te geven wanneer dat proces zal zijn afgerond tot op 
het niveau van de lagere commandanten. 

146 
Wat wordt er in deze kabinetsperiode gerealiseerd van het voornemen 

de extra beslaglegging met 20% terug te dringen en welke maatregelen 
hebben daartoe tot dusverre bijgedragen/' Welke voornemens heeft de 
staatssecretaris nog terzake? 

148 
Door wie en op welke wijze wordt het proces van terugdringing van de 

extra beslaglegging bij de krijgsmachtdelen bewaakt? 

160 
Kan de bewindsman aangeven hoe dit proces, en op basis van welke 

maatregelen, tot op heden is verlopen en welke maatregelen zijn 
genomen om dat terugdringen met 20 procent in deze kabinetsperiode 
ook daadwerkelijk te realiseren? 

161 
Door wie en op welke wijze wordt de voortgang van de realisatie per 

krijgsmachtdeel bewaakt? 

162 
Wat denkt de bewindsman te ondernemen als de getroffen en nog te 

treffen maatregelen niet blijken te resulteren in het beoogde doel? 

Aan de bevelhebbers is in 1987 opgedragen maatregelen te nemen 
om binnen drie jaar de extra beslaglegging ten opzichte van de in 1984 
gemeten extra beslaglegging met 20% te verminderen. 

Het betreft op de bedrijfsvoering van de krijgsmachtdelen afgestemde 
maatregelen ter bevordering van de doelmatigheid en tot opheffing van 
de discrepantie tussen personeels- en functiebestanden. Door de 
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samenloop met gewijzigde taakstellingen en andere noodzakelijke 
maatregelen is het effect van de afzonderlijk genomen maatregelen niet 
aan te geven. Wel kan aan de hand van de realisatiecijfers worden 
nagegaan hoe groot de totale vergoede extra beslaglegging van beroeps-
militairen bij de krijgsmachtdelen per kalenderjaar is geweest. 

De terugdringing van de extra beslaglegging wordt door de bevel-
hebbers bewaakt aan de hand van maandelijkse rapportages over de 
begrotingsrealisatie. Controle hierop berust bij de Centrale Organisatie 
van het ministerie. Die gegevens rechtvaardigen de verwachting dat 
binnen het gestelde tijdvak de gewenste terugdringing vrijwel zal worden 
gehaald. 

147 
Is de staatssecretaris bereid te onderzoeken of een deel van de extra 

beslaglegging zoals nu is vastgelegd in de VROB en de VCDKL kan 
worden overgeheveld naar een algemene toeslag op de wedde, zodat de 
regeling die nu een micro-regeling is, een macro-karakter krijgt? 

De vergoedingsregeling voor extra beslaglegging (VROB) zal in 1990 
worden geëvalueerd. Daarbij zal ook de mogelijkheid worden betrokken 
om de verhouding tussen de vaste en variabele vergoedingen voor extra 
beslaglegging te wijzigen. 

148 
Door wie en op welke wijze wordt het proces van terugdringing van de 

extra beslaglegging bij de krijgsmachtdelen bewaakt? 

Zie het antwoord op vraag 146. 

149 
Welke (praktische) maatregelen ziet de staatssecretaris opg om aan 

deze ongezonde en ongewenste situatie een einde te maken. 

167 
Welke in de praktische sfeer effect sorterende (dwang)-maatregelen 

denkt de bewindsman te nemen om aan deze, vanuit een 
sociaal-maatschappelijk standpunt gezien uitermate ongewenste, situatie 
een einde te maken? 

168 
Zo hij geen krachtig stimulerende c.q. dwangmaatregelen overweegt, 

wat zijn daarvoor dan zijn redenen? 

Op 31 december 1988 is de omvang van de verlofoverschotten bij de 
krijgsmachtdelen opnieuw vastgesteld. Vergeleken met peilingen van 
twee en vier jaar eerder blijkt het gemiddelde verlofoverschot van het 
beroepspersoneel af te nemen: bij de Koninklijke landmacht van 20 naar 
16 tot 15 dagen en bij de Koninklijke luchtmacht van 25 naar 21 tot 17 
dagen. Bij de Koninklijke marine is het verlofoverschot van zo'n 8 dagen 
nu vrijwel weggenomen. Verloftegoeden hebben overigens niet slechts 
betrekking op het voorafgaande jaar, maar zijn vaak over meer jaren 
opgebouwd. Zij kunnen ook over meer jaren worden opgenomen. Uit het 
inlopen van de verloftegoeden kan worden afgeleid dat het nu voor het 
personeel mogelijk is meer dan het jaarquotum aan verlof op te nemen. 
De dalende tendens wordt mede versterkt door een meer geleid verlof-
systeem bij de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht, 
waardoor maximaal 15 dagen aaneengesloten verlof-niet-op-verzoek 
kunnen worden verleend. Mede gelet op de verroostering van de ADV en 
de aanspraken ingevolge de VROB, waardoor compensatie in tijd gedeel-
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telijk kan worden afgekocht, noopt het resultaat niet tot het treffen van 
aanvullende maatregelen. 

151 
Hoe staat het met de tweede fase van de DOV kaart? 

De overeenkomst met de NS en de stads-/streekvervoerders bevat een 
beding volgens welke Defensie op de vrijdagmiddag een bepaalde 
spreiding in het aanbod van dienstplichtigen verwezenlijkt. Deze overeen-
komst eindigt op 1 september 1989. Partijen zijn overeengekomen dat 
alvorens een nieuwe overeenkomst wordt gesloten, inzicht moet bestaan 
in het effect van de door Defensie getroffen spreidingsmaatregelen. In 
dat verband is ook overeengekomen de invoering van de kaart voor 
dienstplichtigen, die zijn opgekomen vóór 1 maart 1989, afhankelijk te 
stellen van de resultaten van deze evaluatie. Er wordt dezerzijds van 
uitgegaan dat op 1 september 1989 kan worden begonnen met de 
invoering van de defensiekaart openbaar vervoer voor deze laatste 
categorie dienstplichtigen. 

