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INLEIDING 

De ondertekening en ratificatie van het INF-verdrag door de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie was de meest ingrijpende gebeurtenis in de 
verhouding tussen Oost en West van het laatste jaar. De vrijwel 
unanieme steun die dit verdrag in de Verenigde Staten en bij de 
Europese bondgenoten verwierf, vormt een aanwijzing voor de hechtheid 
van het bondgenootschap in het veertigste jaar van zijn bestaan. Ook in 
ons land is de totstandkoming van het verdrag toegejuicht. De discussie 
over de mogelijke plaatsing van kruisraketten op Nederlands grond-
gebied, die in de afgelopen jaren de geesten zozeer heeft verdeeld, is 
daarmee definitief afgesloten. Een belangrijke belemmering voor het 
herstel van de brede consensus over het veiligheidsbeleid, voorwaarde 
voor de instandhouding van een geloofwaardige defensie-inspanning, is 
hiermee weggenomen. 

Ook in de door het INF-akkoord ontstane nieuwe veiligheidssituatie in 
Europa zal, met behoud en zo mogelijk verdere verbetering van het 
heersende gunstige klimaat in de Oost-West verhouding, moeten worden 
voorkomen dat de minimale eisen waaraan de militaire kracht van het 
bondgenootschap moet voldoen uit het oog worden verloren. Dat geldt 
zowel voor de doelstellingen en uitgangspunten die in het wapenbeheer-
singsproces worden gehanteerd als voor te treffen maatregelen ter 
vervanging of verbetering van conventionele en nucleaire wapensys-
temen. Wapenbeheersing en modernisering dienen steeds als 
onscheidbare elementen van een breder veiligheidsconcept te worden 
gezien en behandeld. 

Bij de modernisering van de kernbewapening zal de komende jaren, 
naar het zich laat aanzien, de nadruk liggen op de uitvoering van de 
maatregelen waartoe al in 1983 tijdens de ministeriële vergadering van 
de Nucleaire plangroep van de Navo in Montebello (Canada) werd 
besloten. 

Ingrijpende moderniseringsmaatregelen bij de kernbewapening lijken 
op dit ogenblik niet noodzakelijk. Over enkele jaren zullen echter beslis-
singen moeten worden genomen over een opvolger voor de Lance-raket 
en een lucht-grond geleid wapen voor de vliegtuigen. In het overleg 
binnen de Navo over de toekomst van de nucleaire bewapening van het 
bondgenootschap vraagt Nederland bijzondere aandacht voor de 
bezwaren die bestaan tegen systemen met de kortste dracht, de 
nucleaire artillerie. 

Door het INF-akkoord, door de afgenomen discussie over de kernbe-
wapening, en door hernieuwde druk vanuit de Verenigde Staten om tot 
een evenwichtiger verdeling van de gezamenlijke defensielast met de 
bondgenoten te komen, is de aandacht voor de conventionele defensie-
inspanning toegenomen. Er is sprake van hernieuwde aandacht voor de 
conventionele krachtsverhoudingen tussen Navo en Warschaupact. 
Nieuwe studies en beschouwingen leveren nieuwe inzichten op over de 
militaire verhoudingen. Zij laten echter het beeld van een duidelijk 
Sovjet-overwicht op conventioneel gebied onaangetast. Het streven van 
de Navo is erop gericht de bestaande onevenwichtigheden die sinds kort 
ook door de Sovjet-Unie worden erkend, zoveel mogelijk langs de weg 
van wapenbeheersing te verminderen. In overeenstemming daarmee wil 
het Westen zich in de komende besprekingen over conventionele stabi-
liteit vooral richten op beperking van de bij uitstek offensieve middelen 
van het Warschaupact, in het bijzonder op die middelen welke zich lenen 
voor een verrassingsaanval of voor een groot offensief. 
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Zolang de wapenbeheersing op conventioneel gebied nog geen resul-
taten oplevert - en de realiteit gebiedt te zeggen dat die niet op korte 
termijn zijn te verwachten - is het noodzakelijk dat de Navo haar conven-
tionele inspanning handhaaft en waar mogelijk verbetert. In dit streven 
past de tussen de bondgenoten herhaaldelijk gemaakte afspraak een 
beperkte maar bestendige groei van de defensie-uitgaven te blijven 
verwezenlijken. In dit streven past evenzeer de toegenomen aandacht 
voor rationalisering van de defensie-inspanning door internationale 
samenwerking en standaardisatie. 

De hoofdlijnen van het vernieuwde tienjarenplan voor de Nederlandse 
defensie, die U in deze memorie worden gerpresenteerd en waarvan de 
begroting voor 1989 als een eerste tranche is te beschouwen, sluiten 
geheel bij deze uitgangspunten aan. De staatssecretaris en ik betuigen 
bijzondere erkentelijkheid jegens oud-minister Van Eekelen onder wiens 
primaire verantwoordelijkheid met veel persoonlijke inzet en overtuiging 
deze nieuwe plannen tot stand zijn gebracht. De Nederlandse defensie-
inspanning wordt bij uitstek gezien als onderdeel van een breder Atlan-
tisch en Europees geheel. Van mogelijkheden tot samenwerking binnen 
de Navo, binnen verschillende Europese fora en in bilateraal verband 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt. 

Ook Defensie heeft een bijdrage moeten leveren aan de oplossing van 
de budgettaire problematiek waarvoor het kabinet zich in de jaren 1989 
en 1990 ziet geplaatst. Daardoor komt de reële groei van de defensieuit-
gaven in de jaren op 0,6%. Er is echter op toegezien dat door een interne 
herschikking de uitgaven ten behoeve van de gevechtskracht toch met 
bijna één procent blijven groeien. Voor de planning in de daaropvolgende 
jaren wordt weer uitgegaan van een reële groei met twee procent per 
jaar, die was overeengekomen in het regeerakkoord waarop dit kabinet 
berust. Voor voortzetting van een dergelijke groei achten de staatssecre-
taris en ik onder de heersende omstandigheden ruimschoots redenen 
aanwezig. Het plan is echter zó opgesteld dat in de resterende duur van 
deze kabinetsperiode geen verplichtingen voor investeringsprojecten 
worden aangegaan die niet binnen een financiële groei met één procent 
per jaar kunnen worden verwezenlijkt. 

Als gevolg van de ombuigingen daalt in het nu aangeboden plan de 
investeringsquote. Zou na 1990 de groei lager zijn dan 2%, dan dreigt de 
investeringsquote verder af te nemen. Bij een verdergaande vermin-
dering van de investeringen zal niet zijn te ontkomen aan structurele 
ingrepen in de taken van de krijgsmacht. Dat zou leiden tot vermindering 
van de Nederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke verde-
diging. 

Het U nu aangeboden plan is het laatste dat tot stand is gekomen op 
grond van het uit 1976 daterende Nederlandse Defensie planning 
proces. Deze herfst zal worden begonnen met de invoering van het 
nieuwe planningssysteem overeenkomstig de aanbevelingen van de 
Projectgroep verbetering integrale planning (Pro-vip). Het nieuwe 
systeem van planning, waarin aan de Chef Defensiestaf een centrale rol 
is toegedeeld, zal een betere afweging van prioriteiten mogelijk maken 
en daarmee de greep van de minister van Defensie op de planning 
versterken. 

Ook al kon de nieuwe systematiek nog niet geheel worden gehanteerd, 
toch zijn in het nu gepresenteerde plan duidelijke prioriteiten gesteld. 
Het loslaten van de tevoren vastgelegde verdeelsleutel draagt hiertoe bij. 
De taken van de krijgsmacht zijn opnieuw geanalyseerd. De neerslag 
daarvan is zowel in het hoofdstuk over de krijgsmacht als in het daarop-
volgende hoofdstuk over de tankbestrijding en de lange-termijnvisie op 
de jachtvliegtuigen geschetst. 
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Deze analyse brengt ons tot de conclusie dat - behoudens de verken-
ningstaak van de Koninklijke luchtmacht - onze verplichtingen jegens de 
Navo gedurende de planperiode worden gehandhaafd. Dit geldt ook voor 
het bestand aan jachtvliegtuigen en onderzeeboten. . 

Met een aanvullende bestelling F-16 vliegtuigen kunnen de vredesver-
liezen waarschijnlijk tot het einde van deze eeuw worden opgevangen. 
Over de geleidelijke invoering van een opvolger van de F-16 behoeft pas 
midden in de jaren negentig te worden besloten. Wat betreft de besluit-
vorming over de aanbesteding van onderzeeboten ter vervanging van de 
Zwaardvis en de Tijgerhaai wordt het tijdstip 1991 gehandhaafd, dat ook 
in de Defensienota 1984 is genoemd. Na een kritische beschouwing van 
de investeringsprojecten en na herhaald overleg met de krijgsmachtdeel-
raden zijn wij erin geslaagd voldoende geld vrij te maken voor de 
aanschaf van bewapende helikopters. 

In tal van sectoren van de defensie-organisatie is sprake van verande-
ringsoperaties. Gedeeltelijk berusten deze op afspraken in het regeerak-
koord, zoals de afslanking van het burgerpersoneel en de rationalisatie 
van de Haagse staven. Voor een ander deel spruiten zij voort uit de 
interne eis de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de organisatie te 
vergroten. Wij gaan er vanuit dat al deze operaties zullen resulteren in 
een op tal van terreinen beter functionerend defensie-apparaat. Voor 
velen binnen de defensie-organisatie vormen de veranderingsoperaties 
een aanzienlijke belasting. Gaarne betuigen wij onze erkentelijkheid voor 
de loyale wijze waarop het personeel niettemin hieraan meewerkt. 
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HOOFDSTUK I. INTERNATIONALE ASPECTEN VAN HET DEFEN-
SIEBELEID 

1. Algemeen 

Het afgelopen jaar hebben de betrekkingen tussen Oost en West zich 
opmerkelijk gunstig ontwikkeld. In december 1987 is het INF-verdrag 
ondertekend en in mei 1988 geratificeerd. Hierin is de Sovjet-Unie 
tegemoet gekomen aan verlangens van het Westen ten aanzien van 
asymmetrische verminderingen en een doeltreffende verificatie. Voorts 
geeft de Sovjet-Unie nu toe dat op conventioneel gebied in Europa 
onevenwichtigheden bestaan - zij het aan beide zijden - die door onder-
handelingen tussen Oost en West ongedaan kunnen worden gemaakt. 
Voortgang wordt gemaakt inzake een verdrag tot halvering van de strate-
gische kernbewapening van de Verenigde Staten en van de Sovjet-Unie. 
Waarschijnlijk beginnen Navo en Warschaupact dit najaar nog bespre-
kingen over de conventionele stabiliteit in Europa. Een verdrag over een 
algeheel verbod van chemische wapens lijkt dichterbij te komen. Het 
besluit van de Sovjet-Unie haar troepen uit Afghanistan terug te trekken 
is een bijzonder gunstige ontwikkeling. 

De Sovjet-Unie streeft duidelijk naar verdere verbetering van de 
betrekkingen met het Westen. Haar buitenlands beleid is de laatste jaren 
onmiskenbaar opener en constructiever geworden. De veranderingen in 
de Sovjet-Unie op veiligheidspolitiek en ander gebied verlopen overigens 
traag. Waartoe deze uiteindelijk zullen leiden, is moeilijk te voorspellen. 
Het is bovendien onzeker dat het veranderingsproces in de toekomst 
wordt voortgezet. Vooralsnog wijst niets erop dat de Sovjet-Unie haar 
inspanningen op militair gebied vermindert. Uitlatingen van Sovjet-
leiders over een «toereikende defensie» en een meer defensief gerichte 
militaire doctrine hebben tot dusver niet geleid tot veranderingen in de 
structuur, de bewapening en de opstelling van de Sovjet-eenheden in 
Oost-Europa. Voor de bondgenoten is het dan ook van belang over 
voldoende militaire middelen, zowel nucleair als conventioneel, te 
beschikken en politiek eensgezind te blijven om de veiligheid van West-
Europa te verzekeren. 

Ruim veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog heeft het eens zo 
verdeelde en zwaar getroffen West-Europa een hoge mate van politieke 
stabiliteit en economische ontwikkeling bereikt. Het bondgenootschap, 
de Europese Gemeenschap en de Westeuropese Unie hebben daaraan 
belangrijk bijgedragen. Zonder de blijvende, actieve betrokkenheid van 
de Verenigde Staten bij West-Europa zullen de in de loop der tijd 
opgebouwde samenwerkingsverbanden op militair, economisch en 
politiek gebied echter moeilijk kunnen worden voortgezet. De zo belang-
rijke rol van de Verenigde Staten zal dan ook voor de afzienbare 
toekomst onmisbaar blijven. 

Bovengenoemde ontwikkelingen doen zich voor kort voor de viering 
van het veertig jaar bestaan van het Noordatlantisch verdrag, waarop het 
bondgenootschap berust. Met de ondertekening van dit verdrag, in 1949, 
werd de grondslag gelegd voor een politiek en militair tegenwicht tegen 
de machtsontplooiing van de Sovjet-Unie in Europa en kwam een 
vruchtbaar samenwerkingsverband tot stand tussen de Verenigde Staten 
en de Westeuropese bondgenoten. Bijna veertig jaar lang al vervult het 
bondgenootschap met succes zijn belangrijkste taak: het voorkomen van 
oorlog. 
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Aan de vooravond van zijn veertig jarig bestaan doen zich in het 
bondgenootschap belangrijke ontwikkelingen voor. Het gaat vooral om 
de handhaving van een geloofwaardige nucleaire afschrikking in Europa, 
de conventionele krachtsverhoudingen tussen Navo en Warschaupact, de 
verdeling van de lasten («burden-sharing») in het bondgenootschap en 
de verdere ontwikkeling van een Westeuropees veiligheidsbeleid. Deze 
ontwikkelingen kunnen de bondgenootschappelijke samenwerking op 
veiligheidsgebied de komende jaren belangrijk beïnvloeden. 

2. Kernwapens in West-Europa 

Tijdens de bijeenkomst van de Nucleaire plangroep van 3 en 4 
november 1987 in Monterey hebben de ministers van Defensie van de 
Navo-landen de High Level Group opdracht gegeven tot het opstellen 
van gedetailleerde aanbevelingen om, los van een INF-overeenkomst, te 
komen tot een «herstructurering» van de kernwapens in West-Europa 
voor de kortere en langere afstand. Daarbij zou moeten worden voortge-
bouwd op het zogeheten besluit van Montebello van oktober 1983. Dit 
besluit hield onder meer de eenzijdige terugtrekking van 1400 
kernkoppen uit West-Europa in. Deze terugtrekking is inmiddels voltooid, 
waarmee het totale aantal kernladingen in West-Europa op ongeveer 
4600 is gekomen, het laagste aantal sinds het midden van de jaren 
zestig. Hierbij zijn niet inbegrepen de kernladingen die dank zij het INF-
verdrag zullen verdwijnen. Naast deze eenzijdige vermindering van 
kernkoppen voorzag het besluit van Montebello in maatregelen ter 
vermindering van de kwetsbaarheid en ter verbetering van de veiligheid 
van de in West-Europa overblijvende nucleaire systemen. 

Saceur is na Montebello gevraagd daarover voorstellen te doen en die 
met de betrokken landen te bespreken. Dat is in 1985 gebeurd. Zijn 
voorstellen betroffen verbetering van bestaande en het bouwen van 
nieuwe opslagplaatsen voor kernwapens, het corrigeren van de «malde-
ployment» van kernwapens door deze beter te verdelen over eenheden 
en regio's, het «dual capable» maken van alle 8-inch en 155 mm artil-
lerie, de invoering van nieuwe nucleaire granaten, vervanging van de 
verouderde Lance door een nieuwe raket met een groter bereik en 
invoering van een lucht-grond geleid wapen voor de «dual capable» 
vliegtuigen. Al deze maatregelen hadden - en hebben - ten doel de 
afschrikkingsfunctie van de kernwapens van de Navo in West-Europa in 
stand te houden. 

Verschillende Navo-landen hebben inmiddels al enkele van deze 
voorstellen verwezenlijkt, al dan niet in aangepaste vorm. Zo is met 
betrekking tot de bescherming van kernwapens en het ongedaan maken 
van de «maldeployment» al het nodige bereikt. 

Enkele maatregelen hebben rechtstreeks betrekking op Nederland. De 
komende jaren zullen nieuwe nucleaire granaten voor het 8-inch geschut 
worden ingevoerd. Ook komen er «special mission teams», waardoor het 
mogelijk wordt elke 8-inch artilleriebuis voor nucleaire inzet te gebruiken. 
In deze kabinetsperiode zal overigens het 155 mm geschut niet «dual 
capable» worden gemaakt. 

Een aantal onderdelen van Montebello, waaronder de mogelijke 
vervanging van de Lance-raket door een raket met een groter bereik, is 
binnen het bondgenootschap nog in discussie. De Lance, die een bereik 
heeft van ongeveer 120 kilometer, is in het midden van de jaren negentig 
aan het einde van haar levensduur. De Verenigde Staten hebben nog 
geen besluit genomen over de ontwikkeling en de produktie van een 
nieuwe raket. In geval van een besluit zal het overigens nog wel enkele 
jaren duren voordat deze beschikbaar komt. 
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In het kader van de «herstructurering» zal aandacht worden besteed 
aan een mogelijke verschuiving van kernwapens voor de zeer korte 
afstand (de nucleaire artillerie) naar kernwapens met een langer bereik, 
met 500 km als bovengrens. Het bereik van de opvolger van de Lance zal 
aanzienlijk worden vergroot, waardoor de kwetsbaarheid geringer wordt 
en doelen kunnen worden bestreken tot op een afstand van enkele 
honderden kilometers in het achterland van de tegenstander. Deze door 
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland bepleite verschuiving kan 
leiden tot een aanzienlijke vermindering van het aantal kernwapens in 
West-Europa. In de toekomst zou dan immers kunnen worden volstaan 
met veel minder nucleaire granaten voor de artillerie. 

Het is niet te verwachten dat «dual capable» vliegtuigen in West-
Europa op afzienbare termijn zullen beschikken over lucht-grond geleide 
wapens. De F-16's en Tornado's zijn, voor zover ze een nucleaire taak 
hebben, uitgerust met vrij zware, uit het begin van de jaren zestig 
stammende vliegtuigbommen. Een deel daarvan zou door zogeheten 
«stand-off» wapens moeten worden vervangen. Over de ontwikkeling en 
de produktie van deze wapens zijn nog geen definitieve beslissingen 
genomen. 

Overeenkomstig het regeerakkoord heeft de regering in december 
1987 de voorgenomen afschaffing van de nucleaire taken van de F-16 
vliegtuigen en van de P3C Orion vliegtuigen opnieuw overwogen. Zij 
heeft besloten deze taken voort te zetten in de vorm waarin zij voor en na 
het besluit van 1 november 1985 werden uitgevoerd (Kamerstuk II, 
1987-1988, 17 980, nr. 2). 

3. Ontwikkelingen op conventioneel gebied 

3.1 . Conventionele krachtsverhoudingen 

De conventionele krachtsverhoudingen in Europa hebben door het 
INF-verdrag verder aan belang gewonnen. In verscheidene rapporten is 
de laatste tijd aandacht besteed aan de krachtsverhoudingen. Vooral het 
rapport van de Weu-assemblée (het rapport-Stokes) en dat van de 
Amerikaanse senator Levin («Beyond the bean count») hebben de 
aandacht getrokken. Beide rapporten komen tot de slotsom dat de 
krachtsverhoudingen tussen Navo en Warschaupact onevenwichtig zijn, 
zij het minder onevenwichtig dan een louter getalsmatige vergelijking 
doet vermoeden. 

Het bepalen van de krachtsverhoudingen is moeilijk, omdat zoveel 
verschillende factoren van belang zijn. Sommige factoren zijn meetbaar, 
andere niet, zoals het moreel en de geoefendheid van militairen en de 
betrouwbaarheid en de politieke stabiliteit van bondgenoten. Deze zijn in 
vredestijd al moeilijk te beoordelen, laat staan in oorlogstijd. Veel zal ook 
afhangen van de duur van een conflict. Economisch ligt het Westen 
ongetwijfeld voor op het Oosten, maar dat wil niet zeggen dat de landen 
van het Warschaupact in tijd van oorlog eerder uitgeput zouden raken. 
Vrijwel de gehele economie zal dan immers in dienst van de strijd-
krachten staan. Tot de factoren die wel meetbaar zijn behoren vooral de 
aantallen manschappen en wapensystemen. Nagenoeg alle onlangs 
verschenen rapporten over de krachtsverhoudingen stellen vast dat het 
Warschaupact wat de belangrijkste categorieën wapensystemen betreft 
een overwicht op de Navo heeft. 

Het tellen van manschappen en materieel levert overigens niet meer 
dan «statische» vergelijkingen op. Louter kwantitatieve benaderingen 
verschaffen onvoldoende inzicht in de militair-operationele mogelijk-
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heden van Navo en Warschaupact. Voor de militaire planning zijn 
«dynamische» vergelijkingen nodig: hoe verhouden de militaire middelen 
van beide bondgenootschappen zich tot elkaar in het geval van een 
verrassingsaanval en hoe ontwikkelen de krachtsverhoudingen zich na 
aanvoer van versterkingen en na mobilisaties. Geostrategische omstan-
digheden, de gevechtsgereedheid van de strijdkrachten, de opstelling 
van troepen en materieel ten opzichte van operatiegebieden en de 
kwaliteit van de beschikbare wapensystemen spelen bij «dynamische» 
krachtsvergelijkingen een belangrijke rol. Het gaat vooral om de vraag 
welk militair vermogen aan beide zijden wanneer en waar beschikbaar 
komt. Tijd is een factor die van wezenlijk belang is in een crisis- of 
oorlogssituatie. Wanneer de Navo er in geval van oorlog in slaagt de 
eerste aanvalsgolf op te vangen, maar het Warschaupact meer, en 
sneller, reserves weet in te zetten, kan dat doorslaggevend zijn. In dat 
geval is de overvloed aan materieel waarover het Warschaupact 
beschikt, ook als dit ten dele oud of verouderd is, van groot, wellicht 
beslissend belang. 

De «dynamische» krachtsvergelijkingen wijzen uit dat het 
Warschaupact over een militair vermogen beschikt dat geschikt is voor 
een verrassingsaanval of voor een groot offensief. Zorgwekkend is vooral 
zijn overmacht op het gebied van parate strijdkrachten, in het bijzonder 
in de DDR en in Tsjechoslowakije, die tevens zeer mobiel zijn en 
uitgerust met veel, zeer modern materieel. Daarnaast beschikt het 
Warschaupact over omvangrijke eenheden die ten dele paraat en ten 
dele mobilisabel zijn. In geval van een gewapend conflict kunnen deze 
eenheden spoedig beschikbaar komen («force generation») en worden 
ingezet om doorbraken te forceren. 

Voor de «dynamische» krachtsvergelijking is de militaire strategie van 
beide partijen van belang. De Navo-strategie is volstrekt defensief. 
Hoewel het Warschaupact keer op keer stelt slechts defensieve bedoe-
lingen te hebben, zijn de laatste jaren strategie, structuur, en opstelling 
van zijn strijdkrachten niet gewijzigd. Deze zijn nog steeds gericht op het 
offensief. Hier ligt de sleutel tot een fundamentele wijziging van de 
conventionele krachtsverhoudingen in Europa. Als het pleidooi van secre-
taris-generaal Gorbatsjov voor «redelijke toereikendheid» op militair 
gebied betekent dat het Warschaupact bereid is zijn offensieve 
vermogen op te geven, zullen de conventionele krachtsverhoudingen in 
Europa veel evenwichtiger worden. Zolang die bereidheid niet blijkt, is er 
alle reden een conclusie van het dit voorjaar verschenen rapport «Nato in 
the 1990's» van de Navo-Assemblée te citeren: «But even with the most 
optimistic assessments taken into account, there is a conventional force 
imbalance and Warsaw Pact forces still appear to exceed reasonable 
defensive needs of the Pact countries». 

3.2. De relatie defensieplanning en wapenbeheersingsbeleid 

Sinds het rapport-Harmei van 1967 stelt de Navo zich twee taken ten 
doel. De eerste taak heeft betrekking op de instandhouding van een 
toereikende defensie om de tegenstander af te schrikken en zo nodig 
terug te dringen mocht deze toch aanvallen. De Navo beschikt hiertoe 
over een strategisch concept, de in 1967 aanvaarde strategie van het 
aangepaste antwoord. Deze strategie bepaalt dat geloofwaardige strate-
gische en theater-nucleaire wapens en geloofwaardige conventionele 
middelen noodzakelijk zijn voor een doeltreffende afschrikking. Het 
defensiebeleid dient daarin te voorzien. 

Vele factoren beïnvloeden de defensieplanning, vooral natuurlijk het 
militair vermogen van de potentiële tegenstander, maar ook bijvoorbeeld 
technologische ontwikkelingen en de beschikbare financiële middelen. 
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Veranderingen op militair-strategisch gebied kunnen aanleiding zijn tot 
het bijstellen van prioriteiten en tot een andere samenstelling van de 
eigen middelen. Zo is het toegenomen belang van de conventionele 
verdediging een gegeven dat tot belangrijke keuzen in de planning kan 
leiden. Aanpassingen en moderniseringen van strijdkrachten zullen van 
tijd tot tijd noodzakelijk zijn om de geloofwaardigheid van de middelen in 
stand te houden. De afschrikking dient immers zodanig op peil te worden 
gehouden, dat de tegenstander ervan overtuigd blijft dat agressie niet 
loont omdat de risico's te groot zijn. 

De tweede taak uit het rapport-Harmei is het voeren van een ontspan-
ningsbeleid om door dialoog en samenwerking tot meer stabiele verhou-
dingen met de landen van het Warschaupact te komen. Deze taak houdt 
onder meer in een actief wapenbeheersingsbeleid van het bondgenoot-
schap. In het licht van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
veiligheid zal het bondgenootschappelijke beleid voor de wapenbe-
heersing verder moeten worden ontwikkeld. In de Navo wordt daartoe 
thans een «alomvattend concept voor wapenbeheersing en ontwa-
pening» ontwikkeld. Dit concept moet het raamwerk bieden voor de in 
wapenbeheersingsonderhandelingen na te streven doeleinden, in 
logische samenhang met de vereisten van een toereikende geloof-
waardige verdediging. Van belang is onder meer hoeveel strijdkrachten 
van welke soort noodzakelijk zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. 
De toegenomen aandacht voor de conventionele verdediging heeft 
immers gevolgen voor het wapenbeheersingsbeleid. 

Omdat defensieplanning en wapenbeheersing hetzelfde doel dienen -
het vergroten van stabiliteit en veiligheid - moeten beide op elkaar zijn 
afgestemd. Defensieplanning draagt zorg voor geloofwaardige middelen 
om uitvoering van de Navo-strategie mogelijk te maken. Wapenbe-
heersing dient erop gericht te zijn meer stabiliteit te bereiken op lagere 
niveaus van nucleaire en conventionele strijdkrachten. Beide dienen 
rekening te houden met de vereisten van de strategie, die is gericht op 
het voorkomen van oorlog door instandhouding van een toereikend 
aantal strategische kernwapens, theater-nucleaire wapens en conven-
tionele strijdkrachten, zij het op een zo laag mogelijk niveau. Aldus 
ontstaat een raamwerk voor het veiligheidsbeleid. 

Conventionele defensie en wapenbeheersing. De onevenwichtige 
verhoudingen op conventioneel gebied dwingen de Navo te streven naar 
grotere conventionele stabiliteit. Het Warschaupact beschikt, zoals 
gezegd, over het vermogen een verrassingsaanval of een groot offensief 
tegen West-Europa te beginnen. De kern van dit potentieel vormen de 
parate landstrijdkrachten van de Sovjet-Unie in Centraal-Europa, in het 
bijzonder de negentien parate Sovjet-divisies in de DDR. In gevechts-
kracht uitgedrukt, is in vredestijd in Centraal-Europa sprake van een 
verhouding tussen Warschaupact en Navo van ongeveer 2 : 1 . Door het 
mobiliseren en aanvoeren van versterkingen uit de Westelijke militaire 
districten in de Sovjet-Unie kan dit overwicht in oorlogstijd snel groeien. 
De aanvaller heeft bovendien het voordeel van het initiatief. Hij kan op 
bepaalde plaatsen zijn strijdkrachten concentreren om te proberen 
doorbraken te forceren. De gevechtskrachtsverhoudingen zullen zich in 
dat geval plaatselijk plotseling zeer ten nadele van de Navo wijzigen. 
Omdat de verdediger niet tijdig kan achterhalen waar een aanvaller zijn 
strijdkrachten zal concentreren, dient de gehele grens te zijn beschermd 
om vijandelijke naderingswegen te blokkeren. Deze noodzaak van een 
«gebiedsbedekkende verdediging» bepaalt, samen met het militaire 
vermogen van de potentiële tegenstander, de minimaal noodzakelijke 
sterkte van de parate Navo-strijdkrachten. De defensieplanning, die in 
bondgenootschappelijk verband wordt gecoördineerd, heeft de taak op 
geloofwaardige wijze in dit operationele minimum te voorzien. 
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Onder de huidige omstandigheden is de parate sterkte van de Navo in 
Centraal-Europa het noodzakelijke minimum voor een «gebiedsbedek-
kende verdediging». De voortgaande uitbreiding en modernisering van de 
strijdkrachten van het Warschaupact maken verbetering van de conven-
tionele verdediging van de Navo noodzakelijk. De nadruk ligt hierbij op 
kwalitatieve verbeteringen omdat financiële en demografische factoren 
uitbreiding van de Navo-strijdkrachten uitsluiten. Meer evenwichtige 
verhoudingen op conventioneel gebied zullen tevens moeten worden 
nagestreefd langs de weg van de conventionele wapenbeheersing. 

Terwijl de defensieplanning zich richt op instandhouding van het 
operationele minimum om een aanval te kunnen weerstaan, dient het 
beleid inzake de wapenbeheersing op conventioneel gebied voorrang te 
geven aan vermindering - en zo mogelijk eliminatie - van het militaire 
vermogen tot een verrassingsaanval of een groot offensief. Een aanzien-
lijke vermindering van het offensief vermogen van het Warschaupact 
door het ontbinden of terugtrekken van strijdkrachten van de Sovjet-Unie 
uit Centraal-Europa is dan ook noodzakelijk om het gevaar van een 
«gebiedsveroverend» offensief tegen West-Europa te verkleinen en de 
conventionele stabiliteit in Europa te vergroten. 

Dat werpt de vraag op welke omvang de reducties aan de zijde van het 
Warschaupact moeten hebben om de mogelijkheid van een verrassings-
offensief uit te sluiten en om de parate sterkte van de Navo verantwoord 
te kunnen verminderen. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te 
geven omdat de manier van reduceren van grote betekenis zal zijn. 
Worden strijdkrachten teruggetrokken en elders gelegerd of worden ze 
geheel ontbonden? Blijft bij reducties van Amerikaanse strijdkrachten het 
materieel in Europa of niet? Kan de huidige structuur van de Navo-verde-
diging in Centraal-Europa gehandhaafd blijven of is herstructurering 
noodzakelijk? Al deze factoren zijn van belang. Duidelijk is dat bij de 
huidige onevenwichtige verhouding van de conventionele strijdkrachten 
in Centraal-Europa aanzienlijk grotere reducties van de strijdkrachten van 
het Warschaupact dan van de Navo noodzakelijk zijn. Een vermindering 
van het bestaande niveau van parate Navo-strijdkrachten is dan ook 
alleen verantwoord wanneer sprake is van omvangrijke, zeer asymme-
trische verminderingen van de parate strijdkrachten van het 
Warschaupact. In dat geval moet de Sovjet-Unie - wil zij een aanval op 
West-Europa kunnen uitvoeren - eerst mobiliseren en strijdkrachten van 
haar grondgebied naar Centraal-Europa overbrengen. De waarschu-
wingstijd neemt daardoor toe; de extra tijd kan worden gebruikt voor het 
op sterkte brengen van de Navo-strijdkrachten en het inrichten van de 
verdediging. 

Gevolgen voor de planning. In het beleid inzake de conventionele 
wapenbeheersing zal, zoals hierboven is uiteengezet, de nadruk moeten 
liggen op vermindering van het vermogen van het Warschaupact tot een 
verrassingsaanval of een groot offensief. Dit betekent dat in de eerste 
plaats moet worden gestreefd naar vermindering van die soorten zware 
wapensystemen, vooral tanks en artillerie, die voor het uitvoeren van een 
aanval onontbeerlijk zijn. 

Hoewel dit nu nog niet is te overzien, kunnen de onderhandelingen 
over conventionele wapenbeheersing belangrijke gevolgen hebben voor 
de planning. Vermindering van zware wapensystemen als tanks en artil-
lerie en bepaalde plafonds op lagere, meer evenwichtige niveaus zullen 
grenzen stellen aan te plannen aantallen. De Navo-lidstaten zullen samen 
moeten bezien hoe planning en wapenbeheersing in dat geval op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Het collectieve karakter van de verdediging 
noodzaakt tot bondgenootschappelijke coördinatie bij de uitvoering van 
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mogelijke overeenkomsten. Mede daarom is nu niet te overzien welke 
gevolgen conventionele wapenbeheersing voor de Nederlandse defensie-
planning precies zal hebben. 

4. Westeuropese samenwerking op veiligheidsgebied 

4 .1 . De Westeuropese Unie 

Als voorzitter van de Eurogroep en van de Westeuropese Unie heeft 
ons land het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan 
de ontwikkeling van het Westeuropese veiligheidsbeleid. Vooral het op 
27 oktober 1987 door de Weu aanvaarde Haagse Platform inzake 
Europese veiligheidsbelangen is in dit verband een belangrijke stap 
vooruit. Ook het in april 1988 genomen besluit onderhandelingen te 
openen met Portugal en Spanje over hun mogelijke toetreding tot de 
Weu is van groot belang. De regering hoopt dat deze gesprekken op 
afzienbare termijn kunnen worden afgesloten. 

Het Weu-platform onderstreept dat het proces van Europese 
eenwording onvoltooid blijft zolang het niet ook het gebied van de 
veiligheid omvat. Nodig is een meer samenhangende Europese defensie-
identiteit. Nieuwe ontwikkelingen in de Oost-West betrekkingen, in het 
bijzonder op het terrein van de wapenbeheersing en op technologisch 
gebied, kunnen vérstrekkende gevolgen hebben voor de veiligheid van 
West-Europa. Het Platform stelt dat onder die omstandigheden de 
veiligheid van de Westeuropese landen alleen kan worden verzekerd in 
nauwe verbondenheid met de Noordamerikaanse bondgenoten. Daarom 
spelen Amerikaanse conventionele en nucleaire strijdkrachten een onver-
vangbare rol in de verdediging van West-Europa. Om geloofwaardig en 
doeltreffend te blijven, moet de strategie van afschrikking en verdediging 
blijven berusten op een toereikende combinatie van nucleaire en conven-
tionele middelen, aldus het Platform. Die uitgangspunten zijn richting-
gevend voor het beleid van de Westeuropese landen op het gebied van 
de wapenbeheersing, de ontspanning en de defensie. 

Na de aanvaarding van het Haagse Platform is in de Weu veel 
aandacht besteed aan de uitwerking van de defensie-aspecten van de 
Europese samenwerking. Die betreffen de volgende, in het Platform 
opgesomde punten: 

- de vastbeslotenheid van alle betrokken landen om elke lidstaat van 
de Weu aan zijn grenzen te verdedigen; 

- verbetering van consultaties en uitbreiding van de praktische coördi-
natie op veiligheids- en defensiegebied; 

- het zo goed mogelijk gebruiken van de bestaande instituties om de 
ministers van Defensie en hun vertegenwoordigers te betrekken bij het 
werk van de Weu; 

- een bijdrage van elk land aan de gemeenschappelijke verdediging 
die in overeenstemming is met zijn economische mogelijkheden; 

- een doeltreffender gebruik van beschikbare middelen, onder meer 
door uitbreiding van bilaterale en regionale militaire samenwerking, 
instandhouding van een industriële basis van hoog technologisch niveau 
en intensievere materieelsamenwerking; 

- de onderlinge afstemming van het beleid ten aanzien van crises 
buiten Europa voor zover die onze veiligheidsbelangen kunnen raken. 

Tijdens hun najaarszitting zullen de Weu-ministers van Buitenlandse 
Zaken en van Defensie de uitwerking van eerdergenoemde aspecten van 
het Platform nader bespreken. Dit is uiteraard vooral van belang voor de 
ontwikkeling van een eigen Europese defensie-identiteit. De uitwerking 
van genoemde onderwerpen wint voorts aan belang door de bondge-
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nootschappelijke discussie over de lastenverdeling. Naarmate de 
Westeuropese landen er beter in slagen hun samenwerking doelmatiger 
te organiseren, kunnen aard en omvang van de Westeuropese defensie-
inspanning in de discussie met onze Amerikaanse bondgenoten overtui-
gender voor het voetlicht worden gebracht. 

In het kader van de uitwerking van het Weu-platform heeft Nederland 
in het voorjaar van 1988 een seminar voor deskundigen uit alle Weu-
landen georganiseerd over het doelmatiger gebruik van de voor defensie 
beschikbare middelen. In het bijzonder werd aandacht besteed aan de 
problemen op het gebied van de ontwikkeling van defensie-technologie 
en van de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsvoorziening van de 
krijysmacht. Daarnaast kwamen de gevolgen van de budgettaire beper-
kingen voor de militaire planning aan de orde. 

