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's-Gravenhage, 6 maart 1989 

Zoals in de Memorie van Toelichting bij de Defensiebegroting voor 
1989 is vermeld, is een studie verricht over de legering van een deel 
van de legerkorpsstaf in de Bondsrepubliek Duitsland. De 
conclusie van het onderzoek is dat met die legering de ontplooiing van 
het Eerste Legerkorps beter kan worden voorbereid en begeleid. Deze 
taken worden nu nog door verschillende staven op verschillende locaties 
uitgevoerd. Door de vorming van een «Legerkorpscommando in de 
Bondsrepubliek» kunnen deze taken tegen betrekkelijk geringe extra 
kosten in één staf worden samengevoegd en beter worden uitgevoerd. 
Deze maatregel vormt het sluitstuk van een groot aantal andere maatre-
gelen ter verbetering van de reactietijd van het legerkorps. 

Zo mogelijk wordt nog in 1989 begonnen met de oprichting van het 
Legerkorpscommando in de Bondsrepubliek, te vestigen in Seedorf. Het 
commando wordt voor een belangrijk deel samengesteld uit: 

- een deel van de legerkorpsstaf, nu gelegerd in Apeldoorn; 
- het parate deel van de staf Commando Legerkorpsachtergebied, nu 

gelegerd in Stroe; 
- het huidige Commando Nederlandse troepen (Seedorf/Hohne/ 

Langemannshof); 
- het 201 Verzorgingscommando, nu gelegerd in de Bondsrepubliek. 
Voor de vorming van het legerkorpscommando is slechts een beperkte 

verplaatsing van personeel van Nederland naar de Bondsrepubliek 
Duitsland nodig. De verplaatsing van de stafonderdelen uit Apeldoorn en 
Stroe betreft twaalf tot vijftien vrijwillig dienenden en ongeveer vijf 
dienstplichtigen. Het legerkorpscommando zal in vredestijd zijn belast 
met de voorbereiding voor het verrichten van taken van het Eerste Leger-
korps in oorlogstijd. Voorts fungeert het als Commando Nederlandse 
troepen in de Bondsrepubliek. Tenslotte is het legerkorpscommando 
belast met het beheer van materieel en voorraden die ter verkorting van 
de reactietijd van het Eerste Legerkorps zijn opgeslagen in de Bondsre-
publiek Duitsland. Dit beheer berust nu nog bij de Nationaal Logistiek 
Commandant. In oorlogstijd treedt het legerkorpscommando op als 
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Commando Legerkorpsachtergebied en begeleidt het de verplaatsing en 
ontplooiing van de Nederlandse troepen naar en in het legerkorpsvak. 
Bovendien treedt het commando op als kwartiermaker voor de 
Gevechtsstaf Eerste legerkorps en neemt het tot aankomst van de 
Gevechtsstaf de taken daarvan over. 

Van het voornemen een Legerkorpscommando in de Bondsrepubliek 
Duitsland te vormen is op 27 januari 1989 mededeling gedaan in het 
Informeel Overleg Koninklijke Landmacht. Het overleg met het personeel 
zal op de gebruikelijke wijze worden gevoerd. 

Met tijdelijke infrastructurele voorzieningen is in 1989 ongeveer f 1 
miljoen gemoeid. Voor nieuwbouw is in de jaren 1990 en 1991 ongeveer 
f 10 miljoen voorzien. Door de plaatsing van meer personeel in de 
Bondsrepubliek Duitsland zullen de exploitatiekosten toenemen met circa 
f 1 miljoen per jaar. 

De minister van Defensie, 
F. Bolkestein 
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