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Een beperkte, maar bestendige groei van de defensie-uitgaven blijft,
evenals rationalisering van de defensie-inspanning door internationale
samenwerking en standaardisatie, in het gehele bondgenootschap nodig
wil de Navo haar conventionele inspanning handhaven en waar mogelijk
verbeteren. Dat is noodzakelijk zolang de wapenbeheersing op conventioneel gebied nog geen resultaten oplevert. De realiteit gebiedt te
zeggen dat die niet op korte termijn zijn te verwachten.

Het defensieplan 1989-1998 voorziet in de benodigde flexibiliteit voor
een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke financiële planning van de
defensie-uitgaven. Het defensieplan 1989-1998 berust met uitzondering
van de jaren 1989 en 1990 op een reële groei van 2%. De aangehouden
plan-flexibiliteit bedraagt:
1989

1990

1991

1992

1993

3%

5%

10%

15%

20%

Deze percentages voldoen aan de daarvoor gestelde normen. Om een
volgend kabinet niet te binden, is het plan bovendien zo opgesteld dat in
de resterende kabinetsperiode geen verplichtingen voor investeringsprojecten worden aangegaan die niet binnen een financiële groei met één
procent per jaar zouden kunnen worden verwezenlijkt.
Voor het antwoord op de vraag in hoeverre de 0,6% reële groei tot een
structureel ingrijpen in de taken van de krijgsmacht zal leiden wordt naar
het antwoord op vraag 4 verwezen. Er worden geen scenario's
voorbereid waarin rekening wordt gehouden met een lagere groei dan
waarvan in het plan is uitgegaan.

1
De vragen zijn gedrukt onder 20 800-X,
nr. 13

3,30
Gevechtskracht is het vermogen van een eenheid tot het voeren van
een gevecht. Die komt niet alleen tot uitdrukking door de kwaliteit en de
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kwantiteit van het beschikbare personeel en materieel, maar ook door de
wijze waarop die op elkaar zijn afgestemd door opleiding en oefening.
Ook de wijze waarop zij gecoördineerd worden ingezet, goede procedures bij besluitvorming, commandovoering en logistieke ondersteuning
beïnvloeden de gevechtskracht.
Gevechtskracht is niet goed te meten. Wel kan worden nagegaan of
alle aspecten die daarop van invloed zijn voldoende aandacht krijgen. Om
de gevechtskracht in de resterende kabinetsperiode op het huidige
niveau te kunnen handhaven - er is dus geen sprake van groei van de
gevechtskracht - moest een aantal knelpunten worden opgelost. Om een
juist evenwicht te krijgen tussen personeel en materieel is er financiële
ruimte geschapen om materieelinvesteringen met bijna een procent te
kunnen laten groeien ten behoeve van de handhaving van de gevechtskracht.
De groei van het gehele defensie-budget voor 1989 en 1990 bedraagt
echter slechts 0,6%. Om de bedoelde materieelinvesteringen met
ongeveer 1%te kunnen laten groeien, is in 1989 f 35 miljoen en in 1990
f 85 miljoen van de personele exploitatiesfeer ten behoeve van die investeringen vrijgemaakt. Deze overheveling van ongeveer 0,3% van de
defensieuitgaven maakt het mogelijk om samen met de reële groei van
0,6% de uigaven voor de gevechtskracht met bijna een procent te laten
groeien.
4,34
Een reële groei van de defensie-uitgaven met 2% na 1990 blijft nodig
om het Defensieplan 1989-1998 te kunnen uitvoeren en daarmee de
Nederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging op
peil te kunnen houden.
Aangezien ook Defensie voor de jaren 1989 en 1990 bijdraagt aan de
ombuigingen, wordt in die jaren slechts een groeipercentage van 0,6%
bereikt. Om die lagere groei in het plan te kunnen opvangen, is een
aantal projecten vertraagd, verminderd of geschrapt. Een en ander heeft
tot dusver niet geleid tot vermindering van de omvang van de Nederlandse krijgsmacht.
Als gevolg van het al enkele jaren achterblijven van de groei, waarvan
in de planning mocht worden uitgegaan, is het defensieplan herhaaldelijk
bijgesteld. Voortzetting van dit proces zal onvermijdelijk leiden tot
vermindering van de omvang van de krijgsmacht en vermindering van de
Nederlandse bijdrage aan de Navo. In dat geval zullen nieuwe prioriteiten
moeten worden gesteld.
5, 24, 103, 105
In de centrale sector van de Navo zijn alle middelen van de bondgenoten voor luchtverkenning samengebracht in het Allied Air Force
Command Europe (AAFCE). Hiervan maken de middelen van de Koninklijke luchtmacht ongeveer 10% uit. Die middelen voorzien voor een deel
in de behoefte aan informatie over onder meer lokatie, samenstelling
en/of verplaatsingen van vijandelijke eenheden. Die informatie is nodig
om opdrachten met gevechtsvliegtuigen uit te kunnen voeren en om
tijdig het optreden van eigen landstrijdkrachten aan te passen. Die informatie wordt ook met andere middelen verzameld.
De middelen van de Koninklijke luchtmacht voor luchtverkenning
worden dus niet alleen ingezet voor het Eerste Nederlandse legerkorps.
Die informatie wordt verkregen door toewijzing van luchtverkenningssorties uit de totale capaciteit van AAFCE.
Door de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen, sensoren en dergelijke wordt het ook mogelijk een deel van de informatie voor het Eerste
legerkorps op andere en snellere wijze dan met luchtverkenningsmiddelen te verzamelen. Hiertoe is met ingang van 1995 in de plannen van
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de Koninklijke landmacht de verwerving van onbemande penetrerende
dragers voor de middelbare en/of lange afstand opgenomen. Bovendien
voorzien de plannen met ingang van 1996 in de verwerving van een
zogenaamde niet penetrerende drager. De behoefte van het Eerste legerkorps aan informatie met behulp van luchtverkenningsmiddelen van
AAFCE neemt hierdoor enigszins af.
Aangezien een deel van de informatie voor het Eerste legerkorps met
andere middelen kan worden verkregen en omdat het in de toekomst
mogelijk wordt een ander deel van de informatie anders dan met
middelen voor de luchtverkenning te verzamelen is, evenals om financiële redenen, besloten de luchtverkenningstaak van de Koninklijke luchtmacht met ingang van 1993 niet voort te zetten. Om inhoud te kunnen
geven aan de gestelde prioriteiten in het defensieplan, moest immers
financiële ruimte worden geschapen.
Indien de luchtverkenningstaak van de Koninklijke luchtmacht niet zou
worden afgestoten, zou de Orpheus-verkenningsgondel moeten worden
vervangen. Daarvoor was ongeveer f 200 miljoen gereserveerd. Op
termijn is er bovendien behoefte om de informatie met behulp van een
data-link systeem sneller en doelmatiger te verspreiden. Dat zou extra
geld vergen.
Omdat de 18 F-16 verkenningsvliegtuigen niet worden afgestoten,
maar worden bestemd voor de offensieve taken en de luchtverdediging,
zou ook een wapenpakket moeten worden aangeschaft om deze taken uit
te kunnen voeren. Hiermee zou ongeveer f 300 miljoen zijn gemoeid. Om
toch de nodige financiële ruimte in het plan te verkrijgen, wordt in de
planperiode dit wapenpakket niet aangeschaft, maar worden de al
aanwezige en nog aan te schaffen wapens herverdeeld. Hierdoor wordt
niet voor 100% voldaan aan de Navo-norm wat betreft de lucht-grond
wapens. Het voorraadniveau van de lucht-luchtwapens bereikt 80% van
de norm aan het eind van de planperiode.
Het met ingang van 1993 afstoten van de luchtverkenningstaak leidt
weliswaar tot een vermindering van de totale verkenningscapaciteit,
maar biedt ook een operationeel voordeel omdat meer vliegtuigen voor
de offensieve taken en de luchtverdediging ter beschikking komen. Ook
wordt daardoor in de planperiode financiële ruimte geschapen in verband
met het niet aanschaffen van nieuwe luchtverkenningsapparatuur.
Door de Navo worden de middelen voor luchtverkenning als «critical
resource» beschouwd. Over het voornemen de luchtverkenningstaak af
te stoten, zijn de bondgenoten geïnformeerd. Omdat ook andere bondgenoten overwegen de luchtverkenningstaak te herzien, zal daarover binnen
de Navo in een bredere context worden gesproken.
Tot mei 1988 is tussen de Verenigde Staten, de Koninklijke luchtmacht
en de Nederlandse industrie overleg gevoerd over de Amerikaanse
plannen de middelen voor de luchtverkenning te verbeteren. Onlangs zijn
in de Verenigde Staten plannen ontvouwd om de bestaande luchtverkenningscapaciteit van de Amerikaanse luchtmacht aan te vullen door
ongeveer 270 F-16 C/D vliegtuigen te voorzien van het Advanced
Tactical Air Reconnaissance System (Atars) dat in een gondel onder het
vliegtuig kan worden bevestigd.
6
De technische levensduur van de Lance wordt bepaald door de
levensduur van de samenstellende componenten van de lanceerinrichting
en de raket. Na verloop van tijd is de algehele slijtage zondanig dat
vervanging van componenten niet meer zinvol is; operationeel verantwoorde inzetbaarheid is niet langer mogelijk. Bovendien is de Lance,
gelet op aspecten als bereik, nauwkeurigheid en vuursnelheid tactisch
verouderd.
Om deze redenen is de produktie van componenten voor de Lance
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gestaakt. Bij de introductie van de Lance werd er van uitgegaan dat de
levensduur van het systeem in 1992 zou zijn beëindigd. De Verenigde
Staten hebben een modificatieprogramma ontworpen dat de levensduur
van de Lance verlengt tot 1995. Verdere verlenging is om technische
redenen niet mogelijk.
7
Met de samenstelling van de eenheid waarin de «special mission
teams» zijn ondergebracht, is begonnen; deze zal 1 december 1988 zijn
voltooid. Omstreeks juli 1989 zullen de «special mission teams» operationeel zijn.
8
Bij een scenario met een korte waarschuwingstijd zal het zwaartepunt
van een militaire confrontatie tussen Oost en West in Centraal-Europa
liggen. Dan gaat het in de eerste plaats om het ontzeggen van de
toegang van vijandelijke eenheden tot ons grondgebied. Naarmate het
conflict voortduurt, kan het Warschaupact reserves inzetten. Het is dan
nodig aan eigen zijde op legerkorps en legergroepsniveau tijdig over
reserves te beschikken. Daartoe behoren ook reserves die van overzee
moeten komen.
Naarmate het conflict dus langer voortduurt, neemt het belang van
beveiligde zeeroutes tussen Noord-Amerika en West-Eruopa toe. Een
maritieme verdediging in de diepte is een voorwaarde om aan de eis te
kunnen voldoen het eigen grondgebied in Centraal-Europa te behouden.