152 
Hoe staat het in dit kader met de verbetering van de bereikbaarheid 

van de kazernes? 

De meeste defensielokaties zijn gelegen in de nabijheid van één of 
meerdere lijnen van stads- en/of streekvervoerders; extra voorzieningen 
zijn daarom niet noodzakelijk. Wel is afgesproken dat de vervoersmaat-
schappijen op aanwijzing van de plaatselijke defensie-contactfunctionaris 
zullen zorgdragen voor een verhoogde vervoerscapaciteit, als gevolg van 
het toegenomen aantal passagiers. Waar in het weekend openbaar 
vervoer ontbreekt, wordt van rijkswege vervoer ingezet. Tot dusver 
hebben zich bij het vervoer van dienstplichtigen geen problemen 
voorgedaan. 

154 
Staat de staatssecretaris achter de doelstellingen van het onderzoek 

dat het bureau Marktview in opdracht van de Algemene Vereniging van 
Nederlandse Militairen verricht ter inventarisatie van verveling onder 
dienstplichtigen ? 

Met instemming is kennis genomen van het initiatief van de Algemene 
Vereniging van Nederlandse militairen een onderzoek naar de beleving 
van de dienstplicht door de Nederlandse dienstplichtige te laten 
uitvoeren. Dit onderzoek is een reactie op het verzoek van de staatsse-
cretaris aan de bevelhebbers en de belangenverenigingen mee te denken 
over een zinvolle invulling van de diensttijd van dienstplichtigen. De 
resultaten van het onderzoek bevestigen de eerder uitgesproken mening, 
dat het noodzakelijk is genoemde invulling kritisch te bezien. Daarom 
wordt voortvarend gewerkt aan de formulering van een nieuw en samen-
hangend dienstplichtbeleid. 

155 
Kan een verroostering een rol spelen bij de oplossing van leegloop c.q. 

het gevoel zo op het eerste gezicht niet zulke zinvolle bezigheden te 
verrichten? 

156 
Zou een sociale «inspectie» als onderdeel van het MIO een rol kunnen 

spelen bij de oplossing van deze problematiek? 
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197 
Is op dit moment daarover al iets nader mee te delen? 

Leegloop komt zowel binnen als buiten de werkuren voor. Door een 
verstandig gebruik van de mogelijkheden tot verroosteren, trachten de 
commandanten «niets doen» binnen de werkuren zoveel mogelijk te 
voorkomen. Verroostering biedt geen soelaas voor verveling buiten de 
roosteruren. Hetzelfde geldt voor het verrichten van noodzakelijke, maar 
door betrokkenen niet als zinvol ervaren bezigheden. 

Het MIO is een strak omschreven inspectie van materieel. Het daarin 
opnemen van een sociale «inspectie» op het gebied van leegloop is 
moeilijk uitvoerbaar. Het verdient aanbeveling leegloop structureel tegen 
te gaan en niet met behulp van incidentele maatregelen. 

Aan de bevelhebbers en de belangenverenigingen is gevraagd daartoe 
voorstellen te doen. 

157 
Welk dienstbelang wordt gediend door de overuren gemaakt tijdens de 

site-wacht van de Van Heutz-eenheden, niet te verroosteren? 

De overuren gemaakt tijdens de site-wacht door de infanteriebeveili-
gingscompagnieën worden verroosterd met inachtneming van de eisen 
ten aanzien van operationele gereedheid of opleiding van de betreffende 
eenheden. Daarom kunnen de overuren in bepaalde gevallen slechts 
gedeeltelijk worden verroosterd. 

158 
Zijn of worden in dat verband maatregelen getroffen die als 

overgangsmaatregelen zijn aan te merken en zo ja, welke? 

159 
Zo ja, zijn over die getroffen of te treffen maatregelen gesprekken 

gevoerd met de vakorganisaties van het militair personeel? 
Zo ja, is er dan volledige overeenstemming over die maatregelen 

bereikt met de vakorganisaties? 

Zie het antwoord op vraag 134. 

160 
Kan de bewindsman aangeven hoe dit proces, en op basis van welke 

maatregelen, 'ot op heden is verlopen en welke maatregelen zijn 
genomen om Jat terugdringen met 20 procent in deze kabinetsperiode 
ook daadwerkelijk te realiseren? 

161 
Door wie en op welke wijze wordt de voortgang van de realisatie per 

krijgsmachtdeel bewaakt? 

162 
Wat denkt de bewindsman te ondernemen als de getroffen en nog te 

treffen maatregelen niet blijken te resulteren in het beoogde doel? 

Zie het antwoord op vraag 146. 

163 
Waaruit zullen die maatregelen bestaan en op welke categorie dan wel 

categorieën zullen die van toepassing worden verklaard?; (premies? -
tijdelijke bevorderingen?- toeslagen?) 
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164 
Zijn er maatregelen getroffen of in voorbereiding om ook voor andere 

groepen luchtmachtpersoneel soortgelijke danwei speciale maatregelen 
te treffen op het vlak van de primaire arbeidsvoorwaarden en - zo ja, 
welke groepen personeel betreft dat dan? 

165 
Zo dat niet het geval mocht zijn, wat zijn dan de redenen die de 

bewindsman ertoe brengen voor het luchtverkeersbeveiligingspersoneel 
dergelijke aanvullende maatregelen te treffen en niet voor - bij wijze van 
voorbeeld - het gevechtsleidingspersoneel van de Klu? 