4.2. Eu rog roep 

Op 1 juli 1988 heeft Nederland het voorzitterschap van de Eurogroep 
aan Turkije overgedragen. De werkzaamheden van de Eurogroep hebben 
de afgelopen anderhalf jaar vooral in het teken gestaan van de dialoog 
met de Verenigde Staten, die vooral betrekking had op het INF-verdrag 
en de lastenverdeling in het bondgenootschap. 

De ministeriële vergadering van de Eurogroep van november 1987 
onderstreepte het belang van het INF-verdrag en van een succesvolle 
afsluiting van de ratificatieprocedure. De ministers achtten het gewenst 
in de Verenigde Staten, en vooral onder senatoren, meer bekendheid te 
geven aan hun inzichten terzake, onder meer tijdens bezoeken aan 
Washington. Tevens werd tot een gecoördineerde aanpak besloten: de 
voorzitter werd verzocht namens de Eurogroep de steun van West-
Europa aan het verdrag onder de aandacht van de senatoren te brengen. 

In februari 1988 bracht minister Van Eekelen daartoe een bezoek aan 
de Amerikaanse hoofdstad, onder andere voor een ontmoeting met leden 
van het Armed Services Committee van de Senaat. Zij toonden zich niet 
alleen geïnteresseerd in de Europese beoordeling van het verdrag zelf, 
maar ook in daarmee samenhangende onderwerpen, zoals de vooruit-
zichten voor een Start-overeenkomst, de toekomst van de overblijvende 
nucleaire wapensystemen in Europa, de conventionele krachtsverhou-
dingen in Europa en de defensie-inspanningen van de Navo-landen. 

In deze dialoog met de Verenigde Staten vervult de Eurogroep in 
tweeërlei opzicht een nuttige functie: door de Europese opinies zoveel 
mogelijk tot één standpunt te bundelen en door de soms onvolledige of 
eenzijdige informatie in de Verenigde Staten over de defensie-inspanning 
van de bondgenoten aan te vullen. In dit verband is van belang dat de 
Eurogroep in mei 1988 een nieuwe brochure heeft uitgegeven over de 
Westeuropese bijdrage aan de gemeenschappelijke verdediging 
(«Western defence: The European Role in Nato»), die vooral in Noord-
Amerika is verspreid. 

4.3. Maritieme presentie in de Golf 

Een bijzondere vorm van operationele samenwerking in Westeuropees 
verband is de maritieme aanwezigheid in het gebied van de Golf. Op 
politiek niveau en tussen de betrokken marinestaven is het afgelopen jaar 
sprake geweest van intensief overleg over en coördinatie van de 
operaties in de Golf. Dit heeft ertoe geleid dat steeds een toereikend 
aantal mijnenbestrijdingsvaartuigen in het gebied aanwezig was om 
afdoende te kunnen optreden tegen zeemijnen. Naast het feitelijk 
onschadelijk maken van mijnen is de preventieve invloed van de aanwe-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 15 



zigheid van mijnenbestrijdingsvaartuigen van groot belang. Mede in het 
licht van de afstemming in Weu-verband, heeft Nederland goede 
ervaringen opgedaan met de samenwerking met België en het Verenigd 
Koninkrijk. De mijnenbestrijdingsactiviteiten van Nederland en België in 
de Golf zijn sinds 1 juli j l . volledig gebundeld met die van het Verenigd 
Koninkrijk, dat de operationele leiding van de gemeenschappelijke 
eenheid heeft en ook de logistieke ondersteuning verzorgt. 

Eind juni heeft het kabinet besloten de Nederlandse maritieme aanwe-
zigheid (één mijnenjager) opnieuw met vier maanden te verlengen tot 1 
november a.s. (Kamerstukken 20 075 nrs. 18 en 19). De inmiddels 
bereikte wapenstilstand en de besprekingen tussen Iran en Irak over de 
ten uitvoerlegging van resolutie 598 van de Verenigde Naties onder 
toezicht van de secretaris-generaal is een positieve stap op weg naar een 
duurzame vrede in het Golfgebied. 

Voor 1 oktober zal het kabinet aan de hand van de ontwikkelingen in 
de Golf en het verloop van de onderhandelingen in Genève bezien of de 
Nederlandse maritieme aanwezigheid kan worden beëindigd. 

4.4. Europese waarnemingssatelliet 

De Adviesraad Vrede en Veiligheid (AVV) heeft in zijn advies «Het 
gebruik van de ruimte voor veiligheidspolitieke doeleinden: een uitdaging 
aan West-Europa» aanbevolen een gemeenschappelijk Westeuropees 
waarnemings- en identificatievermogen met gebruikmaking van satel-
lieten te ontwikkelen ten behoeve van de analyse van de krachtsverhou-
dingen en de verificatie van de naleving van wapenbeheersingsovereen-
komsten in Europa. Naar aanleiding van dit advies is een ambtelijke 
werkgroep belast met een onderzoek naar de behoefte aan een dergelijk 
Westeuropees waarnemings- en identificatievermogen en naar de voor-
en nadelen van de verschillende mogelijkheden hierin te voorzien. 

Het onderzoek heeft zich eerst gericht op de behoefte aan satellietge-
gevens voor de veiligheidsdiensten en voor het toezicht op de naleving 
van wapenbeheersingsovereenkomsten. Voor beide doeleinden is een 
eigen Westeuropees waarnemingsvermogen vooralsnog niet noodza-
kelijk. De toegevoegde waarde van satellietgegevens aan al langs andere 
kanalen verkregen informatie is tot dusver namelijk betrekkelijk beperkt. 

Daar staan voordelen tegenover die vooral op langere termijn aan 
belang winnen. Een eigen Westeuropees waarnemingsvermogen met 
gebruik van satellieten kan leiden tot meer en betere samenwerking 
tussen bondgenootschappelijke inlichtingendiensten. De daarvoor nodige 
onafhankelijke oordeelsvorming kan niet alleen, zoals de AVV stelt, de 
publieke steun in West-Europa voor het Atlantische veiligheidsbeleid 
doen toenemen, maar ook bijdragen tot nauwere samenwerking tussen 
de Verenigde Staten en hun Westeuropese bondgenoten. Voorts zal de 
ontwikkeling van een eigen waarnemingsvermogen ongetwijfeld op den 
duur industrieel-technologisch belangrijker worden. Grotere samen-
werking in de ruimte met als gevolg een toenemende economische, 
technologische en politieke verstrengeling is voor de betrokken Westeu-
ropese landen van grote betekenis. Tevens zal het belang van satelliet-
waarneming voor crisisbeheersing en voor militair operationele 
doeleinden (doelopsporing, gevechtsvoering) toenemen. Hoewel, zoals 
gezegd, op korte termijn geen grote behoefte bestaat aan een eigen 
Europees satellietwaarnemingssysteem, dient de mogelijkheid, te worden 
opengehouden zo'n systeem op langere termijn toch te ontwikkelen. 
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Mogelijkheden op korte termijn een satellietwaarnemingsvermogen 
voor militaire doeleinden te ontwikkelen, zijn nu overigens niet aanwezig. 
De Europese Ruimtevaartorganisatie (Esa) richt haar inspanningen 
uitsluitend op civiele toepassingen. Deelneming aan het van oorsprong 
Franse Helios-project door andere landen blijkt niet meer mogelijk. 
Hoewel het nog te vroeg is voor een uitspraak over mogelijke deelneming 
aan toekomstige projecten, verdient het aanbeveling nu al te bezien hoe 
in het Nederlandse ruimtevaartbeleid een plaats kan worden ingeruimd 
voor het veiligheidspolitieke en militair-operationele gebruik van de 
ruimte. 

Op beperkte schaal maakt Defensie ten behoeve van de analyse van de 
krachtsverhoudingen al gebruik van gegevens van de commerciële Spot-
en Landsatsatellieten. Wellicht kunnen hiervoor in de toekomst ook 
gegevens van de Helios-satellieten worden gebruikt. 

Gezien de overlapping tussen het civiele en militaire gebruik van 
aardobservatie uit de ruimte en het belang om ervaring op dit gebied op 
te doen, neemt Defensie sinds dit jaar - samen met vier andere minis-
teries - deel aan het «Nationale remote sensing programma». De activi-
teiten van Defensie staan niet los van het Nederlandse ruimtevaartbeleid: 
door deelneming van Defensie aan de Interdepartementale commissie 
voor de Ruimtevaart is afstemming op activiteiten van andere ministeries 
verzekerd. 

5. Lastenverdeling in het bondgenootschap 

In de verhoudingen binnen het bondgenootschap speelt de laatste tijd 
- en naar het zich laat aanzien ook voor de afzienbare toekomst - het 
vraagstuk van de verdeling van de gezamenlijke defensielasten een 
belangrijke rol.In de Verenigde Staten wordt hieraan veel aandacht 
besteed in het Congres en in de media, mede onder invloed van de presi-
dentsverkiezingen. Factoren die deze hernieuwde aandacht kunnen 
verklaren zijn onder meer: 

- het Amerikaanse begrotingstekort en de beperking van de defensie-
uitgaven; 

- onvrede over wat wordt gezien als gebrekkige Europese steun voor 
het Amerikaanse beleid in crisissituaties buiten het Navo-verdrags-
gebied; 

- ergernis over de voorwaarden die soms worden gesteld aan de 
Amerikaanse militaire aanwezigheid in West-Europa, bijvoorbeeld 
betalingen in ruil voor gebruik van bases. 

Daarnaast spelen factoren van ouder datum een rol, zoals de toege-
nomen welvaart in West-Europa en de handelspolitieke spanningen 
tussen de Verenigde Staten en West-Europa. 

Sommige Congresleden vragen daarom van de Amerikaanse regering 
bij de Westeuropese bondgenoten en bij Japan met kracht aan te 
dringen op verhoging van de defensie-inspanning. Soms wordt bij wijze 
van sanctie gepleit voor terugtrekking van (een deel van) de Amerikaanse 
troepen uit West-Europa. 

De Amerikaanse minister van Defensie is sinds enkele jaren verplicht 
het Congres jaarlijks verslag uit te brengen over de bijdrage van de 
bondgenoten aan de gemeenschappelijke verdediging. Ook dit jaar 
onderstreepte hij in zijn rapport dat die bijdrage aanzienlijker is dan soms 
wordt gesuggereerd. Niettemin kwam het Pentagon tegemoet aan de in 
het Congres levende onvrede door een taakgroep in te stellen die met de 
bondgenoten de lastenverdeling moet bespreken. Deze groep, onder 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 17 



leiding van onderminister Taft, bezocht in mei 1988 de Navo in Brussel 
en enkele Westeuropese hoofdsteden, waaronder Den Haag. Duidelijk is 
dat de Verenigde Staten niet zozeer aandringen op hogere Westeu-
ropese uitgaven om de eigen defensie-inspanning te kunnen vermin-
deren: zij willen deze op peil houden. Naast een betere verdeling van de 
lasten beogen de Amerikanen vooral een doelmatiger besteding van 
defensiegelden. 

De vergelijking van de defensie-uitgaven alléén (de «input») geeft de 
werkelijkheid slechts onvolledig weer. Overigens zijn de 
defensie-uitgaven van de Westeuropese landen sinds 1970 bescheiden 
maar gestaag gegroeid. Uit een oogpunt van planning is dat uiteraard te 
verkiezen boven de vaak sterke schommelingen die de laatste 20 jaar 
zichtbaar zijn in de Amerikaanse defensie-uitgaven, die overigens maar 
ten dele worden gedaan ten behoeve van West-Europa. De resultaten 
van de defensie-uitgaven (de «output»), uitgedrukt in aantallen tanks, 
vliegtuigen, schepen, en dergelijke, tonen aan dat het Westeuropese 
aandeel in de bondgenootschappelijke verdediging groot is. Voor 
Nederland en verschillende andere Westeuropese landen geldt 
bovendien dat het beschikbare materieel in het algemeen zeer modern is. 
Daarnaast levert een aantal Westeuropese landen een bijdrage die niet in 
geld is uit te drukken, maar die niettemin aanzienlijke maatschappelijke 
offers vergt. Algemene dienstplicht, schade aan het milieu als gevolg van 
militaire oefeningen, en de beschikbaarstelling van grond voor oefenter-
reinen en legerings- en opslagplaatsen zijn daar voorbeelden van. 

Van belang voor de discussie over de lastenverdeling in de Navo is ook 
de defensiehulp aan economisch zwakkere bondgenoten. In mei 1988 
heeft de Ministerraad besloten, in navolging van de Verenigde Staten en 
de Bondsrepubliek, structurele defensiehulp te verlenen aan Griekenland, 
Portugal en Turkije. De Nederlandse overheid zal hiervoor, beginnend in 
1988 en voorshands voor een periode van vier jaar, middelen tot een 
waarde van ƒ 40 miljoen per jaar ter beschikking stellen. 

In de transatlantische discussie is het van groot belang dat de Westeu-
ropese landen kunnen wijzen op een gestage, zij het bescheiden, groei 
van hun defensiebudget. Daarnaast zal meer nadruk moeten liggen op 
een betere besteding van defensiegelden. Deze is vooral te bereiken 
door: 

- een meer geïntegreerde lange-termijnplanning in de Navo; 
- meer gemeenschappelijke materieelprojecten bij de verbetering van 

de conventionele verdediging; 
- meer gezamenlijke operaties en andere activiteiten naar het 

voorbeeld van Stanavforlant, de Brits-Nederlandse «amphibious force» 
en de mijnenbestrijdingsschool in Oostende. 

Op langere termijn zullen ook vormen van taakverdeling tot een 
doelmatiger besteding van gelden kunnen bijdragen. 

Het vraagstuk van de lastenverdeling zal verder worden besproken in 
de Navo. De Westeuropese landen consulteren elkaar over dit vraagstuk 
in de Eurogroep. Daarin bevorderen zij tevens een betere voorlichting in 
de Verenigde Staten over aard en omvang van de Westeuropese 
defensie-inspanning, onder meer door de al genoemde 
Eurogroep-brochure «Western Defence: The European Role in Nato». 
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6. De uitvoering van overeenkomsten: het INF-verdrag en het 
EOC-akkoord 

6.1. Uitvoering van het INF-verdrag 

Het tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gesloten en 
inmiddels geratificeerde INF-verdrag is van rechtstreeks belang voor 
Nederland. De vliegbasis Woensdrecht is als «missile operating base» 
opgenomen in het bij het verdrag horende «memorandum of under-
standing» en valt daarmee onder het in het verdrag overeengekomen 
inspectieregime. 

Drie van de vijf in het verdrag opgenomen soorten inspecties zijn van 
toepassing op de vliegbasis Woensdrecht. Het eerste soort inspecties is 
bedoeld om, beginnend dertig dagen na inwerkingtreding van het 
verdrag, het opgegeven aantal wapens, lanceerinrichtingen, «support 
structures and support equipment» en andere gegevens binnen zestig 
dagen te controleren. Voorts hebben de verdragspartijen het recht 
inspecties uit te voeren om de ontmanteling van «missile operating 
bases» en «missile support facilities» vast te stellen. Deze inspecties 
moeten zijn uitgevoerd binnen zestig dagen na het opgegeven tijdstip 
van ontmanteling. De Sovjet-Unie heeft dertien jaar lang het recht de 
vliegbasis Woensdrecht te inspecteren. 

Om het teams van de Sovjet-Unie mogelijk te maken in de plaatsings-
landen te inspecteren, zijn twee aparte overeenkomsten gesloten: een 
multilaterale overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Nederland en 
de overige plaatsingslanden (Tractatenblad 1988, 2) die de Verenigde 
Staten in staat stellen te voldoen aan hun verdragsverplichtingen 
tegenover de Sovjet-Unie, en een bilaterale overeenkomst tussen de 
Sovjet-Unie en Nederland (Tractatenblad 1988, 3), krachtens welke de 
Sovjet-Unie overeenkomstig het INF-verdrag inspecties in Nederland 
mag uitvoeren, uiteraard met inachtneming van de Nederlandse rechts-
regels. Deze twee overeenkomsten zijn inmiddels door de Staten-
Generaal goedgekeurd en tegelijk met de ratificatie van het INF-verdrag 
in werking getreden. 

Samen met een tot dusver ongekend uitgebreide informatie-uitwis-
seling verschaft dit inspectieregime partijen de noodzakelijke verificatie-
mogelijkheden. De regering zal bij de inspecties vanzelfsprekend alle 
medewerking verlenen. Daartoe zijn tussen de betrokken ministeries 
afspraken gemaakt. Bij elke inspectie zullen de inspecteurs van de 
Sovjet-Unie worden begeleid door Amerikaans personeel, dat voor die 
gelegenheid naar Nederland zal komen. Enkele vertegenwoordigers van 
de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie zullen eveneens 
aanwezig zijn. Inmiddels heeft, op 29 en 30 juli 1988, een team uit de 
Sovjet-Unie Woensdrecht geïnspecteerd; de inspectie is goed verlopen. 

Met de ratificatie van het INF-verdrag is de grondslag ontvallen aan de 
overeenkomst van 4 november 1985 tussen Nederland en de Verenigde 
Staten over de stationering van kruisvluchtwapens op Woensdrecht. 
Deze overeenkomst is dan ook met wederzijds goedvinden beëindigd. 

Over het toekomstige gebruik van de aanvankelijk voor kruisvlucht-
wapens bestemde infrastructuur op de vliegbasis Woensdrecht is nog 
niet besloten. In het kader van de plaatsingsovereenkomst is in 1985 
overeengekomen dat de Verenigde Staten worden gecompenseerd voor 
de eventuele restwaarde in het geval zij geen gebruik meer maken van de 
door hen gefinancierde infrastructuur. Voor de projecten die ten laste 
van het Navo-infrastructuurfonds zijn gebouwd, geldt eveneens een 
regeling voor vergoeding voor eventuele restwaarde. De hoogte van de 
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restwaarde is mede afhankelijk van het toekomstige gebruik van de 
basis. Daarover wordt nog overleg gevoerd met de Verenigde Staten en 
met de Navo. 

6.2. Uitvoering van het slotdocument van de Europese Ontwapenings-
c on f e rent ie (EOC) 

Het in 1987 in werking getreden akkoord van de Europese Ontwape-
ningsconferentie wordt goed uitgevoerd. In het eerste jaar van het 
akkoord van Stockholm werden 25 oefeningen door Warschaupact-
landen aangemeld, zestien door Navo-landen en vijf door neutrale en 
niet-gebonden landen. De landen van het Warschaupact waren bij acht 
oefeningen verplicht waarnemers uit te nodigen, de landen van de Navo 
bij negen. Bij de waarnemingen in het Oostblok bleek dat de uitvoering 
van de bepalingen van Stockholm een leerproces is voor de traditioneel 
zo gesloten landen van het Warschaupact. Deze hielden zich in 1987 aan 
de bepalingen van het akkoord, maar gingen wat de interpretatie ervan 
betreft minder ver dan de Navo-landen. Tijdens waarnemingen in 1988 
bleek dat landen van het Warschaupact bereid zijn EOC-bepalingen 
ruimer op te vatten; zo werden meer waarnemingsmiddelen, zoals foto-
apparatuur, toegestaan. Hoewel sprake is van een groeiend inzicht in de 
militaire oefeningen van het Warschaupact, hebben de oefeningen die 
zijn waargenomen een demonstratie-karakter, waardoor het inzicht in 
bijvoorbeeld tactische gevechtsvoering beperkt blijft. Nederland heeft 
naar alle oefeningen in het Warschaupact waarnemers gestuurd. 

Naast de tot nu toe goed verlopen uitwisseling van jaarkalenders en de 
waarnemingen dragen inspecties bij tot het vertrouwenwekkend karakter 
van het EOC-akkoord. In 1987 werden in totaal vijf inspecties uitgevoerd, 
twee door Navo-landen en drie door landen van het Warschaupact. Bij 
geen van de inspecties werd een schending van de bepalingen van het 
EOC-akkoord vastgesteld. In het algemeen werden de inspecties door de 
inspecterende èn de geïnspecteerde landen als positief ervaren. 
Bovendien werden dank zij de EOC-inspecties ervaringen opgedaan die 
van belang zijn voor onderhandelingen over verificatie in andere wapen-
beheersingsfora. 

De bepalingen die zijn overeengekomen in Stockholm vormen, in het 
heersende politieke klimaat in Europa, voor de Navo een bruikbaar 
middel om de militaire bedoelingen van de landen van het Warschaupact 
tot op zekere hoogte te controleren. Het Warschaupact kan zich van zijn 
kant ervan vergewissen dat de Navo-strijdkrachten uitsluitend defensieve 
doeleinden dienen. Het EOC-akkoord bemoeilijkt, onder het voorwendsel 
van plotselinge, grote oefeningen, de voorbereiding van een verrassings-
aanval. Het akkoord leidt wel tot grotere doorzichtigheid, maar laat 
militaire mogelijkheden onverlet. 

Ons land is verplicht waarnemers uit de EOC-landen uit te nodigen bij 
de oefening «Free Lion» van het Eerste legerkorps in september van dit 
jaar. Deze waarneming zal in nauwe samenwerking met de Bondsrepu-
bliek zowel naar de letter als naar de geest van het EOC-akkoord worden 
uitgevoerd. 

7. Multinational Force and Observers (MFO) in de Sinaï 

In het verband van het Egyptisch-lsraelisch vredesverdrag van 20 
maart 1979 ziet de MFO toe op de naleving van de bij dit verdrag 
overeengekomen regeling van de veiligheid in de Sinaï. Sinds april 1982 
draagt Nederland bij aan de MFO. Naar het inzicht van de regering 
vervult de MFO nog altijd een belangrijke rol bij het verder groeien van 
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het vertrouwen tussen Israël en Egypte en levert zij een bijdrage van 
betekenis aan het vredesproces. Daarom, en omdat de Nederlandse 
deelneming aan de MFO de andere taken van de krijgsmacht niet in 
gevaar brengt, is eerder dit jaar besloten de Nederlandse bijdrage aan de 
MFO tot 24 april 1990 voort te zetten. De directeur-generaal van de 
MFO heeft doen weten dat de 117 Nederlandse militairen hun taken in 
de Sinaï voortreffelijk vervullen. 
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HOOFDSTUK II - FINANCIËN 

1. Begrotingspresentatie 

Als gevolg van de wens van zowel de Tweede Kamer als de regering 
(Kamerstuk 20 392, nr. 1) zijn zowel de indeling als de opzet van de 
begroting gewijzigd. De indeling van de begroting in organisatie-
eenheden wordt vervangen door een indeling naar beleidsterreinen. De 
uitgaven voor het ministerie worden in de nieuwe opzet aangemerkt als 
apparaatsuitgaven en krijgen de benaming «algemeen». De overige 
afdelingen van de defensiebegroting worden voortaan als beleidster-
reinen aangeduid: pensioenen en wachtgelden, de drie krijgsmachtdelen, 
de Koninklijke Marechaussee en de Mobiele Colonnes. Deze opzet leidt 
op zichzelf niet tot wijziging van de bestaande deelbudgetten. Door 
samenvoeging van gelijksoortige begrotingsartikelen is het aantal 
artikelen afgenomen. 

Ook de memorie van toelichting heeft een gewijzigde opzet. De 
artikelsgewijze toelichting is, in vergelijking tot die bij de begroting voor 
1988, weer uitgebreid. Voorts zal de begroting, met ingang van 1989, 
niet langer vergezeld gaan van bijlagen als de toelichtende staat, het 
verplichtingenoverzicht, de garantiebijlage, het overzicht van volumina en 
prestaties en het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal. Waar zinvol 
wordt informatie die voorheen in bijlagen werd gegeven in de artikels-
gewijze toelichting opgenomen. 

Over de activiteiten van de IGK worden de Staten-Generaal afzon-
derlijk geïnformeerd. 

2. Financieel kader 1989 

Het defensieplan en de defensiebegroting 1989 berusten op afspraken 
uit het regeerakkoord en het door Defensie te leveren aandeel in het 
pakket maatregelen inzake het financieel en sociaal-economisch beleid 
voor de komende jaren (Kamerstuk II, 1987-1988, 20 492 nr. 1). Aan dat 
pakket draagt Defensie bij voor f 135 miljoen in 1989 en f 270 miljoen in 
1990. Daarnaast heeft het kabinet besloten, bij de afronding van de 
begroting voor 1989 met ingang van dat jaar een deel van de aan de 
ministeries toekomende prijsbijstelling niet te vergoeden. Hiermee is voor 
Defensie f 21,5 miljoen gemoeid. Een en ander werkt structureel door tot 
een bedrag van f 3 miljard over de gehele planperiode. Na 1990 berust 
het plan op 2% reële groei per jaar. Alvorens in te gaan op de gevolgen 
van de ombuigingen voor de reële groei van de defensie-uitgaven in 
beide jaren, wordt eerst de systematiek van de berekening van die groei 
nader toegelicht. 

In de memorie van toelichting bij de defensiebegroting 1988 is al 
aandacht besteed aan de wijze waarop de groei wordt berekend. Van het 
totale defensiebudget wordt een aantal voor de groei niet-relevante 
posten afgezonderd. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de 
uitgaven voor militaire pensioenen en wachtgelden. 

Na het verschijnen van de Miljoenennota 1988 is een aantal 
technische aanpassingen verricht ten opzichte van de in die nota aange-
geven financiële niveaus voor 1989 en volgende jaren. Deze houden 
verband met de doorwerking naar 1989 van de uitvoering van de 
begroting voor 1988. Het betreft met name de inflatiecorrectie (loon- en 
prijsbijstelling) en de bijstelling van het desalderingsniveau. Ook zijn de 
ombuigingen voor 1989 verwerkt. 
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Bij de beoordeling of een budgetmutatie de reële groei beïnvloedt, 
wordt gekeken naar het gevolg ervan voor de koopkracht. Een ombuiging 
tast per definitie de groei aan. Loon- en prijsbijstellingen daarentegen 
corrigeren slechts het prijsniveau en hebben in principe geen gevolgen 
voor de omvang van de defensiebestedingen. Daarbij is er van uitgegaan 
dat die inflatiecorrectie de werkelijke ontwikkeling van het prijsverloop 
volgt. 

Voorts is van belang dat de groei wordt gemeten ten opzichte van het 
budget van het voorafgaande jaar. Een eenmalige budgetreductie, die in 
de meerjarenramingen als gelijkblijvend bedrag is aangegeven, 
beïnvloedt dus uitsluitend het groeipercentage in het jaar waarin die 
korting voor het eerst wordt toegepast. 

Met inachtneming van eerdergenoemde uitgangspunten valt de groei 
voor de resterende jaren van deze kabinetsperiode als volgt te becijferen: 

(x f 1 miljoen) Vermoedelijke Ontwerp- Meerjarenraming 
uitkomst begroting 1990 
1988 1989 

Financieel niveau in miljoenen 13 927 13 966 13 991 
guldens waarin begrepen voor 
niet-relevante uitgaven en 
incidentele posten: 

- desalderingen 
- pensioenen & wachtgelden 
- premielasten nWW 
- opbrengst verkoop Van Speyk 
- diversen 

Totaal niet-relevante uitgaven 

Relevante uitgaven 

Groei van de relevante uitgaven: 
- ten opzichte van 1988 
- ten opzichte van het voorafgaande 

jaar 

in procenten van de relevante 0,6% 0,6% 
uitgaven 

De afwijking van de 2% groeinorm ontstaat door het totaal van de 
ombuigingen voor Defensie en de oplopende kortingen die een gevolg 
zijn van de personeelsafslanking voor de jaren 1987-1990. 

Uitgaande van de meerjarenraming uit de Miljoenennota 1989, 
ontstaat wat betreft de groei van de defensie-uitgaven in deze kabinets-
periode het volgende beeld: 

602 579 541 
1 347 1 379 1 379 

65 50 50 
62 60 52 
23 3 3 

2 099 2 071 2 025 

11 828 11 895 11 966 

67 
67 

138 
71 

1986 1987 1988 1989 1990 

1,5% 1,8% 0,5% 0,6% 0,6% 

In die meerjarenraming is voor het niveau van de defensie-uitgaven na 
1990 uitgegaan van 2% reële groei. Tijdens deze kabinetsperiode zullen 
voor die jaren alleen verplichtingen worden aangegaan die passen binnen 
een reële groei van 1%. 
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Aansluiting bij het financieel niveau voor 1989, overeenkomstig de 
meerjarencijfers van de Miljoenennota 1988 en de ontwerpbegroting 
1989, wordt als volgt verkregen: 

Niveau 1989 in f 13 926,1 miljoen 
Miljoenennota 1988: 

Voorjaarsnota 1988: 
- aanvullende loonbijstelling + f 45,6 
1987 
- bijstelling desalderingen + f 43,1 
- opbrengst verkoop Van + f 60,3 

Speyk 
prijsbijstelling 1988 + f 71,9 

f220,9 

Overige mutaties: 
- loonbijstelling 1988 - f 51,3 
- kaderbrief 1989 - f 135,0 
- augustusbrief —f 21,5 
- kosten grensbewaking + f 3,0 

(van hoofdstuk VI Justitie) 
- bijstelling desalderingen + f 28,4 

heroverweging — f 5,0 
grensbewaking 
brandweertoelage (van + f 0,3 
hoofdstuk VII Binnenlandse 
Zaken) 
aanvullende gelden + f 0,5 
knelpunten arbeidsmarkt 

f 180,6 
Ontwerp begroting 1989 f 13 966,4 miljoen 

Uitgesplitst naar verschillende bestedingscategorieën biedt de 
ontwerpbegroting 1989 het volgende beeld (in miljoenen guldens): 

Geraamd voor Vermoedelijke uitkomsten 
1989 1988 

Bezoldiging burgerpersoneel 1 333 1 403 
Bezoldiging vrijwillig dienend militair 4 0 1 9 4 115 
personeel en dienstplichtig personeel 
Overige personele exploitatie 840 880 
Totale personele exploitatie 6 1 9 2 6 398 
Subsidies en bijdragen 121 120 
Materiële exploitatie 2 188 2 142 
Totaal exploitatie 8 501 8 660 

Investeringen infrastructuur en bouw 826 779 
Investeringen groot materieel 3 260 3 141 
Totaal investeringen 4 086 3 920 

Pensioenen en Wachtgelden 1 379 1 347 
Totaal budget 13 966 13 927 
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3. Realisatie begrotingen 1986 en 1987 (excl. mobiele colonnes) 

Hierna is de ontwikkeling geschetst voor de jaren 1986 en 1987 van 
de autorisatiebegroting tot en met de realisatie (in miljoenen guldens): 

Pers. 
expl. 

Mat. 
expl. 

Inves. Pens. 
Wachtg. 

Exog. Totaal 

1986 
Autorisatiebegroting 6 000 2 046 4311 1 340 42 13 739 
i n % 43,6 14,9 31,4 9,8 0,3 100,0 
Eerste wijzigingsvoorstel 19 - 9 8 60 - - - 1 9 
n.a.v. Voorjaarsnota 1986 
Slotregularisatiewets- - 5 129 - 9 - 4 3 - 72 
voorstel 
Overschrijvingen ex art. - 9 9 - - - 0 
11 Comptabiliteitswet 
1976 

Totaal realisatie 6 005 2 086 4 362 1 297 42 13 792 
in % 43,5 15,2 31,6 9,4 0,3 100,0 

1987 
Autorisatiebegroting 6 0 1 3 2 122 4 097 1 377 49 13 658 
i n % 44,0 15,5 30,0 10,1 0,4 100,0 
Eerste wijzigingsvoorstel 144 123 - 8 - 7 - 222 
n.a.v. Voorjaarsnota 1987 
Tweede 195 - 8 - 2 3 4 - 3 5 - - 8 2 
wijzigingsvoorstel 
Slotregularisatiewets- 94 9 - 1 1 - 6 6 92 
voorstel 
Overschrijvingen ex art. - 2 0 18 2 - - 0 
11 Comptabiliteitswet 
1976 

Totaal realisatie 6 396 2 264 3 846 1 329 55 13 890 
in % 46,0 16,3 27,7 9,6 0,4 100,0 

4. Termijnvaluta 

Ten behoeve van de investeringsaankopen en andere bestedingen in 
buitenlandse valuta moet Defensie op de overeengekomen momenten 
voor betaling beschikken over de desbetreffende valuta. Om koersrisico's 
uit te sluiten en zekerheid te hebben bij de planning en de daarmee 
verbonden betalingsschema's, worden termijnvaluta aangekocht voor de 
aangegane verplichtingen. Een termijnvaluta-transactie wordt na overleg 
met het ministerie van Financiën, afgesloten door het ministerie van 
Defensie bij De Nederlandsche Bank. 

Overeenkomstig de toezegging tijdens het mondelinge overleg van 
17 maart 1988 is in onderstaand overzicht de stand van de termijnvaluta 
en de geplande betaling per krijgsmachtdeel per jaar naar de stand van 
midden 1988 vermeld. 

De aangekochte dollars komen volgens onderstaand schema ter 
beschikking van Defensie: 

( x miljoen dollar) 

1988 1989 1990 1991 1992 Totaal 

Koninklijke marine 
Koninklijke landmacht 
Koninklijke luchtmacht 

83 
73 

285 

44 
15 

230 

17 

215 105 60 

144 
88 

895 

Totaal 441 289 232 105 60 1 127 
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Deze dollars komen als volgt tot betaling: 
( x miljoen dollar) 

1988 1989 1990 1991 1992 Totaal 

Koninklijke marine 
Koninklijke landmacht 
Koninklijke luchtmacht 

83 
17 

162 

44 
25 

145 

17 
44 

165 
2 

192 160 

144 
88 

824 

Totaal 262 214 226 194 160 1 056 

Aan de do'larbehoefte van de Koninklijke marine liggen verschillende 
projecten ten grondslag. Het gaat vooral om EOV-apparatuur voor onder-
zeeboten en M-fregatten, de Goalkeeper, de Harpoon, munitie en brand-
stoffen. De afname van en de betalingen met termijndollars kennen een 
in de tijd gelijk verloop. 

De dollarbehoefte van de Koninklijke landmacht komt voor het grootste 
deel tot stand door transacties in het kader van de verwerving van de 
meervoudige raketwerper MLRS. De in dat verband aangegane verplich-
tingen, in Amerikaanse dollars, zijn op de valutatermijnmarkt gedekt. Tot 
en met 1990 komt het totaal van de voor de Koninklijke landmacht 
gekochte termijndollars overeen met de betalingsverplichting. Voor de 
periode na 1990 bestaan voor de Koninklijke landmacht geen termijncon-
tracten. 

De dollaroverschotten van de Koninklijke luchtmacht bij het F-16 
project welke onderwerp van bespreking in het mondeling overleg van 17 
maart 1988 (Kamerstuk 20 200 X, nr. 36) zijn geweest, worden overeen-
komstig de afspraken met het ministerie van Financiën vóór midden 
1994 verwerkt. Deze dollars worden aangewend voor de betalingen voor 
de F-16 met inbegrip van alle bijbehorende modificaties, voor de 
aanvulling van vredesverliezen van de F-16, voor de Patriot in de Bonds-
republiek Duitsland en voor een vast bedrag in de exploitatie, zoals vlieg-
opleiding en reservedelen. 

5. Verbetering van het comptabele bestel 

Tijdens de UCV van 9 maart 1988, met de Commissie voor de Rijksuit-
gaven over het comptabele bestel, heeft de minister van Financiën 
toegezegd gegevens over de stand van zaken en de planning van de 
verbetering van het comptabele bestel te zullen opnemen in de memorie 
van toelichting bij de departementale begrotingen. 

Zoals in het plan van aanpak van Financiën is gesteld, voldoet bij het 
ministerie van Defensie de administratieve organisatie van de verplich-
tingen-kasadministratie aan de eisen. Het onderzoek naar en de verbe-
tering van de structuur van de interne controle is in volle gang. De 
interne controle bij de Koninklijke landmacht is al in belangrijke mate aan 
de nieuwe structuur aangepast. Bij de andere krijgmachtsdelen en de 
centrale organisatie is goede vooruitgang in het onderzoek naar verbe-
tering bereikt. 

De gefaseerde invoering van de vernieuwde geautomatiseerde begro-
tingsadministratie is volgens plan verlopen. In juli 1988 is de vierde en 
laatste fase, de invoering bij de Koninklijke luchtmacht, afgerond. 

In oktober 1987 is een rapport over de reorganisatie van de accoun-
tantsdienst uitgebracht. Daarin is een voorstel opgenomen voor een 
gewijzigde organisatiestructuur. Overeenkomstig dit voorstel zullen in de 
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toekomst de uitkomsten van de financiële controle van het departement, 
in samenhang met de uitvoering van procesgerichte en doelmatigheids-
onderzoeken, een grotere bijdrage leveren aan de ondersteuning van de 
departementsleiding bij de beheersing van de begrotingsuitvoering. Als 
gevolg van zowel een kwantitatieve als kwalitatieve onderbezetting moet 
werk van de accountantsdienst worden uitbesteed. Er wordt naar 
gestreefd zo spoedig mogelijk in de bestaande vacatures te voorzien. De 
uitbesteding van controlewerkzaamheden moet ook in verband worden 
gebracht met de aanbevelingen van het rapport-Peschar. 