9
Het door Nederland georganiseerde Weu-seminar was in de eerste
plaats bedoeld om een vrije gedachtenwisseling tussen Defensie-deskundigen uit de Westeuropese landen over onderwerpen van wederzijdse
interesse tot stand te brengen. Een van de onderwerpen vormde een
Duits onderzoeksprogramma waarin operationele concepten en
behoeften worden bezien in verband met technologische mogelijkheden.
Op grond hiervan kan worden bepaald welke technologieën voor
Defensie van belang zijn of kunnen worden. De voordracht en de daarop
volgende discussie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Nederlands Defensie Technologie Concept. Het verslag van het seminar wordt
op korte termijn aan de Weu-assemblée toegezonden.
10, 37
Van Nederlandse kant zijn in bilaterale besprekingen met België en
Luxemburg, de Bondsrepubliek Duitsland, de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk verschillende vormen van taakverdeling ter sprake
gebracht. Er wordt gepoogd de samenwerking tussen krijgsmachtdelen
die in operationeel opzicht dicht bij elkaar staan te versterken. Bijvoorbeeld wordt beoogd tussen marines van het Verenigd Koninkrijk en
Nederland verdergaande samenwerking te bewerkstelligen, waarbij in de
toekomst een zekere taakverdeling niet moet zijn uitgesloten.
Wel moet worden bedacht, dat verdergaande samenwerking en
taakverdeling een langdurig proces vormen in verband met de nodige tijd
voor het goed identificeren van samenwerkingsvormen en de daarop
volgende verwerking in de plannen van de deelnemers.
Taakverdeling en -specialisatie laten zich overigens niet afdwingen. De
weg die wordt gevolgd, is die van overleg. Vooral de mogelijkheden van
schaalvergroting en comperatieve voordelen worden daarbij naar voren
gebracht.
Zie voor de samenwerking met de Bondsrepubliek Duitsland het
antwoord op vraag 39.
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11,112
De vliegbasis Woensdrecht doet dienst als reservevliegveld en «Lines
of Communication» (LOC)-«Airfield». Het eerste houdt in dat daar in
oorlogstijd een squadron gevechtsvliegtuigen moet kunnen opereren. In
de tweede functie moet de vliegbasis kunnen worden gebruikt voor
opvang en overslag van bondgenootschappelijk personeel en materieel
dat in tijden van crisis of oorlog zal worden aangevoerd. Er wordt
rekening mee gehouden dat de vliegbasis Woensdrecht in de nabije
toekomst de status van «Collocated Operating Base» (COB) krijgt. Dit
houdt in dat daar in tijden van crisis en oorlog bondgenootschappelijke
gevechtssquadrons moeten kunnen worden opgevangen en gestationeerd. Op de vliegbasis Woensdrecht zal vanaf 1989 de verbeterde
vliegeropleiding van de Koninklijke luchtmacht zijn gevestigd. Daarbij
wordt geen gebruik gemaakt van het door de Verenigde Staten en de
Navo ten behoeve van de destijds voorziene stationering van kruisvluchtwapens gefinancierde deel van de infrastructuur.
Over de herbestemming daarvan zal binnenkort met de betrokkenen
trilateriaal overleg beginnen. Daarbij zal onder meer de restwaarde
worden vastgesteld.
12
Nederland maakt met vijftien Nederlandse militairen deel uit van de
United Nations Truce Supervision Organization (Untso). De regering
heeft voorts aan de Verenigde Naties laten weten bereid te zijn een
detachement (33 man) Koninklijke marechaussee beschikbaar te stellen
voor de United Nations Transition Assistance Group (Untag) die, nadat
daarover in het lopende internationale overleg overeenstemming zal zijn
bereikt, een vredesmissie in Namibië zal vervullen. De planning met
betrekking tot eventuele toekomstige deelneming aan VN-vredesoperaties, evenals de termijn waarbinnen bepaalde eenheden daarvoor
beschikbaar kunnen zijn, staan vermeld in de brief van de minister van
Defensie van 3 september 1982 (kamerstuk 17 543, nr. 1). Elk verzoek
van de VN deel te riemen aan vredesoperaties zal worden bezien in het
licht van de dan geldende omstandigheden en de dan bestaande
mogelijkheden.
13
Met de term koopkracht wordt in dit verband gedoeld op toename van
de geldmiddelen ten opzichte van het voorafgaande jaar nadat die, aan
de hand van de macro-gegevens van het Centraal Planbureau, voor
inflatie is gecorrigeerd. Daarbij is ook in zekere mate rekening gehouden
met prijsontwikkelingen in het buitenland. Op micro-niveau is het zeer
wel mogelijk dat wijzigingen in de prijs met inbegrip van koersfluctuaties
geen gelijke tred houden met het macro-cijfer.
14
De f 21,5 miljoen lagere prijsbijstelling is bij de berekening van het
groeicijfer van 0,6% verdisconteerd.
15
Volgens de Navo-berekeningsmethode zien de groeicijfers voor
Nederland en de bondgenoten er als volgt uit:
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1984
NL
CAN
DE
BRD
GR
IT
LU
BE
NO
PO
TU
UK
VS

-

-

3.19
722
1.12
0.65
16.92
2.81
0.47
1.31
4.60
4.57
1.27
397
4,68

1985
0.19
2.44
0.91
0.20
0.62
3.00
1.51
0.13
15.16
0.78
8.49
0.09
725

1986

-

-

-

380
289
0.33
0.56
11.37
1.03
3.59
4.50
1.80
6.33
13.00
3.18
6.68

1987
1.71
2.18
2.25
0.06
0.35
582
13.39
085
1052
1.16
1.27
2.00
0.12

1988'

-

-

0.29
1.91
2.86
025
10.04
1.06
7.05
2.64
1.30
4.97
336
0.20
4.94

" Verwachting

Bovenstaande groeicijfers berusten op de berekeningswijze van de
Navo. Het betreft reële groeicijfers voor de defensie-uitgaven. Bij de
berekeningswijze van de Navo worden alle defensie-uitgaven en
•ontvangsten verdisconteerd. Bij de Nederlandse berekeningswijze
worden daarentegen alleen de relevante defensie-uitgaven en
ontvangsten als uitganspunt genomen voor de becijfering van de groei.
Voor het overige wordt verwezen naar het antwoord op vraag 20 uit de
Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de begroting
voor 1988 (Tweede Kamer 20 200, X, nr. 14).
In het overzicht zijn voor de jaren 1 984, 1985, 1986 en 1987 de
werkelijke groeicijfers gegeven. Voor 1988 gaat het om verwachte groeicijfers.
Tijdens de bijstellingen van het defensieplan bleek voor de jaren 1989
en 1990 een groei met 1% van de materieelinvesteringen voor het
handhaven van de gevechtskracht nodig om de Nederlandse toezeggingen aan de Navo voor die jaren gestand te doen.
Voor handhaving van onze verplichtingen jegens de Navo op de
langere termijn is een groeipercentage van 2% nodig. Om een volgend
kabinet hieraan echter niet te binden, zullen in de resterende kabinetsperiode slechts verplichtingen worden aangegaan die passen binnen een
reële groei met 1%.
16
Volgens de met De Nederlandsche Bank gesloten termijndollarcontracten worden de dollars tot en met 1990 afgenomen. Door een geringe
vertraging in de betaling van de daarmee te betalen projecten heeft de
laatste betaling in 1991 plaats.
17
In april 1986 is een termijndollar-contact gesloten tegen een koers van
f 2,58. De dollaroverschotten worden, zoals overeengekomen met het
Ministerie van Financiën, voor midden 1994 aangewend voor betalingen
voorde F-16, de Patriot-BRD, daarmee verbonden projecten en vooreen
vast bedrag voor exploitatie-uitgaven. Tot nu toe is voor $ 115 miljoen
aan projecten gecontracteerd. De betalingen daarvoor worden
aangewend ter oplossing van het termijndollar-overschot. Daarvan zijn
ongeveer $ 77 miljoen bestemd voor een verbeterd revisiepakket voor de
motor van de F-16, waarover U onlangs in een afzonderlijke brief bent
geïnformeerd.
Achteraf bezien zou, rekening houdend met het tijdstip waarop de
contracten voor deze projecten zijn gesloten, een termijnkoers van
ongeveer f 2 kunnen zijn verkregen.
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18
Deze projecten staan in paragraaf 6 op bladzijde 48 van de memorie
van toelichting.
19
Zou na 1990 de groei lager dan 2% zijn, dan zal niet zijn te ontkomen
aan structurele ingrepen in de Nederlandse bijdrage aan de Navo. Dit zal
leiden tot een ander defensieplan waarin dan voor een aantal projecten
een ruimte meer zal zijn. Die projecten hoeven niet persé dezelfde te zijn
als in de vraag bedoeld.
20
Bij toepassing van de kaasschaafmethode zouden zonder prioriteiten
te stellen naar evenredigheid alle projecten in omvang zijn verminderd
dan wel in tijd zijn vertraagd. Dit is in het defensieplan 1989-1998 niet
gebeurd. Op grond van gestelde prioriteiten zijn daarin weliswaar
projecten in omvang verminderd of vertraagd en zelfs geschrapt, maar
ook zijn nieuwe projecten in het plan opgenomen en bestaande projecten
in omvang toegenomen.
21
De prioriteit voor de Koninklijke landmacht in het defensieplan geldt voor
de planperiode 1989-1998. In die zin kan worden gesproken van een
tijdelijke prioriteit. Bij het opstellen van een nieuw defensieplan zal niet
worden uitgegaan van een andere vaste verdeelsleutel. Dan zullen weer
afwegingen worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld die de
budgetten van de krijgsmachtdelen zullen beïnvloeden.
22
De besteding van een belangrijk deel van het budget ligt besloten in de
bestaande omvang en structuur van de krijgsmacht. In het nieuwe plan is
vooral in de investeringssfeer f 5,4 miljard over de krijgsmachtdelen
herschikt. Volgens de traditionele 1:2:1 verdeling zou de Koninklijke
marine daarvan f 1350 miljoen, de Koninklijke landmacht f 2700 miljoen
en de Koninklijke luchtmacht f 1350 miljoen zijn toegewezen. De feitelijke bedragen zijn echter achtereenvolgens f 900, f 4400 en f 100
miljoen. Dat komt neer op een verhouding van ongeveer 1:5:0,1.
23
Het in het defensieplan 1989-1998 gereserveerde bedrag ter compensatie van aanvullende vredesverliezen is naar becijferingen van nu
toereikend om het aantal aan de Navo toegezegde F-16 jachtvliegtuigen
gedurende de planperiode te handhaven. De wijze waarop na 1998 moet
worden voorzien in compensatie van vredesverliezen is afhankelijk van de
nog te nemen beslissing, hetzij de F-16 te vervangen, dan wel over te
gaan tot levensduurverlenging van dat vliegtuig.
24
Zie het antwoord op vraag 5.
25, 51
Verplaatsing van deze twee Tactas-systemen naar S-fregatten is nodig
om de continuïteit van het werken met «towed arrays» te waarborgen in
de periode die ligt tussen het moment vv?arop de laatste twee fregatten
van de Van Speyk-klasse uit dienst worden genomen en het operationeel
gereedkomen van de M-fregatten, zowel om de expertise op dit punt
gebied te handhaven als om de continuïteit van informatieverwerving
nationaal en internationaal te verzekeren. Voor verplaatsing naar de
M-fregatten is niet gekozen omdat daarvoor meer geavanceerde
systemen worden verworven.
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Het ligt in het voornemen één van de twee Tactas-systemen van de
fregatten van de Van Speyk-klasse om te bouwen tot een zogeheten
«containerised» versie die makkelijk valt in te passen op de S-fregatten.
Deze versie zal dan op roulatiebasis beschikbaar zijn voor twee
S-fregatten. De scheepsbouwkundige aanpassingen van het S-fregat
worden door deze uitvoering beperkt en de operationele inzetbaarheid
van het systeem is zo groot mogelijk. Het tweede Tactas-systeem wordt
in reserve gehouden.
De luchtverdedigingscapaciteit van het S-fregat wordt niet aangetast,
wel kan het, uitgerust met Tactas geen eigen helikopter meevoeren. Dit
is geen probleem omdat de beschikbare helikopters per taakgroep
worden toegedeeld. De betreffende helikopter wordt gestald en onderhouden op een ander fregat of een bevoorradingsschip en blijft voor
operationele inzet beschikbaar voor het met Tactas uitgeruste fregat.
De totale kosten van het op eerdergenoemde manier verplaatsen van
de Tactas-systemen worden geraamd op f 9 miljoen, waarvan f 1,5
miljoen voor het inbouwen.
Het plaatsen van Tactas-systemen aan boord van een S-fregat moet
los worden gezien van de aanschaf van het Tactas-systeem voor de
M"fregatten. De prijs voor dat Tactas-systeem bedraagt f 127 miljoen.
Zoals in de brief van 17 december 1987 (Tweede Kamer, 20 200, X, nr.
20) is aangekondigd zijn de kosten daarvoor aan het M-fregat toegerekend. Een en ander resulteert in de bedragen die zijn genoemd in
hoofdstuk VII aan de memorie van toelichting op bladzijde 89.
26
In overeenstemming met het op bladzijde 35 van de memorie van
toelichting opgenomen schema zijn de laatste twee fregatten van de Van
Speyk-klasse vanaf 1990 voor verkoop beschikbaar. Indonesië is hiervoor
de eerstgegadigde. Het overleg hierover bevindt zich nog in een
verkennend stadium.
27
De operationele taak van deze schepen is de taakgroepen een goed
commandoplatform te bieden en te voorzien in luchtverdediging op de
middellange afstand. Het voorgenomen moderniseringsproject was
vooral gericht op het verbeteren van die laatste taak. In de begroting
voor het jaar 1987 was voor het «capability upkeep program» (CUP) van
de fregatten van de Tromp-klasse f 79 miljoen (prijspeil 1986) opgevoerd
(Tweede Kamer 1986-1987, 19 700, X, nr. 43).
Het vervallen van dit verbeteringsproject is het gevolg van herschikking
van prioriteiten in het Defensieplan 1989-1998. De taken van deze
fregatten kunnen niet op een geschikte manier door andere schepen
worden overgenomen, zodat hun waarde voor de taakgroepen groot is,
ondanks de geleidelijke vermindering van hun luchtverdedigingscapaciteit.
Door extra inspanning op het gebied van materiële exploitatie zal
worden getracht een hoge materiële inzetbaarheid van het bestaande
Sewaco-systeem te handhaven.
28
Casco, motoren en vliegtuigsystemen van de in 1982 aangeschafte
vliegtuigen zullen tot ver in de volgende eeuw goed bruikbaar zijn. Het
sensor-, wapen- en communicatiesysteem (Sewaco) zal echter, om aan
de operationele eisen te blijven voldoen, modernisering behoeven. Er
wordt een studie verricht naar de inhoud van de modernisering en de
wijze waarop die moet worden uitgevoerd. Hierbij worden ook dienaangaande ontwikkelingen in andere landen bezien. Op korte termijn zullen
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enige aanpassingen van het Sewaco-systeem worden uitgevoerd die nu
uit het oogpunt van internationale operabiliteit nodig zijn. Deze aanpassingen betreffen vooral het sonarboei-, ontvang- en verwerkingssysteem.
Zij zullen passen in het verdere moderniseringsprogramma van de Orionvliegtuigen.