Voor het behoud en de werving van luchtverkeersbeveiligingspersoneel 
wordt gebruik gemaakt van bindingspremies voor officieren en onderoffi-
cieren radaroperator en van wervingspremies voor officieren voor 
speciale diensten. Voor het behoud van luchtmachtpersoneel binnen de 
volgende functiegebieden bestaan bindingspremies: 

- automatiseringsdeskundigen; 
- financieel-economisch personeel; 
- personeel met een Luchtmacht Stafbrevet of Hoger Technisch 

Brevet; 
- jachtvliegers. 

Wervings- of bindingspremies worden gehanteerd voor functiege-
bieden waarvoor, op grond van de verhoudingen op de arbeidsmarkt, 
moeilijk personeel te werven of te behouden is. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor technisch personeel en voor officieren voor speciale diensten 
gevechtsleiding. 

166 
Verwacht de bewindsman van dergelijke (aanvullende) maatregelen 

geen toenemende druk van diverse andere groepen uit zowel de Klu als 
uit de Km en KI die schaars aanwezige vakbekwaamheden c.q. vaardig-
heden bezitten en/of onder bijzondere omstandigheden hun werkzaam-
heden moeten verrichten. Zo dat niet het geval is, waarop baseert hij dan 
zijn verwachtingen? 

Aan een zekere druk van niet in aanmerking komende groepen of 
individuen kan niet geheel worden ontkomen, naarmate differentiatie in 
beloning meer gemeengoed is geworden, zal die druk naar verwachting 
verminderen. 

167 
Welke in de praktische sfeer effect sorterende (dwang) maatregelen 

denkt de bewindsman te nemen om aan deze, vanuit een 
sociaal-maatschappelijk standpunt gezien de uitermate ongewenste, 
situatie een einde te maken? 

168 
Zo hij geen krachtig stimulerende c.q. dwangmaatregelen overweegt, 

wat zijn daarvoor dan zijn redenen? 

Zie het antwoord op vraag 149. 

169 
Teneinde inzicht te krijgen in de voortgang zouden deze leden het op 

prijs stellen periodiek te worden geïnformeerd over de stand van zaken 
gedurende de planperiode. 
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De gevraagde informatie zal periodiek worden verstrekt. 

170 
Mag aangenomen worden dat de door voornoemde leden positief 

gewaardeerde advertentie «womanager bij Defensie» de aanzet is tot 
eenzelfde positieve actie op het ministerie? 

De advertentie maakt deel uit van het al bestaande emancipatiebeleid 
voor burgerpersoneel (waaronder begrepen positieve actie). Doel is 
verwezenlijking van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen 
over functiegebieden en -niveaus, overeenkomstig het gekwalificeerde 
aanbod op de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt de belangstelling van 
hoger opgeleide vrouwen vooral in de sector automatisering en techniek 
en op economisch en administratief gebied voor een burger-manage-
mentfunctie bij Defensie gering. Het aanbod van vrouwelijke sollicitanten 
op gepubliceerde vacatures in die sectoren blijft sterk achter bij het 
desbetreffende aanbod op de arbeidsmarkt. De advertentie «womanager 
bij Defensie» is bedoeld om meer vrouwen naar hogere management-
functies te laten solliciteren. 

171 
Hoe staat het met het opleidingsverloop van vrouwen ten opzichte van 

mannen gedurende bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar? 

180 
Hoe groot is het percentage dat daarna tijdens de opleiding moet 

afhaken? 

Het algemene beeld bij de initiële opleidingen is dat het verloop bij 
vrouwen groter is dan bij mannen. Dit geldt vooral voor de opleidingen 
tot officier en onderofficier. Aan het verloop liggen verschillende 
oorzaken ten grondslag, zoals ontheffing wegens onvoldoende studiere-
sultaten, het niet naar behoren kunnen voldoen aan fysieke eisen en het 
niet kunnen aarden in de krijgsmacht. Bij de hierna vermelde percen-
tages moet in het oog worden gehouden dat het aantal vrouwelijke 
militairen in opleiding nog betrekkelijk gering is, zodat ontheffing van 
slechts enkele vrouwen al snel tot een hoog verlooppercentage leidt. 

Overzicht van het gemiddelde opleidingsverloop over de laatste twee jaar 

Koninklijke marine 

Mannen Vrouwen 

KIM 
Opl. onderofficieren 
Manschappen 

8% 
9% 
6% 

18% 
25% 

7% 

Koninklijke landmacht 

Mannen Vrouwen 

KMA 
OCOSC Opl. off. spec. diensten 
KMS 

11% 
11% 
18% 

30% 
50% 
50% 

Koninklijke luchtmacht 

Mannen Vrouwen 

KMA 
LUOS Opl. off. spec. diensten 
KKSL 

7% 
9% 
4% 

40% 
11% 
20% 
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175 
Waarop worden de kosten van het positieve actieplan begroot? 

Zie het antwoord op vraag 140. 

177 
Wil de staatssecretaris - tegen de achtergrond van dit gegeven 

alsmede van het feit dat Nederlandse vrouwelijke militairen al lange tijd 
op uitstekende wijze in de Sinaï dienen en het doel van de integratie in 
het algemeen - commentaar geven op de uitlatingen van de ministers 
van Defensie en Buitenlandse Zaken over het niet zenden van Neder-
landse vrouwelijke militairen naar Namibië vanwege de primitieve 
omstandigheden? 