Uitgaven verbetering Rekening Vermoedelijke Geraamd voor 
comptabel bestel 1987 uitkomsten 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

ontwikkeling financiële 3,6 1,8 
informatiesystemen 

verbetering administratieve - 0,7 
organisatie 

versterking 0,5 1,0 
accountantscontrole 

Totaal 4,1 3,5 1,3 - -

Financiering verbetering 
comptabel bestel 

Rekening 
1987 

Vermoedelijl 
uitkomsten 
1988 

;e Geraamd voor Financiering verbetering 
comptabel bestel 

Rekening 
1987 

Vermoedelijl 
uitkomsten 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 

uit aanvullende post CB 

uit begrotingshoofdstuk X 

nihil 

4,1 

nihil 

3,5 1,3 -
-

Totaal 4,1 3,5 1,3 - -

0,2 

0,1 

1,0 
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HOOFDSTUK III - DE KRIJGSMACHT 

1. Algemeen 

De richtlijnen en uitgangspunten voor het plan 1989-1998 zijn in de 
memorie van toelichting behorende bij de begroting voor 1988 
geschetst. Bij het opstellen van de plannen voor de jaren 1989-1998 zijn 
operationele risico's in kaart gebracht en zijn prioriteiten tussen de 
krijgsmachtdelen gesteld. Een en ander is als volgt uitgewerkt. De 
uitgangspunten zijn eerst voor de krijgsmacht als geheel en vervolgens 
per krijgsmachtdeel verfijnd om prioriteiten te kunnen stellen. Dat heeft 
geleid tot herschikkingen in de bestaande plannen. Het totale 
beschikbare volume diende in vergelijking tot de meerjarenramingen uit 
de Miljoenennota 1988 over de planperiode 1989-1998 met ongeveer 
f 3 miljard te worden verminderd op grond van de eerder genoemde 
kortingen voor 1989 en 1990. Daarnaast waren aan de hand van maatre-
gelen genoemd in de memorie van toelichting bij de begroting voor 1988 
herschikkingen in het plan nodig voor f 500 miljoen op jaarbasis. 

Vanaf 1991 is in aansluiting op het regeerakkoord weer uitgegaan van 
2% reële groei. Om een volgend kabinet niet te binden, zullen voor een 
aantal projecten, die volgens de plannen na 1990 beginnen, in deze 
kabinetsperiode geen verplichtingen worden aangegaan. Dat vergroot 
ook de flexibiliteit in het Defensieplan. 

Bij het stellen van de nodige prioriteiten tussen de krijgsmachtdelen 
onderling en tussen projecten en projectdelen binnen de krijgsmacht-
delen afzonderlijk is de «kaasschaafmethode» achterwege gelaten. Zou 
die methode wel zijn toegepast, dan zou de kwaliteit van de uitvoering 
van bepaalde taken onder een aanvaardbaar niveau zijn gedaald. 

Bij het stellen van prioriteiten voor het defensieplan 1989-1998 is 
uitgegaan van het zoveel mogelijk nakomen van de in bondgenootschap-
pelijk verband aangegane verplichtingen. Bovendien moest het plan 
aansluiten op het door het bondgenootschap aanvaarde Conceptual 
Military Framework (CMF) en de daarvan afgeleide ondersteunende 
documenten van de voornaamste Navo-bevelhebbers. De taken die 
Nederland op zich heeft genomen, moeten immers blijven aansluiten bij 
het CMF en eventueel zó worden aangepast dat de operationele behoefte 
van de Navo zo goed mogelijk wordt gediend. Ook moeten de ontwikke-
lingen op het terrein van wapenbeheersing in de overwegingen worden 
betrokken. Er mag in het licht van de bestaande onevenwichtigheden op 
conventioneel gebied niet vooruit worden gelopen op mogelijke resul-
taten van wapenbeheersingsonderhandelingen. 

Gelet op de hoofddoelstelling van de Navo, het voorkomen van oorlog, 
heeft het beheersen van crises hoge prioriteit. Het voortdurend kunnen 
tonen van middelen met een hoge gevechtskracht en het houden van 
oefeningen vormen daarbij belangrijke elementen. 

In oorlogstijd zal een tegenstander moeten worden tegengehouden. 
Het maakt daarbij niet uit of hij te land, ter zee of door de lucht aanvalt. 
Hij zal zijn doelstellingen niet mogen bereiken. Het zwaartepunt van een 
militaire confrontatie tussen Oost en West zal uiteindelijk liggen in de 
centrale sector van West-Europa. Het gaat er in de eerste plaats om een 
mogelijke tegenstander daar de toegang tot het bondgenootschappelijk 
grondgebied te ontzeggen. In dit verband hebben bij het begin van een 
gewapend conflict prioriteit: de verdediging tegen de eerste aanvals-
golven over land, het verwerven en behoud van een gunstige krachtsver-
houding in de lucht en het verzekeren van het vrije gebruik van de zee. 
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Een gunstige krachtsverhouding in de lucht en het vrije gebruik van de 
zee zijn noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle verdediging te 
land. Het laatste is een eis. 

Daarnaast zijn er hoofdtaken die, hoewel belangrijk om een conflict op 
gunstige voorwaarden te kunnen beëindigen, vanuit de optiek van de 
Nederlandse defensie-inspanning bij het begin van een gewapend 
conflict niet als eerste vereiste of noodzakelijke voorwaarde moeten 
worden beschouwd bij de verdediging van het bondgenootschappelijk 
grondgebied. Het gaat om het optreden tegen echelons die geen deel 
uitmaken van de eerste aanvalsgolven, het beschermen van de bondge-
nootschappelijke scheepvaart en het beschermen van het achtergebied. 
Dat aan die taken minder prioriteit wordt toegekend, betekent niet dat ze 
mogen worden verwaarloosd. Vooral naarmate een conflict langer duurt, 
winnen ze aan gewicht. Ze dragen dan ook wel degelijk bij tot de 
strategie van afschrikking en oorlogsvoorkoming. 

Het geheel van voorafgaande overwegingen heeft ertoe geleid dat in 
de plannen voor de Nederlandse krijgsmacht prioriteit is gegeven aan de 
Koninklijke landmacht. Dat is nodig voor de verdediging van de centrale 
sector. Uitgaande van 2% reële groei is het budget ten behoeve van de 
krijgsmachtdelen in de planperiode f 119 585,5 miljoen. De verdeling is 
als volgt: 

Koninklijke marine f 28.875,7 miljoen (24,1%) 
Koninklijke landmacht f 6 2 068,5 miljoen (51,9%) 
Koninklijke luchtmacht f 28 641,3 miljoen (24,0%). 

In het plan is voor ongeveer f 5,4 miljard tussen de krijgsmachtdelen 
herschikt. Daarvan is ongeveer f 4 ,4 miljard ten goede gekomen aan het 
budget van de Koninklijke landmacht, bijna f 900 miljoen aan de 
Koninklijke marine en vrijwel f 100 miljoen aan de Koninklijke luchtmacht. 

De uitvoering van de taak van het Eerste legerkorps zou bij hantering 
van de 1-2-1 verdeelsleutel onder te grote druk komen te staan. Dat zou 
in strijd zijn met de prioriteit voor de verdediging tegen de eerste 
aanvalsgolven in de centrale sector. Naast een relatieve verhoging van 
het budget van de Koninklijke landmacht is besloten tot een herziening 
van prioriteiten binnen het plan van dat krijgsmachtdeel. Deze beide 
maatregelen maken het mogelijk enige wezenlijke voorzieningen voor het 
Eerste legerkorps die op de achtergrond dreigden te raken in de plannen 
op te nemen. Het gaat om de aanschaf van anti-tank en transport-heli-
kopters, de uitbreiding van het C3l-systeem, de verbetering van de lucht-
verdediging en de elektronische oorlogvoering. 

De voorrang voor de Koninklijke landmacht werd mogelijk door enkele 
ingrijpende wijzigingen in vooral de plannen van de Koninklijke lucht-
macht. De financiële ruimte voor versterking van het Eerste legerkorps 
wordt verkregen door halvering van het bedrag dat was gereserveerd 
voor het opvangen van de vredesverliezen aan F-16 vliegtuigen, door de 
vliegbasis Eindhoven veel minder te gebruiken, door het op termijn 
afstoten van de luchtverkenningstaak, door de bestaande negen 
squadrons jachtvliegtuigen te hergroeperen in acht squadrons en door 
vermindering van de gereserveerde gelden voor de vervanging van de 
luchttransportcapaciteit. 

Binnen het plan van de Koninklijke luchtmacht is prioriteit gegeven aan 
instandhouding van de operationele gevechtskracht, vooral door 
handhaving van het aantal jachtvliegtuigen. Door hun hoge mate van 
paraatheid en hun flexibiliteit zijn ze van groot belang in crisistijd. Vlieg-
tuigen spelen bovendien een centrale rol in geval van een verrassings-
aanval. Alle 162 aan de Navo toegezegde F-16's worden uitgerust voor 
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zowel de luchtverdediging als voor het aanvallen van gronddoelen. De 
inzetbaarheid is, rekening houdend met de voorgenomen halvering van 
het aantal aan te schaffen vliegtuigen ter compensatie van vredesver-
liezen, naar verwachting tot ongeveer 1998 verzekerd. Het op termijn 
afstoten van de verkenningstaak is verantwoord omdat technologische 
mogelijkheden aanwezig lijken om de verkenningstaak in de toekomst 
operationeel verantwoord uit te voeren met minder kostbare middelen als 
«remotely piloted vehicles». Overigens zullen deze middelen nooit geheel 
het bemande vliegtuig in de verkenningsrol kunnen vervangen. 

Van groot belang is ook de luchtverdediging met geleide wapens: 
Patriot en Hawk. In Nederland zullen vier Patriot-eenheden worden 
geplaatst. Alle Patriot-eenheden zullen in de planperiode met acht 
lanceerinrichtingen (de Navo-norm) worden uitgerust. De reorganisatie 
van de Hawk-eenheden en de coördinatie met de Patriot-eenheden 
leiden tot verbetering van de luchtverdediging. 

Ook het plan van de Koninklijke marine is niet ongemoeid gebleven. Zo 
bestaat het voornemen de laatste twee fregatten van de Van Speijkklasse 
eerder af te stoten. De verbeteringsprogramma's voor de «Tromp» en de 
«De Ruyter» zijn vervallen. Er worden slechts zes fregatten van de Korte-
naerklasse gemoderniseerd en het verbeteringsprogramma voor de 
Orion-vliegtuigen wordt maar beperkt uitgevoerd. 

In het plan 1989-1998 hebben alle krijgsmachtdelen projecten moeten 
vertragen of schrappen. Door de overheveling uit de personele naar de 
materiële sector van f 35 miljoen in 1989 en vervolgens f 85 miljoen per 
jaar kon het aantal projecten waarin moest worden ingegrepen worden 
beperkt. Dat was nodig om de uitgave voor de gevechtskracht toch met 
bijna één procent te laten groeien. De bezuinigingen in de personele 
sector, die niet ten koste gaan van de vernieuwing van het personeels-
beleid en van de arbeidsvoorwaarden van het militaire personeel, zijn en 
worden bereikt door de invoering van een jaarkaart voor het openbaar 
vervoer voor dienstplichtigen, verbetering van de doelmatigheid en 
vermindering van het militaire functiebestand door aanpassing, hergroe-
pering of opheffing van organisatie-eenheden. 

De herschikkingen op grond van de gestelde prioriteiten hebben het 
mogelijk gemaakt in de plannen de meest noodzakelijke verbeteringen 
door te voeren. Dat betekent echter niet dat alle problemen zijn opgelost. 
Door de ombuigingen dalen de investeringen aanzienlijk. Dat blijkt uit dit 
overzicht van de investeringsquota (infrastructuur en groot materieel) ten 
behoeve van de krijgsmachtdelen: 

Plan 1987-1996 Plan 1989-1998 

Koninklijke marine 41,8% 39,8% 
Koninklijke landmacht 32,6% 30,9% 
Koninklijke luchtmacht 45,6% 39,1% 

Een verdere daling zou zowel de kwantiteit als de kwaliteit van onze 
defensie ernstig schaden. Mocht na deze kabinetsperiode de 2% reële 
groei niet worden verwezenlijkt, leidt dit tot vermindering van de Neder-
landse bijdrage aan de Navo. 

Ook de kwaliteitsbewaking blijft een punt van zorg. In het bondgenoot-
schap wordt sedert lange tijd geprobeerd de kwantitatieve achterstand 
op het Warschaupact goed te maken door de - overigens geleidelijk 
afnemende - technologische voorsprong van het Westen uit te buiten. 
Het stellen van kwaliteit boven kwantiteit kent echter operationeel en 
financieel grenzen. De financiële beperkingen, waarmee niet alleen 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 30 



Nederland te kampen heeft, werpen een scherp licht op het vraagstuk 
van de betaalbaarheid van onze defensie en op de spanning die bestaat 
tussen kwantiteit en kwaliteit. Niet alleen de kosten voor het materieel 
stijgen, óók die voor het personeel, waaraan eveneens steeds hogere 
eisen worden gesteld. Als gevolg van een en ander stijgen de kosten van 
zowel de exploitatie als van de materieelverwerving. Als deze trend niet 
wordt doorbroken, dreigt kwaliteits- en kwantiteitsverlies. Veranderingen 
in de omvang van de organisatie zijn eenvoudig vast te stellen en worden 
dus snel opgemerkt. Kwaliteitsbewaking is echter veel moeilijker, omdat 
kwaliteit lastiger meetbaar is, waardoor verlies aan kwaliteit minder snel 
wordt opgemerkt. Niettemin zal veel aandacht aan de kwaliteitszorg 
moeten worden gegeven. 

De krijgsmacht zal verder moeten gaan op de weg van rationalisatie en 
internationale samenwerking. Aangezien financiële beperkingen alle 
bondgenoten parten spelen, lijken de kansen op intensievere samen-
werking toe te nemen. Ook de druk uit de Verenigde Staten om te komen 
tot een grotere Westeuropese bijdrage aan de bondgenootschappelijke 
verdediging, kan in dit opzicht een stimulans zijn. De zogenaamde 
«burden-sharing» moet niet uitsluitend worden benaderd als een 
probleem dat alleen kan worden opgelost door hogere defensie-uitgaven. 
Gezien de structurele aard van de financiële problemen is het noodza-
kelijk te zoeken naar samenwerkingsvormen met weinig of geen extra 
kosten die de gezamenlijke gevechtskracht verhogen. 

Het is verheugend dat in dit verband genomen initiatieven in goede 
aarde vallen. Met België en Luxemburg is op ministerieel niveau besloten 
een studie te verrichten naar de mogelijkheid van een gemeenschappelijk 
bataljon. De landmachtstaven zullen hun bevindingen voorleggen vóór 
het ministerieel Benelux-overleg in het voorjaar van 1989. 

Er zijn besprekingen gaande over samenwerking met de Bundeswehr. 
Een gezamenlijke werkgroep formuleert nu opties voor samenwerking en 
integratie. Gepoogd wordt inzicht te krijgen in de behoefte van beide 
landmachten en in de mogelijkheden van wederzijdse dienstverlening. 
Het is denkbaar een bepaalde taak méér dan nu het geval is aan één van 
de twee toe te wijzen of gebruik te maken van de voordelen van schaal-
vergroting. Met inachtneming van de onvermijdelijke aanloopkosten 
moet de samenwerking kunnen resulteren in een grotere gezamenlijke 
gevechtskracht voor hetzelfde geld dan wel in de handhaving van de 
bestaande gevechtskracht tegen lagere kosten voor beide landmachten. 
Het is nog te vroeg inzicht te kunnen bieden in de mogelijkheden. Wel 
bestaat de gezamenlijke wil het mogelijke tot stand te brengen. 

Verkennende gesprekken in Washington hebben niet geleid tot 
instelling van een werkverband. Wel bestaat - mede tegen de achter-
grond van «burden-sharing» - de bereidheid te onderzoeken hoe kan 
worden samengewerkt. Omdat de grote wapensystemen van de Konink-
lijke luchtmacht van Amerikaanse makelij zijn, ligt het voor de hand de 
aandacht op de beide luchtmachten toe te spitsen. 

Nederlandse bijdragen aan internationale operationele verbanden zijn 
een nuttige en effectieve vorm van samenwerking. Dat geldt voor de 
deelneming aan de Standing Naval Force Atlantic (Stanavforlant), de 
Standing Naval Force Channel (Stanavforchan), de UK/NL Amphibious 
Force, de Allied Command Europe Mobile Force (Air) en de geïnte-
greerde luchtverdediging. Deze samenwerkingsverbanden weerspiegelen 
tegen betrekkelijk weinig meerkosten de bondgenootschappelijke 
eensgezindheid. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 31 



Midden 1987 besloot de Canadese regering haar bijdrage aan de 
bondgenootschappelijke verdediging van West-Europa te herzien. In 
verband daarmee zal de zogenaamde Cast-brigade (Canadian Air and 
Sea Transportable Brigade) voor Noord-Noorwegen in de loop van 1989 
worden opgeheven. Om de verdediging van de noordflank van West-
Europa te verzekeren, heeft Saceur de Navo-bondgenoten verzocht te 
helpen het ontstane probleem op te lossen. In bondgenootschappelijk 
overleg hebben enkele lidstaten aangeboden eenheden voor Noord-
Noorwegen te bestemmen. In verband hiermee zal het Canadese 
bataljon, dat nu deel uit maakt van Allied Command Europe Mobile Force 
(AMF-Land) een taak in Noord-Noorwegen krijgen. Het zal moeten 
worden vervangen door een andere eenheid. Tot nu toe dragen België, 
Canada, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, Luxemburg, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten bij aan dit deel van de AMF. 

Nederland heeft inmiddels toegezegd een bataljon en een vuursteun-
element aan de AMF-Land ter beschikking te stellen. Deze eenheid kan 
voor het grootste deel uit het reservebestand mariniers worden gefor-
meerd. Het personeel dient ongeveer één keer per jaar voor mogelijke 
inzet te worden geoefend. Tot nu toe was dit bataljon mariniers aan 
Saclant toegewezen voor de verdediging van eilanden in de Atlantische 
Oceaan. In de nieuwe opzet wordt de eenheid samen met een eenheid 
van de Belgische krijgsmacht ter beschikking gesteld van Saceur ter 
verdediging van het bevelsgebied van Combaltap, in het bijzonder 
Denemarken. 

De bestaande taken van deze mariniers kunnen door herbestemming 
van zowel paraat als mobilisabel personeel van de krijgsmacht blijven 
gehandhaafd. De extra exploitatiekosten worden, mede dank zij het 
effectieve mobilisatiesysteem, op ongeveer f 1,5 miljoen per jaar 
geraamd. De middelen voor een Nederlandse bijdrage aan de AMF zijn 
voor een groot deel al bij het Korps mariniers aanwezig; voor de hele 
planperiode worden de extra materieelinvesteringen op ongeveer f 12,5 
miljoen geraamd. 

Een aantal jaren geleden is in beginsel besloten de stafscholen van de 
drie krijgsmachtdelen in één gebouw onder te brengen. Daarmee zou 
doelmatiger gebruik kunnen worden gemaakt van personeel en de facili-
teiten waarover de stafscholen beschikken. De identiteit van de Hogere 
Krijgsschool, de Marinestafschool en de Luchtmachtstafschool zal door 
de collocatie niet worden aangetast. Dit geldt ook voor de organisato-
rische band van de stafscholen met de krijgsmachtdelen. 

Een werkgroep heeft een aantal mogelijkheden voor huisvesting in de 
regio Den Haag onderzocht. Er is gekozen voor nieuwbouw op de vlieg-
basis Ypenburg, waarvoor f 28 miljoen is uitgetrokken. De bouw zal in 
1989 beginnen en drie jaar in beslag nemen. 

2. De Koninklijke marine 

2.1. Inleiding 

De gevechtskracht van de zeestrijdkrachten van de Sovjet-Unie neemt 
nog steeds toe door de invoering van nieuwe en grotere schepen en door 
modernisering van bestaande schepen. Het buitensporig grote aandeel 
dat de onderzeebootvloot levert aan de totale gevechtskracht vormt een 
indicatie voor het offensieve vermogen van de zeemacht. De Sovjet-Unie 
tracht haar positie ter zee te versterken door voortdurend voorstellen te 
doen die feitelijk neerkomen op een beperking van het vrije gebruik van 
de zee waarvan de Navo-landen grotere nadelen zouden ondervinden dan 
de landen van het Warschaupact. 
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2.2. De rol van de Koninklijke marine 

De Atlantische Oceaan vormt de schakel tussen Amerika en Europa. 
Strategische goederen en militaire versterkingen uit Canada en de 
Verenigde Staten, moeten voor 90% over zee worden aangevoerd. 
Zonder versterkingen verkeren de Navo-strijdkrachten in tijd van crisis of 
oorlog, gelet op de krachtsverhoudingen, in de Centrale sector in een 
nadelige positie. 

Ook het verdedigen van de Noordflank is een voorwaarde voor het 
behoud van de zeeverbindingen en daarmee van de Centrale sector. 

De Koninklijke marine levert in bondgenootschappelijk verband een 
belangrijke bijdrage aan de doelstelling door afschrikking gewapende 
conflicten te voorkomen. Mocht de afschrikking falen, dan moet een 
gewapend conflict op een zo laag mogelijk niveau van geweld worden 
beëindigd. Daarom heeft crisisbeheersing hoge prioriteit. Daarbij zijn 
onder andere een hoge mate van flexibiliteit en zichtbaar aanwezige 
gevechtskracht belangrijke factoren. Escorteschepen die snel en over 
grote afstand kunnen worden ingezet zijn daarvoor bij uitstek geschikt. 

De Koninklijke marine legt zich toe op de bestrijding van onderzee-
boten, de mijnenbestrijding, verdediging van het Navo-grondgebied op 
vooral de Noordflank en ondersteuning van de bondgenootschappelijke 
strijdkrachten op de eilanden in de Atlantische Oceaan. Deze activiteiten 
zijn gericht op het verzekeren van het vrije gebruik van de Atlantische 
verbindinasweaen. 

Tevens draagt de Koninklijke marine in koninkrijksverband bij tot de 
verdediging van de Nederlandse Antillen en Aruba. De operaties in de 
Perzische Golf en de Golf van Oman moeten worden gezien in het licht 
van de bescherming van de internationale vrije scheepvaart. 

2.3. Huidige structuur 

Om aan haar taken te voldoen, beschikt de Koninklijke marine over: 
- 2 geleide-wapenfregatten van de Trompklasse; 
- 2 luchtverdedigingsfregatten van de Jacob van Heemskerckklasse; 
- 10 standaardfregatten van de Kortenaerklasse; 
- 2 fregatten van de Van Speykklasse, uitgerust met «towed array» 

sonarsystemen; 
- 6 conventionele onderzeeboten (tijdelijk 5); 
- 2 bevoorradingsschepen; 
- 13 maritieme patrouillevliegtuigen van het type P3C Orion; 
- 22 helikopters van het type Lynx, waarbij inbegrepen de helikopters 

aan boord van de fregatten en bevoorradingsschepen; 
- 24 mijnenbestrijdingseenheden, waarvan 13 mijnenjagers van de 

Alkmaarklasse en 11 mijnenvegers van de Dokkumklasse; 
- 1 oceanografisch en 2 hydrografische vaartuigen; 
- een Korps Mariniers, bestaande uit een parate en een gedeeltelijk 

parate amfibische gevechtsgroep. Na mobilisatie kan worden beschikt 
over een volledige tweede en derde amfibische gevechtsgroep; 

- een aantal kleinere schepen, zoals een torpedowerkschip, oplei-
dingsvaartuigen, duikvaartuigen, sleepboten en dergelijke. 

Vier van de acht aanbestede multi-purpose fregatten van de Karel 
Doormanklasse zijn in aanbouw, alsmede 4 onderzeeboten van de 
Walrusklasse. Deze nieuwe eenheden dienen ter vervanging van de 
fregatten van de Wolf- en Van Speykklasse en de onderzeeboten van de 
Potvis- en Dolfijnklasse. 
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2.4. Het plan 1989-1998 

2 AA. Algemeen 
Bij het opstellen van het plan is er naar gestreefd de kwaliteit te 

handhaven van die onderdelen van de Koninklijke marine die in tijden van 
crisis en oorlog de grootste bijdrage leveren aan de taakvervulling. Ook is 
rekening gehouden met de door het Defence Planning Committee (DPC) 
gesignaleerde tekorten aan zeestrijdkrachten binnen het bondgenoot-
schap. Wat aantallen betreft gaat het om: 

- fregatten; 
- mijnenbestrijdingsvaartuigen; 
- maritieme patrouillevliegtuigen. 

Wat betreft de kwaliteit gaat het om: 
- commando- en communicatiesystemen (C3); 
- onderzeebootbestrijding; 
- luchtverdediging; 
- mijnenbestrijding; 
- logistieke ondersteuning («sustainability»). 

De verwerving van kapitale munitie is enigszins vertraagd. 

2.4.2. De Groep Escorteschepen 
De oppervlakteschepen van de Koninklijke marine, organisatorisch 

ondergebracht in de Groep Escorteschepen, zijn operationeel ingedeeld 
in taakgroepen, die in tijden van verhoogde spanning aan de Navo 
worden toegewezen. De taakgroepen zijn door hun samenstelling 
geschikt voor de onderzeebootbestrijding. 

De taakgroepen voor operaties op de Atlantische oceaan kunnen 
bestaan uit een commando- en luchtverdedigingseenheid (Tromp- of 
Heemskerckklasse), een bevoorradingsschip en ongeveer zes fregatten, 
waarvan enkele worden uitgerust met een tactical towed array sonar-
systeem (Tactas). Voor operaties in de Noordzee kan een taakgroep van 
vier fregatten worden samengesteld. De helikopters aan boord maken 
integraal deel uit van de taakgroepen. 

De in aanbouw zijnde multi-purpose fregatten van de Karel Doorman-
klasse zullen vanaf 1991 in dienst worden genomen. Het pakket sensoren 
en wapen- en commandosystemen op de eerste vier schepen zal later 
worden gecompleteerd. In 1994 zal het eerste fregat van deze klasse 
volledig operationeel inzetbaar zijn. De Tweede Kamer is daarover op 29 
januari 1988 tijdens een briefing ingelicht. 

De multi-purpose fregatten zullen worden uitgerust met Tactas. Deze 
apparatuur zal de taakgroep in staat stellen op grote afstand (nucleaire) 
onderzeeboten op te sporen, waarbij de met Tactas uitgeruste fregatten 
op vooruitgeschoven posten voor het verband opereren. Om goede 
verbindingen met de overige eenheden van de taakgroep te garanderen, 
bestaat het voornemen satellietcommunicatie (Satcom)-systemen te 
installeren. 

Uit budgettaire overwegingen bestaat het voornemen de laatste twee 
fregatten van de Van Speykklasse af te stoten. Deze fregatten zijn ter 
overname aan Indonesië aangeboden, aan welk land ook de eerste vier 
van deze fregatten zijn verkocht. 

De mogelijkheid wordt onderzocht de Tactas-apparatuur van deze 
schepen tijdelijk te plaatsen op twee fregatten van de Kortenaerklasse 
zolang de Tactas-taak nog niet door de fregatten van de Karel Doorman-
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klasse is overgenomen. De ervaring die met dat systeem is opgedaan 
gaat zo niet verloren. Om na het einde van de planperiode de geleide 
wapenfregatten van de Trompklasse te kunnen vervangen, wordt in 
Navo-verband deelgenomen aan het project NFR 90. (Navo-fregat voor 
de jaren negentig). Op 6 oktober 1987 is de Tweede Kamer over de 
stand van zaken met betrekking tot dit project ingelicht (Kamerstuk II, 
20 200 X, nr. 8). 

Het in het plan 1987-1996 voorziene programma ter modernisering 
van de sensoren, wapens en communicatiesystemen van de «Tromp» en 
het levensverlengend onderhoud van de «De Ruyter» zijn om budgettaire 
redenen vervallen. Dit betekent dat de luchtverdedigingswapensystemen 
van de Trompklasse niet worden gemoderniseerd. Beide schepen zullen 
tot het einde van de planperiode in dienst blijven. 

Vanaf 1992 zal een moderniseringsprogramma (Capability Upkeep 
Program, CUP) worden uitgevoerd voor zes fregatten van de Kortenaer-
klasse. De eerste vier schepen van deze klasse zullen vanaf 1995 gelei-
delijk in reserve worden genomen. Voor de CUP van de fregatten van de 
Heemskerckklasse is vanaf 1997 geld gereserveerd. 

De ontwikkelingen in het fregattenbestand worden in het onderstaand 
overzicht schematisch weergegeven: 

Fregatten 
Type 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
e.v. 

GW-fregatten 
L-fregatten 
S fregatten 
M-fregatten 
V.Sp-fregatten 

2 
2 

10 

2 

2 
2 

10 

2PM 

2 
2 

10 

2PM 

2 
2 

10 
2 ' 
2PM 

2 
2 

10 
4" 
2PM 

2 
2 

10 
4 + 3" 
2PM 

2 
2 

8 + 2R 
6 + 2" 

2 
2 

6+4R 
8 

2 
2 

6 + 4R 
8 

Totaal 
Plan 1989-1998 16 14 + 2PM 14+2PM 14 + 2PM 

+ 2" 
14+2PM 
+ 4" 

17+2PM 
+ 3-

18 + 2R 
+2' 

18+4R 18+4R 

Totaal 
Plan 1987-1996 16 16 + 2* 16 + 3 ' 18 + R 18 + 2R 18+3R 18+4R 18+4R 18+4R 

" = niet materieelgereed 
PM = nader te bepalen 
R = reserve 

Het nu bijna 25 jaar oude bevoorradingsschip «Poolster» zal in 1994 
worden vervangen. Het plan hiertoe voorziet in nauwe samenwerking met 
Spanje. Vanaf 1996 is geld gereserveerd voor de vervanging van het 
tweede bevoorradingsschip, de «Zuiderkruis». De bevoorradingsschepen 
van de Koninklijke marine zijn van het «one-stop-support» type. Dat 
houdt in dat van deze schepen brandstof, munitie, voeding, drinkwater 
en reservedelen voor fregatten en helikopters kunnen worden geladen. 
Deze wijze van bevoorraden wordt door steeds meer buitenlandse 
marines toegepast. 

Om de kwaliteit van de taakgroepen en de goede samenwerking in 
Navo-verband te verzekeren, wordt geïnvesteerd in verbetering van de 
verbindingsmiddelen (waaronder satellietverbindingssysteem-Satcom), 
wapensystemen (waaronder Goalkeeper) en sensoren (waaronder 
Tactas). Door binnen de Navo apparatuur en procedures te standaardi-
seren, wordt een hoge mate van interoperabiliteit verkregen en kan ook 
beter onderlinge logistieke steun worden verleend. 

Voorts wordt in Navo-verband deelgenomen aan de ontwikkeling van een 
luchtverdedigingssysteem (NAAWS) tegen de verwachte dreiging uit de 
lucht in de komende decennia. Dat systeem is bestemd om de kern te 
vormen van de luchtverdedigingswapens van nieuwe fregatten van de 
Navo (NFR-90's). 
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2.4.3. Onderzeedienst 
De onderzeeboten van de Koninklijke marine leveren een belangrijke 

bijdrage aan de onderzeebootbestrijding. Zij hebben ook een taak bij de 
bestrijding van oppervlakteschepen. In vredestijd voeren de onderzee-
boten tevens surveillance-opdrachten uit en fungeren zij als oefenobject 
bij de training van eigen eenheden. Ook bereiden zij zich uiteraard voor 
op taken in oorlogstijd. De onderzeedienst werkt nauw samen met de 
Britse marine en opereert regelmatig vanuit de Schotse basis Faslane 
onder operationele leiding van de Britse «Flag Officer SubMarines» 
(FOSM). Door de brand op de Walrus in 1986 is de levering van deze 
klasse onderzeeboten vertraagd. De «Zeeleeuw», zal, als eerste van de 
klasse, in het najaar van 1988 met de proeftochten beginnen. 

Bij het stellen van de prioriteiten in dit plan is veel aandacht besteed 
aan eventuele vervanging van de onderzeeboten van de Zwaardvis-
klasse. Omdat er behoefte is aan standaardisatie was het aanvankelijk de 
bedoeling de huidige serie van vier Walrusklasse onderzeeboten met nog 
twee boten van deze klasse uit te breiden, die dan zoveel mogelijk 
aansluitend zouden moeten worden gebouwd. Door technologische 
ontwikkelingen op het gebied van onderzeeboten is echter twijfel 
ontstaan over het verder bouwen aan deze serie, waarvan het ontwerp 
uit de jaren zeventig stamt. 

Een en ander heeft geleid tot een analyse die in grote lijnen op het 
volgende neerkomt: 

- het is mogelijk de onderzeeboten van de Zwaardvisklasse, na 
voltooiing van het al in de Defensienota 1984 aangekondigde levensver-
lengende onderhoud dat nu wordt uitgevoerd, gedurende de hele planpe-
riode operationeel te houden, al hebben deze boten een geringere opera-
tionele waarde dan die van de Walrusklasse; 

- zowel nationaal als in Navo-verband bestaat de overtuiging dat op 
langere termijn behoefte blijft bestaan aan conventioneel voortgestuwde 
onderzeeboten. De technische uitvoering vraagt echter nog nadere 
studie en ontwikkeling. 

Uitgaande van een onderzeedienst van zes boten geven de staatsse-
cretaris en ik er, alles afwegende, de voorkeur aan gedurende de planpe-
riode te beginnen met de bouw van de vervangers van de onderzeeboten 
van de Zwaardvisklasse. Gezien de te verwachten levensduur van de 
onderzeeboten van de Zwaardvisklasse zal daarover omstreeks 1991 
moeten worden besloten. Dat wijkt niet af van het daarover gestelde in 
de Defensienota 1984. Daarom zullen in deze kabinetsperiode voor de 
bouw van de vervangers van de Zwaardvisklasse geen financiële verplich-
tingen worden aangegaan. Een en ander neemt niet weg dat zo mogelijk 
in internationaal verband, met inbreng van Nederlandse technologie, een 
nieuwe klasse conventionele onderzeeboten zal worden ontwikkeld. 

2.4.4. Groep maritieme patrouillevliegtuigen 
De maritieme patrouillevliegtuigen worden ingezet voor surveillance, 

onderzeebootbestrijding en eventueel ter ondersteuning bij de bestrijding 
van oppervlakteschepen. In vredestijd en bij crisisbeheersing spelen zij 
een belangrijke rol omdat zij in staat zijn in korte tijd een groot zeegebied 
te verkennen op de aanwezigheid van oppervlakteschepen en onderzee-
boten. In de planperiode kan niet worden voldaan aan de door de Navo 
geformuleerde behoefte de vliegtuigen te voorzien van lucht-schip 
geleide wapens. Wel is geld uitgetrokken om de Orions met modernere 
apparatuur uit te rusten om goed te kunnen blijven samenwerken met 
Amerikaanse en Britse maritieme patrouillevliegtuigen. Het aantal 
bemanningen in vredestijd zal op achttien worden gebracht. Het aantal 
bemanningen voor crisis- en oorlogstijd blijft op twintig gehandhaafd. 
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2.4.5. Groep helikopters 
De helikopters zijn het belangrijkste wapensysteem voor de onderzee-

bootbestrijding van de fregatten. Zij zijn, samen met de maritieme 
patrouillevliegtuigen, de belangrijkste dragers van sensoren en wapens 
van de taakgroepen tegen vijandelijke onderzeeboten. Zij kunnen ook 
worden ingezet als «outside sensor» in de strijd tegen oppervlakte-
schepen. Voor doelmatige opleiding en instandhouding van de 
vaardigheid van de Lynx-bemanningen is een «Full Mission Flight 
Trainer» (FMFT) aangeschaft, die nog dit jaar operationeel wordt. 

In Navo-verband neemt Nederland deel aan het NH-90-project (Nato 
Helicopter for the 90's). Tegen het einde van de planperiode zal de NH-
90 de Lynx-helikopter vervangen. Uit budgettaire overwegingen is het 
voorgenomen moderniseringsprogramma, waarover de Tweede Kamer 
op 30 november 1987 schriftelijk is ingelicht (Kamerstuk II, 19 897, nr. 
12), enigszins vereenvoudigd. Het standaardisatieprogramma blijft 
gehandhaafd. De operationele inzetbaarheid van de Lynx blijft hiermee 
gewaarborgd tot de NH-90 ter beschikking komt. 

2.4.6. Mijnendienst 
Mede gelet op het tekort aan mijnenbestrijdingseenheden bij de Navo 

is de mijnendienst van de Koninklijke marine van groot belang. Het 
mijnenvrij houden van de aanvoerroutes naar de Westeuropese havens 
en van de kustwateren is van wezenlijk belang voor de bevoorrading van 
Europa. Dat ook in vredestijd de mijnendienst een belangrijke rol kan 
vervullen, bewijzen haar operaties in de Perzische Golf. Voor de 
vervanging van de mijnenvegers van de Dokkumklasse is vanaf 1990 
geld gereserveerd; zij zijn na ruim dertig jaar vrijwel aan het eind van hun 
operationele en technische levensduur. Het ligt in de bedoeling dit 
project in nauwe samenwerking met de Belgische zeemacht uit te 
voeren. 

Vanaf 1996 is geld gereserveerd voor de modernisering (CUP) van de 
mijnenjagers van de Alkmaarklasse. 

2.4.7. Korps mariniers 
Vooral voor de verdediging van de Noordflank van de Navo is het 

opereren met amfibische eenheden belangrijk. Een groot deel van de 
operationele eenheden van het Korps mariniers is ingedeeld bij de Brits-
Nederlandse amfibische eenheid. De al genoemde bijdrage van het korps 
aan de AMF(L) en de mogelijke inzet van de Brits-Nederlandse 
amfibische eenheid voor crisisbeheersing is van groot belang. In 
vredestijd zijn mariniers beschikbaar voor bijzondere militaire bijstand. In 
Koninkrijksverband levert het korps mariniers de belangrijkste bijdrage 
aan de beveiliging van de Nederlandse Antillen en Aruba. 

Gedurende de planperiode wordt het korps gereorganiseerd met als 
doel een doeltreffender en doelmatiger structuur. De reorganisatie leidt 
tot de vorming van de «Groep operationele eenheden mariniers», de 
zesde operationele groep van de Koninklijke marine. 