29, 31, 32
De bezuinigingen op de personeelsexploitatie zullen niet ten koste
gaan van de (primaire) arbeidsvoorwaarden van het militair personeel of
van de bedragen die nodig zijn voor de vernieuwing van het personeelsbeleid (ongeveer f 140 miljoen).
Over de invulling van de bedragen behoeft voor zover dat niet de
algemene regels van het personeelsbeleid of de rechtspositie betreft met
het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen geen overeenstemming te
worden bereikt. De voorgenomen bezuinigingsmaatregelen zijn wel in het
Centraal Georganiseerd Overleg Militairen van 21 april 1988 besproken.
Met «aanpassing, hergroepering, of opheffing van organisatieeenheden» wordt bedoeld dat bij vermindering van militaire functies in
principe niet de zogenaamde kaasschaafmethode moet worden
toegepast, maar dan structurele maatregelen moeten worden genomen.
In zijn brief van 16 september 1988 aan het Centraal Georganiseerd
Overleg Militairen heeft de staatssecretaris uiteengezet dat, indien de
bezuinigingen in de personele sector van f 3 5 miljoen voor 1989 niet
worden verwezenlijkt op de wijze zoals in de bedoeling ligt, niet is uitgesloten dat een - gedeeltelijk - andere invulling van die bezuinigingen zal
moeten worden betrokken bij het overleg over de arbeidsvoorwaarden.
30
Zie het antwoord op vraag 3.
31
Zie het antwoord op vraag 29.
32
Zie het antwoord op vraag 29.
33
Om financieel dan wel technische redenen zijn veel projecten in de tijd
verschoven. Een enkel project is om technische redenen verschoven tot
na de planperiode. De verschuivingen zijn aangegeven op de bladzijden
59 tot en met 61 van de memorie van toelichting.
Hetzelfde geldt voor een beperkt aantal projecten die in vergelijking
met de voorafgaande planperiode '87-'96 en de defensienota 1984 zijn
geschrapt.
34
Zie het antwoord op vraag 4.
35
De kosten voor de personele exploitatie worden vooral bepaald door
de personeelsformatie. De beheersing van de personeelskosten gebeurt
dan ook door beheersing van de omvang van die formatie. De salarissen
en weddes worden in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg van
de rijksoverheid vastgesteld en kunnen door Defensie slechts beperkt
worden beïvloed. Overigens gaat al enige tijd van het voor de rijksoverheid gevolgde salarisbeleid een zekere remmende invloed uit.
Als gevolg van de afslankingsoperatie dalen de uitgaven voor het
burgerpersoneel. Het daarmee bespaarde geld komt echter niet ten
goede aan het defensie-budget.
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In het materieelbeleid wordt op verschillende manieren bijgedragen
aan beheersing van de stijgende materieelkosten. Daartoe behoort
verbetering van de doelmatigheid bij de defensiebedrijven, die is gericht
op beheersing van de kosten voor hoger onderhoud van het materieel.
Bij de aanschaf van materieel zal meer nog dan voorheen worden
gekeken naar de totale levensduurkosten. Dat betekent dat bij de keuze
van het materieel naast de investeringskosten ook de materiële- en
personele exploitatiekosten gedurende de levensduur van groot belang
zijn. Voorts is het onderzoek naar versterking van de verwervingsfunctie
gericht op het totstandbrengen van een verwervingsorganisatie die in
staat is op doelmatiger wijze materieel aan te schaffen.
In de nota Internationale Defensie Materieelbetrekkingen is aangegeven dat het beleid in internationaal kader is geicht op het in een vroegtijdig stadium bewerkstelligen van samenwerkingsprojecten. De daaruit
volgende schaalvergroting kan immers de prijs positief beïnvloeden.
36
Met betrekking tot het nieuwe Defensieplan is een zorgvuldige
afweging gemaakt waarmee de kwaliteitszorg en -bewaking voldoende is
gewaarborgd. Daarnaast worden tal van maatregelen genomen die zijn
verwoord in de brieven over de veranderingsoperaties bij Defensie
(kamerstukken 19 700, X, nr. 55 en 20 200, X, nr. 49). Ook die maatregelen dragen bij aan de noodzakelijke kwaliteit.
37
Zie het antwoord op vraag 10
38
Op dit moment wordt met voorrang onderzocht hoe het legerkorps nog
beter samen zou kunnen werken met de Bundeswehr (zie ook het
antwoord op vraag 39). Hierbij wordt ook bezien of bilaterale samenwerking met de Bondsrepubliek Duitsland eenvoudig kan worden uitgebreid tot multinationale samenwerking. Daarbij zouden dan het Verenigd
Koninkrijk, België en Luxemburg kunnen worden betrokken. Bij vorming
van een gemeenschappelijk Benelux-bataljon zou die eenheid een
opdracht kunnen krijgen om bij voorbeeld een Navo-hoofdkwartier te
beveiligen. Zodra de besluitvorming hierover meer vaste krijgt, zullen zo
nodig ook afspraken over de rechtspositie van het personeel worden
gemaakt.

39
De besprekingen met de Bondsrepubliek Duitsland over mogelijkheden
van verregaande samenwerking verlopen voorspoedig. In een
gezamenlijk werkverband zijn enige organisatie-modellen ontwikkeld die
nu verder worden geanalyseerd. Deze modellen variëren van gemengde
Duits-Nederlandse brigades samengesteld uit Duitse en Nederlandse
bataljons tot gemengde Duits-Nederlandse divisies. Ook wordt de
mogelijkheid bezien op legerkorpsniveau bepaalde Duitse of Nederlandse
eenheden van bataljonsgrootte uit te wisselen.
Samenwerking hoeft niet automatisch te leiden tot lagere kosten van
de defensie-organisatie. Gezien de bestaande financiële problematiek
moet een doelmatiger besteding van gelden door bij voorbeeld meer
samenwerking vooralsnog meer worden gezien in het licht van het in
stand kunnen houden van een deugdelijke defensiebijdrage aan de Navo.
40
Nederland levert sedert het begin van de jaren zestig een squadron
jachtvliegtuigen aan de ACE Mobile Force (Air) met inbegrip van
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personeel, de noodzakelijke bewapening en materieel-logistieke ondersteuning.
40, 76
De taken van de bij de Brits-Nederlandse amfibische eenheid
ingedeelde mariniers zijn tweeledig:
- inzet als amfibische eenheid onder leiding van Saclant ter ondersteuning van operaties van Saceur, bijvoorbeeld in Noord-Noorwegen;
- versterking van de militaire positie van binnen het verdragsgebied in
de Atlantische Oceaan liggende eilanden van de Navo-lidstaten, bijvoorbeeld de Faröer-eilanden. Alle ter beschikking van Saclant te stellen
bataljons amfibische gevechtsgroepen (AGGP) kunnen hiervoor worden
aangewezen.
Het Verenigd Koninkrijk levert alleen transport voor het Nederlandse
deel van de UKNLLF, als daarvoor voldoende ruimte beschikbaar is aan
boord van de Britse schepen. Aangezien het aantal Britse schepen terugloopt, bestaat twijfel aan de mogelijkheid tot transport. In dat licht
bezien, kan er geen sprake zijn van het overnemen van een taak door het
Verenigd Koninkrijk ter compensatie van de liftcapaciteit die Nederland,
volgens de plannen, voor de eigen eenheden gaat leveren.
De taak van de bij de AMF(L) ingedeelde mariniers beperkt zich tot de
inzet, samen met bondgenootschappelijke strijdkrachten, voor de
versterking van de toegangswegen tot de Oostzee (Baltap). Er werden
niet eerder eenheden van het Korps mariniers rechtstreeks aan Saceur
toegewezen. In die taak zullen de mariniers alleen binnen het Navogebied worden ingezet.
42
Ja.
43
De mogelijkheid wordt bezien een deel van de vredestaken van de
vliegbasis Ypenburg naar elders over te brengen. Definitieve besluiten
zullen midden 1989 worden genomen. Er zijn geen plannen de oorlogstaken af te stoten. Daarbij gaat het om taken in het kader van de «Lines
of Communication». Dat wil zeggen dat de vliegbasis Ypenburg in
oorlogstijd zal worden gebruikt als opvang- en doorvoerluchthaven voor
geallieerde versterkingen. Deze vliegbasis doet ook dienst als reservevliegveld. Vanaf een dergelijk veld moet in oorlogstijd een squadron
gevechtsvliegtuigen kunnen opereren. Daaraan bestaat binnen de
Centrale Sector van de Navo een groot tekort.
44
Het concept onderzeebootbestrijding voor de tweede helft van de
jaren negentig verschilt niet wezenlijk van het bestaande concept. De
trend van de stiller wordende onderzeeboot geeft aanleiding de middelen
voor de onderzeebootbestrijding te verbeteren, vooral door het ontwikkelen van nieuwe akoestische sensoren.
De verdediging tegen onderzeeboten wordt uitgevoerd in gordels,
waarvan de buitenste wordt gevormd door patrouillevliegtuigen en
onderzeeboten. Een volgende verdedigingsgordel bestaat uit schepen die
met Tactas zijn uitgerust. Deze zijn om de binnenste verdedigingsgordel
van oppervlakteschepen gegroepeerd. De Nederlandse onderzeeboten
opereren, al dan niet samen met schepen die met Tactas zijn uitgerust en
patrouillevliegtuigen.
De helikopters opereren als sensor en wapendrager tussen de verdedigingsgordels ter ondersteuning van de oppervlakteschepen. Door het
toenemende bereik van sensoren zal de onderlinge afhankelijkheid van
de eenheden toenemen.
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45
In vele veiligheidsfora leeft de opvatting dat de dreiging van «lage
intensiteitsconflicten» in de toekomst zal leiden tot een toename van de
«out of area» problematiek. De middelen van de Koninklijke marine zijn,
hoewel voor het grootste deel afgeleid van de Navo-taken, evenzeer
inzetbaar buiten het verdragsgebied als het veiligheidsbeleid daartoe
aanleiding geeft.
De US Maritime Strategy is een mondiale strategie die in de eerste
plaats berust op het verdedigen van de veiligheidsbelangen van de
Verenigde Staten. De omvang van de zeestrijdkrachten van de Verenigde
Staten is daarom afgestemd op wereldwijde verplichtingen. Daarbij komt
de nadruk steeds meer op ontplooiing in de Stille Oceaan te liggen.
Slechts een deel van de maritieme eenheden van de Verenigde Staten
wordt aan de Navo toebedeeld. Voor zover dit wel het geval is, zijn het in
de eerste plaats de «Carrier Battle Groups», waarvan de mogelijkheid tot
tijdige en optimale inzet in het kader van de uitvoering van «forward
defence», voor een groot gedeelte afhankelijk is van de voorbereidende
onderzeebootbestrijdingsoperaties door voornamelijk Europese zeestrijdkrachten.
46
De grootste dreiging die van de maritieme eenheden van het
Warschaupact uitgaat, vormt de omvangrijke onderzeebootvloot van de
Sovjet-Unie. Daarom is in oorlogstijd de onderzeebootbestrijding voor de
Koninklijke marine de belangrijkste taak. De groep escorteschepen, de
onderzeedienst en de groep maritieme patrouillevliegtuigen zijn in deze
taak gespecialiseerd.
Het korps mariniers en de mijnendienst dragen in oorlogstijd niet direkt
bij aan de onderzeebootbestrijding.
Met de beschikbare financiële systemen is het niet goed mogelijk het
percentage van de middelen toe te rekenen aan een bepaalde taak.
47
Zie antwoord op vraag 66. Overigens betreffen de op bladzijde 34 van
de memorie van toelichting genoemde tekorten aan zeestrijdkrachten
binnen de Navo die categorieën die het Defence Planning Committee
(DPC) het meest nijpend heeft genoemd.
48
Zie antwoord op vraag 45. Overigens beschikken de zeestrijdkrachten
van de Verenigde Staten over een zeer gering bestand mijnenbestrijdingsvaartuigen.
49
Door het ten opzichte van de planperiode 1987-1996 hanteren van
verlaagde normen voor kapitale munitievoorraden, is een vertraging in de
verwerving van kapitale munitie mogelijk. Er bestaat geen verband met
de aanschaf eind 1987 van munitie.
Onder kapitale munitie wordt voor de Koninklijke marine verstaan
geleide wapens en torpedo's. De vertraagde verwerving van kapitale
munitie heeft geen invloed op de operationele geoefendheid van het
personeel, omdat die geoefendheid op peil wordt gehouden door gebruik
te maken van oefenmunitie.
50
Uit de aan de maritieme bevelhebber voor de Atlantische Oceaan
(Saclant) toegezegde oppervlakteschepen moeten twee taakgroepen
worden gevormd. Een dergelijke taakgroep kan bestaan uit een gespecia-
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liseerd luchtverdedigingsfregat met goede commandofaciliteiten, 6 a 7
onderzeebootbestrijdingsfregatten, een bevoorradingsschip en
ingescheepte helikopters.
51
Zie het antwoord op vraag 25.
52
Met Indonesië moet nog worden gesproken over de financiële
voorwaarden en andere condities met betrekking tot de verkoop van de
twee resterende fregatten van de Van Speykklasse. De schepen zijn wat
betreft leeftijd, techniek en operationele waarde vergelijkbaar met de al
verkochte schepen. Onvoorziene omstandigheden daargelaten wordt
aangenomen dat, bij eenzelfde omvang van de levering, de verkoopprijs,
de betalingsregeling en het bedrag, gemoeid met het verkoopgereed
maken van de schepen in dezelfde orde van grootte zullen liggen als bij
de eerder overgedragen schepen.
53
Een uitvoerige analyse van de consequenties voor Defensie van Europa
'92 is nu nog niet te geven. Deze analyse zal in ieder geval worden
opgenomen in de memorie van toelichting behorende bij de begroting
voor 1990. Dan zijn meer gegevens beschikbaar. Wel is in de op 12
september jl. aan het Parlement aangeboden nota Internationale
Defensie Materieel-betrekkingen (kamerstuk 20 679) onder meer uiteengezet welke stappen nodig zijn om te komen tot een open Europese
markt voor defensiematerieel. Ook is vermeld welke complicaties zich
daarbij voordoen en hoe Nederland zich zal inzetten om er aan bij te
dragen die teniet te doen.
Door de lEPG-ministers van Defensie is inmiddels een verdere stap
gezet in de richting van de open Europese markt voor defensiematerieel.
In Luxemburg - tijdens de ministeriële lEPG-vergadering van 9 november
jl. - is daartoe een actieplan vastgesteld aan de hand van een nadere
uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport «Towards a Stronger
Europe». Afgesproken is door meer openheid bij inschrijvingen voor
nieuw defensiematerieel en centrale registratie de concurrentie te
vergroten. Ook zal de mogelijkheid worden bezien orders voor compensatie over verschillende projecten en over een langere periode te
spreiden.
54
Zie antwoord op vraag 27.
55
Het in reserve nemen van vier S-fregatten betekent dat zij met een
kleinere bemanning materieelsgereed worden gehouden. Zij zullen een
opleidingstaak krijgen en hierbij ook regelmatig varen. Zij zullen niet
worden gebruikt om andere S-fregatten in stand te houden.
56
Om budgettaire redenen en op grond van gestelde prioriteiten zullen
zes van de tien fregatten van de Kortenaerklasse een moderniseringsprogramma (CUP) ondergaan. Hierdoor zullen van deze klasse weliswaar
twee verschillende typen ontstaan, maar de overeenkomsten zullen nog
zo overheersen, dat het nadeel van de verschillen bij de afweging terzake
is aanvaard.
Zoals vermeld in de memorie van toelichting bij de begroting voor
1987 (Tweede Kamer 19 700, X, nr. 2) leidt het in reserve nemen van
schepen tot vermindering van personele en materiële exploitatieuitgaven.
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57
Er is met Spanje een MOU afgesloten om gezamenlijk een bouwbestek
voor een bevoorradingsschip te maken. Daarbij zal ook een document
worden opgesteld om in een volgende fase op het gebied van Sewacoen andere scheepsapparatuur gelijke verdeling voor deelneming door de
Nederlandse en Spaanse industrie te waarborgen. Beide landen zullen
tezijnertijd de schepen op nationale werven bouwen.
Met Spanje lopen nu geen andere samenwerkingsprojecten op materieelgebied. Wel wordt, evenals met de meeste Navolanden, regelmatig
met Spanje oriënterend overleg gevoerd om toekomstige mogelijkheden
voor samenwerking te bezien.
58
Gezien de verschillen in bouwfasen tussen de genoemde projecten is
met een goede planning geen uitbreiding van het bestand nodig.
59
Onderzeeboten