Het eerste contingent marechaussees dat is uitgezonden naar Namibië 
bestaat hoofdzakelijk uit onderofficieren met werkervaring in 
Libanon/Sinaï. Omdat nog grote onzekerheid bestond over de plaatselijke 
voorzieningen ten behoeve van het personeel en de wijze van taakuit-
voering zijn voorshands geen vrouwen in dit contingent opgenomen. Ook 
was volstrekt onbekend hoe de plaatselijke bevolking staat tegenover 
vrouwelijk politiepersoneel. De Nederlandse politiewaarnemers treden in 
kleine teams op, terwijl de militaire component als één eenheid in groter 
verband opereert. Inmiddels wordt nagegaan of het mogelijk is in de 
toekomst ook vrouwelijke marechaussees naar Namibië uit te zenden. 

178 
Is bekend hoe groot het percentage vrouwen is dat, na het einde van 

het korte contract (KCV), een voortzetting van het dienstverband bij de 
krijgsmacht wenst? 

Dit is nog niet bekend, omdat de korte contracten voor vrouwen pas 
sinds 1 november 1987 bestaan en de gemiddelde contractduur 27 
maanden is. 

179 
Hoe groot is het percentage dat deze test met goed gevolg aflegt? 

De inhoud van psychologische tests is bij de Koninklijke marine en 
Koninklijke landmacht ontdaan van «seksepartijdigheid». Daardoor zijn er 
- wat deze test aangaat - niet langer noemenswaardige verschillen in 
kans van slagen tussen mannen en vrouwen. Bij de Koninklijke lucht-
macht wordt een onderzoek naar de psychologische test eind 1989 
afgerond. 

Sollicitanten voor een aanstelling als beroepsmilitair-onbepaalde-tijd 
bij de Koninklijke landmacht ondergaan een verplicht VFO-onderzoek 
(Vaststelling Fysieke Opleidbaarheid). De uitslag van dit onderzoek is 
bindend voor de indeling bij eenheden in de functiegroepen I (infanterie, 
cavalerie, genie), II (artillerie) en III (overige wapens en dienstvakken). 
Van de mannelijke deelnemers slaagt 94% voor de VFO-test, van de 
vrouwelijke deelnemers 58%. Het overgrote deel van de geslaagde 
deelneemsters komt alleen voor indeling in eenheden in de functiegroep 
III in aanmerking. In de tabel zijn de percentages van geslaagden 
verdeeld over de functiegroepen weergegeven. 

Mannen Vrouwen 

Functiegroep I 20% 1% 
Functiegroep II 26% 6% 
Functiegroep III 48% 51% 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 X, nr. 185b 37 



180 
Hoe groot is het percentage dat daarna tijdens de opleiding moet 

afhaken? 

Zie het antwoord bij vraag 171. 

181 
Is het voor moeders met babies wel mogelijk om gelijkwaardig met 

mannen de geheel eigen en unieke doelstelling en taken van de krijgs-
macht te vervullen? 

Als een vrouw kiest voor toetreding tot de krijgsmacht, zal zij zich ook 
bewust zijn van de doelstelling en taken van de krijgsmacht. Daarbij kan 
zij, indien zij moeder is van jonge kinderen, worden geconfronteerd met 
praktische problemen. In het personeelsbeleid geldt ook de eigen verant-
woordelijkheid van het individu voor zijn of haar verblijf en functioneren 
in de krijgsmacht. Daarnaast wordt nagegaan hoe de organisatie aan 
deze problemen tegemoet kan komen door bijvoorbeeld maatregelen te 
treffen voor kinderopvang, deeltijdbanen en herintreding na ontslag. 

182 
Zijn er reeds nadere afspraken gemaakt met de verenigingen die het 

personeel vertegenwoordigen, dat een dienstverhouding heeft op basis 
van de Dienstplichtwet. 

Besloten is om over de wijze waarop aan de positie van de dienst-
plichtige in het georganiseerd overleg gestalte kan worden gegeven 
gezamenlijk advies te vragen aan de Advies- en Arbitragecommissie 
(Commissie-Albeda). De commissie heeft op 25 mei advies uitgebracht. 
Over dat advies zal worden overlegd. 

183 
De leden van de D66-fractie stelden de vraag of de staatssecretaris wil 

ingaan op de uit de media vernomen personeelsoverschotten bij de 
MLD? Om hoeveel mensen gaat het? 

184 
Is deze problematiek op te vangen binnen het personeelsbeleidsplan? 

Voor de groep helikopters en voor de Orions wordt een nieuwe 
onderhoudsorganisatie opgezet. In deze opzet wordt één onderhouds-

dienst voor beide vliegkampen beoogd. Naar verwachting zal daar 
aanzienlijk minder personeel werken. In de tweede helft van 1989 zal 
duidelijk worden om hoeveel personeelsleden het precies gaat. Voor 
overtollig personeel zullen plannen worden ontwikkeld om, overeen-
komstig de rechtspositionele bepalingen, plaatsing elders binnen de 
defensie-organisatie, eventueel na om- of bijscholing, te verwezenlijken. 

185 
Klopt dat en om welke mensen gaat het precies? 

186 
Ziet de staatssecretaris mogelijkheden om deze mensen in het kader 

van het personeelsbeleidsplan promotiemogelijkheden te garanderen? 

Zie het antwoord op vraag 134. 
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187 
Wil de staatssecretaris op deze problematiek ingaan en aangeven aan 

welke maatregelen hij denkt om aan de geschetste problematiek 
tegemoet te komen ? 