Voor de noodzakelijke vuursteun van het Nederlandse deel van de 
UK/NL Amphibious Force en de AMF(L), zal het korps de beschikking 
krijgen over twee compagnieën 120 mm mortieren. Deze zullen van de 
Koninklijke landmacht afkomstig zijn. Om te voorzien in een al lang 
bestaande behoefte, is vanaf 1992 geld gereserveerd voor een amfibisch 
liftschip, dat in 1996 in dienst zal komen. Het AMF-bataljon zal in de 
loop van 1989 ter beschikking van Saceur worden gesteld. 
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3. Koninklijke landmacht 

De trend van de laatste jaren in de ontwikkeling van een mogelijk 
militair optreden van het Warschaupact zal zich waarschijnlijk voort-
zetten. Zij laat in geval van een gewapend conflict een optreden met 
verbonden wapens zien, waarbij voor vuursteun, transport, commando-
voering, elektronische oorlogvoering en doelopsporing steeds meer 
gebruik wordt gemaakt van het luchtruim. Kenmerkend is een flexibeler 
optreden om successen op het gevechtsveld snel te kunnen uitbuiten. 
Waarschijnlijk zullen zogeheten Operationele Manoeuvre Groepen na een 
doorbraak in de verdediging pogen zelfstandig in de diepte door te 
stoten. Deze wijze van optreden wordt mogelijk gemaakt door de voort-
gaande invoering van nieuwe helikopters en van tanks en gevechtsvoer-
tuigen met «reactief» pantser en grote vuurkracht. 

3.1. De rol van de Koninklijke landmacht 

In het noordelijke deel van de centrale sector van West-Europa is de 
Commander Northern Army Group (Comnorthag) belast met de 
voorwaartse verdediging. Daartoe heeft hij in oorlogstijd de beschikking 
over vier legerkorpsen, waaronder het Eerste Nederlandse legerkorps. 
Het door dit korps te verdedigen gebied ligt in de Noordduitse laagvlakte. 
Dit gebied biedt gemechaniseerde strijdkrachten van het Warschaupact 
goede mogelijkheden in westelijke richting door te breken. 

Gelet op de naderingsmogelijkheden en de beschikbare troepen moet 
ervan worden uitgegaan, dat het Eerste legerkorps kan worden gecon-
fronteerd met: 

- een eerste operationeel echelon, bestaande uit ongeveer negen 
divisies, behorende tot twee legers, optredend in twee tactische 
echelons. Het tweede tactische echelon zal eerst na verloop van tijd, na 
slijtage van het eerste echelon, tegen het Eerste legerkorps worden 
ingezet; 

- delen van het tweede operationele echelon van ongeveer gelijke 
sterkte als het eerste. Plaats en tijd van inzet zijn niet te voorspellen; die 
zullen sterk van de omstandigheden afhangen. 

Bij de verdediging van het Nederlandse grondgebied, die tot de 
nationale verantwoordelijkheid behoort, moet in het geval van een 
gewapend conflict rekening worden gehouden met (lucht)aanvallen op 
bevelvoeringscentra, vliegvelden, havens, en dergelijke. Ook moet 
rekening worden gehouden met luchtlandingseenheden. Bovendien zal 
de tegenstander trachten verwarring te stichten en het weerstandsver-
mogen te ondermijnen door psychologische oorlogsvoering en subver-
sieve activiteiten. 

Door de transportmogelijkheden en goede infrastructurele voorzie-
ningen is het Nederlandse grondgebied van groot belang voor de eigen 
en bondgenootschappelijke strijdkrachten in de Bondsrepubliek 
Duitsland. De beveiliging van deze «lines of Communications» is een 
nationale verantwoordelijkheid. 

Voor de uitvoering van haar taken beschikt de Koninklijke landmacht 
over de volgende eenheden en commando's: 

- het Eerste Legerkorps, bestaande uit 10 brigades, de nodige staven 
en ondersteunende troepen. In oorlogstijd staat het onder operationeel 
bevel van Comnorthag; 

- het Nationaal territoriaal commando, bestaande uit de Provinciaal 
militair commando's, twee infanteriebrigades en gespecialiseerde 
troepen. Ook de Nationale reserve behoort hiertoe; 
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- het Commando opleidingen, in vredestijd bestaande uit 23 verschil-
lende opleidingscentra. Dit commando gaat bij mobilisatie over in het 
Commando opleiding en aanvulling. In oorlogstijd bestaat het uit een 
aanvullingsbataljon en elf aanvullingsdepots; 

- het Commando verbindingen, bestaande uit drie territoriale verbin-
dingsbataljons; 

- het Geneeskundig commando krijgsmacht, sedert 1988 belast met 
hogere echelons verzorging van alle militairen. In vredestijd bestaat het 
uit de Krijgsmacht Hospitaal Organisatie en enige kleinere diensten met 
eigen taken. In oorlogstijd beschikt het voorts over middelen voor 
opvang en afvoer van gewonden; 

- het Nationaal logistiek commando, bestaande uit werkplaatsen en 
depots; 

- het Korps mobiele colonnes, bestaande uit een opleidingscentrum 
tevens in oorlogstijd aanvullingsdepots en, uitsluitend in oorlogstijd, 
achttien reddings/geneeskundige colonnes en zesendertig ziekenauto-
pelotons. 

De hoofdtaak van de Koninklijke landmacht is bij te dragen aan de 
bondgenootschappelijke verdediging van de centrale sector in de Bonds-
republiek Duitsland. Omdat taken in het kader van de Verenigde Naties 
of andere vormen van militaire bijstand zo nodig met dezelfde middelen 
worden uitgevoerd, zal de Koninklijke landmacht daarvoor slechts ad 
hoc, voor korte duur en op beperkte schaal middelen kunnen inzetten. 

3.2. De plannen voor 1989-1998 

Het plan 1989-1998 van de Koninklijke landmacht is erop gericht met 
het beschikbare geld de haar opgedragen taken zo goed mogelijk te 
verrichten. Het gewijzigde personeelsbeleid noodzaakt tot verhoging van 
de personele uitgaven. Ook de materiële exploitatie vergt meer geld 
wegens de verbetering van de inzetbaarheid van het materieel, het langer 
aanhouden van materieel, waardoor meer onderhoud moet worden uitge-
voerd, de toegenomen mechanisering en het invoeren van ingewikkeld 
materieel. 

In de materieelsector wordt op sommige munitievoorraden ingeteerd en 
wordt het brandstof- en vredesschietverbruik met achtereenvolgens drie 
en vijf procent verminderd. 
Binnen de investeringsruimte is prioriteit gegeven aan de vervangingsin-
vesteringen (instandhouden) en binnen de andere materieelinvesteringen 
aan: 

- verbetering van de commandovoering, gevechtsleiding en communi-
catie (C3); 

- doelopsporing en gevechtsinlichtingen; 
- elektronische oorlogvoering (EOV); 
- luchtverdediging; 
- pantserbestrijding, waarbij vooral de aanschaf van bewapende heli-

kopters, mijnsystemen en warmtebeeldapparatuur voor de Leopard I-V 
van belang is; 

- individuele nbc-bescherming. 

3.2.1. Logistiek 
De lichte vrachtauto's bij de parate eenheden worden vanaf 1989 

vervangen; de lichte vrachtauto's gaan naar de mobilisabele eenheden 
en zullen de daar aanwezige oude voertuigen vervangen. Voor de verbe-
tering van de brandstofbevoorrading worden nieuwe transport- en distri-
butiemiddelen ingevoerd. De opleggerscombinaties voor het vervoer van 
zwaar materieel worden gedeeltelijk vervangen. Het aantal te bestellen 
Leopard-2 bergingstanks zal worden verminderd. De Geneeskundige 
dienst wordt geheel gereorganiseerd. De reorganisatie moet in 1991 zijn 
voltooid. 
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Het ligt in de bedoeling in de tweede helft van de planperiode samen 
met de Koninklijke luchtmacht transporthelikopters in te voeren. 
Ofschoon die in de eerste plaats worden bestemd voor het vervoer van 
een lichte manoeuvre-eenheid, kunnen zij ook worden gebruik voor logis-
tieke taken, waaronder het vervoer van gewonden. 

3.2.2. Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen 
In overeenstemming met de gestelde prioriteiten zijn hiervoor de 

meeste investeringen te verwachten, na die voor de 
manoeuvre-eenheden. De nadruk ligt op het instandhouden van de 
bestaande capaciteit door vervanging van verouderde middelen. Het 
commandovoeringssysteem van het Legerkorps zal gedurende de gehele 
planperiode geleidelijk worden verbeterd. Het bestaande tekort aan 
middelen voor geautomatiseerde informatieverwerking kan niet geheel 
worden opgeheven. De kwetsbaarheid wordt verminderd door de 
commandoposten verspreid op te stellen. De automatisering van het 
verbindingssysteem van het Legerkorps en de vervanging van de verbin-
dingsapparatuur gaat gedurende de planperiode door. Het voornemen 
bestaat onbemand penetrerende dragers voor doelopsporing voor de 
artillerie, in het bijzonder het MLRS, in het begin van de planperiode aan 
te schaffen. Een te vormen afzonderlijke eenheid ter grootte van een 
compagnie zal met die systemen worden uitgerust. Vanaf 1995 wordt de 
capaciteit vergroot met aanvullende systemen voor het verzamelen van 
gevechtsinlichtingen in de diepte van het vijandelijk gebied. 

3.2.3. Elektronische oorlogvoering 
Eind 1988 zal het Legerkorps de beschikking krijgen over apparatuur 

voor het opsporen en afluisteren van vijandelijke communicatiesystemen 
en over een beperkte mogelijkheid deze te storen. Daartoe wordt in 
november 1988 een EOV-compagnie paraat. Een tweede, mobilisabele 
compagnie zal in 1992 met deze apparatuur zijn uitgerust. Vanaf 1992 
wordt de capaciteit uitgebreid met middelen om vijandelijke radarsys-
temen op te sporen. 

3.2.4. Nucleaire, biologische en chemische oorlogvoering 
Een aantal verouderde middelen, waaronder de NBC-kleding, wordt 

vervangen. Verder zal worden voorzien in uitbreiding met een compag-
niesontsmettingssysteem en in NBC-vrije geneeskundige installaties en 
rustplaatsen. 

3.2.5. Luchtverdediging 
De organisatie van de luchtverdediging blijft berusten op de aanwezige 

35 mm gepantserse kanonsystemen, draagbare geleide wapens van het 
type Stinger en ongepantserde kanonsystemen. Daaraan wordt toege-
voegd de Stinger van de tweede generatie (Stinger-Post). Vanaf 1991 
worden voor de Stinger platforms aangeschaft, waardoor een doeltref-
fender inzet mogelijk wordt. Vanaf hetzelfde jaar wordt begonnen met de 
invoering van een waarschuwings- en gevechtsleidingssysteem. De 
Stinger blijft voor een deel in gebruik bij de bestaande gepantserde 
afdelingen en zal voor een ander deel bij nog op te richten batterijen 
lichte luchtdoelartillerie in gebruik worden genomen. De gevechtswaarde 
van de PRTL zal vanaf 1993 worden verbeterd, waardoor dit wapen-
systeem ook in de toekomst geschikt zal zijn tegen vliegtuigen die 
beneden een hoogte van 3000 meter aanvallen. 

3.2.6. Manoeuvre 
Het Legerkorps wordt geconfronteerd met een toenemende dreiging 

van kwalitatief verbeterde vijandelijke middelen (tanks, bewapende heli-
kopters, en dergelijke). Daarom wordt de pantserbestrijding, waaronder 
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het vermogen om bij duisternis en verminderd zicht op te treden 
(«klokrond optreden»), verder verbeterd. De belangrijkste verbetering bij 
de pantserbestrijding zal de invoering van de bewapende helikopter zijn. 
Daarmee wordt een flexibel systeem in dienst genomen dat in staat is in 
korte tijd een dreigende tankdoorbraak te verhinderen. Het biedt de 
eenheden te land de mogelijkheid zich te hergroeperen. Over de 
bewapende helikopter is de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het 
laatst ingelicht in de brief van de Staatssecretaris van 16 mei 1988 
(Kamerstuk II, 20 200 X, nr. 40). Ter verbetering van de pantserbe-
strijding vanaf de grond zullen de in gebruik zijnde draagbare typen anti-
tankwapens in de eerste helft van de planperiode worden vervangen en 
een anti-tanksysteem voor de middellange dracht in de tweede helft van 
de planperiode worden ingevoerd. Ook is rekening gehouden met 
vervanging van de Dragon en met verbeterde munitie voor de Tow. Ook 
wordt de anti-tankverdediging verbeterd door invoering van nieuwe 
mijnsystemen. Hierop wordt nader ingegaan bij de behandeling van de 
gevechtssteun. In hoofdstuk IV wordt nader ingegaan op de pantserbe-
strijding en de rol van de helikopter daarbij. 

Voor de meeste wapensystemen is de invoering van goede nachtzicht-
en richtapparatuur geheel of voor het grootste deel voltooid. De warmte-
beeldapparatuur voor de Leopard 1-V wordt echter pas vanaf het begin 
van de jaren negentig ingevoerd. Deze tank zal tot ongeveer 2005 in 
gebruik blijven. Om de Leopard 1-V operationeel inzetbaar te houden, is 
basisonderhoud nodig waarbij ook de gevechtswaarde wordt verbeterd. 
Ook de Leopard-2 wordt verbeterd om de gevechtswaarde tot het einde 
van de levensduur op het vereiste niveau te houden. De verkenningsvoer-
tuigen van de M-113 familie zullen vanaf 1992 worden vervangen. De 
overige voertuigen van deze familie zullen basisonderhoud krijgen, 
waarbij de gevechtswaarde enigszins zal worden verbeterd. Een zelfde 
onderhoud ondergaan de YPR-voertuigen van de Amerikaanse serie 
vanaf 1995. In het midden van de planperiode zal de lichte bewapening 
bij het Eerste legerkorps worden vervangen: het betreft de mitrailleurs 
Mag en .50 en de handvuurwapens Fal en Uzi. De mortieren 4.2 inch 
worden in de planperiode niet vervangen, maar faseren uit zodra geen 
geschikte munitie meer aanwezig is. De reorganisatie van de 101 lnfan-
teriebrigade zal in 1990 zijn voltooid. 

3.2.7. Vuursteun 
De in 1988 begonnen reorganisatie van de veldartillerie wordt in de 

eerste helft van de planperiode voltooid. Er zal sprake zijn van een zekere 
taakspecialisatie, waarbij de brigade-afdelingen zich vooral zullen richten 
op de nabijsteun en de overige afdelingen vooral op bestrijding van vijan-
delijke grondwapensystemen en commando-posten. De afdelingen 
M-114 worden uitgerust met gemodificeerde vuurmonden (M-114/L39) 
en nieuwe artillerietrekkers. De vuursteun wordt verder verbeterd door de 
invoering van het meervoudig raketwerpersysteem (MLRS) in 1991. 
Voorts zullen in de eerste helft van de planperiode automatische plaats-
en richtingbepalende apparatuur (Perba) en een vuursteuninformatie-
systeem worden aangeschaft. In de tweede helft van de planperiode 
krijgen de artilleriewaarnemers de beschikking over een gepantserde 
voertuigopbouw. In de Nationale Sector worden de twee afdelingen 
105-mm houwitser door een afdeling M-114 vervangen. In de planpe-
riode zullen de munitievoorraden op het gewenste niveau worden 
gebracht. Voor de 155-mm houwitser zal onder meer ICM-munitie met 
een groot schootsbereik worden ingevoerd. In bondgenootschappelijk 
verband wordt deelgenomen aan de ontwikkeling van autonome pantser-
bestrijdende (APGM) munitie. 
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3.2.8. Gevechtssteun 
Mobiliteit is voor het Legerkorps van groot belang. Voor het 

overschrijden van kleine waterlopen worden korte tankbruggen, die met 
de bestaande brugleggers kunnen worden gelanceerd, aangeschaft, 
evenals andere hulpmiddelen. Voorts wordt nog een aanvullende 
bestelling gedaan van de Vaste Oeverbrug (MGB). Moderne mijnsys-
temen zullen ook op langere termijn de kern vormen van het hindernis-
systeem dat de vijandelijke mobiliteit beperkt. Daartoe moeten mijnen-
velden in korte tijd met een minimum aan personeel kunnen worden 
gelegd. Daarom worden zowel mechanisch te leggen mijnen, 
verstrooibare en verschietbare mijnen en nieuwe met de hand te leggen 
mijnen ingevoerd. 

3.2.9. Verbetering van de reactietijd 
Vele jaren al dringt de Navo aan op legering van een tweede parate 

brigade in de Bondsrepubliek Duitsland, in combinatie met een 
divisiestaf en andere noodzakelijk geachte maatregelen. Mede omdat de 
financiële consequenties van legering van een tweede brigade te groot 
zijn, besloot Nederland in 1982 een aantal kosten-effectieve maatregelen 
te nemen ter verkorting van de reactietijd van het Legerkorps als geheel. 
Een groot aantal daarvan is inmiddels verwezenlijkt. De tijd nodig voor 
mobilisatie en verplaatsing naar het operatiegebied is daardoor 
aanzienlijk bekort. In de komende planperiode worden de volgende 
aanvullende activiteiten voorzien: 

- het bekorten van de logistieke reactietijd door het voltooien van de 
Forward Storage Sites; 

- het bouwen van nog drie raccordementen voor de aangeschafte 
flatcars. 

Ter voltooiing van de maatregelen om de reactietijd te verbeteren, 
wordt overwogen een deel van de legerkorpsstaf in de Bondsrepubliek 
Duitsland te legeren. 

3.2.10. Paraat versus mobilisabel 
In vredestijd zijn de activiteiten van de Koninklijke landmacht vooral 

gericht op de voorbereidingen voor het verrichten van haar taken in 
oorlogstijd. Daartoe behoort ook het opleiden van voldoende personeel 
voor de mobilisabele eenheden. De parate eenheden leveren door hun 
aanwezigheid tevens een bijdrage aan de afschrikking en de crisisbe-
heersing. In de planperiode wordt grote aandacht gegeven aan de 
instandhouding van een zodanige parate sterkte, dat voldoende goed 
opgeleid personeel wordt geleverd voor de mobilisabele eenheden. Mede 
om deze reden wordt een aantal functies voor beroepsmilitairen (voorna-
meiijk chauffeursfuncties) omgezet in functies voor dienstplichtigen. De 
verhouding tussen de parate en de mobilisabele sterkte bij de 
manoeuvre-eenheden (pantserinfanterie" en tankeenheden) blijft 
onderwerp van zorg. 

3.2.11. Oefenen en opleiden 
Het systeem van legervorming vergt van de Koninklijke landmacht in 

vredestijd een grote inspanning op het gebied van opleidingen. Moderne 
onderwijsleermiddelen, waaronder simulatoren, bieden in toenemende 
mate de mogelijkheid het personeel goed op te leiden en de kennis en 
vaardigheid op het gewenste peil te houden. Simulatie blijft echter 
slechts een benadering van de werkelijkheid; training en oefening met 
het matrieel in het terrein en onder operationele omstandigheden blijft 
noodzakelijk. De simulator is een aanvullend en niet een vervangend 
middel voor de opleiding; hij maakt het mogelijk de schietopleiding te 
intensiveren en te verbeteren. De behoefte aan oefen- en schietterreinen 
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wordt er echter niet door verminderd. Hoogstens zal de intensiteit van 
het gebruik verminderen. Zonder het gebruik van simulatoren is het 
overigens niet mogelijk de opleidingsdoelen voor een aantal functies te 
verwezenlijken. In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de 
opleiding en oefening van het reservepersoneel. Er zijn meer oefeningen 
gehouden voor het kader van mobilisabele eenheden. Overwogen wordt 
in het begin van de planperiode, bij de formatie van RIM-(sub)eenheden, 
te beginnen met korte herhalingsoefeningen ter verbetering van de 
geoefendheid van dit deel van het mobilisabele bestand. 

Binnen het kader van het Structuurschema militaire terreinen zal een 
aantal compagniesoefenterreinen en eenheidsoefenterreinen worden 
ingericht. In de behoefte aan een compagniesoefenterrein voor eenheden 
in de Bondsrepubliek Duitsland en bataljonsoefenterreinen zal 
waarschijnlijk in de planperiode niet kunnen worden voorzien. Wel zullen 
worden aangelegd: de schietbanen Wezep, Gorsel, Crayelheide en 
Leusden, de handgranaatbaan te Oirschot en een 25 mm simulatiebaan. 
Nieuwe investeringen zullen worden gedaan voor het infanterie-
schietkamp (ISK). Het schietbaancomplex Witten wordt volledig gereno-
veerd en aangepast. Na de planologische voorbereiding in het begin van 
de planperiode, zal het schietterrein Kollumerwaard worden aangelegd. 
Omdat minder gebruik kan worden gemaakt van de Waalsdorpervlakte, 
zullen meer materieelbeproevingen in het Artillerieschietkamp in Olden-
broek worden gehouden. 

3.2.12. Overige infrastructuur 
De meeste bij de Koninklijke landmacht in gebruik zijnde gebouwen 

dateren uit de jaren vijftig of zijn ouder. Er bestaat dan ook een grote 
behoefte aan nieuwe infrastructuur. Ook zijn gebouwen nodig als gevolg 
van reorganisaties en de invoering van nieuw materieel. Aanzienlijke 
uitgaven zijn noodzakelijk om de bestaande gebouwen in bruikbare staat 
te houden. Nieuwbouw zal slechts beperkt in vervanging van het huidige 
bestand kunnen voorzien. Daarom is in de planperiode een groot aantal 
renovaties nodig. Bij nieuwbouw wordt gestreefd naar makkelijk in te 
delen gebouwen die voor meer doeleinden geschikt zijn. Dat leidt 
bovendien tot besparingen. 

4. Koninklijke luchtmacht 

Luchtoverwicht is voor het Warschaupact een noodzakelijke 
voorwaarde om in het geval van een gewapend conflict de strijd te land 
en ter zee in het eigen voordeel te kunnen beslissen. Het penetratiever-
mogen, het bereik en de mee te voeren wapenlast van de luchtstrijd-
krachten van het Warschaupact nemen gestaag toe. Zij kunnen met grote 
nauwkeurigheid en op geringe hoogte opereren. Weersomstandigheden 
en duisternis vormen steeds minder een beperking. Bovendien zullen de 
vliegtuigen op grote schaal gebruik maken van elektronische misleidings-
en storingsmaatregelen. De jachtvliegtuigen van de Koninklijke lucht-
macht zullen bij hun offensieve operaties worden geconfronteerd met 
meer en meer uiteenlopende luchtverdedigingsmiddelen. Voor een goede 
taakuitvoering moeten de wapensystemen van de Koninklijke luchtmacht 
in staat zijn en blijven de mogelijke tegenstander te weerstaan. 

4 .1 . De rol van de Koninklijke luchtmacht 

In vredestijd al staan de operationele eenheden van de Koninklijke 
luchtmacht onder operationeel bevel van de commandant van de gealli-
eerde luchtstrijdkrachten in Centraal-Europa (COMAAFCE). Hij is samen 
met de Navo-commandant van de grondstrijdkrachten in de Centrale 
Sector, verantwoordelijk voor het optreden van de verbonden wapens. 
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De geallieerde luchtstrijdkrachten, ook de Koninklijke luchtmacht, 
hebben hun mogelijke operatieterrein dus in het gehele gebied van de 
Centrale Sector. Daarnaast is Nederland ook verantwoordelijk voor het 
beveiligen van een gedeelte van het achtergebied van de Navo. Een van 
de belangrijkste aspecten daarbij is de bescherming tegen luchtaanvallen 
op de Nederlandse zee- en luchthavens, waarlangs in crisis- en 
oorlogstijd versterkingen moeten worden aangevoerd. 

Vooral bij het begin van een gewapend conflict, en zeker bij een 
verrassingsaanval, zijn parate, goed uitgeruste luchtstrijdkrachten van 
het grootste belang. Grond-lucht geleide wapens dragen door hun 
paraatheid en grote mobiliteit belangrijk bij aan de afschrikking. Jacht-
vliegtuigen zijn daarenboven als geen ander middel in staat snel, op de 
juiste plaats en in grote concentraties aanwezig te zijn. Mede door hun 
zichtbare paraatheid en geoefenheid leveren luchtstrijdkrachten een 
onmisbare bijdrage aan de Navo-strategie van oorlogsvoorkoming en 
crisisbeheersing. 

4.2. Huidige structuur 

De slagkracht van de Koninklijke luchtmacht bestaat uit jachtvlieg-
tuigen en grond-lucht geleide wapens. Voor beide zijn lange-termijnvisies 
ontwikkeld. De grote lijnen van de visie op de jachtvliegtuigen worden in 
deze memorie van toelichting geschetst. De kern van de lange-termijn-
visie op de grond-lucht geleide wapens is in de memorie van toelichting 
bij de begroting voor 1988 neergelegd. 

De eenheden van de Koninklijke luchtmacht zijn voornamelijk gegroe-
peerd in twee commando's. De depots en vrijwel alle opleidingseen-
heden zijn ondergebracht in het Commando logistiek en opleidingen. 
Onder het Commando tactische luchtstrijdkrachten vallen de opera-
tionele onderdelen. Die zijn voor het grootste deel ondergebracht op 
vliegbases en in groepen geleide wapens. Voor de operationele taken 
beschikt de Koninklijke luchtmacht nu over negen squadrons met elk 
achttien jachtvliegtuigen, acht squadrons grond-lucht geleide wapens 
Patriot en Hawk «Dual Air Defence» (Duad) die in de Bondsrepubliek 
Duitsland zijn gelegerd, negen luchtverdedigingseenheden met grond-
lucht geleide wapens of radargeleide kanonnen voor de luchtverdediging 
van de operationele onderdelen van de Koninklijke luchtmacht in 
Nederland, een meldings- en gevechtsleidingsstelsel met twee radarsys-
temen, een militair luchtverkeersleidingscentrum, een verbindings- en 
meteogroep en een luchtmachtverbindingsgroep. Ten behoeve van de 
Koninklijke landmacht heeft de Groep lichte vliegtuigen drie operationele 
en twee mobilisabele squadrons Alouette-lll dan wel Bölkow-105 C ter 
beschikking. Voorts beschikt de Koninklijke luchtmacht over een lucht-
transportsquadron, uitgerust met twaalf Fokkers F-27, en een opspo-
rings- en reddingseenheid, die is uitgerust met vier Alouette-lll heli-
kopters, alsmede twee Fokkers F-27 Maritime in het Caribisch gebied 
voor de Koninklijke marine. De middelen en infrastructuur ten behoeve 
van ondersteuning blijven afgestemd op de operationele taken en hoofd-
wapensystemen van de Koninklijke luchtmacht. 

4.3. Ontwikkelingen gedurende de planperiode 

De in het Defensieplan 1989-1998 gestelde prioriteiten hebben grote 
invloed op de toekomstige taak en structuur van de Koninklijke lucht-
macht. De structuur van de vliegende squadrons zal worden aangepast 
en van de vliegbasis Eindhoven zal minder gebruik worden gemaakt. Op 
termijn zal de tactische luchtverkenningstaak worden opgeheven. Het 
aantal additioneel aan te schaffen jachtvliegtuigen ter compensatie van 
tegenvallende vredesverliezen wordt verminderd. De kwalitatieve verbe-
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tering van het lucht-grond wapenpakket wordt vertraagd en het aantal 
nieuwe wapens wordt beperkt. De verwerving van apparatuur om ook bij 
duisternis offensieve operaties te kunnen uitvoeren, is tot het einde van 
de planperiode uitgesteld. De lucht-lucht bewapening van de F-16 
squadrons bereikt in de planperiode niet geheel het vereiste kwantita-
tieve peil. Voor de vervanging van de luchttransport" vliegtuigen en 
«Search and rescue» (SAR)-helikopters is aanmerkelijk minder geld 
gereserveerd dan aanvankelijk was voorzien. 

4.4. Jachtvliegtuigen en vliegbases 

Vanaf 1992 zal het gebruik in vredestijd van de vliegbasis Eindhoven 
door de Koninklijke luchtmacht sterk worden verminderd. De 162 opera-
tionele F-16's van de Koninklijke luchtmacht zullen vanaf januari 1992 
worden ingedeeld in acht in plaats van negen squadrons. De luchtverken-
ningsapparatuur van het 306 tactische luchtverkenningssquadron, die in 
1993 het einde van haar technische levensduur bereikt, zal niet worden 
vervangen. Vanaf januari 1993 zal de Koninklijke luchtmacht de verken-
ningstaak niet meer uitvoeren. De vliegtuigen van het desbetreffende 
squadron zullen dan worden ingezet voor zowel defensieve als offensieve 
luchtoperaties. 

Het lucht-lucht wapenpakket van de F-16 vliegtuigen zal pas aan het 
einde van de planperiode kwantitatief op ongeveer 95% van de Navo-
norm worden gebracht door beperking van het aantal radargeleide lucht-
luchtwapens. Om doeltreffend met radargeleide lucht-lucht wapens te 
kunnen opereren, zal de F-16 worden voorzien van apparatuur om in de 
lucht vijandelijke vliegtuigen te identificeren. 

Met het kwalitatief op peil brengen van de lucht-grond bewapening 
van de F-16 wordt in de tweede helft van de planperiode begonnen. Het 
infrarood geleide wapen Maverick wordt niet aangeschaft, evenmin als 
de voor zelfbescherming dienende «anti-radiation missiles». 

Toen de F-16 in dienst werd genomen, werd ervan uitgegaan dat het 
vliegtuig omstreeks het jaar 2000 zou worden vervangen. Nu wordt ervan 
uitgegaan dat de levensduur van de F-16 wordt verlengd tot 2010 a 
2020. Dit wordt in nauw overleg met de overige Europese F-16 
gebruikers en met de Verenigde Staten bestudeerd. 

4.5. Grond-lucht geleide wapens 

De plannen voor de luchtverdediging met grond-lucht geleide wapens, 
zoals verwoord in de memorie van toelichting bij de defensiebegroting 
1988, worden uitgevoerd. Het laatste Nike-squadron van de Koninklijke 
luchtmacht in de Bondsrepubliek Duitsland is inmiddels uitgefaseerd en 
de 12 Groep geleide wapens te Hesepe opgeheven. De invoering van de 
Patriots bij de 3 en 5 Groep geleide wapens verloopt volgens plan. Het 
eerste (Hawk)-squadron van de Groep geleide wapens Nederland zal 
waarschijnlijk in 1990 operationeel worden; het tijdstip is afhankelijk van 
een tijdige invoering van een geleide wapencomponent ter aanvulling van 
het bestaande luchtverdedigingssysteem voor de korte afstand van 
operationele onderdelen van de Koninklijke luchtmacht. De vier Patriot-
systemen voor die groep zullen vanaf 1991 in een tempo van één per 
jaar worden ingevoerd, aansluitend op de levering van het laatste Neder-
landse Patriot-systeem in de Bondsrepubliek. De vuurkracht van alle 
Patriot-eenheden zullen in de planperiode van vijf lanceerinrichtingen 
naar het door de Navo vereiste aantal van acht worden gebracht. In de 
plannen is geld gereserveerd om de Hawk op het vereiste operationele 
peil te houden dan wel te brengen. 
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De invoering van 100 draagbare grond-lucht geleide wapens van het 
type Stinger is voltooid. In de resterende behoefte zal samen met de 
beide andere krijgsmachtdelen worden voorzien door de in Europa te 
produceren Stinger Post aan te schaffen. 

4.6. Luchttransport 

Door herschikkingen in het Defensieplan is voor de vervanging van de 
F-27 minder geld beschikbaar dan aanvankelijk was voorzien, zodat moet 
worden afgezien van zware transportvliegtuigen met «air-refuelling» 
capaciteit. Er wordt een studie uitgevoerd naar de manier waarop de 
luchttransporttaak het beste kan worden uitgevoerd, mede gebruik 
makend van de daarvoor aanwezige capaciteit in de civiele sector. Voor 
de aanschaf van middelen voor luchttransport is voornamelijk in de 
tweede helft van de planperiode geld gereserveerd. 

4.7. Lichte vliegtuigen 

In verband met de voorgenomen invoering van bewapende helikopters 
en de uitfasering van de Alouette-lll zal de materiële en de personele 
samenstelling van de Groep lichte vliegtuigen sterk veranderen. Met de 
te verwachten investerings- en exploitatiekosten is in het Defensieplan 
rekening gehouden. 

4.8. Commando- en communicatiesystemen 

De vervanging van het nationale Ascon-verbindingssysteem in samen-
werking met de Koninklijke marine en de Koninklijke landmacht, alsmede 
van locale verbindingssystemen, is in voorbereiding. In 1987 is besloten 
tot vervanging van het luchtverkeersbeveiligingssysteem voor het 
«Military Air Traffic Control Centre» (MILATCC). Alle voorzieningen en 
plannen voor commandovoerings-, informatie- en verbindingssystemen 
worden zoveel mogelijk afgestemd op de Navo-plannen in het verband 
van «Air command and controlesystemen (ACCS). 

4.9. Infrastructuur 

Door het INF-akkoord is de infrastructuur op de vliegbasis Woens-
drecht niet meer nodig voor de plaatsing van kruisvluchtwapens. In 
overleg met de Navo en de Verenigde Staten wordt bezien welke 
bestemming daaraan kan worden gegeven. 

Het voornemen bestaat in de eerste helft van de planperiode te 
beginnen met de bouw van nog een aantal vliegtuigshelters. Die zijn op 
grond van Navo-normen nodig om alle jachtvliegtuigen op de grond goed 
te beschermen. 

De voorziene verbeteringen van het werk- en leefklimaat verlopen 
volgens plan. Het daarvoor al eerder bestemde geld blijft in de plannen 
gereserveerd. 

4.10. Oefening en opleiding 

Tegenvallende resultaten van de voortgezette vliegopleidingen in de 
Verenigde Staten noopten tot aanpassing van de vliegopleidingen. Om 
inhoud en niveau van de vooropleiding beter af te stemmen op de voort-
gezette opleidingen, zal de vooropleiding in de toekomst op de vliegbasis 
Woensdrecht worden gegeven. 
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In het plan 1989-1998 wordt het jaarlijkse aantal vlieguren voor jacht-
vliegers gehandhaafd op de minimum Navo-norm van 180 uur. Een deel 
van de laagvliegtrainingen wordt inmiddels in Canada (Goose Bay) 
gehouden. Dat blijkt te voldoen. De geluidsoverlast door vliegtuigen van 
de Koninklijke luchtmacht is daarmee in het bijzonder in de Bondsrepu-
bliek Duitsland duidelijk afgenomen. Het luchttransport naar Goose Bay 
wordt verzorgd met gecharterde vliegtuigen. 

5. Koninklijke marechaussee 

De bij Koninklijk besluit opgedragen taken vormen het uitgangspunt van 
het plan voor de Koninklijke marechaussee. Een voorstel tot wijziging van 
de Politiewet 1957 beoogt die taken in de Politiewet vast te leggen. Het 
plan sluit aan bij ontwikkelingen die de met de taakuitvoering samenhan-
gende werklast beïnvloeden. Hierbij gaat het onder meer om: 

- veranderingen in de grensbewaking als gevolg van het heroverwe-
gingsonderzoek Uitvoering Vreemdelingenwetgeving van 1985 en het 
«Akkoord van Schengen»; 

- de toenemende aandacht voor misdaadpreventie en hulp aan slacht-
offers, en voor de bepalingen van de milieuwetgeving; 

- de herziening van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht. 

De personeelsexploitatie drukt een duidelijk stempel op het uitgaven-
patroon van de Koninklijke marechaussee. In de gehele planperiode eist 
die bijna 82% op van het voor de Koninklijke marechaussee beschikbare 
budget. De materieelexploitatie vergt 8%. Er blijft zo 10% voor investe-
ringen in materieel en onroerend goed beschikbaar. 

5.1. Het KMAR- '90 project 

Om de Koninklijke marechaussee ook in de komende jaren in staat te 
stellen de haar opgedragen taken goed uit te voeren zijn ingrijpende 
aanpassingen in haar organisatie voorzien. De belangrijkste zijn: 

- reorganisatie van de centrale staf, waarin beleidsvoorbereiding en 
beheer zijn gescheiden van de operationele commandovoering; 

- opheffing van het niveau van de Divisiestaf op grond van overwe-
gingen van doelmatigheid en doeltreffendheid; 

- betere uitvoering van de militaire politiedienst door kwalitatieve en 
kwantitatieve versterking van de districtsstaven, en verbetering van de 
mogelijkheden op dit niveau zelfstandig een aantal ondersteunende 
diensten uit te voeren; 

- de invoering van centrum- en gecombineerde brigades, en de 
opheffing van een aantal kleine brigades om de militaire politiedienst 
beter te verrichten. 

Een nevendoelstelling van de reorganisatie is meer evenwicht te 
brengen in de laatste jaren toegenomen werklast bij de brigades. 
Daardoor kan de extra beslaglegging worden teruggedrongen. Over de 
organisatie en taken van de Koninklijke marechaussee zal de Staten-
Generaal zeer binnenkort een notitie worden aangeboden. 

5.2. Grensbewaking 

De uitvoering van de heroverweging Uitvoering Vreemdelingen-
wetgeving (grensbewaking) zal in 1989 worden afgerond. Ons land is 
samen met België, Luxemburg, Frankrijk en de Bondsrepubliek Duitsland 
partij bij het «Akkoord van Schengen». Hierbij zijn de landen overeenge-
komen vanaf 1990 de persoonscontrole aan hun onderlinge grenzen 
(binnengrenzen) te laten vervallen. 
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Over de compenserende maatregelen, nodig om de negatieve 
gevolgen van het wegvallen van de personencontrole aan de Oostgrens 
zo veel mogelijk op te vangen en de rol van de Koninklijke marechaussee 
hierbij, wordt de Tweede Kamer in een afzonderlijke brief van de 
ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie ingelicht. 