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Zeehond
Tonijn/Potvis
Zwaardvis/Tijge rhaai
Walrus klasse
Totaal

1
2
2
P
5 + 1P

R
2
2
1
5 + 1R

1 +1R
2
2
5 + 1R

1R
2
3
5 + 1R

2
4
6

2
4
6

2
4
6

2
4
6

2
4
6

2
4
6

P = proefvaart
R = reserve

Een overzicht van het fregattenbestand is opgenomen op bladzijde 35
van de memorie van toelichting.
60, 6 1 , 62, 63, 64, 65, 67, 68
Op bladzijde 36 van de memorie van toelichting is uiteengezet dat het
ontwerp van de Walrusklasse stamt uit de jaren zeventig. Er bestaat geen
enkele twijfel over de kwaliteit van dat ontwerp. De eerste ervaringen
tijdens de nu aan de gang zijnde proeftocht bevestigen deze mening. De
twijfel die is ontstaan slaat op de beleidsvraag of voor de eventuele
vervangers van de Zwaardvisklasse voor een identiek ontwerp zou
moeten worden gekozen. De laatste jaren hebben zich belangrijke
technologische ontwikkelingen aangediend op het gebied van bijvoorbeeld motoren die onafhankelijk van de buitenlucht kunnen werken,
energiesystemen, evenals akoestische detectie en bescherming. Dit kan
voor toekomstige onderzeeboten gevolgen hebben voor de keuze van het
voortstuwingssysteem en de akoestische detectiesystemen. Een ander
gevolg is dat in de toekomst naar verwachting nucleaire onderzeeboten
van het Warschaupact aanmerkelijk minder geruis zullen produceren. Op
grond hiervan is de overtuiging ontstaan dat aan nieuw te bouwen onderzeeboten, die rond de eeuwwisseling operationeel worden, andere eisen
moeten worden gesteld.
De technische voorbereiding op en de uitvoering van zo'n nieuw
ontwerp vergt echter nog de nodige studie en ontwikkeling. Door de
Koninklijke marine en de RDM wordt nu in een voorstudie onderzocht of
en in hoeverre het door de RDM in eigen beheer ontwikkelde
voorontwerp van de Moray onderzeeboot voldoet aan de operationele
eisen die aan de vervanger van de Zwaardvisklasse, mede op grond van
de eerder genoemde technologische ontwikkelingen, moeten worden
gesteld. Na afronding van de voorstudie zal worden vastgesteld welke
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aanvullende studies met betrekking tot het nieuwe ontwerp noodzakelijk
zijn om financiële en technische risico's zoveel mogelijk uit te sluiten.
Ook zal zeker moeten worden gesteld dat het nieuwe ontwerp gemakkelijk kan worden aangepast aan wensen van mogelijke buitenlandse
afnemers. Voor de exportaspecten van het nieuwe ontwerp is de RDM de
eerstverantwoordelijke. De exportkansen nemen echter aanmerkelijk toe
als de eigen marine van de boten gebruik maakt. Het bedrijf heeft naar
de mogelijkheid tot export al onderzoek laten uitvoeren. Ook de
Nationale Investerings Bank heeft in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken de exportmogelijkheden van een nieuw ontwerp
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek hebben door de commerciële gevoeligheid een vertrouwelijk karakter.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe onderzeeboot wordt gestreefd naar
internationale materieelsamenwerking om de ontwikkelingskosten en de
kosten van mogelijk gemeenschappelijk te verwerven apparatuur te
beperken. Daartoe zal na afronding van de voorstudie contact worden
gelegd met onder meer de Bondsrepubliek Duitsland, Spanje, Zweden,
Groot-Brittannië en Frankrijk. Indien samenwerking bij de ontwikkeling
van een nieuwe klasse onderzeeboten niet haalbaar blijkt, dan blijven nog
mogelijkheden bestaan om op deelaspecten van het ontwerp tot internationale samenwerking te komen. Er lijken hoe dan ook goede kansen
aanwezig voor inbreng van Nederlandse technologie.
De ontwikkelingskosten voor de nieuwe onderzeeboot zijn nog niet
bekend. Na afronding van de voorstudie zal in overleg met de RDM
worden vastgesteld hoeveel tijd en geld nodig is om te komen tot een
bouwbestek. Ook zal dan een gedetailleerde tijdsplanning worden
opgesteld. De verwachting is dat een en ander midden 1989 zal zijn
afgerond. In 1991 zal over de bouw van de nieuwe onderzeeboot kunnen
worden besloten.
De geschetste beleidsvoornemens hebben voorshands geen nadelige
gevolgen voor het handhaven van de «know-how» op het gebied van de
bouw van onderzeeboten. Er zijn nu drie boten van de Walrusklasse in
aanbouw. Tot aan het einde van de planperiode zal de Koninklijke marine
beschikken over zes onderzeeboten, waardoor ook de «know-how» op
het gebied van instandhouding en onderhoud gehandhaafd blijft. De
genoemde voorstudie en vervolgstudies waarborgen de handhaving van
de ontwerp-capaciteit bij de Koninklijke marine en het bedrijfsleven.
Indien in 1991 zou worden besloten de Zwaardvisklasse niet te
vervangen, zal dit ongetwijfeld gevolgen hebben voor handhaving van de
«knowhow» op het gebied van de bouw, het onderhoud en het
ontwerpen van onderzeeboten.
Uiteraard zal het niet verstrekken van een opdracht, bij het tevens
uitblijven van exportorders, consequenties hebben voor dat deel van de
RDM dat zich bezig houdt met de bouw van onderzeeboten.
De RDM heeft aangegeven dat zij zonder vervolgopdrachten risico's
ziet voor de afbouw van de boten 3 en 4 omdat die in tijd gelijk loopt
met noodzakelijke personeelsreducties bij het bedrijf. Het defensiestandpunt is dat de werf is gehouden binnen de contractuele afspraken
de lopende series onderzeeboten af te bouwen, waarbij vooral de financiële begrenzing van groot belang is. Een en ander wordt besproken
tussen Defensie, Economische Zaken en de RDM.
66
Nederland levert tot en met 1989 vijf van de zes aan de Navo toegezegde onderzeeboten, waardoor tot 1990 niet aan de door de Navo
gestelde norm wordt voldaan. Daarna worden zes onderzeeboten
geleverd, maar tot en met 1992 zal één oudere boot, van het driecylinder type, in reserve liggen. Vanaf 1993 beschikt de Koninklijke

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1 989, 20 800 hfdst. X, nr. 19