Het A&O-fonds stimuleert arbeidsmarkt" en opleidingsactiviteiten 
binnen de overheid. Daartoe worden subsidies verleend voor door 
werkgevers of werknemers ontwikkelde scholingsprojecten. In alle 
gevallen wordt naast de subsidie een eigen bijdrage van de 
subsidie-aanvrager verlangd. Loonkosten komen bij A&O-projecten in 
beginsel niet in aanmerking voor subsidie. Het Samenwerkings Orgaan 
Militaire belangenverenigingen (SOM) is van mening dat defensie bij het 
indienen van projecten te veel het kostenaspect een rol laat spelen, 
daarom zouden geen projecten worden ontwikkeld waaraan hoge 
loonkosten zijn verbonden. Gelet op de opgedragen taken en de 
beschikbare financiële middelen worden vooral projecten ontwikkeld, die 
met zo min mogelijke extra kosten maximaal aan de doelstelling van het 
A&O-fonds voldoen. Niettemin heeft het bestuur van de sectie militairen 
een gesprek gevoerd met het stichtingsbestuur van het A&O-fonds over 
een mogelijke subsidiëring van loonkosten. Het stichtingsbestuur zal zich 
daarover beraden. Bovendien zal met het SOM op korte termijn overleg 
over het totale werkgelegenheidsbeleid bij Defensie worden gevoerd. 

188 
Is het juist, dat de geplande bouw van een Militair Tehuis bij het 

Lauwersmeer niet meer aan de orde is? 

Ja. De behoefte aan dergelijke tehuizen wordt overigens niet door 
Defensie bepaald, maar door de drie organisaties die de militaire 
tehuizen in eigendom hebben. 

189 
Gaat het Ministerie van Defensie zich opstellen als zorgverlener die 

claimt bij de verzekeraar, of als verzekeraar, die claimt bij de centrale 
kas? 

190 
(Hoe) wordt deze verrekend met de Minister van Defensie? 

191 
Krijgt de actief dienende militair er nu straks weer 4% bij als hij premie 

gaat betalen voor de uitvoering van het Plan Dekker? Indien de korting 
van 4% ten opzichte van vergelijkbare ambtenaren wordt gehandhaafd, 
betaalt hij tweemaal voor dezelfde dienstverlening van de overheid? 

Indien een zorgverzekering voor alle ingezetenen tot stand 
komt, zal die ook van toepassing zijn op militairen. Uitgaande van de 
verlening van geneeskundige verzorging aan de militair door de militair 
geneeskundige diensten ligt het in de rede dat Defensie als verzekeraar 
en tevens als zorgverlener optreedt. Hierover wordt in het kader van de 
vervolgstappen-Dekker interdepartementaal overleg gevoerd. De premie-
betaling in het plan-Dekker bestaat uit drie gedeelten. Voor de basisver-
zekering geldt een procentuele premie, die door de fiscus wordt 
geheven, en daarnaast een nominale premie die de verzekerde recht-
streeks aan de verzekeraar betaalt. Voor de aanvullende verzekering, 
waarin naar verwachting fysiotherapie, tandheelkundige verzorging e.d. 
zullen zijn opgenomen, geldt eveneens een nominale premie die aan de 
verzekeraar wordt betaald. In de situatie waarin Defensie als verzekeraar 
voor de militair optreedt, zal de militair in principe ook nominale premies 
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zijn verschuldigd aan Defensie. In hoeverre dat ook werkelijk het geval 
zal zijn, is afhankelijk van de plaats die de ziektekostenvoorzieningen in 
het geheel van arbeidsvoorwaarden zullen innemen. Uitgangspunt daarbij 
is de instandhouding van de gelijkwaardigheid van de arbeidsvoor-
waarden voor de militaire ambtenaren en het burgerpersoneel bij de 
rijksoverheid, zoals op 20 maart 1986 overeengekomen. 

192 
De hier nog steeds aan het woord zijnde leden van de D66-fractie 

vroegen of een overzicht kan worden gegeven van de daadwerkelijke 
vorderingen met betrekking tot de door de staatssecretaris toegezegde 
aandacht voor het thema homosexualiteit op de opleidingsinstituten? 

In de opleidingen binnen de krijgsmacht wordt nu aandacht besteed 
aan de integratie van homosexuelen in de krijgsmacht. De wijze waarop 
verschilt per opleidingsinstituut. Er zijn richtlijnen in voorbereiding om de 
opleidingen op dit gebied beter op elkaar af te stemmen. 

195 
Tot slot vroegen de leden van de D66-fractie of het voorlichtingsbeleid 

terzake voldoende aandacht krijgt? 

Als gevolg van de herordening van de activiteiten ten behoeve van 
post-actieven zal zowel de organisatorische inpassing van het voorlich-
tingsbeleid als het voorlichtingsmateriaal worden herzien. 

197 
Is op dit moment daarover al iets nader mee te delen? 

Zie het antwword op vraag 155. 

198 
Zo dat nu nog niet mogelijk is kan wellicht geduid worden op welke 

termijn dit inzicht geboden kan worden? 

Door het ministerie van Defensie is geen afzonderlijke studie gemaakt 
naar de gevolgen van de Wet op de Telecommunicatie voorzieningen. In 
samenwerking met de PTT is door Defensie de gegroeide bijzondere 
relatie geïnventariseerd. Daarop volgend wordt nu onderhandeld over de 
financiële en contractuele gevolgen van de invoering van de Wet op de 
Telecommunicatie voorzieningen. 

199 
De leden van de V. V.D.- fractie stelden de vraag of er al ervaringen met 

de contractmanagers zijn opgedaan en zo ja van welke aard? 

De werving van contractmanagers is eind 1988 begonnen en inmiddels 
in volle gang. Rekening houdend met de wervingsduur, interne oplei-
dingen en een inwerkperiode zal tegen eind 1990 voldoende ervaring zijn 
opgedaan om daarover mededelingen te kunnen doen. 