6. Gedurende de kabinetsperiode niet tot verplichtingen 
leidende projecten 

Om een volgend kabinet niet te binden, zullen in deze kabinetsperiode 
voor een aantal projecten die in het plan zijn opgenomen geen financiële 
verplichtingen worden aangegaan. 

Voor de Koninklijke marine gaat het om de vervanging van de twee 
onderzeeboten van de Zwaardvisklasse en de modernisering van de Lynx-
helikopter. 

Voor de Koninklijke landmacht gaat het om de verbetering van de 
gevechtswaarde van de YPR, de vervanging van de M-113, de aanschaf 
van een deel van de mijnsystemen, een deel van de behoefte aan 
commandovoering", communicatie- en gevechtsinlichtingensystemen, de 
EOV-fase 4, de verwerving van transporthelikopters, een deel van de 
bergings- en afvoercapaciteit en grondverzetcapaciteit, een aantal 
simulatoren voor de schietopleiding, een mijndoorbraaksysteem en 
projecten op het gebied van automatisering. 

Voor de Koninklijke luchtmacht gaat het om het op de Navo-norm 
brengen van de vuurkracht van Patriotsystemen in Nederland en om een 
deel van de behoefte aan radargeleide lucht-lucht wapens. 

Bovendien mogen de drie krijgsmachtdelen geen financiële verplich-
tingen aangaan voor de opbouw van de voorraden munitie voor het deel 
dat ligt boven 80% van de Navo-norm ten aanzien van kwantiteit. Naar 
rato geldt hetzelfde voor Navo-normen op het gebied van kwaliteit en 
diversiteit binnen het wapenpakket. 
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7. Meerjarencijfers Defensieplan 1989-1998 

Hieronder volgt een overzicht van de meerjarencijfers per beleids-
terrein gedurende de planperiode. Voorts wordt een procentuele verge-
lijking gemaakt tussen de verschillende uitgavencategorieën in het defen-
sieplan 1987-1996 en het plan 1989-1998. 

Koninklijke marine 

Meerjarencijfers Defensieplan 1989-1998 (geactualiseerd naar maandstaat mei) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Exploitatiekosten: 
bezoldiging mil. pers 
bezoldiging burg. pers 
overige pers. uitgaven 

878,3 874,2 879,4 884,3 887,4 890,3 891,4 891,7 891,5 891,5 
324,2 314,8 314,8 314,9 314,1 313,3 312,5 311,7 310,9 310,1 
133,2 132,9 132,1 132,5 133,8 134,1 133,9 134,2 134,9 135,7 

Personele exploitatie 
Materiële exploitatie 

1335,7 1321,9 1326,3 1331,7 1335,3 1337,7 1337,8 1337,6 1337,3 1337,4 
360,2 364,3 394,3 394,3 394,3 396,4 419,3 441,3 447,3 447,3 

Totaal exploitatie 1 695,9 1 686,2 1 720,6 1 726,0 1 729,6 1 734,1 1 757,1 1 778,9 1 784,6 1 784.6 

Investeringskosten: 
Infrastructuur 
Groot materieel 

60,0 74,0 65,0 59,0 
1007,0 907,0 1040,5 1164,1 

64,0 
1 169,9 

83,0 
1 111,3 

81,0 
999,0 

99,0 89,0 92,0 
967,6 1 106,3 1 239,4 

Totaal investeringen 1 067,0 981,0 1 105,5 1 223,1 1 233,9 1 194,3 1 080,0 1 066,6 1 195,3 1 331,4 

Budget defensieplan 2 762,9 2 667,2 2 826,1 2 949,1 2 963,5 2 928,4 2 837,1 2 845,5 2 979,9 3 116,0 

Vergelijk defensieplan 1987-1996 en 1989-1998 

Def. ph 
prijspe 

an 87-96 
il 1986 

Def. plan 89-98 
prijspeil 1988 

Budget in planperiode 
waarvan ten behoeve van: 
bezoldiging mil. personeel 
bezoldiging burg. personeel 
overige personele kosten 

29 753 min 

29% 
11% 
4% 

28 876 min 

3 1 % 
11% 
4% 

Personele exploitatie 
Materiële exploitatie 

44% 
14% 

46% 
14% 

Totale exploitatie 

Infrastructuur 
Groot materieel 

58% 

3% 
39% 

60% 

3% 
37% 

Totaal investeringen 42% 40% 
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Koninklijke landmacht 

Meerjarencijfers Defensieplan 1989-1998 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Exploitatiekosten: 
bezoldiging mil. pers 
bezoldiging burg. pers 
overige pers. uitgaven 

Totaal exploitatie 

2 033,5 2 025,5 
622,9 592,2 
430,1 445,2 

2 027,5 2 035,2 2 047,0 2 060,3 2 066,9 2 072,0 2 073,5 2 073,5 
583,9 583,9 583,8 583,5 583,2 583,0 583,0 583,0 
430,0 502,3 518,1 536,4 579,9 549,2 524,1 510,2 

Personele exploitatie 
Materiële exploitatie 

3 086,5 
1 011,9 

3 062,9 
1 082,0 

3 041,4 
1 136,6 

3 121,4 
1 189,2 

3 148,9 
1 180,9 

3 180,2 
1 177,9 

3 230,0 
1 160,3 

3 204,2 
1 142,8 

3 180,6 
1 198,2 

3 166,7 
1 185,3 

4098,4 4144,9 4178,0 4310,6 4 329,8 4 358,1 4 390,3 4347,0 4 378,8 4 352,0 

Investeringskosten: 
Infrastructuur 234,0 234,4 
Groot materieel 1 218,1 1 361,4 

245,0 255,0 224,0 251,0 252,0 278,0 278,0 265,0 
1326,6 1454,3 1613,7 1605,5 1777,1 2 025,8 2 129,8 2 151,9 

Totaal investeringen 1 452,1 1 595,8 1 571,6 1 709,3 1 837,7 1 856,5 2 029,1 2 303,8 2 407,8 2416,9 

Budget defensieplan 5 550,5 5 740,7 5 749,6 6019,9 6 167,5 6 214,6 6 419,4 6 650,8 6 786,6 6 768,9 

Vergelijk defensieplan 1987-1996 en 1989-1998 

Def. plan 87-96 
prijspeil 1986 

Def. plan 89-98 
prijspeil 1988 

Budget in planperiode 
waarvan ten behoeve van: 
bezoldiging mil. personeel 
bezoldiging burg. personeel 
overige personele kosten 

60 470 m 

33% 
11% 
8% 

In 62 069 min 

33% 
9% 
8% 

Personele exploitatie 
Materiële exploitatie 

52% 
15% 

50% 
19% 

Totale exploitatie 

Infrastructuur 
Groot materieel 

67% 

4% 
29% 

69% 

4% 
27% 

Totaal investeringen 33% 31% 
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Koninklijke luchtmacht 

Meerjarencijfers Defensieplan 1989-1998 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Exploitatiekosten: 
bezoldiging mil. pers 
bezoldiging burg. pers 
overige pers. uitgaven 

839,0 837,2 
135.7 126,0 
224,6 185,0 

836,2 846,2 
126,0 127,0 
180,0 186,0 

857,2 864,2 867,2 867,2 867,2 867,2 
127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 
186,0 193,0 191,0 193,0 193,0 193,0 

Personele exploitatie 
Materiële exploitatie 

1 199,3 1 148,2 
548,9 542,9 

1 142,2 1 159,2 
555,6 561,9 

1 170,2 
567,5 

1 184,2 
581,5 

1 185,2 
591,5 

1 187,2 
587,5 

1 187,2 
577,5 

1 187,2 
577,5 

Totaal exploitatie 1748,2 1691,1 1697,8 1721,1 1737,7 1765,7 1776,7 1744,7 1764,7 1764,7 

Investeringskosten: 
Infrastructuur 135,0 106,5 98,5 
Groot materieel 962,3 952,8 973,8 

66,2 117,8 66,3 86,7 73,9 95,0 75,0 
826,8 797,1 1038,1 1137,4 1160,3 1128,4 1301,0 

Totaal investeringen 1 097,3 1 059,3 1 072,3 893,0 914,9 1 104,4 1 224,1 1 234,2 1 223,4 1 376,0 

Budget defensieplan 2 845,5 2 750,4 2 770,1 2 614,1 2 652,6 2 870,1 3 000,8 3 008.9 2 988,1 3 140,7 

Vergelijk defensieplan 1987—1996 en 1989-1998 

Def. plan 87-96 
prijspeil 1986 

Def. plan 89-98 
prijspeil 1988 

Budget in planperiode 
waarvan ten behoeve van: 
bezoldiging mil. personeel 
bezoldiging burg. personeel 
overige personele kosten 

30 113 min 

26% 
5% 
7% 

28 641 min 

30% 
4% 
7% 

Personele exploitatie 
Materiële exploitatie 

38% 
16% 

4 1 % 
20% 

Totale exploitatie 

Infrastructuur 
Groot materieel 

54% 

3% 
43% 

6 1 % 

3% 
36% 

Totaal investeringen 46% 39% 
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Koninklijke marechaussee 

Meerjarencijfers Defensieplan 1989-1998 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Exploitatiekosten: 
bezoldiging mil. pers 186,7 183,6 189,7 194,6 198,6 197,6 196,6 196,6 196,6 196,6 
bezoldiging burg. pers 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 
overige pers. uitgaven 20,9 20,2 20,2 20,3 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 

Personele exploitatie 213,2 209,4 215,5 220,5 224,4 223,4 222,4 222,4 222,4 222,4 
Materiële exploitatie 22,1 22,0 22,0 22,1 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

Totaal exploitatie 235,3 231,4 237,5 242,6 246,4 245,4 244,4 244,4 244,4 244,4 

Investeringskosten: 
Infrastructuur 10,8 12,5 9,6 16,9 25,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 
Groot materieel 9,2 9,8 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Totaal investeringen 20,0 22,3 18,6 25,9 34,9 30,9 31,9 31,9 31,9 31,9 

Budget defensieplan 255.3 253,7 256,1 268,5 281,3 276,3 276,3 276,3 276,3 276,3 

Vergelijk defensieplan 1987-1996 en 1989-1998 

Def. plan 87-96 Def. plan 89-98 
prijspeil 1986 prijspeil 1988 

Budget in planperiode 2 639 min 2 696 min 
waarvan ten behoeve van: 
bezoldiging mil. personeel 72% 72% 
bezoldiging burg. personeel 3% 2% 
overige personele kosten 8% 8% 

Personele exploitatie 83% 82% 
Materiële exploitatie 8% 8% 

Totale exploitatie 9 1 % 90% 

Infrastructuur en 
groot materieel Q% I Q % 

Totaal investeringen 9% 10% 
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Algemeen (voorheen Ministerie) 

Meerjarencijfers Defensieplan 1989-1998 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Exploitatiekosten: 
bezoldiging mil. pers 
bezoldiging burg. pers 
overige pers. uitgaven 

68,2 
240,1 

29,4 

65,0 
242,1 

30,4 

64,5 
237,8 

29,0 

64,5 
229,3 

29,0 

64,5 
230,5 

29,0 

64,5 
230,5 

29,0 

64,5 
230,5 

29,0 

64,5 
230,5 

29,0 

64,5 
230,5 

29,0 

64,5 
230,5 

29,0 

Personele exploitatie 
Materiële exploitatie 
subs., bijdr., vergoed. 
Wetenschapsbijdrage 
Bijdrage SHAPE/Navo 

337,7 
181,0 
39,3 

131,3 
51,4 

337,5 
162,4 
38,5 

133,4 
54,8 

331,3 
164,3 
38,5 

135,8 
56,8 

322,8 
160,7 
38,8 

138,2 
58,9 

324,0 
163,8 
38,8 

139,1 
61,1 

324,0 
193,4 
38,9 

140,1 
63,5 

324,0 
195,2 
39,0 

141,1 
66,0 

324,0 
197,0 
39,0 

142,0 
68,7 

324,0 
200,1 

39,1 
142,5 

71,5 

324,0 
200,9 

39,1 
143,5 

74,5 

Totaal exploitatie 

Investeringen: 
Nat. infrastructuur 
Navo infrastructuur 
Groot materieel 

740,7 

16,4 
296,5 

33,4 

726,6 

22,8 
285,8 

54,0 

726,7 

26,2 
305,4 

56,6 

719,4 

14,2 
316,4 

56,0 

726,8 

15,2 
305,9 

56,4 

759,9 

5,2 
323,5 

27,6 

765,3 

1,2 
338,5 

26,9 

770,7 

1,2 
351,3 

26,9 

777,2 

3,7 
363,3 

26,9 

782,0 

3,7 
364,4 

26,9 

Totaal investeringen 

Diversen: 
Opbrengsten domeinen 
Zonering/milieuhef/OGB 

346,3 

0,0 
59,0 

362,6 

24,0 
59,0 

388,2 

24,0 
59,0 

386,6 

24,0 
59,0 

377,5 

24,0 
59,0 

356,3 

24,0 
59,0 

366,6 

24,0 
59,0 

379,4 

24,0 
59,0 

393,9 

24,0 
59,0 

395,0 

24,0 
59,0 

Totaal diversen 

Budget Defensieplan 

59,0 

1 146,0 

83,0 

1 172,2 

83,0 

1 197,9 

83,0 

1 189,0 

83,0 

1 187,3 

83,0 

1 199,2 

83,0 

1 214,9 

83,0 

1 233,1 

83,0 

1 254,1 

83,0 

1 260,0 

Vergelijking defensieplan 1987-1996 en 1989-1998 

Def. plan 87-96 
prijspeil 1986 

Def. plan 89-98 
prijspeil 1988 

Budget* in planperiode 9 990 min 11 248 min 
waarvan ten behoeve van: 
Personele exploitatie 36% 29% 
Materiële exploitatie 14% 16% 
subsidies, bijdragen, vergoedingen 4% 3% 
wetenschapsbijdrage 12% 12% 
bijdrage SHAPE/Navo-instellingen 6% 6% 

Totale exploitatie 72% 66% 
nationale infra/groot materieel 1% 5% 
internationale infra 27% 29% 

Totaal investeringen 28% 34% 

") Van het budget van het beleidsterrein Algemeen zijn, terwille van de 
vergelijking met het plan 87-96 niet meegenomen de posten P&W, reser-
vering Domeinen en onroerend goed-belasting/zonering/milieuheffing. 
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8. Investeringsoverzicht materieelprojecten plan 1989-1998 
(in miljoenen guldens) 

Koninklijke marine 1989-1993 1994-1998 Totaal 

Groep escorteschepen 

M-fregatten 1 762 134 1 896 
TACTAS M-fregatten 92 8 100 
Walreserve M-fregatten 104 53 157 
NFR 90 (vervanging GW's) 36 1 005 1 041 
Vervanging S-fregatten 85 85 
Cup Kortenaer 62 64 126 
Vervanging Zuiderkruis 51 51 
Vervanging Poolster 200 60 260 
Stamol 118 118 
Goalkeeper 133 133 
SHF-SATCOM 87 31 118 
NAAWS 81 82 163 
Overige projecten 49 15 64 

Onderzeedienst 

Walrus I 74 74 
Walrus II 276 276 
Walreserve Walrus I en II 39 3 42 
Vervanger Zwaardvisklasse 197 403 600 
Overige projecten 13 43 56 

Mi/nendienst 

M6V Alkmaarklasse 37 37 
Walreserve MBV Alkmaarklasse 2 2 
Vervanging Dokkumklasse 389 527 916 
Cup Alkmaarklasse 15 15 
Overige projecten 23 23 

Maritieme patrouille vliegtuigen 

Orions 1 1 
Cup Orions 10 80 90 
Sirius 14 14 
Overige projecten 7 7 

Korps mariniers 

Amfibisch liftschip 50 132 182 
Overige projecten 51 15 66 

Projecten algemeen 

Munitie 447 1359 1806 
NH 90 174 441 615 
Geïntegreerd verbindingsproject 84 102 186 
Mod. zenders/ontvangers 20 13 33 
Investeringen marinebedrijven 51 49 100 
Rijkswerf 212 212 
Bestuurlijke informatiesystemen 70 102 172 
Overige projecten 347 528 875 

Totaal groot materieel 5 289 5 423 10712 

Koninklijke landmacht 

Logistiek 

Lichte vrachtauto's 117 138 315 
Bedrijfsbenodigde uitgaven 210 537 747 
Berging en Afvoer capaciteit 53 72 125 
Transport helikopter 50 550 600 
Vrachtauto 40Kn 515 96 611 
Takelauto 175 15 190 
Overige projecten 498 125 623 

Commandovoering 

Vervanging Straalzender 213 213 
Vervanging netradio's FM 3600 14 395 409 
Vervanging radio-telex EZB 74 108 182 
Zodiac fase V 12 124 136 
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Koninklijke landmacht 1989-1993 1994-1998 Totaal 

RPV doelopsporing middelbare 106 106 
afstand 
Orones doelopsporing lange afstand 125 125 
Defensieverbindingsstelsel 36 86 122 
Automatisering 36 104 140 
Zodiac 109 109 
Verbetering C3 35 235 270 
Overige projecten 494 454 948 

Elektronische oorlogsvoering 

EOV fase 1 305 20 325 
EOV fase II 34 106 140 
EOV fase IV 82 82 
Overige projecten 1 1 

Nucleaire, biologische en chemische 
oorlogsvoering 

Acal 
Overige projecten 

34 
78 17 

34 
95 

Luchtverdediging 

Waarschuwings- en 
gevechtsleidingssysteem 55 
Verbetering 35 mm PRTL 98 
Stinger Platform 35 
Stinger Post 147 
Kanoncomponent 236 
Overige projecten 15 

Manoeuvre 

Vervanging M113-verkenning 112 
Gevechtswaarde verbetering YPR 4 
Bewapende helikopter fase I 505 
Bewapende helikopter fase II 
Vervanging .50 Mitr (incl. Munitie) 
Vervanging FAL + UZI (incl. Munitie) 
Vervanging Mag (incl. Munitie) 
Warmtebeeld LEO I-V 192 
Gev. waardeverbetering LEO 1-V 162 
Gev. waardeverbetering LEO II 15 
Anti-tankwapen MB 36 
Warmtebeeld YPR 136 
Tankvervanging Leo I-V 67 
Vervanging YP 408 218 
Schietvoorraad 130 
Overige projecten 118 

Vuursteun 

Artillerie munitie 522 
Artillerie opsporingsradar 8 
VUIST I 89 
Smart munitions artillerie 28 
Waarnemingsopbouw 5 
MLRS 249 
Perba 100 
Overige projecten 65 

Gevechtssteun 

Verschietbare/verstrooibare mijnen 135 
Verschietbare Mijnen MLRS 
Mijnendoorbraaksysteem 25 
Grondverzetcapaciteit 20 
Manueel mijnensysteem 75 
Vervanging bouwmachines 61 
Mechanisch mijnensysteem 104 
Overige projecten 166 

Totaal groot materieel 6 974 

Koninklijke luchtmacht 

Jachtvliegtuigen 

F-16 vliegtuigen 1 730 

135 
290 
106 
66 

234 
315 
360 
793 
137 
215 
118 
248 
91 
190 
588 

121 

548 
149 
84 

418 
179 

37 

248 
51 
90 
100 
4 

172 

9 690 

848 

190 
388 
141 
213 
236 
16 

346 
319 
865 
793 
137 
215 
118 
440 
253 
205 
624 
136 
67 
218 
130 
239 

1065 
157 
173 
446 
184 
249 
100 
102 

383 
51 
115 
120 
79 
61 
104 
338 

16664 

2 578 
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Koninklijke luchtmacht 1989-1993 1994-1998 Totaal 

Compensatie vredesattritie 
MLU/Vervanging F-16 

270 
580 

270 
580 

Luchttransport 101 690 791 

Vliegtuigbewapening 

Lucht grond bewapening 
lucht lucht bewapening 

32 
233 

543 
896 

575 
1 129 

Hawk wapensysteem 

Reservering MSAM 
OCU Hawk 
Overige 

114 
135 

250 
292 

6 

250 
406 
141 

Patriot wapensysteem 

Patriot vervolgbestelltng 
NAVO Norm Vuurkracht NL 
Patriot initiële bestelling 
PIP 

328 
75 
96 
42 

666 
250 

36 

994 
325 

96 
78 

Shorad wapensysteem 

Manpad 
Missilecomponent Flycatcher 
Overige 

74 
285 

86 

52 

4 

126 
285 

90 

Command- en control stelsels 125 109 234 

Communicatiesystemen 263 116 379 

EO V-apparatuur 228 21 249 

Wegtransport 129 178 307 

Ondersteunende systemen 74 63 137 

Overige projecten 93 165 258 

Totaal groot materieel 4 5 1 3 5 765 10 278 
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9. Vergelijking tussen de Defensienota 1984 en de plannen 
1987-1996 en 1989-1998 

Koninklijke marine 

Project Plan 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Opmerkingen 

OZB Walrusklasse 
1 e serie 

OZB Walrusklasse 
2e serie 

LVO Zwaardvisklasse 

Vervangers 
Zwaardvisklasse OZBT 

M-fregatten 

Vervanging 
GW-fregatten 

Vervanging S-fregatten 

Cup-Kortenaer 

Vervangers 
Dokkum klasse 

Vervanging Poolster 

DN 
8 7-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
87-98 

DN 
87-96 
89-98 

89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

Vervanging Zuiderkruis 89-98 

DN 
87-96 
89-98 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Indienststelling was in DN 86 
x x x x x x x x x x x x en 87, is nu 90 en 91 

1e schip in dienst in 92 en 2e 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x schip in dienst in 93. Was DN 

91 resp. 92 

LVO was in DN voorzien voor 
x x x x x x x x x x x 87-88; is nu geworden 

88-90 

Was in DN 2 onderzeeboten, 
x x x x x x x x x x x in dienst 95 en 96. In plan 

' -96 was project t.o.v. DN 
i jaar vertraagd. In plan 
89-98 project weer op 
schema 

DN, in dienst 1e fregat in 
1988, 2e begin 1989, 3e 
eind 1989,4e in 1990, 5e 
t /m 8e vanaf 1990 met 
interval van 7,5 maand. In 
plan 89-98 is schema MF 1 
en 2 in 1992 beperkt en in 
1996 volledig; MF 3 beperkt 
in 1993 en volledig in 1995; 
M F 4 beperkt in 1993 en 
volledig in 1994; MF 5, 6 en 
7 in 1994; MF8 in 1995 

Eventueel NFR 90. In plan 
x x x x 89-98 aanloopbedragen in 

de jaren t/m 94 i.v.m. 
deelname NFR-90 project 

Aanloopbedragen 

CUP DN betrof 10 fregatten 
x x x x x x x x x x x x in 90-96. CUP plan 87-96 

betrof 8 fregatten. De 
aanvang was t.o.v. DN 2 jaar 
vertraagd. CUP in plan 89-98 
betreft 6 fregatten, is per 
schip in omvang 
teruggebracht en vindt plaats 
in periode 92-95 

Was in DN klassieke 
mijnenveger en/of ERMISS 
(Explosion Resistant Multi 
Influence Sweepsystem). Is 
nu klassieke mijnenveger (10 
stuks). Indienststelling in 
DN/plan 87-96 voorzien 
m.i.v. 1993 onder 
gelijktijdige uitfasering van 
Dokkum's. Indienststelling in 
plan 89-98 in 1994e.v. 

In DN indienststelling na 
planperiode 

In DN indienststelling 
voorzien in 1996. In plan 
87-96 en plan 89-98 
vervroegd naar 1994. Raming 
DN 150 MG Raming plan 
87-96 en plan 89-98 260 
MG (incl. Goalkeeper) 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x 
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Project Plan 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Opmerkingen 

Amphibisch liftschip 

Lynx helikopters 

Maritieme Warfare 
helikopters/NH 90 

CUP Trompklasse 

Goalkeeper 

Tactas 

DN p.m 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

DN 
87-96 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

In DN stond 3e BOZ schip 
met mariniers p.m. (voor 150 
MG). Bezien zou worden of 
dit aan einde planperiode 
kon worden gerealiseerd. 
Sedert plan 87-96 is 
amphibisch liftschip 
opgebracht, inclusief 2 
goalkeepers (180 MG) 
Was in DN Medium range 
sonar voor 8 lynx C. Was in 
plan 87-96 up-rate A naar 
B/C standaard en 
gebruiksduur alle lynx 
helikopter verlengen tot jaar 
2000. Is in plan 89-98 
standaardisatie Lynx en 
verwerving 7 sonarinstallaties 

In DN 8 OB heli's, infaserend 
vanaf 1989. Project in plan 
87-96 4 jaar later dan in DN. 
Reden: vermoedelijke 
realisatiedatum NH 90, die 
mogelijke kandidaat was. 
Project betreft in plan 89-98 
24 NH 90 helikopters (incl. 
vervangen Lynx) 

Was in DN CUP voor beide 
GW's. In plan 87-96 CUP 
voor 1 GW en LVO voor 
andere GW. CUP was 
aanpassing SEWACO, 
platform en antenneplan, 
LVO was hoofdzakelijk 
radarvernieuwing. Project is 
in plan 89-98 geschrapt. 

Betreft verwerving van 23 
stuks. Aflevering systemen 
tussen 1986 en 1992 

8 stuks t.b.v. M-fregatten 
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Koninklijke landmacht 

Project Plan 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Opmerkingen 

Transporthelikopters DN 
87-96 
89-98 

Zware wielvoertuigen DN 
50 KN - 200 KN wordt: 
Takelvoertuigen 87-96 
deelproject zware 89-98 
wielvoertuigen 

Middelzware DN 
wielvoertuigen VTGN 
1 0 K N - 5 0 K N 

deelproject 
Restbehoefte VAL) 40 87-96 
KN 89-98 

Niet opgenomen in plan 

x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x 

in realisatie 

in realisatie 

Lichte wielvoertuig < 10 DN 
KN wordt, VAU 5/7, 
5/1 5 KN serie 87-96 

89-98 

Vervanging Bolkov 105 DN 
C 87-96 

89-98 

Vervanging straalzender DN 
87-96 
89-98 

Vervanging netradio FM DN 
3600 87-96 

89-98 

Vervanging EZB (telex) DN 
87-96 
89-98 

Zodiac fase (4 + 5) (LK DN 
VBDstelsel) 87-96 

89-98 

Onbemand DN 
penetrerende dragers 87-96 
middelbare afstand 
wordt: 

Onbemand 89-98 
penetrerende drager 
middelbare afstand 

RPV (doelopsporing) en DN 
onbemand 87-96 
penetrerende drager 89-98 
middelbare afstand 
(gevechts-inl-drone) 

Onbemand DN 
penetrerende dragers 87-96 
lange afstand 89-98 

Niet penetrerende DN 
drager 87-96 

89-98 

Defensie VBDstelsel DN 
87-96 
89-98 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Niet opgenomen in plan 

Niet opgenomen in plan 

Niet opgenomen in plan 

X X X X X 

X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X 

x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x 

Technische levensduur kan 
worden verlengd 

Projectomvang met 50% 
gereduceerd (alleen t.b.v. 
MLRS). Zie ook OPD lange 
afstand hierna 

x x x x x x x x X X X X X X 

X X X X X 

X X X X X X 

Niet opgenomen in plan 
idem 

project, NAFIN 
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Project Plan 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Opmerkingen 

ESM/ECM DN 
communicatie LK en 
DIV wordt: 
EOV basiscapaciteit 87-96 
Deelproject 89-98 
wordt: 
EOV fase 1 87-96 

89-98 

Uitbreiding ESM/ECM, DN 
ILK en DIV. wordt: 

EOV fase 2 87-96 
89-98 

EOV fase 4 ON 

Vervanging gasmasker 

Waarschuwing en 
gevechtsleidings-
systeem ILK 
WGL fase 1 

Verbetering 35 mm 
PRTL 

87-96 
89-95 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 

89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 

87-96 
89-98 

87-96 
89-98 

DN 

Luchtverdediging fase 2 
Deelprojecten: 
Stinger post wapens 

Stinger platforms 

Optimalisatie 
luchtverdedigings 
systeem deelproject 
wordt: 
Kanoncomponent fase 87-96 
2 89-98 

Waarschuwings DN 
draagbaar 
luchtverdedigings-
systeem wordt: 
WGL (zie hiervoor) 

Bergingstanks 

Vervanging M l 13 C&R 

Midlife conversion YPR 
(US) wordt: 

GEVW verbetering YPR 

Observatie heli en 
anti-tankheli wordt: 
Bewapende heli 

Anti-tankwapens M.B. 
dracht 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 

89-98 

DN 

87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

x x x x x x x x x x 
Zie 2) 

x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x 

X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Niet separaat opgenomen in plan 
x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x 

X X X X X X X X X X X X X 

Niet opgenomen in plan 
idem 

Niet opgenomen in deelplan 

x x x x x x x x x x 

Opsporen radar. 
Projectomgang tot 50% 
teruggebracht 

Opgenomen in 
exploitatiebudget 

Projectomvang gereduceerd 
t.b.v. verb. PRTL 

De geraamde projectkosten 
zijn van ca. MG 150 tot ca. 
MG 400 verhoogd 

in realisatie 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Verwerving in 2 fasen 

x x x x x x x x x x 
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Vervangen .50 mitr 
exclusief munitie wordt: 
Vervanging .50 mitr 
(incl. mun) 

Vervangen FAL-UZI 
(incl. mun) 

Waarnemingsopbouw 

Vervanging MAG 
exclusief munitie wordt: 
Vervanging MAG 
inclusief munitie 

Warmtebeeld LEO 
I-V 

Verbetering LEO 
I-V 

Verbetering LEO 2 

Artillerie 
opsporingsradar 

MLRS (incl. mun) 
wordt: 
MLRS deelproject 

Vuursteun infosysteem 
fase I en II 

Verbetering M109 
A2/A3 bestand wordt: 
M109 verbetering 

Smart munitions 

Perba (richting APP) 

DN 

87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 

87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 

87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 

87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

X X X X X X 

x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x 

Niet opgenomen in plan 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Niet opgenomen in plan 
idem 

x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x 

Fase III vervallen 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Opgenomen onder mun artillerie 
idem 

Niet opgenomen in plan 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Om technische redenen 
projectomvang teruggebracht 

Groot deel na de planperiode 

fase 1 

x x x x x x x x x x x x in realisatie 

fase 2 

Manuaal te leggen 
mijnsysteem 

Verstrooibaar 
mijnsysteem fase I, II 
en III 

Verschietbaar 
mijnsysteem 

Grondverzet capaciteit 

Mijndoorbraaksysteem 

Bouwmachine en genie 
VTGN wordt: 
Uitbreiding 
grondverzetcap 
Gevechtskleding wordt: 
Gevechtskleding 
systeem (PSU 80) 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 

87-96 
89-98 
DN 
87-96 
89-98 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fase 1 is in realisatie 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Exploitatie 
x x x x x x x x x x 
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Koninklijke luchtmacht 

Project Plan 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Opmerkingen 

F-16 

F-16 verbeteren 
offensief opereren bij 
nacht 

F-16 verbeteren 
operationele 
effectiviteit 

Aanvulling 
vredesverliezen F-16 

Levensduurverlenging 
F-16 

F-16 
Verkennningsappa-
ratuur 

Lucht-lucht bewapening 

Lucht-grond 
bewapening 

Training Goose Baby 

Luchttransport 

Patriot BRD 
(5 LNCHRS) 

Patriot-NL (5 LNCHRS) 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

DN 
87-96 
89-98 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Op peil (8 LNCHRS) 
brengen van vuur 

DN 
87-96 
89-98 

Verbeteren DN 
operationele 
effectiviteit Hawk 

87-96 
89-98 

Opvolging Hawk 
(MSAM) 

DN 
87-96 
89-98 

Stinger DN 
87-96 
89-98 

Hardening en passieve DN 
beveiliging 87-96 

98-98 

x x x x x x x x x x 

X X X X X X 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Afgeleverd: 174 F-16. 
Nog af te leveren 39 in 
tempo van 1 per maand 

Vertraagd; in plan 89 
gekoppeld aan 
levensduurverlenging 
F-16 

Planbedrag van f 4 5 0 min 
met f 225 min gekort 

89-93: studie 
94: aanvang project 

F-16 verkenningstaak in 1993 
afstoten 

Niveau 95% Navo-norm 

P89: kwalitatieve verbetering 
vertraagd. Afgezien SRARM, 
Maverick 

P87: planbedrag f 1700 min 
P89: planbedrag f 791 min 

4 systemen BRD; 
operationeel in resp. '87, '88, 
'89 en '90 

Patriot NL Hawk NL 
DN 2 8 
PL87 4 4 
PL89 4 4 
Tov van DN 84 2 Patriot meer 
4 Hawks minder (uitfaseren) 

Vertraging t.o.v. DN-84 

P87: studiekosten 
(gebaseerd op vervanging 
van 12 systemen) 
P89: vervanging gebaseerd 
op 8 systemen 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 62 



HOOFDSTUK IV - BESCHOUWINGEN OVER PANTSERBE-
STRIJDING EN JACHTVLIEGTUIGEN 

1. De pantserbestrijding door het legerkorps 

1.1. Algemeen 

Het gebied waar het Nederlandse legerkorps het defensief voert, biedt 
gunstige naderingsmogelijkheden voor tank- en gemechaniseerde 
eenheden van het Warschaupact. Er moet, mocht onverhoopt een 
gewapend conflict uitbreken, rekening worden gehouden met een eerste 
aanval met acht tot negen divisies in opeenvolgende aanvalsgolven 
(echelons). De Nederlandse eenheden moeten deze aanvalsgolven 
opvangen en buiten gevecht stellen. Hierbij vormt de pantserbestrijding 
de ruggegraat van de verdediging. 

Bij de bestrijding van pantservoertuigen wordt onderscheid gemaakt 
tussen pantsernabijbestrijding en pantserbestrijding. Wapens voor de 
pantsernabijbestrijding hebben een korte dracht tot ongeveer 300 m en 
zijn bestemd voor zelfverdediging en voor gevechten in dorpen, steden 
en bossen. De systemen voor pantserbestrijding hebben een effectieve 
dracht die verder reikt dan 300 m. In de navolgende beschouwing ligt de 
nadruk op pantserbestrijding. 

1.2. Huidige situatie 

Er moet vanuit worden gegaan dat eenheden van het Warschaupact bij 
een gewapend conflict massaal over de volle breedte van het gebied 
zullen aanvallen. Door het vormen van zwaartepunten zullen zij trachten 
de verdediging te doorbreken en zo snel mogelijk doelen in de diepte te 
overmeesteren. Daarbij zullen ze worden ondersteund door luchtlan-
dings- en luchtmobiele eenheden. Door de geëchelonneerde groepering 
kan de tegenstander de zwaartepunten tijdens het gevecht betrekkelijk 
eenvoudig en snel verleggen. Dat biedt hem de gelegenheid successen 
uit te buiten. Hiertoe worden op elk niveau de eenheden achter elkaar 
opgesteld, waardoor de verdediger wordt geconfronteerd met snel 
opeenvolgende aanvalsgolven. Daardoor ontstaat een soort klopboor-
effect. De tegenstander zal proberen de eerste aanvalsgolf nog tijdens 
het gevecht te versterken met nieuwe eenheden. 

In het operatiegebied van het legerkorps zijn bebouwing en begroeiing 
in de loop der jaren sterk toegenomen. Dat leidt tot veel plaatselijke 
beperkingen van het zicht. Een doel wordt daardoor steeds voor langere 
of kortere tijd aan waarneming onttrokken, ook al kan het al op betrek-
keiijk grote afstand worden waargenomen. Dat bemoeilijkt het bestrijden 
van doelen aanzienlijk, omdat een bepaalde tijd nodig is om een doel op 
te sporen en onder vuur te nemen. Daarom zijn voor de verdediging 
wapensystemen nodig met een korte reactietijd, hoge vuursnelheid en 
een korte vluchttijd van het projectiel. 

Van belang is de afstand waarop de vijand voor het eerst kan worden 
waargenomen en onder vuur genomen. Deze afstand bepaalt mede de 
dracht van een wapensysteem in de verdediging. In het operatiegebied 
van het legerkorps varieert deze afstand tussen 1000 m en 2500 m met 
uitschieters tot meer dan 3000 m. Het maximale zicht is gemiddeld 
echter niet meer dan 1600 m. Daarom behoeven niet alle systemen een 
dracht van méér dan 3000 m te hebben. Een aantal van deze systemen is 
wel nodig om vanuit geschikte posities de tegenstander op maximale 
zichtafstand onder vuur te kunnen nemen. 
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Daarnaast zijn systemen nodig met kortere dracht, korte vluchttijd van 
het projectiel en hoge vuursnelheid. De tegenstander moet immers in 
korte tijd effectief kunnen worden bestreden. Met technische hulpmid-
delen kan het aantal posities van waaruit dat kan worden vergroot, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van hefbare platforms. 

1.3. Huidige filosofie 

Volgens de bestaande doctrine van het verdedigend gevecht worden 
alle middelen voor de pantserbestrijding waarmee de tegenstander 
rechtstreeks kan worden waargenomen en bestreden, in combinatie en in 
beginsel vanuit voorbereide opstellingen ingezet. Vandaaruit voeren 
teams, bestaande uit pantserinfanterie (onder meer uitgerust met 
draagbare anti-tankwapens), tanks en zware anti-tankwapens, het verde-
digend gevecht. De bestaande middelen hebben door de wijze van inzet 
en uitwerking elk voor- en nadelen. Om de nadelen zoveel mogelijk te 
beperken, is een «mix» van pantserbestrijdingsmiddelen noodzakelijk, 
waarbij de verschillende middelen elkaar aanvullen. De doctrine is 
gericht op een zodanige «mix» aan middelen, dat in uiteenlopende 
situaties steeds een voldoende vermogen tot pantserbestrijding aanwezig 
is. De opstellingen zijn zo mogelijk gelegen in terrein dat de bewegingen 
van de tegenstander hindert. In dit verband zijn ook kunstmatige hinder-
nissen, vooral mijnen, van belang. 