15

marine over vier nieuwe Walrusklasse en twee oudere Zwaardvisklasse
onderzeeboten.
Indien in 1991 zou worden beslist (nog) geen onderzeeboten te
bouwen ter vervanging van de Zwaardvisklasse, dan bestaat de Onderzeedienst in elk geval tot 2000 uit zes onderzeeboten. Mocht worden
besloten definitief af te zien van het vervangen van de Zwaardvisklasse
door onderzeeboten, dan zal de bijdrage van Nederlandse onderzeeboten
aan de Navo verminderen. Er bestaat nu geen aanleiding de bondgenoten
te consulteren.
67
Zie het antwoord op vraag 60.
68
Zie het antwoord op vraag 60.
69
Het gaat om de Harpoon in de «air to surface» uitvoering.
70
In vredestijd zijn, na uitvoering van het Stamol-programma, zeven
OSRD-bemanningen (opsporing en redding) en twaalf bemanningen voor
de fregatten voorzien. Van deze laatste bemanningen zullen er maximaal
acht, met inbegrip van de benodigde boordvliegtuigploegen, aan boord
zijn geplaatst. De overige vier zijn op het marinevliegkamp De Kooy
gestationeerd. Zij zijn snel inzetbaar voor dienst aan boord van schepen.
Nu zijn zeven OSRD-bemanningen en zes bemanningen voor de
fregatten beschikbaar, waarvan vier aan boord zijn geplaatst. Naar
verwachting zullen in 1989 zes, en in 1990 acht bemanningen aan boord
kunnen worden gestationeerd. Omstreeks 1993 zullen de bemanningen
op sterkte zijn.
71
De noodzakelijke beperking van het Stamol-programma voor de Lynx,
betreft alleen de modernisering; het standaardisatieprogramma wordt
onverkort uitgevoerd.
De belangrijkste wijziging in het moderniseringsprogramma omvat de
keuze voor een eenvoudig waarschuwingssysteem tegen vijandelijke
radars in plaats van een volledig en geïntegreerd EOV (Elektronische
Oorlogsvoering) systeem en een automatisch piotbord in plaats van een
centraal bedieningssysteem.
Het gewijzigde moderniseringsprogramma heeft aanvaardbare
gevolgen voor de operationele mogelijkheden van de Lynx. Tot het einde
van de planperiode kan hiermee aan de operationele eisen worden
voldaan. Het totale project is teruggebracht tot f 146 miljoen, inclusief
f 30 miljoen, waarvoor tot 1991 geen financiële verplichtingen worden
aangegaan.
De standaardisatie betreft:
a. Casco
Met de wijzigingen aan het casco zal naar verwachting midden 1989
worden begonnen. Van de benodigde onderdelen is negentig procent
besteld en reeds zeventig procent ontvangen.
b. Motoren
De motoren worden nu door de fabrikant omgebouwd. De eerste helikopter met gestandaardiseerde motoren (GEM 42) vliegt sedert oktober
1988.
c. Sonars
De zeven extra sonars zijn besteld. De levering wordt midden 1989
verwacht.
Het gehele standaardisatieprogramma zal in 1992 zijn voltooid.
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72
Naar het zich nu laat aanzien zal de maritieme versie van de NH-90
vanaf 1998 aan Nederland kunnen worden geleverd. Het totaal
benodigde aantal van 24 zal rond 2004 kunnen worden bereikt.
Op kortere termijn zijn nu, binnen de gewenste gewichtsklasse tot
ongeveer 10 ton, geen alternatieven voor de vervanging van de Lynx
helikopter beschikbaar.
73
Het project kustmijnenvegers is in nauwe samenwerking met de
Belgische zeemacht ontwikkeld. De stafeisen voor de beide marines zijn
gezamenlijk opgesteld. Een «memorandum of understanding» (MOU)
voor de project-definitie fase is vrijwel gereed. Doel is een identiek type
kustmijnenveger voor beide marines te ontwerpen en te verwerven. Bij
de bouw zullen de nationale industrieën van beide landen maximaal
worden betrokken.
74
De mijnendreiging in dieper water is nog steeds een bron van zorg. Al
in 1986 is besloten de verwerving van de diepwaterveegcomponent uit
te stellen omdat hogere prioriteit is gegeven aan de vervanging van de
onderzeeboten van de Zwaardvisklasse (Tweede Kamer 19 700, X, nr.
13).
De CUP van de mijnenjagers van de Alkmaarklasse heeft betrekking op
een moderniseringsprogramma dat nodig is omdat die schepen dan op
de helft van hun operationele levensduur zijn.
75
Noorwegen gaf in 1987 3,2% van het BNP aan defensie uit (Military
balance 88/89).
Er is geen overleg gevoerd met de Noorse regering over een bijdrage
aan de amfibische liftcapaciteit. De Noorse regering draagt aan dit deel
van de Navo-taakstelling op de Noordflank bij door het leveren van
«host-nation-support».
76
Zie het antwoord op vraag 4 1 .
77
Het operationeel concept van de commandant van de Northern Army
Group (Comnorthag) berust op de grondgedachten van de voorwaartse
verdediging (Forward Defence) en van het aangepaste antwoord (Flexible
response).
Comnorthag is belast met de voorwaartse verdediging van het
noordelijk deel van de centrale sector van West-Europa. Hiertoe heeft hij
vier legerkorpsen ter beschikking. Deze legerkorpsen krijgen elk een vak
ter verdediging toegewezen.
Op het legergroepsniveau (Northag) wordt het optreden van de landen luchtstrijdkrachten geïntegreerd. Northag coördineert hiertoe met two
Allied Tactical Airforce (2Ataf). Omdat luchtstrijdkrachten zeer flexibel
kunnen worden ingezet, biedt dit Comnorthag één van de mogelijkheden
in onverwachte situaties in te kunnen grijpen. Andere mogelijkheden van
Comnorthag om in te spelen op onverwachte situaties zijn onder andere
het inzetten van de (betrekkelijk kleine) legergroepsreserve, het coördineren van de inzet van de verschillende legerkorpsreserves en het in een
later stadium inzetten van een operationele reserve die vanuit de
Verenigde Staten wordt overgebracht.
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78
Over de lokatie van stationering van de aan te schaffen antitank-, en
transporthelikopters is nog geen besluit genomen.
79
Door het interen op de munitievoorraden, dan wel bij bepaalde
munitiesoorten het opbouwen tot 80% van de Navo-norm wordt tijdelijk
een risico aanvaard. Aan het einde van de planperiode zal de oorlogsvoorraad bij alle munitiesoorten tot boven de 80% van die norm zijn
opgebouwd en bij enkele soorten zal het percentage op 100% komen of
blijven. Op de brandstofvoorraden zal niet worden ingeteerd.
Om de exploitatiekosten te verminderen, zal het vredesverbruik van
zowel munitie als brandstof worden teruggebracht.
80
De bedoelde wijzigingen in de Bondsrepubliek Duitsland hebben vooral
betrekking op rationalisatie en centralisatie van taken en diensten van
territoriale eenheden. De omvang en de structuur van Duitse en Nederlandse territoriale eenheden zijn niet geheel vergelijkbaar. In Nederland
worden de in de vraag genoemde taken en diensten al zeer doelmatig
uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het Geneeskundig Commando
Krijgsmacht en logistieke procedures voor Single Service Procurement
en Single Service Management.
8 1 , 123, 173
De oorspronkelijke financiële raming voor verbetering van de PRTL
berustte op het vervangen van volledige sub-systemen van de PRTL,
zoals de rekenapparatuur en de radar. De PRTL zou hiermee tot het jaar
2000 operationeel kunnen blijven.
Uit de in samenwerking met de Bondsrepubliek Duitsland uitgevoerde
voorstudie is gebleken dat de voorgenomen maatregelen niet tot het
gewenste resultaat zouden leiden, omdat het stuk dan te kwetsbaar blijft.
Om ook die kwetsbaarheid te verminderen zullen extra verbeteringen
moeten worden aangebracht. Tevens zal de life of type tot 2010 worden
verlengd in plaats van tot 2000. Deze maatregelen veroorzaken een
stijging van de geraamde projectkosten en leveren een PRTL op die beter
aan de operationele behoefte voldoet dan aanvankelijk was gepland.
Tevens is gebleken dat het voordeliger is op korte termijn meer te
investeren in verlenging van de life of type tot 2010, dan een nieuw
wapensysteem te verwerven.
82
Invoering van een geheel nieuw anti-tanksysteem voor de middelbare
afstand, onder meer ter vervanging van de in gebruik zijnde Dragon, is
pas zinvol als een wapen ter beschikking komt dat vergeleken met de
huidige generatie wapensystemen wezenlijk betere operationele
prestaties levert.
Hierbij valt te denken aan verbeteringen op het gebied van penetratievermogen, geleidingssystemen en vuursnelheid. Zo'n wapensysteem zal
in de eerste helft van de planperiode niet ter beschikking komen.
83
Het legerkorps beschikt over de draagbare pantserbestrijdingswapens
Law, Carl-Gustav en Dragon. De Law en Carl-Gustav zijn voor de
pantsernabijbestrijding en hebben dan ook slechts een effectieve dracht
tot ongeveer 300 m. De Dragon heeft een maximale effectieve dracht
van 1000 m. Het voornemen is dan ook de Dragon te vervangen door het
nieuwe anti-tankwapen middellange dracht.
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84
Met de bestaande voorraad munitie kan de mortier 4.2 inch gedurende
de planperiode '89-'98 in de bewapening blijven, mede omdat is
besloten de mortierploegen van de verkenningsbataljons op te heffen.
Vanaf 1991 zal de 4.2 inch mortier uitsluitend nog zijn ingedeeld bij de
mobilisabele eenheden. De 4.2 inch mortier zal pas uit dienst worden
genomen wanneer de kwaliteit van de munitie onvoldoende is geworden.
Dat zal naar verwachting pas na de planperiode het geval zijn. Tegen die
tijd zal worden bezien of de mortiereenheden welke dan zijn uitgerust
met deze mortier geheel of gedeeltelijk zullen worden opgeheven. De
mortieren die aan het Korps mariniers worden geleverd, komen uit
reserves, zodat de initiële vuurkracht niet vermindert.
85
De parate batterij MLRS zal worden gelegerd in de Johannes Post
Kazerne te Havelte.
86
Neen.
87
Het «klokrond optreden» heeft een grotere fysieke en psychische
belasting voor het personeel tot gevolg. Die zal na enige tijd de effectiviteit van eenheden nadelig beïnvloeden. Om dat zoveel mogelijk tegen
te gaan zal bij bepaalde eenheden ploegendienst moeten worden
ingevoerd.
Om beter tegen de gevolgen van slaaptekort te zijn opgewassen, is
een goede lichamelijke conditie een belangrijke factor. Daaraan wordt
steeds veel aandacht besteed.
Daarnaast verricht de Koninklijke landmacht een studie die moet leiden
tot aanbevelingen op het gebied van onder meer opleiding, training en
«slaapmanagement» tijdens operationeel optreden.
88
In onderstaand schema is aangegeven op welke wijze de Duitse en
Nederlandse gepantserde gevechtsvoertuigen aan het eind van de
planperiode zullen verschillen.
GE

NL

Tanks

Leopard 2
Leopard 1 A-5

Leopard 2
verbeterde Leopard 1 V

Pantserinfanteriegevechtsvoertuigen

Marder 1
Marder 2

YPR 765

Anti-tank-voertuigen

Panther (met hefbaar
platform)

YPR/PRAT (TOW) (evt.
verbeterd)

Op langere termijn zouden de verschillen in uitrusting kleiner kunnen
worden als bij vervanging voor dezelfde systemen wordt gekozen.

89
Momenteel wordt 155 mm ICM-munitie geproduceerd door
Eurometaal B.V., waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van Britse
toeleveranciers. Dat gebeurt in het kader van de bilaterale samenwerking
tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland in lEPG-verband die berust
op MOU's tussen beide landen en tussen de Verenigde Staten en ons
land wat betreft de licentieverlening.
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90
De verwerving van systemen om mijnen te ruimen is voorzien in de
jaren 1992-1998.
91
Deze maatregelen zijn nodig om de reactietijd van het legerkorps als
geheel te verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het op sterkte
brengen van de al in de Bondsrepubliek Duitsland gelegerde eenheden
en verbetering van de mogelijkheden zware uitrustingsstukken per spoor
te vervoeren. Deze maatregelen zijn al genomen. De overige maatregelen
zijn opgesomd in paragraaf 3.2.9. van de memorie van toelichting
(bladzijde 42).
92
In het operatiegebied van het Eerste legerkorps worden negen Forward
Storage Sites gevestigd. Hiervan zijn er vijf operationeel, één site is
gedeeltelijk operationeel. Drie sites worden aangelegd en zullen in 1992
zijn voltooid.
93
Op geen enkele wijze.
94
Nadere studie over de plaatsing van elementen van een divisiestaf in
de Bondsrepubliek Duitsland heeft tot de opvatting geleid dat
begeleiding van de ontplooiing van het Eerste legerkorps waarschijnlijk
beter door delen van een legerkorpsstaf kan worden uitgevoerd. Er wordt
nu nagegaan hoe, met welke middelen en in welk tijdsbestek dit zou
kunnen worden verwezenlijkt. Naar verwachting zullen de resultaten van
het onderzoek midden 1989 bekend zijn.

95
De kosten van de legering van een tweede brigade in de Bondsrepubliek Duitsland zouden volgens ramingen van 1980 ongeveer f 330
miljoen aan investeringen vergen en ongeveer f 100 miljoen per jaar aan
hogere exploitatiekosten.
Altijd is benadrukt dat het kosteneffectiever is de reactietijd van het
gehele legerkorps te verbeteren. Daartoe werden onder meer de
volgende maatregelen in de plannen opgenomen:
- het op volle sterkte brengen van de al in de Bondsrepubliek
Duitsland gelegerde legerkorpseenheden;
- het extra aanschaffen van «flatcars» voor spoorwegvervoer;
- de mobilisabele eenheden minder afhankelijk maken van materieel
dat in vredestijd in gebruik is bij opleidingseenheden;
- het opslaan van voorraden in en bij het operatiegebied.
Deze maatregelen zijn inmiddels geheel of voor het belangrijkste deel
genomen. De daarvoor noodzakelijke investeringen hebben ongeveer de
helft bedragen van die welke nodig zouden zijn geweest bij legering van
een tweede brigade in de Bondsrepubliek Duitsland. De exploitatiekosten
zijn jaarlijks als gevolg van de genomen maatregelen met ongeveer f 15
miljoen gestegen.
96
Ja. Deze eenheden leveren voldoende gevechtswaarde op indien het
materieel operationeel bruikbaar is en de kennis over dat materieel door
herhalingsoefeningen op peil kan worden gehouden. Aan die
voorwaarden wordt meestal voldaan. Het is uit kostenoverwegingen niet
nodig dat materieel af te stoten.
Als aan de voorwaarden niet kan worden voldaan, is het nodig een
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eenheid met dat materiaal paraat te houden. Zo wordt om de kennis en
ervaring met betrekking tot de nu mobilisabele afdeling M-114 op peil te
houden een batterij met dat wapensysteem paraat gesteld.

97, 98
Het gaat vooral om de verhouding tussen parate eenheden en RIMeenheden, waarbij ook na de personele reductie de vereiste verhouding
paraat/mobilisabel is gewaarborgd. De korte herhalingsoefeningen duren
één dag en zijn bedoeld om kaderleden vertrouwd te maken met de
mobilisatie-regelingen en de taak van hun eenheid. De gevechtswaarde
van de RIM-eenheden voldoet aan de normen.