201 
In hoeverre verricht de Nederlandse regering gericht wetenschappelijk 

onderzoek naar chemische vormen van wapengebruik en naar de bestrij-
dingsmogelijkheden en middelen? 

In welke mate zijn militaire eenheden beschermd? 

De Nederlandse regering verricht uitsluitend wetenschappelijk 
onderzoek naar methoden voor de behandeling van slachtoffers van 
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chemisch wapengebruik. De nadruk ligt daarbij op de behandelings- en 
preventiemogelijkheden van zenuwgas vergiftigingen. Het personeel van 
de militaire eenheden is beschermd door speciale kleding en 
gasmaskers. 

202 
Welke voor- en nadelen zien de bewindslieden in de ontwikkeling van 

een vrije Europese defensiemarktP 

De ontwikkeling van een vrije defensiemarkt leidt tot rationalisatie van 
ontwikkelings- en produktieprocessen, schaalvergroting en daaruit voort-
spruitende kostenverlaging. Dat kan voor zowel leveranciers als afnemers 
voordelen hebben. Een nadeel is dat kleinere bedrijven zich wellicht een 
grotere inspanning zullen moeten getroosten om de gevolgen van ratio-
nalisatie op te vangen en om in te spelen op de toenemende liberali-
sering van de markt. Grote bedrijven onderkennen al duidelijk de 
voordelen van een vrijere markt, ook voor defensiematerieel. Zij antici-
peren actief op de komende ontwikkelingen. Voor zover handicaps voor 
kleinere en middelgrote bedrijven door goede voorlichting kunnen 
worden ondervangen, zal ook het ministerie van Defensie daar een 
bijdrage aan leveren. In het algemeen zullen zeker op langere termijn de 
voordelen van een vrijere Europese markt, ook op defensiegebied, de 
nadelen overtreffen. Het totstandkomen van een concurrentiekrachtige 
Europese defensie-industrie, zoals bepleit in het rapport «Towards a 
stronger Europe», vormt daarbij één van de langere-termijndoelstel-
lingen. 

203 
Wat zijn de tot nu toe geconstateerde voor- en nadelen van multi- of 

bilaterale materieelsamenwerking? 

In het algemeen geldt dat samenwerking noodzakelijk is, daar door 
krimpende defensiebudgetten en stijgende kosten geen land meer in 
staat is op eigen kracht voldoende modern en betaalbaar materieel voor 
zijn krijgsmacht te ontwikkelen en te produceren. Bovendien kunnen 
daardoor verspilling en duplicatie worden voorkomen. Om de kans op 
succesvolle samenwerking zo groot mogelijk te maken, geeft Nederland 
er de voorkeur aan samen te werken met landen waarmee operationele 
en/of economische banden bestaan. Een nadeel van samenwerking zou 
kunnen zijn dat rekening moet worden gehouden met de wensen van 
anderen. Dit laatste is in bilateraal verband vanzelfsprekend gemakke-
lijker dan in multilateraal verband. 

204 
Welke mogelijkheden zien de bewindslieden om de ontwikkeling van 

de militaire R + D in West-Europa te beteugelen? 

De activiteiten op het gebied van defensiegericht(e) onderzoek en 
ontwikkeling bij de Europese landen verschillen nogal in omvang. Het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk besteden een aanzienlijk deel van de 
defensiebegrotingen aan R&D. Nederland neemt met ongeveer 1% van 
de defensiebegroting een bescheiden plaats in. Het voornemen in 
lEPG-verband op dit gebied meer te gaan samenwerken zal leiden tot 
een beter benutten van de beschikbare middelen en vermindering van 
dubbel werk. Door uitwisseling van R&D-plannen zal meer inzicht 
worden verkregen in eikaars voornemens wat zal leiden tot betere 
beheersing van de gehele militaire R&D in Europa. 
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207 
Waarom zijn in de jaarlijkse registratie van de overheid (verslag Veteri-

naire Hoofdinspectie) over 1987 geen gegevens opgenomen over de 
dierproeven voor defensiedoeleinden? 

208 
Om welke aantallen gaat het in 1987 en wat is de aard van de 

proeven; 
kortom, kan het gebruikelijke verslag alsnog aan het parlement worden 

overgelegd? 

De gegevens waarop in de vraag wordt gedoeld worden niet meer 
opgenomen in een afzonderlijk hoofdstuk van het verslag, maar in de 
Instituutopgaven. Het geringe aandeel dat Defensie heeft in het totale 
proefdiergebruik in Nederland (1 131 128) rechtvaardigt geen afzonder-
lijke vermelding. In 1987 zijn in totaal 3208 proefdieren gebruikt. Het 
betrof 14 apen, 393 cavia's, 1519 ratten en 1282 muizen. 

209 
Mag hieruit worden opgemaakt, dat de regering inmiddels heeft 

afgezien van het plan tot uitbreiding van marineactiviteiten in het 
kwetsbare Waddengebied? 

In deel d. van het SMT (blz. 86) stelt de regering dat het niet in de 
bedoeling ligt initiatieven te nemen om het Balgzand in te polderen. 

215 
Vindt momenteel reeds overleg plaats met provincies en gemeenten 

over een mogelijke locatie voor stationering van deze anti-tank- en trans-
porthelikopters? Wanneer is over de locatiekeus een besluit te 
verwachten? 

Nee, over de locatiekeuze kan pas een beslissing worden verwacht 
wanneer duidelijkheid bestaat over het type en het aantal aan te schaffen 
gevechtshelikopters. 

216 
Is het juist dat uit het in het kader van de MER voor het COT-Ginkel 

reeds uitgevoerde onderzoek is gebleken, dat: 
(a) De milieu-effecten van inrichting van het centrale gedeelte 

(Ginkelse heide) veel ingrijpender zullen zijn dan aanvankelijk werd 
verondersteld? 