In de pantserbestrijding worden wapensystemen naar hun dracht 
ingedeeld. De internationale indeling is als volgt: 

a. 300-1000 m: intermediate range; 
b. 1000-2000 m: medium range; 
c. 2000 m en verder; long range. 

Er bestaat een tekort aan pantserbestrijdingsmiddelen voor de middel-
lange afstand. De in de Operations research-studies van HDO-TNO 
aanbevolen aantallen zijn nooit volledig gehaald. 

Het legerkorps beschikt voor nabijsteun en het bestrijden van doelen in 
de diepte over 155 mm en 203 mm houwitsers, met een bereik van 
ongeveer 18 km. De directe uitwerking van de conventionele brisant-
granaat tegen gepantserde doelen is echter gering. De «Improved 
Conventional Munition»-projectielen, die worden ingevoerd en zijn gevuld 
met «eindgeleide» subprojectielen, zijn effectief tegen licht gepantserde 
voertuigen, maar niet tegen de beter beschermde gevechtstanks. 
Uitschakeling van de artillerie van de tegenstander door de eigen artil-
lerie (grondwapensysteembestrijding) schept uiteraard gunstige 
voorwaarden voor de eigen pantserbestrijding. 

De inzet van artillerie voor pantserbestrijding is op dit ogenblik nog 
niet kosteneffectief. Dat verandert met de invoering van 155 mm 
«Autonomous Precision Guided Munition» (APGM). Ook de inzet van de 
meervoudige raketwerper (Multiple Launch Rocket System - MLRS) voor 
pantserbestrijding zal op het tijdstip van invoering nog niet kostenef-
fectief zijn; dit zal pas het geval zijn na invoering van speciale «eindge-
leide» munitie. 

Het legerkorps moet in het licht van de bestaande dreiging in staat 
worden geacht de aanvallende gepantserde eenheden met een combi-
natie van hindernissen en anti-tankvuur de toegang tot of de doorgang 
door het weerstandgebied te ontzeggen. Reserves met betrekkelijk veel 
tanks worden aangehouden om de eenheden in de verdedigende opstel-
lingen te versterken en om tegenaanvallen uit te voeren. 
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1.4. Beschikbare middelen 

De middelen waarover het legerkorps beschikt zijn: 

a. Intermediate range 
Voor deze afstand beschikt het legerkorps over de Dragon en het 25 

mm boordkanon op het pantserinfanterievoertuig YPR-765. De 
vuursnelheid van de Dragon is niet hoog en het wapen is onvoldoende 
effectief tegen nieuwe, al ingevoerde tanks. Omdat het wapen niet vanuit 
pantservoertuigen wordt ingezet, is de kwetsbaarheid groot, vooral voor 
vijandelijk artillerie- en mortiervuur. Het 25 mm boordkanon is effectief 
tegen licht gepantserde voertuigen. Tegen de nieuwste generatie infante-
riegevechtsvoertuigen van de landen van het Warschaupact zal de effec-
tiviteit van het 25 mm kanon met de nu beschikbare munitie onvol-
doende zijn. 

b. Medium range 
De Koninklijke landmacht beschikt over tanks van het type Leopard 1-V 

en Leopard 2. Om effectief te blijven tegen moderne tanks van het 
Warschaupact moet de vuurkracht van de Leopard 1-V worden 
verbeterd. Ook beschikt die tank nog niet over nachtzichtapparatuur. De 
Leopard-2 voldoet aan de huidige eisen wat betreft vuurkracht, mobiliteit 
en incasseringsvermogen. Om de Leopard-2 tot het einde van de 
geplande levensduur operationeel te houden op het vereiste niveau, zal 
niet alleen technisch onderhoud nodig zijn. Ontwikkelingen op het gebied 
van pantsering, vergroting van de vuurkracht, en dergelijke zullen 
aanpassing of wijziging van bijvoorbeeld het kanonsysteem en het 
vuurleidingssysteem noodzakelijk maken. Met deze verbeteringen zal in 
1996 worden begonnen. 

c. Long range 
Voor de lange dracht beschikt de Koninklijke landmacht over de Tow. 

Dit systeem blijft door een verbetering van de munitie (Tow-2A) 
waarschijnlijk voldoende effectief tot het midden van de jaren negentig. 
Het systeem wordt gedeeltelijk ook gebruikt als «medium range» 
systeem. Een nadeel van de Tow is de lage vuursnelheid als gevolg van 
de lange vluchttijd van het projectiel en de betrekkelijk lange tijd die 
nodig is voor het herladen. Dat beperkt de effectiviteit. Door de toene-
mende bebouwing en bebossing in het operatiegebied worden de 
schootsvelden overigens kleiner. Daardoor neemt de behoefte aan 
systemen voor de lange afstand af. 

1.5. On twikkelingen 

Ontwikkelingen bij de strijdkrachten van het Warschaupact vereisen 
aanpassing van onze pantserbestrijdingsfilosofie en van de voor de 
uitvoering daarvan beschikbare middelen. Deze ontwikkelingen hebben 
zowel betrekking op de wijze van optreden en de organisatie van de 
eenheden als op kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen. De strijd-
krachten van de tegenstander zullen met behulp van artillerie en 
gevechtshelikopters de pantserbestrijding trachten uit te schakelen. De 
landen van het Warschaupact hebben hun vermogen om een aanval te 
ondersteunen aanmerkelijk vergroot door meer brugslagmaterieel en 
middelen voor het doorbreken van mijnenvelden. Ook beschikken zij over 
luchtlandingseenheden die, in samenwerking met reserves te land, snel 
een plaatselijk succes kunnen uitbuiten. 

De dreiging verandert onder andere doordat het Warschaupact over 
steeds betere middelen beschikt. Dit blijkt uit: 

- verdere invoering van verbeterde nachtzichtapparatuur. Daardoor 
zijn de strijdkrachten van het Warschaupact in staat zowel bij dag als bij 
nacht het gevecht te voeren; 
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- verdergaande mechanisering van de eenheden. Omdat alle 
gevechtsvoertuigen amfibisch zijn of een «diepwaadvermogen» hebben, 
neemt hun mobiliteit en flexibiliteit toe; 

- steeds bredere toepassing van moderne technologie ter 
bescherming van de nieuwe pantservoertuigen, zoals «explosive reactive 
armor». Daardoor worden projectielen waarvan de werking berust op het 
principe van chemische energie (explosieve lading) minder effectief. Ook 
de effectiviteit van systemen die berusten op het beginsel van kinetische 
energie - doorboring door de massa en de snelheid van het projectiel -
neemt af, zij het in mindere mate; 

- vergroting van de vuurkracht door verbeterde of zwaardere kanon-
systemen, munitie en optiek. Daardoor nemen dracht, doorslagver-
mogen, reactiesnelheid en trefkans toe. De nieuwste Sovjet-tank, waarin 
bovenstaande verbeteringen zijn verwerkt, zal waarschijnlijk vanaf het 
midden van de jaren negentig worden ingevoerd; 

- een intensiever gebruik van het luchtruim. In de nabije toekomst 
worden nieuwe bewapende helikopters speciaal voor de tankbestrijding 
ingevoerd. Deze zullen onder alle weersomstandigheden inzetbaar zijn en 
zijn uitgerust met moderne anti-tankwapens van het type «fire and 
forget». 

Ook de kwantiteit van de gevechtskracht neemt toe. Het aantal stukken 
artillerie en het aantal gevechtshelikopters nemen toe. Dat beïnvloedt de 
inzet van de eigen pantserbestrijdingsmiddelen. Bovendien is sedert de 
jaren zeventig het aantal gepantserde voertuigen bij de strijdkrachten van 
het Warschaupact met ruim 25 procent gegroeid. 

De volgende technologische ontwikkelingen kunnen belangrijke 
gevolgen hebben voor de pantserbestrijding op een toekomstig 
gevechtsveld: 

- steeds betere sensoren met de daarbij behorende signaalverwerking 
kunnen nu al gepantserde doelen op steeds grotere afstanden en onder 
omstandigheden van verminderd zicht localiseren en identificeren; 

- munitie krijgt het vermogen autonoom doelen op te sporen en te 
bestrijden («smart munitions»). Door toepassing van de genoemde 
sensortechnologie en van andere geavanceerde technieken kunnen vanaf 
het midden van de jaren negentig doelen met grotere doeltreffendheid 
worden uitgeschakeld. Dit geldt zowel voor munitie afgevuurd door 
wapensystemen waarmee vijandelijke doelen rechtstreeks kunnen 
worden waargenomen, als voor munitie afgevuurd door artillerie; 

- door verbeteringen van bepantsering, vooral het frontpantser, en 
mogelijkheden tot «signatuuronderdrukking», zullen gevechtsvoertuigen 
beter zijn beschermd. Om te voorkomen dat een tegenstander zich 
gemakkelijk kan beschermen, zijn zowel systemen nodig die gebruik 
maken van op kinetische energie berustende munitie als van chemische 
energiemunitie; 

- hoewel pantserbestrijding door artillerie met autonome munitie 
(«Autonomous Precision Guided Munition») in belang toeneemt, blijven 
systemen nodig waarmee een waargenomen vijandelijk pantservoertuig 
kan worden uitgeschakeld. De verbetering van de bescherming van de 
voertuigen heeft geleid tot de ontwikkeling van wapens die pantservoer-
tuigen van de boven- of zijkant kunnen treffen. Zulke wapens zullen 
waarschijnlijk in het midden van de jaren negentig operationeel zijn. In 
het algemeen zijn dit wapens met een op het chemisch-energieprincipe 
berustende lading, die zowel door artillerie als door andere wapensys-
temen kunnen worden afgevuurd. Onder kinetische-energiesystemen 
zullen in de toekomst niet alleen kanonsystemen worden verstaan, maar 
ook met penetrators uitgeruste geleide wapens of kinetische energiera-
ketten. De technologie maakt het mogelijk vanuit opstellingen met vuur-
en zichtdekking doelen onder vuur te nemen, onder meer met behulp van 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 66 



«laser target designators» en door projectielen optisch met een glasfi-
berdraad te leiden («fiber optical guided missiles»). Invoering van dit 
laatste systeem wordt in de Verenigde Staten midden jaren negentig 
verwacht. 

1.6. Toekomstige pantserbestrijdingsfilosofie 

De ontwikkelingen dwingen tot aanpassing van de bestaande pantser-
bestrijdingsfilosofie. Doordat het Warschaupact de beschikking krijgt 
over steeds meer en steeds betere pantservoertuigen en door zijn 
vermogen tot zwaartepuntvorming, wordt een min of meer statische 
verdediging uitsluitend aan de voorste rand van het weerstandsgebied 
problematisch. Om de eigen verliezen niet te zeer te laten oplopen en de 
verdediging met succes te kunnen blijven voeren, wordt het meer en 
meer nodig opeenvolgende echelons in de diepte aan te vallen vóórdat 
ze zich in de gevechtshandelingen aan de voorste rand van het 
weerstandsgebied kunnen mengen. Dat mag overigens niet ten koste 
gaan van de eigen gevechtskracht in het weerstandsgebied. De technolo-
gische ontwikkelingen bieden die mogelijkheid. 

Om succes te kunnen boeken, moet de verdediger ook steeds meer de 
nadruk leggen op tactische flexibiliteit, wat mobiliteit en gebruik van 
reserves met een grote reactiesnelheid betekent. 

Om tijdens het defensief offensieve acties te kunnen uitvoeren en om 
het gevecht onder vijandelijk vuur te kunnen voortzetten, blijven in de 
toekomst tanks nodig. De tank moet kunnen optreden zonder directe 
dekking en onder uiteenlopende terrein- en zichtomstandigheden. De 
voornaamste taak van de tank is tanks van de tegenstander te vernie-
tigen. Dit houdt in dat hij zich ook moet kunnen handhaven tegen 
systemen die vijandelijke tanks ondersteunen, zoals gevechtshelikopters 
en pantserbestrijdingswapens. Alle factoren in aanmerking nemend zal, 
vergeleken met de huidige Leopard-2, de tank in de toekomst op het 
gebied van vuurkracht, mobiliteit en bescherming tenminste over 
dezelfde en zo mogelijk betere eigenschappen moeten beschikken. 

Ondanks alle inspanningen en bekendheid met het terrein moet er 
rekening mee worden gehouden dat de aanvaller door een sterke 
concentratie van middelen plaatselijk succes zal hebben en zal weten «in 
te breken» in het ter verdediging ingerichte gebied. Dan moeten de ter 
plaatse aanwezige middelen voor de pantserbestrijding snel kunnen 
worden versterkt om een doorbraak, die het defensief in gevaar kan 
brengen, te voorkomen. 

Systemen te land voor de pantserbestrijding hebben een betrekkelijk 
lange reactietijd. Hun verplaatsing kan bovendien worden vertraagd of 
belemmerd, waardoor tijdige inzet niet is verzekerd. Omdat onzeker is 
waar een doorbraak dreigt - de aanvaller heeft immers het initiatief -
moeten over de gehele breedte van het legerkorpsvak snel inzetbare 
reserves beschikbaar zijn. 

De grote kracht van de anti-tankhelikopters is dat dank zij hun snelle 
inzet voldoende tijd kan worden gewonnen om te land middelen te 
hergroeperen en reserves aan te voeren om een dreigende doorbraak te 
voorkomen of ongedaan te maken en de verdediging te herstellen. Anti-
tankhelikopters kunnen niet worden vergeleken met tanks. Zij kunnen een 
gebied niet permanent afgrendelen, bezetten of herveroveren, tanks 
kunnen dat wel. Het zijn verschillende wapensystemen, met eigen 
kenmerken, die elkaar aanvullen. 
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Er bestaat behoefte aan minimaal 30 tot 35 anti-tankhelikopters. 
Daarnaast is behoefte aan escorte-helikopters: deze sporen de doelen 
op, leiden de anti-tankhelikopters naar hun vuuropstellingen en 
beschermen ze tegen vijandelijke helikopters. Het legerkorps heeft een 
totale operationele behoefte van ongeveer 50 bewapende helikopters. 

Pantserbestrijding in de diepte, zonder rechtstreekse waarneming van 
doelen, is een taak voor de artillerie. Vooral de meervoudige raketwerper 
(Multiple Launch Rocket System), die binnenkort operationeel wordt, zal, 
indien hij in de toekomst wordt uitgerust met «eindgeleide» munitie een 
belangrijke rol vervullen. Hetzelfde geldt voor houwitsers na invoering van 
de 155 mm Autonomous Precision Guided Munition. Verschietbare 
mijnen kunnen in combinatie daarmee aanvallende echelons vertragen en 
kanaliseren. Het buiten zicht localiseren van de opeenvolgende echelons 
en de inzet van deze middelen voor de pantserbestrijding vereisen een 
goede gevechtsveldbewaking en doelopsporing. Met de verwerving van 
middelen hiervoor is inmiddels begonnen. 

De artillerie kan gezien haar dracht slechts doeltreffend zijn tot 
ongeveer 30 km vóór het weerstandsgebied. Voor de luchtstrijdkrachten 
blijft op grotere afstand een belangrijke taak weggelegd. Aan dat aspect 
van de pantserbestrijding zal hierna afzonderlijk aandacht worden 
gegeven. 

Met het oog op verantwoorde besluitvorming over aan te schaffen of 
te verbeteren middelen voor de pantserbestrijding met lange dracht is 
door HDO/TNO een Operations Research-studie begonnen. Doel van 
deze studie is inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en de beper-
kingen van alternatieven voor de pantserbestrijding met lange dracht na 
1995. Deze studie zal moeten leiden tot het vaststellen van de beste 
«mix» aan middelen voor de pantserbestrijding omstreeks de eeuwwis-
seling. Daarbij zullen alle middelen voor de pantserbestrijding worden 
betrokken. Uiteraard worden ook de ontwikkelingen bij de bondgenoten, 
vooral die in de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, 
intensief gevolgd, onder meer door deel te nemen aan studies en het 
ontwikkelen van planconcepten. 

1.7. Consequenties pantserbestrijdingsfilosofie 

Uit het voorgaande kan een aantal consequenties voor de behoefte aan 
middelen voor de pantserbestrijding worden getrokken. Het zal nodig zijn 
over munitie te beschikken die effectief is en blijft tegen de verbeterde 
bescherming van de pantservoertuigen van het Warschaupact. Ook is 
nacht- en slecht-zicht-apparatuur nodig om dag en nacht en onder alle 
weersomstandigheden te kunnen optreden. Daarbij moet de kwets-
baarheid van de eigen middelen worden verminderd, onder meer door de 
pantsering te verbeteren. 

Een en ander leidt tot de in het plan beschreven verbeteringen. Het gaat 
vooral om: 

- invoering van nieuwe anti-tankwapens met middelbare dracht; 
- verbetering van de Leopard 1-V; 
- verbetering van de Tow; 
- invoering van de bewapende helikopter; 
- invoering van de meervoudige raketwerper (MLRS); 
- invoering autonome precisie-geleide munitie (APGM); 
- verbetering van de gevechtswaarde van de Leopard-2. 

Zoals eerder is gesteld, zal de uitwerking van het 25 mm kanon met de 
nu beschikbare munitie tegen de nieuwste gevechtsvoertuigen van de 
landen van het Warchaupact onvoldoende zijn. In de tweede helft van de 
planperiode zal daarom worden nagegaan of dat wapen met inbegrip van 
de munitie nog wel voldoende groeipotentieel heeft. 
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2. De pantserbestrijding door de Koninklijke luchtmacht 

2.1. Algemeen 

De legerkorpscommandant kan als aanvulling op de eigen pantserbe-
strijdingsmiddelen ook over jachtvliegtuigen beschikken. Jachtvliegtuigen 
kunnen snel, in grote concentratie en over een betrekkelijk groot gebied 
worden ingezet. 

Het snel en flexibel inzetten van jachtvliegtuigen in een groot gebied 
laat niet toe dat legerkorpscommandanten rechtstreeks het bevel voeren 
over deze eenheden. De operationele commandant van de luchtstrijd-
krachten bepaalt in overleg met de commandant van de landstrijd-
krachten de inzet van jachtvliegtuigen. De organiek ingedeelde jacht-
vliegtuigen van de Koninklijke luchtmacht staan zowel in vredes- als in 
oorlogstijd onder rechtstreeks bevel van de commandant van AAFCE. 

Jachtvliegtuigen kunnen niet alleen verschillende taken uitvoeren, zij 
kunnen ook boven een groot deel van het weerstandsgebied en boven 
vijandelijk terrein opereren. Het bestrijden van pantsereenheden in het 
weerstandsgebied vormt voor de luchtstrijdkrachten een onderdeel van 
de «Close Air Support», het direct ondersteunen van de landstrijd-
krachten die met de tegenstander in gevecht zijn. Die steun zal in 
beginsel alleen nodig zijn als de landstrijdkrachten niet in staat zijn het 
gevecht voldoende te beheersen. Dan zal luchtsteun worden aange-
vraagd om gedurende een bepaalde tijd doelen te bestrijden. Een geïnte-
greerd optreden van verbonden wapens vereist vanzelfsprekend een 
goede coördinatie. 

Wanneer pantsereenheden worden bestreden op het ogenblik dat zij 
zich nog niet aan het front bevinden, behoeft er in beginsel geen directe 
coördinatie te zijn tussen luchtstrijdkrachten en grondstrijdkrachten. 
Bestrijding door jachtvliegtuigen van vijandelijke eenheden die het 
wearstandsgebied naderen en zich gereed maken om het eerste echelon 
aan te vallen, wordt «Battle Field Air Interdiction» genoemd. Bestrijding 
van vijandelijke eenheden die zich nog in het achterland bevinden heet 
«Air Interdiction». 

2.2. De Pantserbestrijdingswapens van de Koninklijke luchtmacht 

De Koninklijke luchtmacht beschikt voor pantserbestrijding over 
normale bommen, «cluster»-bommen en raketten. Geen van deze typen 
behoort tot de categorie «smart weapons» of «stand-off weapons». 
Doeltreffende inzet van de bestaande wapens stelt hoge eisen. Het doel 
moet immers tot op korte afstand, binnen bereik van de vijandelijke 
luchtverdediging, worden genaderd. Deze wapens moeten om een 
moderne vijandelijke tank uit te schakelen in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan tot ontploffing komen. De trefkans is met deze wapens niet 
optimaal en de kans op eigen verliezen betrekkelijk groot. 

De Navo stelt kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan het wapenpakket. 
De Koninklijke luchtmacht voldoet aan de kwantitatieve eisen, maar blijft 
voorshands achter bij de kwalitatieve eisen. 

2.3. Pantserbestrijding in de (nabije) toekomst 

Bij het begin van een gewapend conflict is de eerste taak van land- en 
luchtstrijdkrachten een doorbraak te voorkomen en zo spoedig mogelijk 
het initiatief te nemen. Jachtvliegtuigen kunnen, zoals gezegd, in een 
groot gebied snel en in grote concentraties worden ingezet. Dat biedt de 
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mogelijkheid een vijandelijke doorbraak te verhinderen dan wel te 
vertragen. De eerder in dit hoofdstuk genoemde mogelijke onwikkelingen 
op het gebied van «smart munitions», verbetering van het vermogen om 
ook op grotere afstand gepantserde doelen te localiseren, te identifi-
ceren en uit te schakelen, kunnen de mogelijkheden tot pantserbe-
strijding door landstrijdkrachten vergroten. Hoewel het zover nog niet is, 
zou dan een afnemende behoefte aan «Close Air Support» kunnen 
ontstaan. 

Om onder de heersende omstandigheden met behulp van «Close Air 
Support» vijandelijke pantservoertuigen beter uit te schakelen en eigen 
verliezen zoveel mogelijk te beperken, zijn «smart munitions» en «stand-
off weapons» nodig. «Smart munitions» zoeken, nadat ze zijn 
afgeworpen, een bepaald gebied af naar gepantserde voertuigen en 
vuren vervolgens met grote precisie een projectiel af of leiden zichzelf 
naar het doel toe. 

Uitschakeling of vertraging van de «follow-on forces» is goed mogelijk 
met behulp van mijnen met een «smart munitions» karakter. Die zijn in 
staat belangrijke van minder belangrijke doelen te onderscheiden en 
weten de zwakke plek van een gepantserd voertuig te vinden. Indien 
mijnen goed worden gelegd, zal de vijandelijke opmars worden ontregeld 
en vertraagd. Daarbij kunnen dan concentraties van vijandelijke 
eenheden ontstaan, die een goed doelwit vormen voor luchtstrijd-
krachten. 

2.4. Middelen 

Voor zowel «Close Air Support», «Battle Field Air Interdiction» als «Air 
Interdiction» voorzien de plannen van de Koninklijke luchtmacht in de 
aanschaf van een wapenpakket dat uit een combinatie van mijnen en 
«cluster»-bommen bestaat. In beide gevallen betreft het «smart 
weapons», waarmee de Koninklijke luchtmacht doeltreffender aan de 
bestrijding van moderne pantsereenheden kan bijdragen. Dit kan dan 
zowel door pantsereenheden rechtstreeks aan te vallen als door het 
leggen van mijnenvelden. 

3. Lange-termijnvisie jachtvliegtuigen 

3.1 . Algemeen 

De strijdkrachten van het Warschaupact zijn in staat een strategisch 
offensief te beginnen waarbij verrassing een belangrijke rol speelt. Door 
plaatselijke concentraties van gevechtskracht en door voortdurende 
versterkingen vanuit het tweede echelon («follow-on forces») zullen zij 
proberen diep te penetreren. Daarbij zullen luchtstrijdkrachten met vlieg-
tuigen en raketten omvangrijke operaties uitvoeren tegen luchtstrijd-
krachten, commandocentra en luchtverdedigingsinstallaties van de Navo, 
in toenemende mate ook 's nachts en bij slecht weer. 

Jachtvliegtuigen paren een hoge graad van paraatheid aan snelheid en 
flexibiliteit. Zij kunnen, zoals gezegd, binnen korte tijd over grote afstand 
veel slagkracht bundelen. Hierdoor zijn ze zowel zeer geschikt voor crisis-
beheersing als voor taken tijdens een gewapend conflict. 

Waarschijnlijk zal in de toekomst steeds meer behoefte bestaan aan 
moderne, sterk gespecialiseerde vliegtuigen. Aangezien die kostbaar zijn, 
zal slechts over een beperkt aantal toestellen kunnen worden beschikt. 
Daarom ook zijn vliegtuigen nodig die, hoewel niet echt voor één taak 
uitgerust, de schaarse, in één taak gespecialiseerde vliegtuigen 
aanvullen, vooral voor operaties bij nacht en bij slecht weer. De Konink-
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lijke luchtmacht heeft zich, uitgaande van Saceur's CMF, bezonnen op de 
wijze waarop zij, rekening houdend met de financiële mogelijkheden, in 
de toekomst met jachtvliegtuigen kan blijven bijdragen aan de verde-
diging van West-Europa. 

3.2. Voorwaarden 

Bij de defensieplanning vormen onder meer betaalbaarheid, kostenef-
fectiviteit, noodzaak tot internationale samenwerking en standaardisatie, 
alsmede integratie en interoperabiliteit belangrijke voorwaarden. Ook 
moeten kwantiteit en kwaliteit nauwgezet tegen elkaar worden 
afgewogen. Daarbij zijn als het ware twee uitersten te onderscheiden. 
Enerzijds een groot aantal eenvoudige systemen, anderzijds een gering 
aantal ingewikkelde systemen die zijn toegespitst op het verrichten van 
slechts één taak. Beide zijn om operationele redenen en om redenen van 
doelmatigheid onaanvaardbaar. Luchtmachten van kleinere landen zullen, 
willen zij zowel betaalbaar als doeltreffend blijven, moeten kiezen voor 
wapensystemen die zich tussen beide uitersten in bevinden. Deze 
systemen moeten zoveel mogelijk samen met andere landen worden 
verworven. Ook de configuratie en de ondersteunende voorzieningen 
vereisen internationale samenwerking. Dat verzekert een hoge graad van 
standaardisatie. Daardoor blijven de wapensystemen niet alleen 
betaalbaar, zij blijven ook voldoen aan de eisen die een steeds verande-
rende dreiging stelt. Tevens wordt zo een hoge mate van interoperabi-
liteit verzekerd. Dat komt ten goede aan een geïntegreerd optreden 
binnen het bondgenootschap. 

3.3. Flexibiliteit 

Hoewel voor slechts één taak ontworpen vliegtuigen voor deze ene 
taak uiteraard het meest geschikt zijn, bieden meerzijdige vliegtuigen als 
de F-16 juist door hun flexibiliteit een extra dimensie (een «force 
multiplier»). Dat is vooral van belang omdat de strijdkrachten van het 
Warschaupact in geval van een gewapend conflict aanvankelijk het 
initiatief zullen hebben; zij bepalen daarmee tijd en plaats van de aanval. 
Luchtmachten van de kleinere Navo-landen moeten zich, gelet op een zo 
gunstig mogelijke verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit, concen-
treren op meerzijdig inzetbare vliegtuigen en bemanningen. Specialisatie 
in het verrichten van één bepaalde taak streven zij niet na; het wapen-
pakket en de vliegertraining worden dan ook niet volledig op één taak 
toegespitst. Dit concept van flexibel inzetbare vliegtuigen en beman-
ningen wordt «swing-role» genoemd. 

Het «swing-role»-concept sluit echter niet uit dat, in het geval daaraan 
behoefte bestaat, toch een bepaalde eenheid met een geheel eigen taak 
kan worden belast. Die taak moet dan wel kunnen worden uitgevoerd 
met dezelfde «swing-role» vliegtuigen. 

3.4. Taakstelling 

De beslissing in het midden van de jaren zeventig 213 F-16 vliegtuigen 
te kopen als opvolger van in totaal 243 vliegtuigen van het type F-104G 
en NF-5, berustte niet alleen op de mogelijkheden en het groeipotentieel 
van het vliegtuig voor offensieve taken en tactische verkenningsope-
raties, maar ook op de luchtverdedigingscapaciteit van de F-16. Van de 
mogelijkheid tot offensieve operaties diep in het achterland van de 
tegenstander en luchtverdedigingsoperaties op grote hoogte werd in het 
kader van taakspecialisatie afgezien. 
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Sinds de jaren zeventig hebben de luchtstrijdkrachten van het 
Warschaupact zich meer offensief ontwikkeld. Niet alleen beschikken zij 
over specifieke lange-afstandsjachtbommenwerpers, maar ook over tal 
van andere vliegtuigen, die zowel offensief als defensief kunnen worden 
ingezet. Ook worden bewapening, middelen voor elektronische oorlog-
voering en dergelijke moderner. Dit dwingt de Navo meer prioriteit te 
geven aan de eigen luchtverdediging. De F-16 vliegtuigen van de Konink-
lijke luchtmacht zijn zeer geschikt voor de luchtverdedigingstaak, zodat 
de Navo die vliegtuigen in toenemende mate ook hiervoor zal inzetten. 
Met de bestaande hoeveelheid vliegtuigen onder handhaving van het 
«swing-role» concept is tegen betrekkelijk geringe meerkosten een 
sterkere rol van de F-16 in de luchtverdediging te verwezenlijken. 

3.5. Consequenties binnen de planperiode 

Kwalitatieve aspecten 
Uit het voorgaande blijkt dat de Koninklijke luchtmacht haar bijdrage 

aan de Navo moet richten op het uitvoeren van een aantal taken. Binnen 
het totale takenpakket is als gevolg van ontwikkelingen in de dreiging 
alleen sprake van een zekere accentverschuiving in de richting van de 
luchtverdediging. 

De effectiviteit van de taakuitvoering kan aanmerkelijk worden vergroot 
door het vliegtuiginstrumentarium en het wapenpakket te verbeteren. De 
mate waarin verbeteringen de taakuitvoering beïnvloeden loopt uiteen. 
Dat maakt het mogelijk prioriteiten te stellen. Ten eerste moet de lucht-
verdedigingscapaciteit worden verbeterd, vooral door het scheppen van 
de mogelijkheid ook bij 's nachts en bij slecht weer en op grotere afstand 
van het eigen vliegtuig te kunnen opereren. Vervolgens moeten bij 
duisternis tactische offensieve taken kunnen worden uitgevoerd. Hiertoe 
behoren de directe ondersteuning van de landstrijdkrachten en de 
mogelijkheid landstrijdkrachten te ondersteunen door vijandelijke 
echelons die nog niet door de landstrijdkrachten kunnen worden 
bestreden aan te vallen zonder daarbij overigens diep in het vijandelijke 
achterland door te dringen. Het ligt niet in de bedoeling een gespeciali-
seerde «all weather»-capaciteit te scheppen. Redelijk zicht blijft voor de 
offensieve taakuitvoering een vereiste. 

Tenslotte moet het lucht-grond wapenpakket kwalitatief worden 
verbeterd. Daartoe zijn onder andere nodig bommen met precisiege-
leiding, wapens waarmee een bepaald gebied kan worden bestreken en 
afgegrendeld en wapens die met grote trefkans op enige afstand van het 
doel kunnen worden afgeworpen. 

Kwantitatieve aspecten 
Om de taak van de schaarse gespecialiseerde vliegtuigen te kunnen 

aanvullen, moeten voldoende «swing-role» jachtvliegtuigen beschikbaar 
zijn. Gelet op de bestaande krachtsverhoudingen is het nodig het huidige 
bestand aan organiek ingedeelde jachtvliegtuigen van de Koninlijke 
luchtmacht tenminste op peil te houden en kwalitatief te verbeteren. 

Bij de aanschaf van de F-16 is uitgegaan van vervanging vanaf het jaar 
2000. Zolang een vliegtuig in gebruik is, moet onvermijdelijk worden 
gerekend met vredesverliezen. Om aan het einde van de gebruiksperiode 
nog te kunnen beschikken over het minimaal vereiste aantal, moeten dus 
meer vliegtuigen worden aangeschaft. Dat grotere aantal berust op de 
«vredesverliesratio». Op het tijdstip van aanschaf van een nieuw wapen-
systeem is uiteraard nog geen ervaring opgedaan met optredende 
vredesverliezen; de vredesverliesratio moet dan zo goed mogelijk worden 
geschat. De werkelijke vredesverliezen van de F-16 blijken tot nu toe 
hoger te zijn dan destijds is geraamd. 
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Uiteraard is er veel aan gelegen de vredesverliesratio zo laag mogelijk 
te houden. Daartoe is een aantal maatregelen genomen, met inbegrip 
van aanvaardbare operationele beperkingen in vredestijd. Voorts worden 
wijzigingen aan het vliegtuig uitgevoerd die mede de vliegveiligheid 
bevorderen. Een en ander neemt niet weg dat het aantal jachtvliegtuigen 
van de Koninklijk luchtmacht waarschijnlijk vanaf 1996 onder het 
minimaal vereiste niveau komt te liggen. Om het aan de Navo toege-
wezen aantal jachtvliegtuigen tot het eind van de planperiode op peil te 
houden, voorzien de plannen in verwerving van aanvullende F-16 vlieg-
tuigen. 

3.6. Voornemens na de planperiode 

Zoals al is uiteengezet, is er bij de aanschaf van de F-16 vanuitgegaan 
dat dit vliegtuig vanaf het jaar 2000 zou worden vervangen. De eerste 
operationele eis voor een vervangend jachtvliegtuig is dat het redelijk 
moet zijn opgewassen tegen de voorzienbare dreiging tot zeker het jaar 
2020. Gezien de technologische ontwikkelingen zullen jachtvliegtuigen, 
ook die van de luchtstrijdkrachten van het Warschaupact, tegen die tijd 
over technologieën beschikken die belangrijk beter zijn dan die van de 
huidige F-16. Nieuwe technologie is niet alleen nodig om een goede 
taakuitvoering te verzekeren, maar ook om de werklast van de jacht-
vlieger op een aanvaardbaar peil te houden. Een opvolger van de F-16 zal 
moeten passen in het «swing-role» concept; het mag geen in één taak 
gespecialiseerd vliegtuig zijn. Wel moet het voldoende groeipotentieel 
hebben om te kunnen worden aangepast aan ontwikkelingen in de 
dreiging. Bovendien moet het toestel kosteneffectief en betaalbaar zijn. 

De ontwikkeling van een modern jachtvliegtuig neemt vele jaren in 
beslag. Een jachtvliegtuig voor na het jaar 2000 moet nu al zijn 
ontworpen. Nu bestaande systeemontwerpen en al bestaande jachtvlieg-
tuigen behoren tot de kandidaten om de F-16 op te volgen. Gebleken is 
dat nu geen passende opvolger van de F-16 beschikbaar is voor het jaar 
2000 en later. 

Het zou daarom onjuist zijn vast te houden aan het aanvankelijke 
uitgangspunt de F-16 vanaf 2000 te vervangen. Gezien de ontwikke-
lingen in de dreiging kan ook de F-16 in de bestaande configuratie de 
opgedragen taken na het jaar 2000 niet goed meer uitvoeren. Een 
aanvaardbaar alternatief lijken levensduurverlengende maatregelen, 
waardoor tegen minder kosten dan voor een vervangend jachtvliegtuig 
zouden moeten worden gemaakt, tot 2010 a 2020 over een doeltreffend 
wapensysteem kan worden beschikt dat blijft passen binnen het «swing-
role»-concept. Intussen zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe 
generatie lichte jachtvliegtuigen worden ontwikkeld, waaronder wellicht 
een geschikte opvolger voor de F-16. Een beslissing over die opvolger 
behoeft dan niet eerder te worden genomen dan tussen 2000 en 2010. 
Over levensduurverlengende maatregelen wordt intensief overlegd met 
de overige Europese F-16 gebruikers. Dat heeft geresulteerd in een 
gezamenlijk voorstudieprogramma, dat in 1989 wordt afgerond. Pas 
daarna is een beslissing over een vervolgstudie aan de orde. 

Ook in de periode van de verlengde levensduur van de F-16 moet, 
evenals bij een volgend jachtvliegtuig het geval zou zijn, worden 
gerekend met onvermijdelijke vredesverliezen. Het aantal vliegtuigen dat 
nodig is om deze te compenseren, is onder andere afhankelijk van het 
tijdstip van invoering van de opvolger van de F-16 en het uiteindelijke 
vredesverliescijfer. 
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HOOFDSTUK V - HET PERSONEELSBELEID 

1. Inleiding 

Gezien haar taken heeft Defensie behoefte aan een omvangrijk en 
gedifferentieerd personeelsbestand. Het personeelsbeleid heeft ten doel 
te verzekeren dat de defensie-organisatie te allen tijde kan beschikken 
over voldoende gemotiveerde mensen, die voor hun taak zijn berekend. 
Het moet dan ook voldoen aan de eisen van deze tijd. 

Zoals in veel grote organisaties en instellingen is het personeelsbeleid 
bij Defensie lange tijd gekenmerkt geweest door regulering en collecti-
vering. De aandacht was vooral gericht op de beheersbaarheid van 
processen. Het beleid werd daardoor statisch en bureaucratisch en bood 
te weinig ruimte voor een individuele benadering van het personeel. Ook 
kwam de eigen verantwoordelijkheid van het personeel onvoldoende aan 
bod. 

Mede door ontwikkelingen in de samenleving en de steeds verder-
gaande technologische ontwikkelingen in de krijgsmacht, kan de huidige 
militair niet meer goed functioneren in een te starre groepscultuur. Er 
moet meer ruimte worden geboden voor zelfontplooiing; regels en 
voorschriften die dat belemmeren moeten worden aangepast of 
afgeschaft. 