99
De lange termijnbehoefte aan oefenterreinen is vastgelegd in het
Structuurschema Militaire Terreinen. Met de uitvoering van het daarin
vastgelegde beleid is een begin gemaakt. Daardoor zal in Nederland op
lange termijn in de behoefte worden voorzien.
100
Van Duitse zijde is meegedeeld dat in de Bondsrepubliek Duitsland
voorshands geen oefenterrein ter vervanging van het oefenterrein
Garlstedt beschikbaar is. Nu wordt buiten de oefenterreinen geoefend en
wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van resterende capaciteit op
terreinen van de Bundeswehr. Met Denemarken wordt overlegd over het
mogelijk medegebruik van een oefenterrein.
101
De materieelbeproevingen in Oldebroek betreffen keuringen van kruit,
projectielen en hulzen, evenals schietproeven met de kalibers 25 mm, 35
mm, 40 mm, 105 mm (Leopard l-V), 155 mm (artillerie), 175 mm (artillerie), 203 mm (artillerie), 4.2 inch (mortier) en 81 mm (mortier). Het
gaat niet om extra beproevingen maar om beproevingen die nu op de
Waalsdorpervlakte worden gehouden.
Om extra geluidsoverlast te voorkomen, zullen de proeven in een
zogenaamde schietsleuf worden genomen. Naar de eventuele geluidshinder wordt nader onderzoek gedaan. De resultaten hiervan zullen voor
de aanleg aan de gemeente worden medegedeeld.
Met de MLRS zullen in Oldebroek geen proeven worden gehouden.
102
In september is een begin gemaakt met de aanleg van het schietterrein
in de Kollumerwaard.
103
Zie het antwoord op vraag 5.
104
In de plannen is minder geld gereserveerd voor de vervanging van
luchttransportvliegtuigen en SAR-helikopters. Op de prioriteiten die in
verband daarmee moeten worden gesteld, wordt inmiddels gestudeerd.
Na afronding van de studie zal kunnen worden vastgesteld wat een en
ander op langere termijn voor de taak van de SAR-helikopters zal
betekenen.
105
Zie het antwoord op vraag 5.
106, 107, 126
Het «kwalitatief op peil brengen» van het lucht-grond wapenpakket
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voor de F-16 is vooral gericht op het verhogen van nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid, het verbeteren van het doordringingsvermogen en het
vergroten van de «afwerpafstand». Er bestaat onder andere behoefte aan
conventionele «Modular Stand Off Weapons». «Tactical Air to Surface
Missiles» zijn door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië nog te
ontwikkelen wapens met een nucleaire lading. De Koninklijke luchtmacht
heeft geen behoefte aan deze wapens.
In de plannen is geld gereserveerd om een begin te maken met de
kwalitatieve verbetering van het lucht-grond wapenpakket. Er is echter
onvoldoende geld beschikbaar om de vereiste kwalitatieve verbetering
volledig in de planperiode te bewerkstelligen. Zo moet in de planperiode
worden afgezien van de verwerving van de Maverick en een anti-radarinstallatie wapen voor zelfverdediging. De bondgenoten zijn, zoals gebruikelijk, door middel van de Defence Planning Questionaire over het niet
aanschaffen van deze wapens ingelicht.
De kwalitatieve verbetering omvat ook de invoering van «smart»wapens in de tweede helft van de planperiode. In dit verband is geld
gereserveerd voor de aanschaf van «smart»-clusterbommen voor het
beschadigen van rol- en startbanen en voor het uitschakelen van betrekkeiijk kleine, mobiele doelen zoals tanks.
108
Levensduurverlenging van de F-16 is vooral gericht op het aanpassen
van het vliegtuig aan de veranderde dreiging. Het gaat in het bijzonder
om de vliegtuigelektronica. Het geplande wapenpakket zal hierdoor geen
belangrijke wijzigingen ondergaan.
109
Voor de vestiging van het Groepshoofdkwartier van de Groep geleide
wapens Nederland zijn meer locaties in beschouwing genomen. Op
grond van het door Saceur voorgestane operationele concept en financiële overwegingen is als locatie de vliegbasis Eindhoven voorgesteld en
door de Navo aanvaard. Voor het operationele deel van de infrastructuur
is volledige Navo-financiering voorzien.
110
De Stinger Post wordt in Europa in licentie gebouwd door een
consortium bestaande uit firma's uit de Bondsrepubliek Duitsland,
Nederland, Griekenland en Turkije. Hoofdaannemer is de Westduitse
firma Dornier. Nadere bijzonderheden over het project zijn vermeld in de
brief van de staatssecretaris van 15 maart 1988 (kamerstuk 20 200, X,
nr. 30), de aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie
gerichte brief van 22 april 1988 en het verslag van het met die
Commissie gevoerd overleg (kamerstuk 20 200, X, nr. 35).
111
De behoefte van de krijgsmachtdelen aan middelen voor luchttransport
alsmede in hoeverre de civiele capaciteit daarin kan voorzien is nog
onderwerp van studie. De resultaten daarvan zullen in een situatierapport
worden meegedeeld.
112
Zie het antwoord op vraag 11.
113
De voortgezette vliegeropleidingen in de Verenigde Staten vallen
uiteen in een jachtvliegopleiding en een helikoptervliegopleiding.
Onderzoek met betrekking tot de jachtvliegopleiding heeft uitgewezen
dat het hoge tempo en de zware belasting tijdens de opleiding hun
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invloed doen gelden en zich ook problemen voordoen bij de aanpassing
aan het opleidingsregime en aan de Amerikaanse omgeving en samenleving. Dit resulteert in een hoog afvalpercentage gedurende de voortgezette opleiding in de Verenigde Staten.
Op grond hiervan is de structuur van het voortraject van de opleiding
in Nederland ingrijpend gewijzigd. In de eerste plaats wordt uit kandidaten beter geselecteerd met behulp van een onlangs aangeschafte
simulator. In de tweede plaats werd de oude selectie vliegeropleidingen
(SVO) omgezet in een anders gestructureerde Elementaire vliegeropleiding (EVO). De Koninklijke luchtmacht verwacht hierdoor beter
aansluiting te krijgen op de Voortgezette vliegeropleiding (VVO) voor
jachtvliegers in de Verenigde Staten. Daardoor zullen de resultaten
aanzienlijk verbeteren.
Bij de helikoptervliegopleiding in de Verenigde Staten worden de
cursisten opgeleid onder ideale weersomstandigheden. Door de voortdurende begeleiding en het steeds weer zonodig heropleiden, slaagt
nagenoeg elke cursist. Problemen komen tot uiting door een hoog afvalpercentage bij de vervolgopleidingen binnen de Groep Lichte Vliegtuigen, waar de leerlingen niet alleen op een ander toestel overgaan,
maar ook onder gesimuleerde oorlogsomstandigheden moeten opereren.
Bovendien hebben de Amerikanen onlangs besloten een ander type
helikopter voor de opleiding te gaan gebruiken, waardoor deze opleiding
voor de Koninklijke luchtmacht nog meer in waarde daalt. Besloten is
daarom om de volledige helikoptervliegopleiding in eigen beheer uit te
voeren. Na de vernieuwde gemeenschappeljke Elementaire Vliegeropleiding (EVO) zal een Voortgezette vliegeropleiding (VVO) worden
verzorgd.
114
De oefenvluchten van de Koninklijke luchtmacht te Goose-Bay zijn
gericht op laagvliegtraining met F-16 vliegtuigen. Naarmate het aantal
F-16 vliegtuigen door vervanging van de NF-5 toeneemt, zal de komende
jaren ook het aantal oefenvluchten in Goose-Bay evenredig toenemen.
Een «Air Combat and Manoeuvring Range», die wellicht door het
Verenigde Koninkrijk boven de Noordzee zal worden ingericht, is vooral
bedoeld voor het beoefenen van luchtverdedigingsoperaties op
middelbare en grotere hoogte. Die range zal niet geschikt zijn om het
laagvliegen te beoefenen en vormt dus geen alternatief voor Goose-Bay.
115
Door ombuigingen dalen de investeringen van de Koninklijke marine,
de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht. Een kleiner
budget bij een redelijk constant niveau van exploitatie-uitgaven leidt
automatisch tot een relatief hoger aandeel daarvan binnen het budget.
Bovendien zijn binnen de begroting verschillende projecten, bijvoorbeeld
oefenmunitie, overgeheveld van de investeringen naar de exploitatie. Op
wat langere termijn zal het langer in dienst moeten blijven van materieel
voor de instandhouding daarvan eveneens tot extra exploitatie-uitgaven
leiden.
116
Bij de voorbereiding tot de invoering van de Defensiekaart openbaar
vervoer wordt ervan uitgegaan dat de beoogde bezuiniging kan worden
bereikt. De werkelijke bezuiniging zal vooral worden bepaald door de in
de lopende onderhandelingen met de Nederlandse Spoorwegen en de
stads- en streekvervoersbedrijven nog vast te stellen prijs voor die kaart.
Afhankelijk van de vordering bij de onderhandelingen zal de kaart op, of
zo spoedig mogelijk na, 1 januari 1989 worden ingevoerd.
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117
De projecten onder de verzamelnaam «Berging- en afvoercapaciteit»
betreffen in het algemeen de aanschaf van middelen voor berging en
afvoer van zwaar materieel. Het gaat daarbij vooral om de behoefte aan
bergingstanks voor de Leopard-2 en de aanvullende behoefte ter
vervanging van diepladers en voertuigen die nodig zijn om zulke
diepladers te trekken.
De takelauto is voor een deel bestemd voor berging van betrekkelijk
licht materieel, zoals vrachtauto's. De takelauto wordt verder ook
gebruikt voor hijswerkzaamheden bij hersteleenheden te velde.
Het budget voor «Overige projecten» is bestemd voor een veelheid aan
kleinere projecten. Op logistiek gebied varieert dat van vervanging van
combi's en personenauto's tot de vervanging van laboratoriumuitrustingen en tandheelkundige apparatuur. Op het gebied van de commandovoering gaat het om projecten die variëren van kleinschalige automatiseringsapparatuur, kleine verbindingsapparatuur als telefoons en portofoons tot radarapparatuur.
118
De hier bedoelde uitgaven betreffen de betaling van al bestelde
munitie voor de Leopard-2 tank, eerder opgenomen in het verzamelproject «Tankvervanging/Leo-1-V». In de tekst van de memorie van
toelichting is absusievelijk het / teken komen te vervallen.
119
In de eerste helft van de planperiode zijn slechts gelden gevoteerd
voor ontwikkeling. In de tweede helft van de planperiode voor de
verwerving. Daaruit valt het verschil te verklaren.
120
De luchtmacht heeft in vredes- en oorlogstijd behoefte aan transportmiddelen ter ondersteuning van haar operaties. De aantallen voertuigen
zijn afgestemd op de aard en de omvang van de operationele taakuitvoering. De voor wegtransport gereserveerde middelen vertegenwoordigen en waarde van ongeveer 3% van het totale benodigde geld voor
groot materieel. Het gaat vooral om bedrijfsmatige vervanging van
wegtransportmiddelen als vliegtuig-trekkers, brandweervoertuigen,
baanveegauto's, vliegtuigbrandstofauto's, en dergelijke. Door de eigen
kenmerken van die vereiste middelen is privatisering - vooral met het
oog op oorlogstijd - niet doenlijk. Door de Werkgroep Onderzoek Privatisering Lijndiensten (WOPL) worden wel de mogelijkheden onderzocht
van privatisering van het vrachtlijndienstvervoer. Incidenteel wordt
capaciteit gehuurd voor personenvervoer.
121
Aanvankelijk bestond het voornemen de middelen voor voornamelijk
onderzeebootbestrijding en zelfverdediging te moderniseren en uit te
breiden. Het programma beperkt zich nu tot eenvoudigere verbeteringen
aan het Sewaco-systeem. Het programma bevindt zich nog in de
definitie fase, zodat over de inhoud nog geen mededeling kan worden
gedaan.
122
In kamerstuk 20 200 X, nr. 20 is uiteengezet, dat een fregat vooi
operaties met Tactas assistentie van een helikopter of een maritiem
patrouillevliegtuig behoeft. De met Tactas uitgeruste M fregatten komen
vanaf 1994 in dienst. Hoewel de Lynx-helikopter dan het Stamolprogramma heeft ondergaan, zal hij voor Tactas-operaties naar
verwachting wel bruikbaar, maar niet optimaal inzetbaar zijn.
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Tot tegen het einde van de planperiode de NH 90 helikopter in dienst
komt, zullen Tactas operaties van de Nederlandse taakgroepen, behalve
met de Lynx, worden ondersteund door Nederlandse of zowel bondge
nootschappelijke maritieme patrouillevliegtuigen als zwaardere helikopters.
Met de NH 90 zal worden beschikt over helikopters die Tactasoperaties optimaal kunnen ondersteunen.
123
Zie het antwoord op vraag 8 1 .
124
Ja. De vervanging is uitgesteld omdat renovatie van de bestaande
gasmaskers goedkoper bleek.
125
Om inhoud te kunnen geven aan de geschetste toekomstige pantserbestrijdingsfilosofie zijn onder meer moderne antitankwapens met
middellange dracht en verschietbare mijnsystemen noodzakelijk. Deze
nieuwe wapensystemen kunnen echter vooral door de technologische
ontwikkelingen niet eerder worden ingevoerd.
Van de aanschaf van de Maverick is weliswaar afgezien, maar de
Koninklijke luchtmacht zal in de planperiode wel «smart weapons»
aanschaffen die doeltreffend bij de pantserbestrijding kunnen worden
ingezet.
126
Zie het antwoord op vraag 106.
127
Met het oog op de besluitvorming over eventueel aan te schaffen
en/of te verbeteren pantserbestrijdingssystemen lange dracht, waarvan
een anti-tanksysteem op hefbaar platform deel zou kunnen uitmaken, is
een operationele research studie begonnen. De studie beoogt inzicht te
verschaffen in toekomstige alternatieve pantserbestrijdingssystemen met
lange dracht. De studie moet onder meer uitwijzen of en hoe rond de
eeuwwisseling een anti-tanksysteem op hefbaar platform deel uit kan
maken van de optimale mix aan pantserbestrijdingsmiddelen.
In de Bondsrepubliek Duitsland is de behoefte aan een antitanksysteem op hefbaar platform al vastgesteld. Dit systeem staat
bekend onder de naam Panther en zal bij de Bundeswehr in het midden
van de jaren negentig worden ingevoerd.
128
Uitschakeling van de artillerie van de tegenstander door de eigen artillerie (grondwapensysteembestrijding) vereist onder meer munitie met
voldoende uitwerking en dracht. Munitie met voldoende uitwerking tegen
gepantserde vijandelijke artilleriesystemen is al beschikbaar. Het gaat om
ICM (Improved Conventional Munition) projectielen, die een dracht
hebben tot ongeveer 24 km.
Verbeterde munitie met een dracht tot ongeveer 30 km zal in het begin
van de jaren negentig worden ingevoerd. De maximum effectieve dracht
van de MLRS zal ook ongeveer 30 km bedragen.
Gezien het effectieve bereik van de artillerie van het Warschaupact
(eveneens variërend van 15 tot ongeveer 30 km), schept dit gunstige
voorwaarden voor grondwapensysteembestrijding.
129
De vuurkracht van de Leo-1 V zal worden vergroot door verbetering
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van het vuurleidingssysteem. Daardoor wordt een hogere betrouwbaarheid en een grotere trefkans van het wapen bereikt. Voorts kan door
inbouw van warmtebeeldapparatuur de vuurkracht ook onder omstandigheden van verminderd zicht worden benut. Over het totale verbeteringsprogramma zal de Kamer afzonderlijk worden geïnformeerd.
130
Ja.
131
De vervanging van de .50 is in de tweede helft van de planperiode
noodzakelijk. Op eventuele vervanging van het 25 mm kanon na de
planperiode wordt nog gestudeerd.