(b) De geluidsoverlast voor de woonbebouwing in Ede zeer aanzienlijk 
zal zijn? 

217 
Hoe verhoudt de geluidsoverlast zich tot de normaal bij verkeer gehan-

teerde normen? 

Omdat de MER nog in voorbereiding is, zijn de milieu-effecten van het 
inrichtingsplan voor het COT nog onbekend. 

218 
Wordt er momenteel - overeenkomstig de wens van de provincie 

Gelderland met die provincie overleg gevoerd over een mogelijke, minder 
natuurschadelijke, locatie voor het EOT Groote Veld? Zo neen, waarom is 
een dergelijk overleg wel gevoerd met de provincie Drenthe ter zake van 
een alternatieve locatie voor het EOT Anloo (met name positief 
resultaat), maar niet met de provincie Gelderland ter zake van een alter-
natieve locatie voor het EOT Groote Veld? 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 X, nr. 185b 42 



In april 1989 is door Defensie met de provincie Gelderland en de 
gemeente Lochem overleg gevoerd. Daarbij is afgesproken dat een alter-
natief gebied buiten het Groote Veld bij de al begonnen milieu-effectrap-
portage zal worden betrokken. Indien de rapportage zou uitwijzen dat dit 
alternatief uit milieu-overwegingen meer geschikt is, is Defensie bereid 
dit gebied als oefenterrein in aanmerking te laten komen. 

219 
Welke alternatieve locaties voor een tweede centraal munitiedepot zijn 

door het Ministerie van Defensie onderzocht? Is over die locaties al 
overleg gaande met de lagere overheden? Zo ja, welke? Wanneer is er 
over de locatiekeuze een besluit te verwachten? 

Binnen het in het SMT aangegeven gebied voor de vestiging van een 
tweede centraal munitiemagazijnencomplex is na een eerste onderzoek 
vastgesteld dat binnen de provincie Overijssel een aantal locaties 
geschikt is. Die locaties zijn aan het provinciaal bestuur van Overijssel 
meegedeeld. Op korte termijn zal met deze provincie nader overleg 
worden gevoerd. Het ligt in de bedoeling de definitieve locatie uiterlijk in 
1991 vast te stellen. 

221 
Is de groeiende internationale ontspanning en de vrijwillige terug-

trekking van vele tankeenheden door het Warschaupact reden voor 
bezinning op de uitgangspunten van het Structuurschema Militaire 
Terreinen? 

Zeker. Deze bezinning heeft in het licht van de nog steeds bestaande 
ongelijke krachtsverhoudingen echter niet geleid tot een gewijzigde 
behoefte aan militaire terreinen zoals neergelegd in het SMT. 
Uitgangspunt blijft dat een mindere behoefte zal kunnen resulteren in 
een minder intensief gebruik. Dat is van belang met het oog op de 
effecten voor het milieu. 

222 
Zijn er nog andere redenen dan eerder genoemde, bijvoorbeeld de te 

verwachten toekomstige oefencapaciteit in de BRD? 

Integendeel. De verwachting is dat in de toekomst steeds minder 
oefencapaciteit in de BRD voor Nederlandse eenheden beschikbaar zal 
zijn. 

223 
De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen zich af of inmiddels 

reeds bekend is wanneer er een reactie van regeringszijde komt op het 
rapport: «Militaire activiteiten, natuur en milieu van de Raad voor het 
Milieu- en Natuuronderzoek». 

231 
Kan de regering toelichten waarom een antwoord zo lang op zich moet 

laten wachten? 

232 
Vindt de regering het verantwoord, om in een tijdsbestek waarin het 

milieubeleid terecht de volle aandacht krijgt, onderzoeksaanbevelingen 
ten aanzien van de in het nationaal milieubeleid zo zwaar onderbelichte 
milieu-effecten van de militaire sector, buiten de nationale milieu-
discussie te houden door niet op het RMNO-advies te reageren? 

Eerste Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 X, nr. 185b 43 



234 
Wanneer denkt de regering een reactie op het RMNO-advies te kunnen 

uitbrengen? 

235 
Is de regering bereid om in beginsel positief te reageren op het 

RMNO-advies, zodat de RMNO reden heeft een programmeringswerk-
groep in te stellen, waarin een nadere invulling en coördinatie van 
«militair milieu-onderzoek» verder gestalte kan krijgen, zoals dat gebrui-
kelijk is met de door de RMNO aanbevolen onderzoeksprogramma's? 

236 
Hoe denkt de regering erover om dergelijke vroegtijdige «screening» 

van nieuw in te voeren strategische en operationele concepten en nieuwe 
wagentypen en technologieën op de mogelijke milieugevolgen toe te 
passen en voor te bereiden? 

Het bleek niet mogelijk de reactie op het rapport «Militaire activiteiten, 
natuur en milieu» op te nemen in het standpunt dat door de minister van 
VROM e.a. is uitgebracht over de «Meerjarenvisie 1987» van de Raad 
voor het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO). In deze meerjarenvisie 
waren enige aanbevelingen voor onderzoek naar de gevolgen van 
militaire activiteiten opgenomen. Gelet op de door de minister van 
VROM aan de voorzitter van de RMNO gedane toezegging inzake de 
meerjarenvisie vóór 15 december 1988 een standpunt uit te brengen, is 
ervoor gekozen om op de voorstellen van de RMNO over Defensie apart 
te reageren. Deze reactie zal door de minister van VROM mede namens 
de minister van Defensie en de bij de RMNO betrokken ministeries 
worden opgesteld en zo spoedig mogelijk worden gegeven. Er zal dus 
geen sprake zijn van het buiten de nationale milieudiscussie houden van 
de milieueffecten van de militaire sector door niet op het RMNO-advies 
te reageren. 