De krijgsmacht is een deel van de Nederlandse samenleving en heeft 
veel gemeen met andere overheidsdiensten en met organisaties in het 
bedrijfsleven. Daarom moet in het personeelsbeleid rekening worden 
gehouden met wat elders op vergelijkbaar terrein gaande is. Tevens 
echter noopt de taak van de krijgsmacht tot eisen aan het personeel die 
elders in de samenleving niet - of niet in dezelfde mate - aan personeel 
hoeven te worden gesteld. Ook dat gegeven moet in het personeels-
beleid van Defensie tot uitdrukking komen. 

Een goed personeelsbeleid waarmee de doelstelling kan worden 
bereikt moet flexibel zijn en slagvaardig op ontwikkelingen kunnen 
reageren. Het moet ruimte bieden voor persoonlijke ontplooiing en ook 
sociaal verantwoord en rechtvaardig zijn. 

In het personeelsplan Defensie van 4 november 1986 (Kamerstuk II, 
19 227, nr. 11) en van 11 juni 1987 (Kamerstuk II, 19 227, nr. 16) zijn 
de hoofdlijnen van dit nieuwe personeelsbeleid uiteengezet. 

Overleg 
Met een meerderheid van de belangenverenigingen van militair 

personeel zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de Centrale 
commissie georganiseerd overleg militairen bij het experiment met een 
herzien overlegstelsel. Deze afspraken zijn neergelegd in een protocol 
dat een aanvulling is op het protocol voor de proefneming arbeidsvoor-
waardenoverleg 1989 tussen de ministervan Binnenlandse Zaken en de 
meerderheid van de Centrales van Overheidspersoneel. Op grond van het 
aanvullend potocol zullen de voorstellen waarover in de Centrale 
commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken wordt onder-
handeld geen onderwerp van overleg uitmaken met de Centrale 
commissie georganiseerd overleg militairen. Over voorstellen die 
behoren tot het decentrale onderhandelingspakket dat toevalt aan 
Defensie of betrekking hebben op de voor Defensie resterende finan-
ciële ruimte, wordt onderhandeld met de verenigingen die het vrijwillig 
dienend personeel vertegenwoordigen. Dit geldt ook voor de elementen 
uit de arbeidsvoorwaarden voor het vrijwillig dienend personeel die door 
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partijen bij het decentrale pakket worden betrokken. Het aanvullend 
protocol voorziet eveneens in een bijdrage aan de evaluatie van het 
experiment. Over de positie in het Centraal georganiseerd overleg 
militairen gedurende het experiment van de verenigingen die het 
personeel vertegenwoordigen dat een dienstverhouding heeft op basis 
van de Dienstplichtwet konden nog geen concrete afspraken worden 
gemaakt. 

2. Voortgang vernieuwing personeelsbeleid 

Aan de vernieuwing van het personeelsbeleid voor het militaire 
beroepspersoneel, voor dienstplichtigen en het burgerpersoneel wordt 
veel gedaan. Het afgelopen jaar zijn al veel plannen in het georganiseerd 
overleg besproken en inmiddels uitgevoerd. Meer beleidsvoornemens zijn 
dit overleg ter behandeling aangeboden. Overeenkomstig de motie 
Frinking/Borgman wordt, met inbegrip van overgangsmaatregelen, vóór 
1990 met de uitvoering van het nieuwe beleid begonnen. 

2.1. Militair beroepspersoneel 

Alle maatregelen zijn gericht op een flexibel en op het individu gericht 
beleid («human resources management»). Een dergelijk beleid biedt 
mogelijkheden voor differentiatie, waarbij het personeel meer verant-
woordelijkheid krijgt en meer mogelijkheden voor ontplooiing. 

Zoals in het personeelsplan Defensie van 4 november 1986 is aange-
geven, heeft de overgang van het oude naar het nieuwe beleid, «op weg 
van confectie naar maatwerk», niet het karakter van een plotselinge 
breuk met het verleden. Het gaat om een geleidelijke overgang, waarbij 
rekening wordt gehouden met bij het personeel gewekte verwachtingen. 
De activiteiten bij de centrale organisatie en de krijgsmachtdelen in het 
kader van de vernieuwing van het personeelsbeleid worden gecoördi-
neerd door het Coördinatieteam vernieuwing personeelsbeleid militair 
personeel. 

Een beleid gericht op individuele ontplooiing kan alleen gestalte krijgen 
als het personeel inzicht heeft in de mogelijkheden die de organisatie 
biedt. Om daaraan te voldoen, worden bij de krijgsmachtdelen voor door 
beroepsmilitairen te vervullen functies de eisen nader gepreciseerd. 
Naast de algemene kenmerken van de functie worden ook nauwkeurig de 
voorwaarden vastgelegd waaraan op het gebied van opleiding en 
ervaring moet worden voldaan om voor een functie in aanmerking te 
komen. De functie-eisen vloeien voort uit de functie-analyse. Halverwege 
1989 zullen voor iedere functie functie-eisen zijn opgesteld; het 
betrokken personeel zal daarover worden ingelicht. 

Naast het ontwikkelen van functie-eisen wordt gewerkt aan het 
opstellen of herzien van loopbaanpatronen. Per functiegebied worden de 
mogelijkheden aangegeven om functies met oplopende verantwoordelijk-
heden te vervullen. Het personeel wordt van de loopbaanpatronen op de 
hoogte gesteld. Om bij het plaatsingsbeleid rekening te kunnen houden 
met bij het personeel levende wensen, is nu bij alle krijgsmachtdelen een 
systeem van belangstellingsregistratie ingevoerd. 

Bij het overleg met de belangenverenigingen over de vernieuwing van 
het personeelsbeleid zijn in 1988 resultaten geboekt. In het Centraal 
georganiseerd overleg militairen (CGOM) is overeenstemming bereikt 
over een wijziging van het document «De positie van de militair», over de 
centrale randvoorwaarden en criteria voor de personeelsvoorziening 
(waaronder horizontale instroming) en over de uitgangspunten voor de 
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vernieuwing van het personeelsbeleid. Een en ander wordt verwerkt in de 
in 1989 op te stellen «Grondslagen voor het personeelsbeleid», die 
onderdeel zullen zijn van de planningscyclus. 

Er zijn besprekingen gaande over differentiatie in de beloning en wijzi-
gingen in de regelgeving voor het vernieuwde beleid. De uitvoeringsbe-
palingen en het plan van aanpak zijn aan de bijzondere commissies van 
het georganiseerd overleg militairen bij de krijgsmachtdelen voorgelegd. 
De volgende maatregelen uit het in juni 1987 aan de Tweede Kamer 
aangeboden «tijdactiviteitenplan» (Kamerstuk II, 19 227 nr. 17) zijn 
inmiddels uitgevoerd: 

- aanstelling van vrouwen voor twee tot drie jaar; 
- vergroting van de wervingsinspanning; 
- het loopbaanbeleid richten op functiegebieden; 
- belangstellingsregistratie; 
- regeling studiefaciliteiten; 
- toekenning van gratificaties; 
- verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke bevorderingen 

(interimmaatregel); 
- uitkering van bindingspremies; 
- vergroting van de financiële armslag voor commandanten; 
- versterking administratieve ondersteuning van commandanten. 

Een aantal andere maatregelen is nog in voorbereiding, zoals de 
aanpassing van het beoordelingssysteem en de herziening van het oplei-
dingssysteem. Ook wordt nog gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe 
criteria voor het bepalen van de duur van aan opleidingen te koppelen 
dienverplichtingen. 

De voorbereiding van de maatregelen zal, mede afhankelijk van het te 
voeren overleg, in de loop van 1989 zijn voltooid. De interne voorlichting 
aan het personeel wordt geïntensiveerd. Inmiddels is met de uitvoering 
van een voorlichtingsplan begonnen. 

De besluitvorming over de herziening van de stelsels van ziektekosten-
verzekeringen en belastingen, zoals aanbevolen door de commissies 
Dekker en Oort, is nog niet afgesloten. Met mogelijke consequenties 
voor de rechtspositie van het militaire personeel wordt rekening 
gehouden. 

Opleidingen 
De kwaliteit van een organisatie als de krijgsmacht is in belangrijke 

mate afhankelijk van de manier waarop en de mate waarin gebruik wordt 
gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden. Vandaar dat aan de 
opleidingen van het personeel hoge eisen worden gesteld. Bovendien zal 
steeds meer onder snel wisselende omstandigheden en op grond van erg 
veel informatie leiding moeten worden gegeven. Dat vraagt veel op het 
gebied van de creativiteit en van het kunnen werken onder stress. 

De in 1987 ingestelde Stuurgroep herziening opleidingsbeleid 
Defensie, die tot taak heeft adviezen te geven over aard en structuur van 
het onderwijs bij Defensie, richt zich op maatregelen ter verbetering van 
de opleidingen en op de gevolgen van de vernieuwingen in het perso-
neelsbeleid voor het opleidingsbeleid. Ook wordt nagegaan op welke 
manier Defensie nauwer kan worden betrokken bij de ontwikkelingen in 
het civiele onderwijs en hoe beter kan worden samengewerkt met oplei-
dingsinstituten buiten de krijgsmacht. De Stuurgroep heeft inmiddels 
tussentijds aanbevelingen gedaan voor verbetering van de kwaliteit van 
de opleidingen en van het niveau van de opleiders. De stuurgroep zal 
midden 1989 haar eindrapport indienen. 
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2.2. Burgerpersoneel 

Na de periode van reorganisatie en beleidsvernieuwing, zoals aange-
geven in «Het personeelsplan Defensie (Burgerpersoneel)» (Kamerstuk II, 
19 227, nr. 16), worden de veranderingen nu verder doorgevoerd. De 
belemmeringen van een te strikte regelgeving, onvoldoende bevoegd-
heden van het lijnmanagement en onduidelijkheid over inzetbaarheid in 
crisissituaties, zijn weggenomen. Door een geïntegreerde inzet van 
militair- en burgerpersoneel wordt een doelmatiger bedrijfsvoering 
bereikt. 

De «Regeling inzake het aanmerken van functies als organieke militaire 
of burgerfuncties» zal leiden tot een verbetering van het burgerfunctiebe-
stand en daardoor de loopbaanmogelijkheden voor groepen van het 
burgerpersoneel vergroten. Mede in verband daarmee zal de opleidings-
inspanning worden vergroot. 

2.3. Reservepersoneel 

De vernieuwing van het personeelsbeleid geldt eveneens voor het 
reservepersoneel. Bij de Koninklijke landmacht is sinds eind 1988 het 
tijdelijke bevorderingsbeleid voor reserve-officieren verruimd. Daardoor 
kunnen reserve-officieren werkelijk de rang gaan bekleden die aan de 
door hen vervulde functie is verbonden. 

2.4. Dienstplichtig personeel 

De vernieuwing van het dienstplichtsysteem, gericht op een flexibel en 
op de individuele dienstplichtige afgestemd beleid, is in voorbereiding. 
De vernieuwing zal het uitstel-, vrijstellings-, keurings- en indelingsbeleid 
ingrijpend veranderen. Een projectgroep bereidt maatregelen voor en zal 
waarschijnlijk nog in 1988 haar eindrapport indienen. In dat rapport 
zullen de maatregelen die op korte termijn kunnen worden genomen en 
die welke wat meer tijd vergen afzonderlijk worden geschetst. 

Een aantal maatregelen gericht op de beoogde vernieuwing is al 
genomen. Vooruitlopend op een uitstelbeleid dat iedere dienstplichtige 
de gelegenheid biedt zijn studie af te maken voor hij in werkelijke dienst 
wordt opgeroepen, is de maximum leeftijd waarop een vervolgstudie kan 
worden begonnen, verhoogd van 20 jaar naar 21 of 22 jaar, afhankelijk 
van de geboortedatum. Deze verruiming van de mogelijkheden een 
vervolgopleiding ononderbroken voort te zetten, draagt bij tot het 
werkgelegenheidsbeleid van de regering. 

3. Personeelsvoorziening 

3.1. Werving 

Omdat de wervingsresultaten de laatste jaren achterbleven bij de 
behoefte, zijn de budgetten voor werving sinds 1984 meer dan 
verdubbeld. De verhoogde inspanning bij de werving resulteerde in meer 
sollicitanten. De «Ster-spotjes» van de Koninklijke marine bijvoorbeeld 
leidden tot een forse stijging van het aantal verzoeken om informatie. In 
het algemeen kan daardoor in de behoefte aan personeel worden 
voorzien. Een uitzondering vormt de werving van technisch geschoold 
personeel. Het tekort blijft zorgwekkend, te meer daar volgens het 
Centraal planbureau de Nederlandse arbeidsmarkt tot het jaar 2000 een 
tekort zal kennen aan middelbaar en hoger opgeleid technisch personeel. 
Bij de Koninklijke luchtmacht bestaan ook tekorten aan bedrijfsecono-
misch- en gevechtsleidingspersoneel. Met op deze categorie gerichte 
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voorlichtings- en wervingsacties, regionale werving en plaatsing en een 
flexibel premiesysteem wordt geprobeerd de belangstelling voor een 
baan bij Defensie te vergroten. Door aan te sluiten bij ontwikkelingen in 
het onderwijs en op de arbeidsmarkt en bij de verruiming van de 
mogelijkheid tot horizontale instroming, wordt de werving effectiever. 
Ook is het beleid gericht op het gebruik van apparatuur en materieel die 
weinig mensen vergen. Door deze maatregelen zal op termijn beter in de 
behoefte aan technisch personeel kunnen worden voorzien. 

3.2. Vrouw in de krijgsmacht 

De eerste fase van het beleid gericht op integratie van de vrouw in de 
krijgsmacht is voltooid. De tot nu toe vastgestelde integratiebevorde-
rende maatregelen zijn in het personeelsbeleid opgenomen. Regels en 
voorschriften die toetreding en een goed functioneren van vrouwen in de 
krijgsmacht belemmeren, zijn ongedaan gemaakt. Het functioneren van 
vrouwen in de krijgsmacht wordt steeds meer door alle betrokkenen als 
normaal ervaren. Meer vrouwen krijgen belangstelling voor de krijgs-
macht (zie tabel 1). 

Tabel 1 
In werkelijke dienst getreden vrouwen in de periode 1 september 1987 

tot 1 maart 1988, in aantallen en percentages van het totaal in dienst 
getreden personeel. 

Onbepaalde ti jd Bepaalde tijd TSP* Aanstellingen voor 2 
a 3 jaar 

Vrouwen 
KM KL KLu KMar 
12 27 1 9 

KM KL KLu KMar 
65 88 46 13 

KL 
15 

KM KL KLu KMar 
165 1 

% 
Vrouwen 2,9 9,9 0,7 22,5 23,5 16,0 7,7 19,7 3,2 _ 

" Technisch specialisten (TSP) 

Tabel 2 
Percentage vrouwen van het militair beroepspersoneel per 1 maart 

1988: 

Koninklijke marine: 4,9% 
Koninklijke landmacht: 2,4% 
Koninklijke luchtmacht: 2,6% 
Koninklijke marechaussee: 5,8% 

Het percentage vrouwen in de krijgsmacht is dus nog betrekkelijk klein. 
Daarom wordt bij de voorlichting veel aandacht besteed aan mogelijk-
heden voor vrouwen bij de krijgsmacht. Dit jaar hebben de krijgsmacht-
delen actieplannen opgesteld. Aan de hand hiervan kan de indienst-
treding van vrouwen en hun doorstroming naar hogere functies 
nauwlettend worden gevolgd. De integratie bij de krijgsmacht wordt 
mede aan de hand van de halfjaarlijkse rapportages van de krijgsmacht-
delen en de Koninklijke marechaussee, geëvalueerd door de Stuurgroep 
integratie van de vrouw in de krijgsmacht. Indien de evaluaties daartoe 
aanleiding geven, wordt de uitvoering van het beleid aangepast. 

De jongste maatregel in het kader van de integratiebevordering is de 
mogelijkheid voor vrouwen korte contracten af te sluiten (KCV). Daardoor 
worden vrouwen in de gelegenheid gesteld twee tot drie jaar kennis te 
maken met de krijgsmacht. Het is nog onzeker of de uiteindelijke 
doelstelling, meer vrouwen met een aanstelling voor langere of 
onbepaalde tijd, wordt bereikt. De belangstelling voor deze contracten is 
zeker bij de Koninklijke landmacht betrekkelijk groot. 
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In het kader van het nieuwe beleid voor het militaire personeel worden 
de mogelijkheden voor horizontale instroming verruimd. Daardoor wordt 
het ook voor vrouwen die vroeger bij de krijgsmacht hebben gediend 
mogelijk weer in dienst te komen. 

3.3. Categoriale werkgelegenheid 

De regering wil de werkgelegenheid voor verschillende (categoriale) 
groepen op de arbeidsmarkt bevorderen. Voor het burgerpersoneelsbe-
stand van Defensie zijn in dit verband streefcijfers geformuleerd. Als 
gevolg van de afslankingsoperatie neemt echter het werven van burger-
personeel van buiten sterk af. Indien als gevolg daarvan de streefcijfers 
van de verschillende categorieën niet allemaal worden gehaald, wordt 
voorrang gegeven aan etnische minderheden en gehandicapten. Dit sluit 
aan bij de eerste periodieke evaluatie van de afslankingsoperatie van de 
minister van Binnenlandse Zaken (Kamerstuk II, 19 827, nr. 58). 

Als gevolg van demografische ontwikkelingen zal bij Defensie een 
groter aantal personen uit verschillende etnische en religieuze groepe-
ringen een functie of de dienstplicht vervullen. Hierdoor draagt Defensie 
bij tot de werkgelegenheid voor deze groeperingen. Verschillende 
maatregelen worden genomen om de integratie van deze militairen te 
bevorderen. De nadruk ligt op goede voorlichting aan leidinggevend 
personeel en hulpverleners en het wegnemen van belemmeringen voor 
de integratie en het functioneren van allochtonen. Een voorlichtingsbro-
chure voor leidinggevend personeel bij de drie krijgsmachtdelen is in 
april van dit jaar uitgegeven. 

4. Personeelsbestand 

4.1 . Personeelstekorten en personeelsverloop 

Er is nog steeds sprake van kwantitatieve en kwalitatieve personeelste-
korten. Dat geldt vooral voor de rangen van kapitein, majoor en luitenant-
kolonel en voor functies in de (wapen)technische dienst, de elektronische 
dienst en de verbindingsdienst (officieren en onderofficieren). Deze 
tekorten beïnvloeden de kwaliteit van de taakuitvoering. 

Voor het eerst sinds 1984 vermindert het verloop van officieren. Bij de 
onderofficieren lijkt een einde aan de stijging van het verloop te zijn 
gekomen. Toch is het aantal militairen dat voortijdig de militaire dienst 
verlaat in een aantal functiegebieden nog groot. Bij de onderofficieren 
betreft het specialistisch opgeleid technisch/elektronisch personeel en 
bij de officieren kapiteins, majoors, luitenant-ter-zee 2e klasse oudste 
categorie, luitenant-ter-zee 1ste klasse en (jonge) luitenant-kolonels met 
een management/universitaire of technisch/elektronische opleiding. 

De vernieuwing van het personeelsbeleid, de mogelijkheid bindings-
premies toe te kennen, de toegenomen wervingsresultaten, betere oplei 
dingen en de mogelijkheid voor beroepsmilitairen na hun 55ste jaar in 
dienst te blijven, zullen de tekorten verkleinen. 

4.2. Vliegerbestand 

Op 27 mei 1988 is het parlement op de hoogte gesteld van de beleids-
voornemens ten aanzien van de vliegerproblematiek (Kamerstuk II, 
20 200 X, nr. 42). Die maken een structurele oplossing mogelijk. Ook 
hebben de activiteiten van de in 1988 ingestelde Commissie beleid 
militaire vliegers het mogelijk gemaakt geleid het aantal benodigde 
officieren-vlieger vast te stellen en voor de gehele functiegroep het 
beleid beter te coördineren. Een evenwichtig opgebouwd militair vlieger-
bestand wordt daardoor mogelijk. 
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4.3. Personeelsbestandoverzicht 

De veranderingen in de begrotingssterkte van het militair personeel 
zijn het gevolg van planaanpassingen, maatregelen die tot doel hebben 
de extra beslaglegging te verminderen, reorganisaties, en veranderings-
en heroverwegingsoperaties. Bij de Koninklijke landmacht speelt ook de 
omzetting van functies voor beroepsmilitairen - vooral chauffeurs - in 
functies voor dienstplichtigen een rol. In de begrotingssterkte burgerper-
soneel is de afslankingstaakstelling over 1989 verwerkt. 

Tabel 3 
Overzicht personeelsbestand (exclusief de Civiele verdediging) 

Begrote sterkte 
1988 1989 

Koninklijke marine* 
Vrijwillig dienend militair personeel 15 545 15 460 
Dienstplichtig personeel 1 355 1 445 

Totaal militair personeel 16 900 16 905 
Burgerpersoneel 6 269 6 076 a) 

Totaal personeel 23 169 22 981 

Koninklijke landmacht 
Vrijwillig dienend militair personeel 23 010 22 899 
Dienstplichtig personeel 43 345 42 687 

Totaal militair personeel 66 355 65 586 
Burgerpersoneel 12 586 12 201 a) 

Totaal personeel 78 941 77 787 

Koninklijke luchtmacht 
Vrijwillig dienend militair personeel 
Dienstplichtig personeel 

13 302 
4 960 

13 360 
4 830 

18 262 
2 775 

18 190 
2 678 a) 

Totaal militair personeel 
Burgerpersoneel 

Totaal personeel 21037 20 868 

Koninklijke marechaussee 
Vrijwillig dienend militair personeel 
Dienstplichtig personeel 

Totaal militair personeel 
Burgerpersoneel 

Totaal personeel 4 288 4 064 

Centrale organisatie van het 
ministerie en interservice organen 
Vrijwillig dienend militair personeel 787 638 
Dienstplichtig personeel 284 200 

3 727 
413 

3 597 
360 

4 140 
148 

3 957 
107 a) 

Totaal militair personeel 1071 838 
Burgerpersoneel 4 526 4 275 a) 

Totaal personeel 5 597 5113 

Totaal overzicht Defensie 
Vrijwillig dienend militair personeel 56 371 55 954 
Dienstplichtig personeel 50 357 49 523 

Totaal militair personeel 106 728 105476 
Burgerpersoneel 26 304 25 337 
'Reserve' afslanking burgerpersoneel 28 55 

Totaal personeel 133060 130868 

") Exclusief de Antilliaanse militie 
a) Hierin zijn verwerkt de gevolgen van: 

- de decentralisatie van de burgerpersoneelsdienst 
- centralisatie van de militaire inlichtingendienst 
- herschikking van personeel van de Koninklijke marechaussee naar de Koninklijke 

landmacht bij de Koning Willem lll-kazerne 
- overheveling van brandweerpersoneel van DGWT naar de Koninklijke landmacht 
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5. Personeelszorg 

5.1. Geweld in de krijgsmacht 

Alles moet worden gedaan om geweld in de krijgsmacht te voorkomen. 
Met het oog daarop is in het najaar van 1985 een verkennend gedrags-
wetenschappelijk onderzoek verricht naar het geweld in de krijgsmacht. 
Daarbij werden in hoofdzaak strafrechtelijke, tuchtrechtelijke en 
politionele bronnen onderzocht. De resultaten waren onvoldoende voor 
beleidsmaatregelen. Daarom werd besloten een vervolgonderzoek in te 
stellen. Hierbij worden vooral de gedragswetenschappelijke aspecten van 
geweld onderzocht. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht 
in de omvang, aard en oorzaken van geweld binnen de krijgsmacht en in 
de mogelijkheden om geweld te voorkomen. 

Op 17 februari 1987 is de commissie-Drenth geïnstalleerd, die dit 
onderzoek begeleidt. Het onderzoek is op 1 januari 1988 begonnen en 
wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksinstituut. De onafhanke-
lijkheid van de onderzoekers en de privacy van de onderzochten is 
gewaarborgd. Omdat het om een ingewikkeld vraagstuk gaat, zal het 
eindrapport niet voor eind 1989 beschikbaar zijn. 

Om niet met beleidsmaatregelen te moeten wachten tot het 
eindrapport is verschenen, is een coördinatieteam gevormd dat tot taak 
heeft snel te reageren op geweldsincidenten. Ook is dat team belast met 
het inventariseren en cordineren van preventieve en correctieve maatre-
gelen. Het vormt bovendien de kern van een gespreksgroep met de 
belangenverenigingen van militairen en eventuele andere betrokken 
groeperingen. Op 10 juni 1988 is het parlement schriftelijk ingelicht over 
een aantal maatregelen die ten doel hebben geweldsincidenten op korte 
termijn terug te dringen. 

5.2. Geestelijke verzorging 

Op 28 maart 1988 heeft de Commissie van advies inzake de criteria 
voor steunverlening aan kerkgenootschappen op geestelijke grondslag 
haar eindrapport gepubliceerd. In dit rapport handhaafde de commissie 
onverkort haar eerder advies over de verdeling van het aantal geestelijke 
verzorgers bij de krijgsmacht. Op verzoek van het kabinet had de 
commissie al op 3 december 1986 een tussenrapport over het vraagstuk 
van de verdeling uitgebracht. De commissie was toen en is nog van 
mening, dat een redelijke en praktische oplossing is bij de verdeling uit 
te gaan van de voorkeuren die de militairen zelf kenbaar maken voor één 
van de richtingen bij de geestelijke verzorging. 

Niettemin acht de commissie overeenstemming over een oplossing 
voor het verdelingsvraagstuk tussen de betrokken zendende instanties 
van grote betekenis. In zijn brief van 15 december 1987 aan de 
zendende instanties en de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris zijn 
voornemens met betrekking tot de verdeling van de geestelijke 
verzorgers bekend gemaakt. 

Gelet op de zeer verschillende reacties op het genoemde tussen-
rapport beogen deze voornemens op basis van overeenstemming tussen 
de zendende instanties, een principiële oplossing voor de verdelings-
kwestie. De voorgestelde oplossing berust op drie wegingsfactoren: 

- de voorkeuren van de militairen voor één van de richtingen van de 
geestelijke verzorging; 

- de structureel-kwantitatieve criteria betreffende de relevante 
genootschappen; 

- de maatschappelijke betekenis die de relevante levensbeschouwe-
lijke stromingen in de samenleving hebben. 
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Het overleg over de wijze waarop de aan deze factoren ten grondslag 
liggende onderzoeken moeten worden geformuleerd en uitgevoerd, is 
nog gaande. Het is de bedoeling binnen twee jaar tot een principiële 
oplossing te komen. 

Het concept-kabinetsstandpunt over het eerder genoemde eindrapport 
van de Commissie van advies wordt binnenkort vastgesteld. Over dat 
standpunt zal vervolgens overleg worden gevoerd met de in het inter-
kerkelijk contact in overheidszaken verenigde kerken, het humanistisch 
verbond en - wanneer deze tot stand zijn gekomen - de representatieve 
samenwerkingsverbanden van genootschappen van minderheden. Na 
voltooiing van deze overlegronde zal het regeringsstandpunt aan de 
Tweede Kamer worden aangeboden. Het standpunt zal ruimte bieden aan 
de hierboven beschreven voornemens van de staatssecretaris. 

5.3. Lichamelijke opvoeding en sport 

Het beleid op het gebied van lichamelijke opvoeding en sport heeft tot 
doel de fysieke conditie van het personeel op peil te houden of te verbe-
teren. De voorzieningen hiervoor worden zoveel mogelijk ook 
beschikbaar gesteld voor sportbeoefening buiten de diensturen. Hierbij 
ontstaan ook contacten met burgersportverenigingen, die een stimu-
lerend effect hebben op de actieve sportbeoefening van het militaire 
personeel. Het personeel wordt - naar blijkt met succes - aangespoord 
zoveel mogelijk te sporten. De in december 1987 ingestelde adviesgroep 
sportbeoefening binnen de krijgsmacht zal in de loop van 1989 adviseren 
over verdere verbetering van de sportbeoefening. 

5.4. Beleid post-actieven 

Het beleid inzake post-actieven omvat het geheel van voorzieningen 
voor gewezen defensiepersoneel. Het onderzoek over de mogelijkheid de 
met dat beleid samenhangende uitvoerende taken onder te brengen bij 
het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP) is nog niet afgerond. 
Gedacht wordt aan een zelfstandige bedrijfseenheid binnen het ABP en 
een Militair pensioenbestuur. In het laatstgenoemde orgaan, dat onder 
meer zal worden belast met de wetstoepassing en zal dienen als 
beroepsinstantie in eerste aanleg, zullen defensievertegenwoordigers en 
vertegenwoordigers van belangenverenigingen van militairen zitting 
hebben. Binnen het ministerie van Defensie wordt een afdeling Post-
actief beleid opgericht met als belangrijkste taken de beleidsvoorbe-
reiding en de wetgeving. Die afdeling zal ressorteren onder de directeur-
generaal Personeel. 

De vertrouwensman voor oud-militairen Indiëgangers, die onder meer 
is belast met een onderzoek naar aard en omvang van de bij die 
categorie ex-militairen bestaande problemen en behoefte aan immate-
riële hulpverlening, zal begin 1989 de hem gevraagde adviezen 
uitbrengen. 

Die adviezen worden mede betrokken bij het lopende onderzoek naar 
mogelijkheden om de immateriële hulpverlening aan (oorlogs)veteranen 
herkenbaarder en doelmatiger te structureren. Hierbij worden ook parti-
culiere organisaties, die zich bezighouden met de zorg voor 
(oorlogs)veteranen, betrokken. In dat verband wordt ook bezien of de uit 
de behoefte aan immateriële hulpverlening voortspruitende uitvoerende 
taken kunnen worden ondergebracht in een stichting, waarin zowel de 
overheid als de betrokken particuliere organisaties deelnemen. 
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HOOFDSTUK VI . HET MATERIEELBELEID 

1. Inleiding 

Het materieelbeleid zal in het komend begrotingsjaar door de verande-
ringsprocessen binnen Defensie worden beïnvloed en er tevens een 
eigen bijdrage aan leveren. Dat geldt voor de vernieuwde planningssyste-
matiek, voortkomend uit het onderzoek naar de mogelijkheden tot verbe-
tering van de integrale planning (Pro-vip), en de plaats van het materiële 
functiegebied daarin. Ook het materieelvoorzieningsproces wordt 
aangepast naar aanleiding van de studie die hierover werd uitgevoerd. 
Met de onlangs uitgebrachte nota over de internationale defensiemateri-
eelbetrekkingen wordt het drieluik van beleidsnota's op materieelgebied 
voltooid. Eerder verschenen de nota's «Defensie en de Nederlandse 
industrie» en «Defensie-technologie». 

In dit hoofdstuk zullen de hoofdlijnen van de onlangs voltooide 
(interim)studie over de verwervingsfunctie en van de nota over de inter-
nationale defensiematerieelbetrekkingen worden geschetst. Ook wordt 
ingegaan op de evaluatie van het Defensie Materieelkeuzeproces (DMP), 
het instandhoudingsbeleid, de verbetering van de doelmatigheid van het 
onderhoud en het beleid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

De in de brief van 14 september 1987 (Kamerstuk II, 20 091 , nr. 1-2) 
aangekondigde maatregelen ten behoeve van het werk- en leefklimaat 
worden uitgevoerd. De uitvoering van de plannen in de jaren 1988-1990 
is gewijzigd. Dat is het gevolg van onder meer andere inzichten bij 
gebruikers die bij de uitvoering worden betrokken, relaties met andere 
projecten en het tempo waarin kan worden gebouwd. Een rapportage 
over de huidige stand van zaken, met als uitgangspunt de eerderge-
noemde brief, zal dezer dagen aan de Staten-Generaal worden aange-
boden. 

2. Voorgenomen nieuwe investeringen 

Het voornemen bestaat voor de volgende materieelprojecten van meer 
dan f 100 miljoen in de resterende maanden van 1988 en in 1989 finan-
ciële verplichtingen aan te gaan als gevolg van bestellingen: 

(bedragen x f 1 miljoen) 

Koninklijke marine 
Vervanging Poolster 
Kustmijnenvegers 
NH-90 
Satcom 
NAAWS 
Nieuwe Rijkswerf 

Koninklijke landmacht 
Vrachtauto 5, 7%, 15 KIM (lichte vrachtauto) 
Onbemand Penetrerende Drager 
(Remotely Piloted Vehicle) 

Koninklijke luchtmacht 
Aanvulling vredesverliezen F-16 
Patriot vervolgbestelling 
Missile component vliegbasisverdediging 
(MICOV) 285 74,7 

Door middel van het overzicht grote materieelprojecten zullen de 
Staten-Generaal nader over deze projecten worden ingelicht. 

Totaalomvang Kasgeld 1989 

projecten in de (voortvloeiend uit nog 
planperiode aan te gane 

verplichtingen) 

260 1,0 
916 4,0 
615 19,0 
118 7,7 
163 11,0 
212 22,0 

315 26,1 

107 10,0 

270 20,9 
994 52,0 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 83 



3. Verwerving 

De verwerving is gericht op de verwezenlijking van het investeringspro-
gramma voor de krijgsmacht. Zij wordt door een aantal interne en 
externe factoren sterk beïnvloed, zoals toenemende internationalisering 
van projecten, hogere investeringskosten door toenemende complexiteit 
en technologische ontwikkelingen, inschakeling van de Nederlandse 
industrie en ontwikkelingen in de marktsector (Europa 1992). Beheersing 
van al deze aspecten vraagt om een goede, flexibele verwervingsorgani-
satie, die zowel structureel als incidenteel in staat is het benodigde 
materieel aan te schaffen. 

Het onlangs aan de Kamer gezonden rapport «Versterking van de 
verwervingsfunctie» geeft inzicht in de mogelijkheden ter verbetering van 
de verwerving. De daarin genoemde aanbevelingen voor de korte termijn 
zijn: 

- aanvullen van de doelstelling van de verwervingsfunctie naar 
aanleiding van de uitgangspunten van de nota «Defensie en de Neder-
landse industrie». Daarbij behoort ook een nadere uitwerking van de 
taakverdeling en de bijbehorende verantwoordelijkheden terzake tussen 
het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken 
voor het uitvoeren van het beleid, in het bijzonder ten aanzien van de 
industriële aspecten; 

- verduidelijking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Dit betreft het uitwerken en verduidelijken - volgens het principe van 
centrale sturing en decentrale uitvoering - van de door de politieke 
leiding gedelegeerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen 
het materiële functiegebied, met als speciaal aandachtsgebied de rol van 
het Directoraat-generaal materieel en het raakvlak tussen de behoefte-
stellers en de behoeftevervuilers; 

- vaststelling van de nodige bestuurlijke informatie die inzicht geeft in 
de te leveren of geleverde prestaties binnen het materiële functiegebied 
en die de besluitvorming en centrale sturing van het functiegebied 
ondersteunt. 

Zoals uit het interimrapport blijkt, zijn dit actiepunten voor de korte 
termijn, die de randvoorwaarden voor het verdere verloop van het project 
moeten scheppen. Het ingestelde projectteam heeft opdracht deze 
punten zo spoedig mogelijk uit te werken en nog in 1988 met voorstellen 
te komen. Waar mogelijk zullen al voorbereidingen worden getroffen om 
de andere actiepunten in behandeling te nemen. Er wordt naar gestreefd 
vóór de zomer van 1989 een actieplan gereed te hebben, zodat de 
noodzakelijke verbeteringen op korte termijn kunnen worden ingevoerd. 
Het doel van deze activiteiten is modernisering van het verwervings-
proces samen met een duidelijke afbakening van de verantwoordelijk-
heden in de organisatie, zodat ook in de toekomst onder meer gecompli-
ceerde omstandigheden het benodigde materieel op doelmatige wijze 
kan worden aangeschaft. 

Een van de korte-termijnmaatregelen, die al eerder was aangekondigd, 
zal nog dit jaar worden ingevoerd. Het betreft het aantrekken van 
contractmanagers. Dit zijn verwervers op academisch niveau, die in staat 
zullen zijn op het vereiste niveau onderhandelingen te voeren over 
contracten en andere verbintenissen. Dit in het bijzonder voor grote 
projecten. De contractmanagers zullen, na te zijn ingewerkt, bijdragen tot 
een structurele verbetering van de commerciële positie van Defensie. 

Goede vorderingen worden gemaakt met het stroomlijnen van de 
procedures voor aanschaffingen met een routinematig karakter. Het ligt 
in de bedoeling de administratieve lijnen te verkorten en meer verant-
woordelijkheid aan lagere niveaus in de organisaties te geven. 
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4. Internationale materieelbetrekkingen 

Om inzicht te bieden in de Nederlandse mogelijkheden voor interna-
tionale samenwerking op het gebied van ontwikkeling, produktie, 
onderhoud, afstoting en exportondersteuning, is onlangs de nota «lnter-
nationale defensiematerieelbetrekkingen» aan de Staten-Generaal aange-
boden. Kern van het beleid op het gebied van internationale defensiema-
terieelbetrekkingen blijft het streven naar meer standaardisatie en intero-
perabiliteit aan de hand van op elkaar afgestemde operationele 
behoeften. Ook wordt aandacht geschonken aan verbetering van de 
concurrentiekracht van de Nederlandse defensie-industrie. 

Bij de keuze van geschikte partners of fora voor samenwerkingspro-
jecten wordt gepoogd de bilaterale samenwerking te intensiveren met 
landen waarmee Nederland nauwe operationele of economische banden 
onderhoudt. Die samenwerking wordt beschouwd als een doeltreffende 
stap naar meer samenwerking binnen de Navo en de IEPG. Internationale 
materieelbetrekkingen worden ingebed in het algemene veiligheids-, 
economisch en industrieel beleid. De internationale materieelbetrek-
kingen zijn geen doel op zichzelf; zij moeten het materieelvoorzienings-
en het instandhoudingsproces van de krijgsmacht in Navo-verband 
versterken. 