132
Zoals in hoofdstuk V van de memorie van toelichting is uiteengezet,
wordt het bieden van meer ruimte voor zelfontplooiing in de eerste plaats
bereikt door aanpassing dan wel afschaffing van regels en voorschriften
die belemmerend werken.
De grondslag daarvoor biedt het ontwerp voor een herzien Algemeen
Militair Ambtenarenreglement. Dat ontwerp is in oktober 1988 ter
behandeling aangeboden aan de Centrale Commissie Georganiseerd
Overleg Militairen (CCGOM). Het overleg daarover zal naar verwachting
in de loop van 1989 kunnen worden afgerond, waarna de uitvoeringsbepalingen op krijgsmachtdeelniveau aan het overleg kunnen worden
aangeboden.
Naast de hiervoor genoemde, binnen afzienbare termijn te nemen,
maatregelen is in augustus 1987 de Regeling Studiefaciliteiten van
kracht geworden. Beroepsmilitairen die in hun vrije tijd een studie
volgen, kunnen al tijdens een studie gebruik maken van faciliteiten. In de
oude regeling kwamen alleen degenen die studies hadden voltooid
daarvoor in aanmerking. Vergeleken met de oude regeling zijn de faciliteiten ook uitgebreid.
133
Het coördinatieteam dat met de coördinatie en begeleiding van de
nadere uitwerking van het in de beleidsbrief in hoofdlijnen weergegeven
beleid is belast, zal omstreeks 1 januari 1990 zover met het werk zijn
gevorderd, dat het beleid ingang kan vinden. Ook de nodige nieuwe
uitvoeringsbepalingen en/of aanpassingen van bestaande regels en
voorschriften moeten dan gereed zijn. Het coördinatieteam treedt
overigens niet autonoom op. De in de matrix-topstructuur van Defensie
voor het personeelsbeleid verantwoordelijke functionarissen hebben hun
verantwoordelijkheden en bevoegdheden behouden. Daarmee zal op
centraal niveau en bij de krijgsmachtdelen de noodzakelijke begeleiding
steeds zijn gewaarborgd.
134
In het kader van het experiment arbeidsvoorwaardenoverleg 1989 is
aan de belangenverenigingen van militairen een voorstel, vervat in een
concept-protocol, aangeboden. Dat gaat over de wijze waarop de dienstplichtigen bij dat experiment worden betrokken.
Het protocol komt in grote lijnen overeen met het zogenaamde aanvullende protocol, dat van toepassing is op de beroepsmilitairen. Voor de
dienstplichtigen is ook bepaald dat het protocol buiten toepassing kan
blijven indien nodig voor de inrichting, vulling en het ongestoord functioneren van de krijgsmacht. In die gevallen zal de Tweede Kamer vooraf
worden ingelicht. Na de evaluatie van het experiment zal de wijze waarop
het personeel bij het overleg in de toekomstige sectorcommissie zal
worden betrokken nader worden herzien.
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135, 136
De in de memorie van toelichting (bladzijde 83) toegezegde
rapportage over de huidige stand van zaken met betrekking tot het werken leefklimaat is de Tweede Kamer onlangs aangeboden.
137
Neen. Het overleg over het rapport van de Stuurgroep Pakketvergelijking is in 1986 uitgemond in afspraken over afstemming van elementen
van de rechtspositie van het militaire en burgerpersoneel (Tweede Kamer
1985-1986, nr. 19 227, nr. 9). Eén van die elementen, de regeling voor
vergoeding van extra beslaglegging, zal in 1990 worden geëvalueerd.

138
De bedoelde flexibiliteit wordt verkregen door de nu al bestaande
mogelijkheid de duur van een aanstelling op verzoek van de militair te
verlengen of met zijn instemming te bekorten. Een aanstellingsduur van
22 of 26 maanden is dus mogelijk. Wel zullen van geval tot geval de
belangen van betrokkene en van de organisatie moeten worden
afgewogen.
139
Functie-eisen berusten in beginsel op uit functie-analyse verkregen
gegevens. Voor zover nog niet over die gegevens kan worden beschikt,
worden voorlopige functie-eisen vastgesteld. In het kader van de
vernieuwing van het personeelsbeleid zullen uiterlijk 1 juli 1989 voor alle
functies of groepen van gelijke of gelijksoortige functies in de krijgsmacht (voorlopige) functie-eisen zijn vastgesteld.
140
De maatregel van 1986 had een betere afstemming tussen personeelsbestand en functiebestand ten doel. Die is bereikt.
141
Met de belangenverenigingen is overeengekomen dat met één uitzondering de inhoud van het genoemde document (Tweede Kamer 19 227,
nr. 5) zijn geldigheid blijft behouden. Deze uitzondering betreft de
aanduiding van het personeelssysteem. Eerst werd gesproken van een
«gesloten personeelssysteem», in het nieuwe personeelsbeleid is sprake
van een «overwegend gesloten personeelssysteem».
Ook is overeengekomen de inhoud van het document «de positie van
de militair» op te nemen in de nader te formuleren grondslagen voor het
personeelsbeleid.
142
De definitieve aanspraak op een bindingspremie ontstaat na afloop van
de bindingstermijn van drie jaar. Na afloop van elk jaar wordt tussentijds
een voorschotbetaling gedaan. Het eerste voorschot voor het jaar 1988
wordt daarom in januari 1989 betaald.

143
De vernieuwing van het personeelsbeleid is er op gericht slagvaardiger
te kunnen reageren. Het daarbij behorende pakket van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder de mogelijkheid om bindings- en aanstelingspremies toe te kennen, een flexibeler beloningssysteem en de
mogelijkheid van horizontale instroming, zal naar verwachting bijdragen
aan het verloop en zorgdragen voor voldoende wervingskracht op de
arbeidsmarkt. Ook voor technisch personeel worden die middelen
aangewend.
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Gebruikmakend van de mogelijkheden van een flexibeler systeem van
wervingspremies, worden nu bij een aanstelling voor bepaalde tijd voor
technische (sub)dienstgroepen of dienstvakken van alle krijgsmachtdelen
premies van 25 a 30% toegekend. Bij een aanstelling voor onbepaalde
tijd worden bij de Koninklijke marine en de Koninklijke luchtmacht
premies van 5 en 10% toegekend.
144
Als gevolg van de maatregelen in het kader van de eerste fase van
«Dekker» op 1 januari 1989 zal ervoor militaire ambtenaren geen
wijziging optreden in de ziektekostenvoorzieningen. Wel leiden die
maatregelen tot enige achteruitgang in inkomen in vergelijking tot
werknemers in de marktsector. Daarvoor zal een tegemoetkoming in de
vorm van een inkomenstoeslag worden verleend. De gevolgen voor de
begroting 1989 kunnen nog niet worden aangegeven. Dat is zo omdat
onder meer de gegevens die betrekking hebben op enige maatregelen in
het kader van de eerste fase van de herziening van de structuur en de
financiering van de gezondheidszorg aan herijking worden onderworpen.
Bij de verdere doorvoering van de voorstellen van de commissieDekker zal ook de kwestie van de extra beslaglegging worden betrokken.
145
Bij de opleidingen wordt al geruime tijd aandacht besteed aan
homoseksualiteit in de krijgsmacht. Tot nu toe gebeurt dat echter nog
min of meer incidenteel en verschilt de manier van behandeling van deze
materie per docent/instructeur of opleidingsinstituut. Er wordt een plan
voorbereid om een en ander meer te structureren.
Daarbij wordt niet gedacht aan afzonderlijke lesuren, maar ligt het in
de bedoeling het onderwerp in te bedden in het deel van de opleiding dat
is gericht op de mensenrechten. Doel is het aanleren van een juiste
levenshouding ten aanzien van andersgeaarden en andersdenkenden.
Daardoor wordt ook hun integratie in de krijgsmacht bevorderd.
146
Fysieke functie-eisen zijn sekse-neutraal. In het verleden zijn bij de
Koninklijke landmacht, aan de hand van schattingen, de functies in 3
niveaus van fysieke zwaarte onderscheiden. Aan een verdere differentiatie, bedoeld om een betere afstemming te bereiken van functie-eisen
en individuele medische belastbaarheid, wordt gewerkt.
147
De tot nu toe uitbetaalde bindingspremie bedraagt voor iedere
gegadigde 10% van de bezoldiging op jaarbasis.
148
Door de daling van de geboortecijfers vanaf 1970 neemt het jaarlijkse
aantal inschrijvingen voor de dienstplicht nu met ongeveer 6000
jongeren per jaar af. In 1994 zal deze daling het diepste punt bereiken
met 86 000 nieuwe inschrijvingen. Dit niveau blijft tot het einde van de
planperiode bestaan.
Om het bestand aan dienstplichtigen voor de krijgsmacht bij de
bestaande duur van de eerste oefening van 14 of 16 maanden op peil te
houden, moeten per jaar ongeveer 47 000 jongeren in werkelijke dienst
opkomen.
Ervan uitgaande dat zich ten aanzien van afgekeurden, wettelijk vrijgestelden, erkende gewetensbezwaarden en vrijwillig dienenden geen
belangrijke wijzigingen voordoen, blijven jaarlijks ongeveer 52 000
dienstplichtigen oproepbaar voor het vervullen van militaire dienst.
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Hierin zijn ook de gevolgen van de voorgenomen opheffing van de
vrijstellingen wegens broederdienst en wegens kostwinnerschap meegenomen. Het gaat daarbij om ongeveer 5000 man per jaar.
Hoewel de marge tussen behoefte en aanbod aan het einde van de
planperiode dus smal is, behoeft op deze grond geen ingrijpende
wijziging van de structuur van het dienstplichtstelsel te worden
overwogen.
149
Zoals in de memorie van toelichting vermeld, zullen de door de
Vertrouwensman Oud-militaire Indiëgangers uit te brengen adviezen
mede worden betrokken bij het lopende onderzoek naar de mogelijkheden de immateriële hulpverlening aan (oorlogs)veteranen meer
herkenbaar en doelmatiger te structureren.
Daarbij past ook een meer interdepartementale benadering. Met het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur is deelgenomen aan
het werk van de projectgroep behandeling oorlogs- en geweldsgetroffenen (PBOG). In het onlangs uitgebrachte eindadvies van de PBOG
wordt onder meer aanbevolen dat Defensie het beleid voor de immateriële hulpverlening aan militaire oorlogsgetroffenen zo nauw mogelijk laat
aansluiten bij het beleid van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor de
immateriële hulpverlening aan civiele oorlogs- en geweldsgetroffenen.
In het in 1989 aan de Kamer aan te bieden regeringsstandpunt over dit
onderwerp zal daarop nader worden ingegaan.
150
Door het Projectteam Onderzoek Verwervingsfunctie (POV) wordt deze
taakverdeling nader uitgewerkt. Naar verwachting zal het eindrapport van
de projectgroep in december 1988 worden uitgebracht. Begin 1989 zal
de Kamer worden geïnformeerd over de nadere uitwerking van de
taakverdeling.
151
Bij beslissingen over privatisering in de exploitatie- en onderhoudssfeer spelen, naast kwaliteitseisen, operationele en economische
factoren een belangrijke rol. In de eerste plaats moet de continuïteit van
de activiteiten in de exploitatie- en onderhoudssfeer ook in overgang van
vredes- naar oorlogstijd en in oorlogstijd kunnen worden gehandhaafd.
Bovendien moet het materieel binnen te stellen tijdsgrenzen weer
beschikbaar zijn voor de operationele taakuitvoering. Ook moet binnen
Defensie de kennis en ervaring aanwezig blijven om desbetreffende
werkzaamheden zo nodig ook zelf te kunnen uitvoeren en om controle op
uitbestede werkzaamheden mogelijk te maken.
Bij de economische factor is de kostenafweging tussen privatiseren en
uitvoeren van onderhoud met eigen middelen in het geding. In het
algemeen zal dus voor privatiseren kunnen worden gekozen als dat
goedkoper is en daarbij wordt voldaan aan de operationele eisen en aan
kwaliteitseisen.
152
Onder zelfbeheer wordt verstaan de verschuiving van taken, bevoegdheden en daaraan gekoppelde verantwoordelijkheden inzake
zogenaamde beheersfuncties naar een zo laag mogelijk niveau van
lijnmanagement. Met beheersfuncties worden bedoeld functies op het
gebied van personeel, informatie, organisatie, financiën, aanschaffingen
en huisvesting.
Sedert 1 januari 1987 is in de proeftuinen Directoraat-Generaal
Materieel en het Marine Elektronische en Optisch bedrijf geëxperimenteerd met Zelfbeheer. De bedoeling van de experimenten was na te gaan
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welke invloed de toepassing van Zelfbeheer heeft op de motivatie van
het personeel, de produktiviteit, efficiency en beheersing van de
beschikbaar gestelde middelen.
Hoewel de effecten niet op alle punten volledig meetbaar zijn, is het
algemene beeld gunstig genoeg om op grotere schaal tot invoering van
Zelfbeheer over te gaan. Voorbereidingen daartoe zijn getroffen. De
experimenten bij de DGM en MEOB zijn ook gehouden om na te gaan of
er verschillen in de mogelijkheden van toepassing zijn van Zelfbeheer bij
beleidsonderdelen en produktie-onderdelen. Gebleken is dat bij de
laatste onderdelen Zelfbeheer in een uitgebreidere vorm kan worden
toegepast als bij beleidsonderdelen. Zo is bijvoorbeeld de overdracht van
verantwoordelijkheden voor de huisvestingsfunctie aan kleine beleidsonderdelen die gehuisvest zijn binnen een groter complex niet zinvol.