226 
Hoe verhouden die ontheffingen zich tot de desbetreffende hinderwet-

vergunningen? 

Alle munitiecomplexen in Nederland zijn vergunningplichtig krachtens 
de Hinderwet. Al lang wordt in deze Hinderwetvergunningen een 
bepaling opgenomen dat naast de in de vergunning zelf opgenomen 
voorschriften ook moet worden voldaan aan de ter zake bij de krijgs-
macht geldende voorschriften. Deze zijn opgenomen in de Verzamelde 
Gemeenschappelijke Voorschriften van de Krijgsmacht (VGVK 8). VGVK 
8 kent de mogelijkheid van bepaalde voorschriften aan commandanten 
van munitiecomplexen ontheffing te verlenen. Deze ontheffingen 
worden, na advies van een deskundige commissie, per geval namens de 
minister verleend. Uiteraard kan geen ontheffing worden verleend van de 
andere in de Hinderwetvergunning opgenomen voorschriften. Gezien het 
bovenstaande is het verlenen van ontheffingen in overeenstemming met 
de desbetreffende Hinderwetvergunningen. De laatste jaren worden 
zowel het aantal als de reikwijdte van de ontheffingen teruggedrongen. 
Overigens zijn aan de ontheffingen zodanige voorwaarden verbonden dat 
de veiligheid buiten het desbetreffende munitiecomplex voldoende blijft 
gewaarborgd. 
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231 
Kan de regering toelichten waarom een antwoord zo lang op zich moet 

laten wachten? 

232 
Vindt de regering het verantwoord, om in een tijdsbestek waarin het 

milieubeleid terecht de volle aandacht krijgt, onderzoeksaanbevelingen 
ten aanzien van de in het nationaal milieubeleid zo zwaar onderbelichte 
milieu-effecten van de militaire sector, buiten de nationale milieu-
discussie te houden door niet op het RMNO-advies te reageren? 

Zie het antwoord op vraag 223. 

233 
Kan de regering toelichten waarom niet tenminste alvast een reactie 

kon worden uitgebracht op de vijf hoogst geprioriteerde aanbevelingen? 

De prioriteitstelling in de RMNO-adviezen wordt niet zonder meer 
overgenomen. Daarom is niet overwogen alvast een aparte reactie uit te 
brengen. 

234 
Wanneer denkt de regering een reactie op het RMNO-advies te kunnen 

uitbrengen? 

235 
Is de regering bereid om in beginsel positief te reageren op het 

RMNO-advies, zodat de RMNO reden heeft een programmeringswerk-
groep in te stellen, waarin een nadere invulling en coördinatie van 
«militair milieu-onderzoek» verder gestalte „kan krijgen, zoals dat gebrui-
kelijk is met de door de RMNO aanbevolen onderzoeksprogramma's? 

236 
Hoe denkt de regering erover om dergelijke vroegtijdige «screening» 

van nieuw in te voeren strategische en operationele concepten en nieuwe 
wagentypen en -technologieën op de mogelijke milieugevolgen toe te 
passen en voor te bereiden? 

Zie het antwoord op vraag 223. 

237 
Wanneer denkt de staatssecretaris met dit plan te komen? 

Tijdens de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer is 
uiteengezet dat wordt gewerkt aan de afronding van een milieuplan voor 
Defensie. Naar verwachting kan dit plan binnenkort aan de Staten-
Generaal worden aangeboden. 

238 
Wordt de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer betrokken bij de opstelling van dit plan? 

Over de inhoud van het milieuplan van Defensie is overleg gevoerd 
met het ministerie van VROM. De resultaten daarvan zijn in het plan 
verwerkt. 
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240 
Is het niet noodzakelijk - zo vroegen de hier aan het woord zijnde 

leden zich af - de voorlichting over de krijgsmacht en met name over wat 
er voor nodig is om de taken adequaat aan te kunnen, te intensiveren? 

Zoals blijkt uit enquêtes stemt een groot deel van de Nederlandse 
bevolking in met het lidmaatschap van de Navo. Uit enquêtes blijkt 
verder dat men de defensie-inspanning kritisch beziet en niet als vanzelf-
sprekend beschouwd. Het voorlichtingsbeleid van Defensie is hierop 
afgestemd door informatie te geven over het «waarom» van de 
defensie-inspanning en de aard van de bewapening. Defensie voert in dit 
opzicht al vele jaren een actief beleid. Er worden tentoonstellingen en 
open dagen georganiseerd en er wordt zowel extern als intern 
voorlichting gegeven over de taken van de krijgsmacht. 

Als het gaat om onderwerpen, waarover de besluitvorming in nationaal 
en internationaal verband nog niet is afgerond, wordt een terughoudend 
beleid gevoerd en wordt toelichting gegeven op de standpunten van de 
regering, wijzigingen daarin en initiatieven die worden genomen. Dit is 
onder meer het geval bij de modernisering van de nucleaire korte dracht 
wapens. Indien de besluitvorming is afgerond, wordt actief voorlichting 
gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuw materieel 
en het personeelsbeleid. Met betrekking tot ruimtelijke ordening wordt 
naast de algemene voorlichting ook gerichte voorlichting op lokatie 
gegeven. 

Verder worden brochures gemaakt over bijvoorbeeld het vliegtuig-
lawaai die in ruime mate worden verspreid. Overigens wordt de beeld-
vorming over Defensie bepaald door tal van factoren, waarvan de actieve 
voorlichting er slechts één is. 

De Minister van Defensie, 
F. Bolkestein 
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