153, 154
Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de effecten van de
inrichting op het milieu. Het betreft echter geen milieueffectrapportage
in de zin van de wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (ABM) omdat
de in te richten oppervlakte minder dan 100 hectare zal bedragen. Mede
aan de hand van het onderzoek zal het inrichtingsplan worden opgesteld
overeenkomstig de in het Structuurschema Militaire Terreinen vastgelegde procedure. Bovendien is het overleg met de provincie Drenthe over
het EOT-Anloo begonnen.
155
Een aantal potentiële lokaties is onderzocht. Deze lokaties zullen in
overeenstemming met het gestelde in het Structuurschema Militaire
Terreinen op korte termijn aan de betrokken lagere overheden worden
voorgelegd.
156
De met het onderzoek belaste werkgroep maakt gebruik van onder
andere een in overleg met de provincies samengesteld overzicht van
woningconcentraties, geluidsgevoelige objecten en verschillende stiltegebieden, waaronder de meeste grote natuurgebieden vallen.
157
De baan van vliegbasis Eindhoven is in het begin van de jaren tachtig
verdraaid. Daardoor waren in het kader van de geluidszonering verschillende voorzieningen nodig.
Het verminderd gebruik van de vliegbasis Eindhoven zal vooral
betrekking hebben op het daar stationeren en onderhouden van jachtvliegtuigen. Het aantal vliegoefeningen, waaronder het oefenen van starten landingsprocedures, zal naar verwachting niet wijzigen.
158
Op 1 januari 1987 werd de Militaire Inlichtingendienst (MID)
opgericht. Dit hield de opheffing van de krijgsmacht-inlichtingendiensten
in. Om redenen van doelmatigheid werd naast een centraal deel, per
krijgsmachtdeel een afdeling MID opgericht, waar werkzaamheden
worden verricht onder de functionele leiding van het Hoofd MID (HMID).
Het personeel van de afdelingen MID bij de marine, land- en luchtmacht is ondergebracht bij de staven van die krijgsmachtdelen maar
verricht MID-werk. Wat betreft dat werk vormen zij een geïntegreerd
deel van de MID.
Het centrale deel, bestaand uit de afdelingen Inlichtingen en
Veiligheid, is belast met beleidsvoorbereiding en coördinatie van alle
MID-taakgebieden en daarnaast met de uitvoering van centrale taken
(militair-politieke, militair-economische en strategische inlichtingen,
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industrieveiligheid, administratieve veligheidsonderzoeken alsmede
geautomatiseerde opslag van persoonsgegevens in de nabije toekomst.)
De afdelingen MID bij de krijgsmachtdelen zijn belast met het verzamelen en verwerken van operationele, tactische en technische inlichtingen, contra-inlichtingenactiviteiten en het instellen van veldonderzoeken naar vertrouwensfunctionarissen. Alle afdelingshoofden van de
MID rapporteren rechtstreeks aan HMID. Deze stelt de minister periodiek
en zonodig op de hoogte van de beleidsmatige en uitvoeringsaspecten
van het werk.
159
Het totale aantal personeelsleden dat in de eindsituatie voor de MID
werkt, bedraagt ongeveer 450. Daarvan zijn er 60 op centraal niveau
werkzaam. Een groot deel van het personeel verricht in dubbelfuncties,
naast andere werkzaamheden, MID-werkzaamheden. Begin 1990 zal
naar verwachting de integratie van de MID zijn afgerond.
160
Persoonsgegevens welke zullen worden opgeslagen in het computersysteem van de MID zijn af te leiden uit de voor het veiligheidsonderzoek
benodigde gegevens, zoals vastgelegd in de beschikking Antecedentenonderzoeken van 14 oktober 1969 van de minister van Binnenlandse
Zaken.
Het betreft:
a. de bevolkingsgegevens;
b. de justitiële gegevens, verkregen met inachtneming van het
bepaalde of krachtens de wet op de justitiële documentatie en op de
verklaringen omtrent het gedrag;
c. de gegevens over eventuele deelneming of steunverlening aan
staatsgevaarlijke activiteiten;
d. gegevens betreffende eventueel lidmaatschap van of steunverlening
aan organisaties die doeleinden nastreven, dan wel ter verwezenlijking
van hun doeleinden middelen hanteren, welke in strijd zijn met de grondslagen van de democratische rechtsorde;
e. gegevens over persoonlijke gedragingen (bijvoorbeeld Oosteuropareizen) en omstandigheden (bijvoorbeeld grote schulden) welke uit veiligheidsoogpunt nodig zijn voor de beoordeling van de geschiktheid voor
het vervullen van een vertrouwensfunctie.
In overeenstemming met de privacyregeling MID, zoals gepubliceerd
in de Staatscourant van 4 juli 1988, nummer 126, worden door de MID
uitvoeringsregelingen opgesteld. Hiermee is begonnen.
161
De afdelingen van de MID bij de krijgsmachtdelen zijn vanaf de
integratie van de MID op 1 januari 1987 onder andere belast met de
uitvoering van het verzamelen van contra-inlichtingengegevens en het
instellen van veiligheidsonderzoeken naar vertrouwensfunctionarissen.
De afdeling Veiligheid van de MID op centraal niveau is belast met de
beleidsvoorbereiding en coördinatie van de uitvoering van het verzamelen van contra-inlichtingengegevens. Na de afronding van de
integratie zullen de administratieve onderzoeken door de afdeling
Veiligheid op centraal niveau worden uitgevoerd en de veldonderzoeken
door de afdelingen van de MID bij de krijgsmachtdelen.
162
De verlaging van de subsidie aan de Stichting Jeugdwerk WestDuitsland heeft geen gevolgen voor het functioneren van die stichting of
voor de kwaliteit van het jeugdwerk.
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Als gevolg van de opheffing van de in de Bondsrepubliek Duitsland
gelegerde 12e Groep Geleide Wapens is het aantal plaatsen verminderd
waar zorg moet worden verleend.
Ook overweegt de stichting een verhoging van de bijdragen van de
afdelingen. In verband daarmee zal ook een verhoging van de contributie
van de deelnemers noodzakelijk zijn. Dergelijke ontwikkelingen doen zich
ook in Nederland voor.
163
De subsidies en bijdragen belopen in 1989 f 116,9 miljoen (artikel
01.05), waarvan alleen al voor HDO/TNO f 93,115 miljoen. In de
voorgaande jaren bedroegen deze uitgaven, die ten laste van de artikelen
1 5 en 16 werden verantwoord f 112,492 miljoen in 1 987 en f 116,743
miljoen in 1988.
Voor de uitsplitsing van de subsidies en de bijdragen wordt verwezen
naar de bladzijden 108 en 110. Daar is voor beide artikelonderdelen het
uitgavenverloop in de jaren 1987, 1988 en 1989 geschetst. De tabellen
zijn in miljoenen uitgedrukt, terwijl dat in f 1000 had moeten gebeuren.
164
Neen. De f 5,9 miljoen heeft betrekking op het gebruik van de faciliteiten van het RCC door de afdeling Personeels- en Salarisadministratie
voor de salarisadministratie van het burgerpersoneel en het raadplegen
van de betrokken bestanden. Ook heeft de afdeling Pensioenen en
Wachtgelden een overeenkomst met het ABP voor samenwerking bij
automatisering en het gebruik van de betreffende apparatuur voor de
uitkering van militaire pensioenen en wachtgelden.
165
Neen.
166
Momenteel beschikt het ministerie slechts over beperkte uitwijkmogelijkheden. Op meerdere plaatsen staan computers die met elkaar zijn
verbonden. Maatregelen zijn genomen om in geval van een calamiteit
van de ene naar de andere locatie te kunnen uitwijken. Dat is echter
maar voor een beperkte periode mogelijk. Het totaal van uitwijkmogelijkheden binnen het ministerie is niet zo groot dat het wegvallen van een
wezenlijk deel van één van de computercentra gedurende langere tijd
kan worden opgevangen. Daarom is als oplossing voor de korte termijn
gekozen voor een contract met het Computer Uitwijk Centrum in
Lelystad. Dat contract kan naar verwachting binnenkort worden gesloten.
Voor de langere termijn is onder andere uit kostenoverwegingen besloten
de noodzakelijke uitwijkmogelijkheden in beginsel binnen de eigen
organisatie tot stand te brengen.
167
Voor Navo-financiering komen slechts die radarsystemen in
aanmerking die ten behoeve van de gevechtsleiding worden gebruikt
voor de opbouw van het totale luchtbeeld. (Medium Power Radar in
Nieuw Milligen en Wier.) Radarsystemen die worden gebruikt voor de
luchtverkeersbeveiliging van de militaire vliegvelden komen niet voor
Navo-financiering in aanmerking.
168
Bij de hierbedoelde Amerikaanse opslagfaciliteiten gaat het om een
uitbreiding van die in Brunssum en Vriezenveen en een nieuwe locatie in
Eemshaven. Over uitbreiding van andere locaties wordt overleg gevoerd.
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169
In verband met onvoldoende werving van beroepspersoneel in 1988 is
een extra aantal dienstplichtigen voor de Koninklijke marine opgeroepen.
Het betrof vooral schepelingen van de technische dienst en mariniers.
170
Geen. De vermindering is het gevolg van betere kansen op de arbeidsmarkt voor personeel na afloop van het dienstverband voor bepaalde tijd.
Daardoor is minder geld nodig voor de zogenaamde overbruggingsuitkeringen aan dat personeel.
171
De lagere herbevoorrading volgt uit het inlopen van een achterstand
van de magazijnvoorraden. Hierdoor kan in 1989 met minder geld
worden volstaan, zonder de voorraden beneden de gestelde normen te
doen dalen.
172
De vermindering van het aantal deelnemers aan maaltijden wordt
verklaard door een schatting die berust op enerzijds een opleving van het
aantal deelnemers na invoering van de aanbevelingen van de projectgroep voeding en anderzijds een daling doordat in deze tijd meer gebruik
wordt gemaakt van de mogelijkheid niet in de kazerne te slapen.
173
Zie het antwoord op vraag 8 1 .
174
Ja, met dien verstande dat de afbouw het gevolg is van een
gefaseerde vermindering van het aantal burgerbedden. De daling van het
aantal verrichtingen heeft dan ook alleen betrekking op burgerpatiënten
175,176
Het onderzoek in samenwerking met het Bundesministerium für das
Post- und Fernmeldewesen is afgerond. Het project is technisch
weliswaar uitvoerbaar, maar de exploitatiekosten zouden jaarlijks
ongeveer f 13 miljoen bedragen. Een dergelijke uitgave voor dat doel is
gezien de beperkte financiële mogelijkheden niet verantwoord. Daarom is
besloten van de uitvoering van dit project af te zien. Slechts als
technische mogelijkheden zouden worden geboden die goedkoper zijn,
zou dit besluit in heroverweging kunnen worden genomen.
Nu worden de mogelijkheden onderzocht om door middel van een
ruime distributie van in Nederland op beeldband opgenomen Nederlandse televisieprogramma's het in de Bondsrepubliek Duitsland
gelegerde defensiepersoneel toch - zij het niet door middel van rechtstreekse uitzendingen, maar gemiddeld 24 uur later - in de gelegenheid
te stellen deze programma's te bekijken.
177
Het Centraal Georganiseerd Overleg Militairen is op 5 september 1988
schriftelijk voorgesteld met ingang van 1 januari 1989 de uitzonderingen
met betrekking tot de inhouding wegens nevenwerkzaamheden voor
officieren-arts, -tandarts en -apotheker te beëindigen. Het overleg
hierover zal naar verwachting binnenkort worden afgerond. De
zogenaamde praktijkdervingstoelage zal bij invoering van het nieuwe
personeelsbeleid worden bezien tegen de achtergrond, van de bezoldiging van artsen in overheidsdienst.
De Minister van Defensie,
F. Bolkestein

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hfdst. X, nr. 19

33