Het onstaan van een interne Europese markt zal de verwerving van 
defensiematerieel zeer beïnvloeden. Binnen de Europese Gemeenschap 
zullen in 1992 de binnengrenzen worden geslecht. Tot dusver is de 
verwerving van militaire produkten op grond van artikel 223 van het 
EEG-verdrag van liberalisering uitgesloten. Binnen de IEPG hebben 
echter de Europese Navo-lidstaten besloten de verwerving van defensie-
materieel te liberaliseren. Er zal echter nog veel moeten worden gedaan 
voordat dit kan worden verwezenlijkt. Tal van ingewikkelde belangen 
moeten worden afgewogen. Het Nederlandse standpunt zal onder leiding 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken in overleg met de ministeries 
van Economische Zaken en van Defensie worden bepaald. 

5. Defensie Materieelkeuzeproces 

Het Defensie Materieelkeuzeproces (DMP) is in 1987 en 1988 voor de 
tweede maal geëvalueerd. Inmiddels is ervaring opgedaan met ruim 70 
DMP documenten. Verbetering van de aansluiting op het Phased 
Armaments Programming System (PAPS), dat in de Navo en in de IEPG 
wordt gehanteerd, is één van de belangrijkste resultaten van de 
evaluatie. Daardoor zullen ook de internationale materieelvoorzienings-
projecten inzichtelijker en beter bestuurbaar worden. Ook op andere 
punten is het DMP aangepast, bijvoorbeeld de evaluatie van materieel-
projecten en de rol van de Centrale contracten commissie (CCC). Het 
DMP heeft sinds de invoering in 1984 bewezen een waardevol 
instrument te zijn voor de materieelvoorziening en voor de verschaffing 
van informatie aan de Staten-Generaal. 

6. Instandhoudingsbeleid 

Operationele beschikbaarheid en beheersing van de exploitatiekosten 
zijn de belangrijkste doelstellingen van het instandhoudingsbeleid. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met de voorbereiding op en het 
functioneren in crisis- en oorlogsomstandigheden. Daarom kan in 
vredestijd niet altijd de ideale bedrijfseconomische doelmatigheid 
worden bereikt, al blijft een zo doelmatig mogelijke instandhouding 
uiteraard van groot belang. In het materieelvoorzieningsproces moet wat 
betreft de eisen die worden gesteld aan het materieel en aan het gebruik 
van meet af aan rekening worden gehouden met de instandhouding. 
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In het materieelbeleid zijn de levensduurkosten van materieel 
belangrijk. Bij de materieelvoorziening moeten de totale levensduur-
kosten - en niet slechts de investeringen - bij de te maken keuzen 
worden betrokken. Bij de planning en beheersing van de instandhouding 
staan de levensduurkosten centraal. Inzicht in de te verwachten kosten 
van het gebruik van materieel is daarom onontbeerlijk voor goede 
planning en besluitvorming. Bij het ontwerpen van defensie-materieel 
wordt al meer de nadruk gelegd op het terugdringen van die kosten. Het 
gaat bijvoorbeeld om beperking van het noodzakelijke onderhoud, bereik-
baarheid van onderdelen en eenvoudige vervanging. Het kwantificeren 
van de kosten van het gebruik van defensiematerieel is niet eenvoudig; 
de levensduurkosten van defensiematerieel zullen voor een deel vaak op 
schattingen berusten. Niettemin wordt voortgegaan op de weg die al is 
aangegeven in de Defensienota 1984. Er wordt onder andere in Navo-
verband gezocht naar methoden deze kosten in een vroeg stadium zo 
nauwkeurig mogelijk te bepalen. 

7. Doelmatigheid onderhoud 

De Stuurgroep implementatie studie defensiebedrijven in de jaren 
tachtig (SISDB 80) heeft haar taak voltooid. De aanbevelingen worden 
uitgevoerd. Daarnaast is een aantal andere efficiency-verbeterende 
maatregelen voorzien, waartoe ook contractmanagement, zelfbeheer, 
decentralisatie en deregulering behoren. In het komende begrotingsjaar 
wordt in dit verband aan de volgende projecten aandacht besteed. Bij de 
Koninklijke marine ligt de nadruk op verbetering van de bedrijfsvoering 
en doelmatigheid bij de bedrijven door deregulering en decentralisatie 
van taken en bevoegdheden. In samenwerking met externe deskundigen 
wordt ook de onderhoudsdienst van het marinevliegkamp «De Kooy» 
aangepast. Die aanpassing beoogt het onderhoud aan de Lynx-helikopter 
te verbeteren. Dit najaar wordt een rapportage over het project «Nieuwe 
Rijkswerf» aan het parlement gezonden (zie ook Kamerstuk 19 445 van 
26 november 1987). Bij de Koninklijke luchtmacht is in juli 1988 een 
onderzoek afgesloten naar een mogelijke samenvoeging van de onder-
houds- en materieelvoorzieningstaak van de Depots Vliegtuigmaterieel 
en Straalmotoren. Bij de Koninklijke landmacht wordt het onderhoud in 
de Nationale Sector geherstructureerd. Zie de brief van de staatssecre-
taris van 28 juni 1988, Kamerstuk II, 20 200 X, nr. 52). 

8. Onderzoek en ontwikkeling 

Nederland kan niet alle benodigde (wapen)systemen zelf ontwikkelen 
en produceren. Dat wordt ook niet nagestreefd. Deelnemen aan de 
ontwikkeling en produktie van modern defensiematerieel is één van de 
middelen om de grote bedragen die met materieelaanschaffingen zijn 
gemoeid zo veel mogelijk ten goede te laten komen aan de Nederlandse 
economie. Ons land moet dan ook al in een zeer vroeg stadium bij 
materieelprojecten worden betrokken. Daarbij zullen de inspanningen van 
de industrie, van onderzoeksinstellingen en van universiteiten zoveel 
mogelijk worden geïntegreerd. Gebruik makend van dergelijke samen-
werkingspatronen kan op het gebied van defensiematerieel een ontwik-
kelings- en produktiecapaciteit van voldoende technologisch niveau 
worden opgebouwd en in stand gehouden. Hierop is een belangrijk deel 
van de defensie-activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
gericht. Militair-operationele prioriteiten op lange termijn zijn uiteraard 
richtinggevend voor het onderzoek" en ontwikkelingsbeleid. 

Om inzicht te krijgen in de defensiebehoefte aan technologieën op 
lange termijn is het Defensie Technologie Concept (DTC) ontwikkeld. Dat 
bevat zowel een systeem aan de hand waarvan alle voor Defensie 
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relevante technologieën zijn afgeleid als een methode om tussen techno-
logieën te kunnen kiezen en prioriteiten te stellen. Bij de opzet van het 
DTC is uitgegaan van toekomstige operationele taken, de «missies». 
Hieruit zijn vervolgens materieeltaken afgeleid, die «missie-opdrachten» 
worden genoemd. Om die «missie-opdrachten» te kunnen uitvoeren, is 
materieel nodig waarin hoogwaardige technologieën zijn toegepast. De 
technologieën, die per missie-opdracht in kaart zijn gebracht, worden 
«technologie-elementen» genoemd. 

De uiteindelijke selectie en prioriteitstelling van technologie-elementen 
gebeurt onder andere aan de hand van gegevens over de mogelijkheden 
van de nationale industrie en onderzoeksinstellingen. 

Met toepassing van de procedure voor de selectie en de prioriteit-
stelling van technologie-elementen is een begin gemaakt. De resultaten 
daarvan zullen begin 1989 beschikbaar zijn. Uit een op verzoek van 
Defensie door de Adviesraad voor de Militaire produktie (AMP) 
opgestelde sterkte/zwakte analyse is gebleken dat in Nederland, naast 
kennis over componenten en subsystemen, op een aantal gebieden nog 
kennis over systemen bestaat. Het bezit van systeem-kennis is niet alleen 
van belang voor de ontwikkeling en de eventuele produktie van systemen 
of onderdelen daarvan, maar ook om te kunnen deelnemen in samenwer-
kingsverbanden. 

De analyse van de AMP wordt nu, in het kader van het Nederlandse 
technologie- en industriebeleid, in samenwerking met het ministerie van 
Economische Zaken bestudeerd. Daarbij wordt ook rekening gehouden 
met de openstelling van de Europese markt na 1992 en het streven van 
de IEPG naar verdere ontwikkeling van een Europees defensie-technolo-
giebeleid. 

De AMP is ook verzocht te adviseren over een permanente overleg-
struktuur van overheid, industrie en onderzoeksinstellingen om het 
defensietechnologiebeleid af te stemmen op het nationale technologie-
beleid. De Raad heeft geadviseerd te komen tot instelling van een onder 
de AMP ressorterende adviesgroep. Daarover is nog overleg gaande 
tussen de ministeries van Economische Zaken en van Defensie. 

Zoals is vermeld in de nota «Defensietechnologie», wordt naast het 
DTC een Lange Termijn Behoefte Plan voor wetenschappelijk onderzoek 
(LTBP) opgesteld. Daarin zal zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 
behoefte aan wetenschappelijk onderzoek worden aangegeven. Dat plan 
is ook nodig om inzicht te krijgen in het voor dit onderzoek benodigde 
geld. Een en ander wordt in nauwe samenwerking met de Hoofdgroep 
voor Defensie-onderzoek TNO uitgewerkt. 

Het ligt in de bedoeling op zo kort mogelijke termijn het DTC en het 
LTBP te integreren tot één plan-instrument, waarin de behoefte aan 
zowel wetenschappelijk onderzoek als technologie-ontwikkeling op elkaar 
zullen zijn afgestemd. 

Voor een beleid op het gebied van onderzoek en ontwikkeling moet de 
horizon tot na de bestaande planperiode worden verruimd, opdat tijdig 
kan worden ingespeeld op nieuwe wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen. Met het oog daarop wordt begonnen met een oriëntatie 
op ruimtevaarttechnologie. Vooral aspecten van aardobservatie spelen 
daarbij een rol. Het voornemen is aan dergelijke technologische ontwik-
kelingen actief deel te nemen. (Zie ook hoofdstuk I, Europese waarne-
mingssatelliet). 
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HOOFDSTUK VII - VOORTGANGSRAPPORTAGE GROTE 
MATERIEELPROJECTEN 

1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de financiële en technische stand van zaken bij 
de grote materieelprojecten geschetst. Tenzij anders is vermeld, geldt de 
situatie die is beschreven in de memorie van toelichting bij de begroting 
voor 1988 als uitgangspunt. De voor 1989 en volgende jaren te 
verwachten financiële ontwikkelingen zijn aangegeven in de artikelsge-
wijze toelichting bij de begroting. Daarin is ook de stand van de 
betalingen per project vermeld. De ramingen gaan uit van het prijspeil 
van het voorjaar van 1988. Hierbij wordt aangesloten op de plannen voor 
de jaren 1989-1998 waarin de bedragen eveneens tegen dat prijspeil 
zijn gegeven. Aangezien de in de begroting voor 1988 gerapporteerde 
projectuitgaven tegen het prijspeil van 1986 waren aangegeven, is er ten 
opzichte van die stand sprake van twee prijspeilaanpassingen. 

2. Koninklijke marine 

2.1. Voortgang M-fregattenproject 

Het project omvat een hoofdproject en een aantal aanvullende 
projecten. Het hoofdproject bestaat uit de bouw en invoering van acht 
fregatten van de Karel Doormanklasse. Aan het project is toegevoegd: 

- de aanleg van een voorraad walreservedelen; 
- de aanschaf en installatie van het Tactical Towed Array System 

(Tactas). In het situatierapport over de verwerving van deze apparatuur 
(Kamerstuk II, 20 200, X, nr. 20) is al aangekondigd dat de kosten 
daarvan aan het M-fregattenproject zullen worden toegerekend. 

De volgende projecten behoren complementair tot het M-fregatten-
project: 

- munitie; 
- boordhelikopters, voorshands van het type Lynx; 
- het luchtverdedigingssysteem voor de zeer korte afstand 

«Goalkeeper»; 
- een satelliet-communicatiesysteem, als tot aanschaf daarvan wordt 

besloten. 

De platforms worden gebouwd bij de Koninklijke maatschappij «De 
Schelde» (KMS). De Koninklijke marine verzorgt de levering van wapen-, 
commando- en communicatiesystemen, met inbegrip van de opera-
tionele en bedieningsprogrammatuur en is verantwoordelijk voor de 
integratie tot een Sensor-wapen-commandosysteem (Sewaco). 

Zoals in de memorie van toelichting bij de begroting voor 1987 is 
meegedeeld, is de projectplanning vooral aangepast in verband met de 
levering in twee fasen van de Sewaco-apparatuur voor de eerste vier 
M"fregatten. Eerst zal een beperkt pakket worden geleverd dat gereed is 
ten tijde van de indienststelling. Vervolgens zal het volledige pakket 
worden geleverd nadat dit op een walopstelling is geïntegreerd en 
beproefd. De Koninklijke marine kan vanaf 1991 gebruik maken van de 
eerste schepen om bemanningen, scholen en onderhoudsbedrijven 
vertrouwd te maken met deze nieuwe generatie fregatten. 

Door het ontbreken van een deel van het Sewaco-pakket zullen de 
eerste vier schepen niet voor 1994 volledig operationeel zijn. De bouw 
van de platforms bij de KMS en de vervaardiging van het operationele en 
bedieningsprogramma verloopt volgens de aangepaste planning. Op 20 
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april 1988 is het eerste schip, de Karel Doorman, door Hare Majesteit de 
Koningin gedoopt. Twee weken later is de kiel gelegd van het vierde 
fregat. 

De raming van de projectuitgaven in de voorgaande begroting bedroeg 
f 3252 miljoen (prijspeil 1986), waarvan f 3084 miljoen voor nieuwbouw 
en f 168 miljoen voor reservedelen. De nieuwe raming bedraagt f 3494 
miljoen (prijspeil 1988). Dat bedrag bestaat uit een nieuwbouwpost van 
f 3195 miljoen ( f111 miljoen loon- en prijsstijging, waarvan f 54 miljoen 
nacalculatie vanaf 1983 in verband met door het CBS vastgestelde 
indexcijfers), f 172 miljoen voor reservedelen ( f4 miljoen loon- en prijs-
stijging) en f 127 miljoen voor Tactas. 

2.2. Voortgang Walrusproject 

Het project omvat de bouw van twee series van elk twee onderzee-
boten van de Walrus-klasse, alsmede de aanleg van een beginvoorraad 
boordreservedelen en een voorraad walreservedelen. Ook de opleiding 
van bemanningen is in het project opgenomen. 

De proefvaart van de eerste boot, de Zeeleeuw, zal eind oktober 1988 
beginnen. De Walrus kan in de tweede helft van 1990 proefvaren. 
Doordat bij de reparatie van de Walrus onder meer veel Sewaco-
apparatuur moet worden gebruikt die aanvankelijk was bestemd voor de 
tweede serie, is de proeftocht van de Dolfijn uitgesteld tot de tweede 
helft van 1991 en die van de Bruinvis tot 1992. 

De raming in de begroting 1988 bedroeg voor de eerste en de tweede 
serie achtereenvolgens f 1000 miljoen en f 892 miljoen (prijspeil 1986). 
Na verrekening van loon- en prijsstijgingen worden de totale projectuit-
gaven voor de eerste serie nu op f 1012 miljoen (prijspeil 1988) geraamd 
en die voor de tweede serie op f 898 miljoen. Daarvan is achtereen-
volgens f 37 miljoen en f 36 miljoen bestemd voor reservedelen. 

2.3. Voortgang project mijnenbestrijdingsvaartuigen 

Het project omvat de bouw van vijftien mijnenjagers van de Alkmaar-
klasse, alsmede de aanleg van een beginvoorraad boordreservedelen en 
een voorraad walreservedelen. Van dit project maken de opleidingen van 
de eerste bemanningen deel uit. Dertien schepen zijn operationeel. Het 
veertiende schip zal in het voorjaar van 1989 worden geleverd, het 
vijftiende in het najaar van 1989. 

De totale projectuitgaven zijn geraamd op f 1344 miljoen, (prijspeil 
1988), waarvan f 52 miljoen is bestemd voor reservedelen. Ten opzichte 
van de begroting 1988 zijn de projectuitgaven ongewijzigd. 

3. Koninklijke landmacht 

3.1. Vervanging pantserwielvoertuigen YP-408 

Het project YP-408-vervanging omvat de aankoop en ingebruikneming 
van 841 pantservoertuigen van het type YPR-765. De standaardinfante-
rieversie (PRI en PRCO-B) wordt voorzien van een 25 mm boordkanon en 
van richt- en waarnemingsapparatuur. Deze apparatuur bestaat uit een 
dag-optisch deel en een nachtdeel in de vorm van warmtebeeld-
apparatuur. Ze zal ook worden ingebouwd in de 360 YPR-voertuigen met 
25 mm boordkanon die al ongeveer tien jaar bij de Koninklijke landmacht 
in gebruik zijn. Zowel de verwerving van de richt- en waarnemingsappa-
ratuur als het aanpassingsprogramma vormen afzonderlijke projecten, 
die een verband hebben met het project YP-408 vervanging. 
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De produktie en levering van de YPR-voertuigen en de richt- en 
waarnemingsapparatuur verlopen volgens plan. Thans zijn ongeveer 600 
voertuigen geleverd. Twee pantserinfanterie-bataljons zijn er al geheel 
mee uitgerust. Het vervangingsproject zal halverwege 1989 worden 
voltooid. 

De projectuitgaven werden in de memorie van toelichting bij de 
begroting voor 1988 geraamd op f 1324 miljoen (prijspeil 1986). Als 
gevolg van enkele prijsbijstellingen en wijzigingen in de behoefte worden 
deze nu geraamd op f 1302 miljoen (prijspeil 1988). De onderhande-
lingen met de producent over onder meer de vaststelling van de defini-
tieve prijs zijn nog niet afgesloten. 

3.2. Voortgang Leopard- 7 project 

Tussen 1969 en 1972 zijn 468 Leopard-1 tanks door de Koninklijke 
landmacht in gebruik genomen. Al in de jaren zeventig werd duidelijk dat 
de tank niet tot het einde van de geplande levensduur van 25 jaar, 
omstreeks 1995, zou kunnen voldoen aan de eisen van de moderne 
oorlogsvoering. Om te verzekeren dat de Leopard-1 tot 1995 als 
doeltreffend wapensysteem in het Eerste legerkorps kan blijven functio-
neren, is een verbeteringsprogramma ontworpen, dat is gericht op verbe-
tering van de vuurleiding, bepantsering en munitie en op de verwerving 
en inbouw van de juiste warmtebeeldapparatuur. De eerstgenoemde drie 
verbeteringen zijn verwezenlijkt. De warmtebeeldapparatuur voor de tank 
zal worden aangeschaft in het begin van de planperiode 1989-1998. 

Inmiddels heeft in december 1987 de laatste Leopard-1 tank de 
tankwerkplaats verlaten. Het programma is vertraagd door technische en 
logistieke problemen, vooral bij de integratie van het vuurleidingssysteem 
met het hydraulische aandrijf- en stabilisatiesysteem in de toren. Mede 
hierdoor kon de invoering van de zogenaamde Leopard-1-V bij de parate 
eenheden pas in november 1984 beginnen, een jaar later dan voorzien. 
Aan de in de jaren zeventig gestelde eisen ter verbetering is nu voldaan 
met uitzondering van de verwerving van warmtebeeldapparatuur. 

In de vorige rapportage werden de projectuitgaven geraamd op f 579 
miljoen (prijspeil 1986). Als gevolg van prijsstijging en een meerbehoefte 
zullen de totale projectuitgaven f 586 miljoen (prijspeil 1988) bedragen. 
De kosten voor de nog te verwerven warmtebeeldapparatuur zijn, zoals 
bekend, in een afzonderlijk project opgenomen. De rapportage over de 
Leopard-I verbetering wordt hiermee beëindigd. 

De Kamer werd op 2 juni 1987 ingelicht over het voornemen de 
levensduur van de tank tot omstreeks 2005 te verlengen (Kamerstuk II, 
19 700 X, nr. 50). In die brief van de staatssecretaris van Defensie werd 
onder meer de noodzaak tot revisie van het onderstel en van het mecha-
nisch deel van de toren geschetst. Maatregelen, met betrekking tot de 
vuurleiding en het hydraulisch systeem vergden nog nader onderzoek. 
Daarbij is gebleken dat het hydraulisch systeem van de tank moet 
worden vervangen. Dat is het meest doelmatig om de versnelde slijtage 
daarvan op te vangen. Tot de voorgenomen maatregelen behoren voorts 
de uitvoering van basisonderhoud en enkele aanpassingen van de 
constructie. De vuurleiding van de tank zal in ieder geval aanpassing 
behoeven in verband met de installatie van warmtebeeldapparatuur, 
waarover nog beslissingen moeten worden genomen. Over de wijze 
waarop de vuurleiding en de warmtebeeldapparatuur moeten worden 
geïntegreerd is nog onderzoek gaande. De mate van beschikbaarheid van 
de Leopard-1 is bevredigend. Dat is onder meer het resultaat van 
genomen logistieke maatregelen, zoals het vaker vervangen van onder-
delen van het loopwerk en de aandrijving. 
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Door wisseling van het bestand rijdende en staande tanks is de onder-
houdslast beter gespreid. Die maatregelen blijven, ter handhaving van de 
beschikbaarheidsgraad, nodig totdat het levensduurverlengende 
programma zal zijn uitgevoerd. Met dat programma zullen, vanwege de al 
in de Bondsrepubliek Duitsland opgedane ervaring, nog te selecteren 
Duitse industrieën worden belast. Die zullen dan als hoofdaannemers 
fungeren, terwijl Nederlandse bedrijven als onderaannemers zullen 
optreden. Het programma en de verwerving van de warmtebeeldappa-
ratuur is een taakstellend bedrag van f 1,2 miljard vastgesteld. Daarmee 
is in de plannen rekening gehouden. In het projectenoverzicht voor 1988 
(Kamerstuk 20 200, X, nr. 15) is verdere informatie over het project 
toegezegd. Die zal naar verwachting voor eind 1988 worden gegeven. 

4. Koninklijke luchtmacht 

4 .1 . F-16 Gevechtsvliegtuigen 

Het F-16 project betreft de vervanging van 243 (R)F-104G en NF-5 
A/B vliegtuigen door 213 F-16 A/B vliegtuigen. Het project omvat ook de 
aanschaf van vier vluchtnabootsers, reservemotoren, reservedelen, meet-
en testapparatuur en overige gronduitrusting, brandstofhulptanks, 
wapenrekken en technische documentatie. 

De levering van vliegtuigen en bijbehorend materieel verloopt volgens 
plan. Eind 1987 waren 162 vliegtuigen aan de Koninklijke luchtmacht 
geleverd. 

In de brief van 25 juni 1987 (Kamerstuk II, 19 700, X, nr. 53) is een 
gedetailleerd overzicht gegeven van de prijsontwikkeling van de F-16 en 
van de samenstelling van de projectuitgaven. Deze werden - exclusief 
nog niet geautoriseerde en toekomstige modificaties - geraamd op 
f8895 miljoen. Inmiddels is met een aantal aanpassingen rekening 
gehouden. Het betreft het aanbrengen van een vergroot horizontaal 
staartvlak (Big Tail) bij de toestellen die voor eind 1981 zijn geleverd. Dit 
project is opgenomen in het overzicht materieelprojecten voor 1988 
(Kamerstuk II, 20 200, X, nr. 15). Voorts gaat het, naast enkele kleine 
wijzigingen, om de volgende onderdelen: het aanpassen van verstellers 
van de vleugelkleppen van de F-16 vliegtuigen en wijzigingen aan de 
motoren, zodat de toekomstige exploitatiekosten kunnen worden 
verminderd. Als gevolg van prijsdaling en daarmee gepaard gaande 
vermindering van BTW-overdracht enerzijds en de beschreven aanpas-
singen anderzijds, nemen de projectuitgaven per saldo met f 72 miljoen 
toe. De totale projectuitgaven worden daarmee nu, inclusief BTW, 
geraamd op f 8967 miljoen (lopende prijzen). 

4.2. Patriot grond-lucht geleide wapensystemen 

Het project omvat de aanschaf van vier Patriot systemen, elk 
bestaande uit vijf lanceerinrichtingen met 40 geleide wapens die in de 
Bondsrepubliek Duitsland worden gestationeerd. De aanschaf van bijko-
mende uitrusting, een beginvoorraad reservedelen en van de benodigde 
trainingsmiddelen is eveneens opgenomen in het project. De projectuit-
gaven omvatten ook de meerkosten die het gevolg zijn van de inscha-
keling van de Nederlandse industrie. Zoals al is vermeld in de memorie 
van toelichting bij de begroting voor 1987, is in de projectkosten 
rekening gehouden met de financiering van technische wijzigingen en 
operationele verbeteringen voor de periode tot en met 1996. De 
noodzaak van deze wijzigingen en de inhoud ervan is nader uiteengezet 
in het daarover op 4 mei 1988 verschenen situatierapport (Kamerstuk II, 
20 200.X, nr. 39). 
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Inmiddels is volgens plan, op 1 april 1988, het tweede systeem in 
gebruik genomen in de Bondsrepubliek Duitsland. De produktie en 
levering van het derde en vierde systeem verlopen eveneens volgens 
plan. Ze zullen achtereenvolgens in april 1989 en 1990 in gebruik 
worden genomen. 

Het technische personeel voor de Patriot-systemen wordt in de 
Verenigde Staten opgeleid, het bedienend personeel in de Bondsrepu-
bliek door een speciaal instructieteam. Daarnaast is een integratieteam 
gevormd voor het op elkaar afstemmen van het materieel. Tot nu toe 
waren deze teams in Hesepe en Vörden actief. Als gevolg van het 
afstoten van die lokaties zullen de beide teams in september 1988 
worden verplaatst naar Blomberg en Willebadessen. Daardoor worden de 
reistijden tussen woon- en werkplaats van het op te leiden personeel van 
de 3e Groep geleide wapens te Blomberg zoveel mogelijk beperkt. 

Als gevolg van prijspeilaanpassingen zijn de projectkosten ten opzichte 
van de vorige rapportage met f 22 miljoen gestegen. De totale projectuit-
gaven worden volgens het prijspeil voor 1988 geraamd op f997 miljoen. 
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HOOFDSTUK VI I I - ORGANISATIE VAN HET MINISTERIE 

1. Organisatie 

Zoals meegedeeld in de brief van 2 juni 1988, (Kamerstuk II, 20 200, 
nr. 43), wordt een nieuwe planningssystematiek ingevoerd. Als onderdeel 
hiervan worden de organisatie en de personele bezetting van de Defen-
siestaf zó aangepast dat meer centrale sturing van de defensieplanning 
en een meer geïntegreerd defensieplan mogelijk worden. 

Voorts is de Kamer in de brief van 23 juni 1988 (Kamerstuk II, 20 200, 
X, nr. 49) op de hoogte gesteld van een aantal projecten in het kader van 
de veranderingsoperatie bij Defensie. Deze projecten waren, afgezien 
van de versterking van de geïntegreerde planning: interservice uitvoe-
rende diensten, informatievoorziening door middel van automatisering, 
interne controle, de materieelverwervingsfunctie, staven Koninklijke 
luchtmacht, reorganisatie personele functiegebied en interne deregu-
lering. Deze projecten zijn gericht op kwaliteitsverbetering bij Defensie, 
in het bijzonder door: 

- versterking van de centrale sturing; 
- decentralisatie en verzelfstandiging van uitvoerende taken; 
- vermindering van «overhead», onder meer door doelmatigheids-

bevordering. 

Naast deze projecten is sprake van enkele meer algemene processen 
die van invloed zijn op de organisatie van het ministerie. 

1.1. Afslanking 

In het kader van afslanking bij de rijksoverheid komen bij Defensie 
3667 bezette arbeidsplaatsen van burgerpersoneel te vervallen. Een 
maximale inspanning zal worden verricht om het betrokken personeel te 
herplaatsen. In 1990 zullen formatiesterkte en begrotingssterkte met 
elkaar in overeenstemming zijn. De omvang van de afslanking vereist 
soms omvangrijke reorganisaties. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
Rijkswerf en de militaire hospitalen. In de komende periode zal in dit 
verband ook de nodige aandacht worden besteed aan de herstructurering 
van het onderhoud in de nationale sector, waarover de Kamer is ingelicht 
in de brief van 28 juni 1988 (Kamerstuk II, 20 200, nr. 52). De wijzi-
gingen die organisatiestructuur en werkwijze op tal van plaatsen 
ondergaan in verband met de afslanking zullen op langere termijn 
bijdragen tot de kwaliteit van de organisatie. 

1.2. Zelfbeheer 

De sinds 1987 bestaande proeftuinen voor zelfbeheer bij het Marine 
elektronisch en optisch bedrijf (MEOB) en in de beleidssector van het 
Directoraat-generaal materieel (DGM) zijn een succes en worden in 1989 
voortgezet. Inmiddels wordt een beperkte vorm van zelfbeheer bij de 
Directie gebouwen, werken en terreinen (DGW&T) doorgevoerd. Een 
nota «Zelfbeheer Defensie» is opgesteld. Daarin is een methode voor de 
invoering van zelfbeheer in de gehele organisatie opgenomen. 

1.3. Privatisering 

Het Centraal Filmbureau voor de krijgsmacht is geprivatiseerd. De 
Rijkswerf wordt mede naar aanleiding van het privatiseringsonderzoek 
geherstructureerd. Over een aantal privatiseringsonderzoeken moet nog 
worden besloten. Het gaat daarbij onder meer om defensiebedrijven, 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek, het Duyverman Computercentrum, 
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de verwerving van woningen, hydrografische activiteiten en de kantine-
verzorging van de centrale organisatie. Onderzoeken naar privatisering 
van het interne postverkeer en van de administratieve afwikkeling van de 
geneeskundige verzorging van gezinsleden van militairen worden 
overwogen. 

2. Accountantscontrole 

Involge het meerjarenplan voor de accountantscontrole 1988 tot en 
met 1991 is het beleid al geruime tijd vooral gericht op de controle van 
de departementale verantwoording. Sinds het verantwoordingsjaar 1980 
wordt bij de jaarrekening een accountantsverklaring gegeven. Tot het 
verantwoordingsjaar 1983 werd daarbij een oordeel onthouden. 
Sedertdien wordt een goedkeurende verklaring afgegeven. 

In de brief over de veranderingsoperaties bij Defensie is de stand van 
zaken bij het onderzoek naar de verbetering van de interne controle 
weergegeven. In de toekomst zal, als gevolg van een verdere reorgani-
satie van de accountantsdienst, de financiële controle van het ministerie, 
in samenhang met de meer procesgerichte" en doelmatigheidsonder-
zoeken, de departementsleiding meer tot steun kunnen zijn bij het 
beheersen van de begrotingsuitvoering. 

Door de kwalitatieve onderbezetting konden tot nu toe de verande-
ringen in de taak van de accountantsdienst slechts beperkt worden uitge-
voerd. De grootste knelpunten worden weggenomen door werk uit te 
besteden. Binnen de grenzen van de personeelsafslanking wordt 
gepoogd bestaande vacatures te vullen. 

Voor een goede taakuitoefening moeten de maatregelen van de interne 
controle, opgenomen in het systeem van de administratieve organisatie, 
goed functioneren. Inmiddels zijn in nauw overleg met de accountants-
dienst maatregelen genomen om hierin verbetering te brengen. 

De versnelling van de verantwoordingsprocedure kan het functioneren 
van de accountantsdienst beïnvloeden. Vanaf 1988 zal de accountants-
dienst aan het begin van de maand mei rapporteren over het vooraf-
gaande begrotingsjaar, waarmee wordt voldaan aan de termijnen die bij 
de herziening van de Comptabiliteitswet 1976 zijn overeengekomen. 

Met het oog op een gestructureerd overleg tussen de departements-
leiding en de accountantsdienst is op 15 oktober 1986 een Audit 
Committee opgericht met als leden de secretaris-generaal (voorzitter), de 
chef defensiestaf, de directeuren-generaal en de bevelhebbers van de 
drie krijgsmachtdelen. Tot nu toe waren de voornaamste onderwerpen 
van bespreking: 

- het departementaal meerjarenplan voor de accountantscontrole; 
- de taakverdeling tussen de departementale accountantsdienst en de 

interne controle bij de krijgsmachtdelen en de centrale organisatie; 
- de controle-uitkomsten over het verantwoordingsjaar 1986; 
- de reorganisatie van de accountantsdienst. 
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HOOFDSTUK IX - OVERIGE ONDERWERPEN 

1. Ruimtelijke ordening en milieu 

1.1. Structuurschema militaire terreinen 

Het beleid beschreven in het Structuurschema militaire terreinen 
(SMT) wordt voortgezet. Het afstoten van kazernes in binnensteden 
maakt daarvan deel uit. Door een vervroegde reorganisatie van de rij-
opleiding bij de Koninklijke landmacht wordt de Kromhoutkazerne in 
Tilburg in 1989 ontruimd. De Centrale militaire apotheek in Heerenveen 
komt eind 1988 gereed. Daardoor kunnen de bestaande accommodaties 
in Amsterdam en Bergen op Zoom in 1989 worden afgestoten. 

De werkzaamheden van de projectgroepen voor de verwezenlijking van 
compagniesoefenterreinen (COT'n) en eenheidsoefenterreinen (EOT'n) 
gaan voort. Voor het COT Ginkelse Heide en het EOT De Haar is 
inmiddels opdracht gegeven tot een milieu-effectrapport (m.e.r). Voor de 
COT'n Ermelo-Noord, Havelte, Oirschot en het EOT Groote Veld zullen de 
m.e.r-procedures dit begrotingsjaar beginnen. Van de besluitvorming in 
de projectgroep over de gewenste grootte hangt af of voor het COT 
Weert een m.e.r. moet worden opgesteld. Over de plaats van het COT 
Leusderheide is inmiddels besloten. Omdat voor dat COT geen m.e.r. 
behoeft te worden uitgebracht, zal nu het inrichtingsplan aan de orde 
komen. De activiteiten met betrekking tot de EOT'n Anloo, Arnhemse 
Heide en Oirschot gaan normaal door. Van het COT Marnewaard 
(Lauwersmeer) is inmiddels ongeveer tweederde deel in gebruik 
genomen. Het resterende deel zal in de komende jaren beschikbaar 
komen. De schietbaan in de Marnewaard zal eind 1988 gereed zijn. Met 
het werk aan de schietbaan in de Kollumerwaard is begonnen; deze zal in 
fasen in gebruik worden genomen. Met de provincie Noord-Brabant is 
overeenstemming bereikt over de uitbreiding van het oefenterrein de 
Distelberg in de gemeente Helvoirt ter vervanging van het oefenterrein in 
de Loonse en Drunense Duinen. 

Inmiddels is het in het Structuurschema aangekondigde overleg over 
sanering van de munitie-opslag en de bijbehorende veiligheidszones met 
een aantal provincies begonnen. Het overleg met de provincies Drente en 
Noord-Brabant zal nog in 1988 kunnen worden voltooid. Naar wordt 
verwacht zal in 1989 het overleg over het tweede centrale munitiemaga-
zijnencomplex met de lagere overheden beginnen. Dit complex komt in 
Overijssel of het oosten van Gelderland. 

Voor de opslag van Amerikaans materieel is tussen het rijk, de 
provincie en gemeenten overeenstemming bereikt over de aankoop van 
50 ha haventerrein van het Havenschap Delfzijl. Over de uitbreiding van 
de bestaande opslagplaatsen in de gemeenten Vriezenveen, Brunssum 
en Kerkrade zijn onderhandelingen gaande. 

1.2. Milieu 

Gelet op de vele milieu-aspecten (bodem, geluid, externe veiligheid, 
etc.) waarmee Defensie in toenemende mate heeft te maken, wordt ter 
zake een plan opgesteld. Beoogd wordt intern duidelijkheid te scheppen 
in de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de milieuvoor-
schriften. 

In aansluiting op het overheidsbeleid voor de externe veiligheid, zoals 
is verwoord in het Indicatief meerjarenprogramma milieubeheer 
(1986-1990), is in overleg met het ministerie van Volkshuisvesting, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X nr. 2 95 



Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgesteld, hoe zal worden 
omgegaan met bebouwing in de veiligheidszones rondom munitieconv 
plexen. Daarbij wordt uitgegaan van algemeen aanvaarde normen met 
betrekking tot individuele en groepsrisico's. 

De twee laagvliegroutes over het oosten van het land hebben de 
betrokken provincies ertoe gebracht een onderzoek aan te vragen naar 
de geluidhinder. De mogelijkheden tot vermindering van de hinder 
worden met hen besproken. Er wordt gedacht aan (gedeeltelijke) 
verlegging dan wel aan wisselende routes. 

1.3. Zonering 

De voorbereiding van de zonering van twaalf militaire luchtvaartter-
reinen verloopt volgens schema. De Rijksplanologische commissie heeft 
in het voorjaar 1988 over alle zoneringsvoorstellen een positief advies 
uitgebracht. Zodra de resultaten van het bestuurlijk overleg met de 
betrokken provincies en gemeenten zijn verwerkt, worden de in de Lucht-
vaartwet voorgeschreven documenten ter inzage gelegd. Vervolgens 
zullen in 1989 de geluidzones voor alle militaire luchtvaartterreinen 
worden vastgesteld. 

Zoals bekend is, wordt met de sanering niet gewacht tot de zonering 
definitief is vastgesteld. In Oldenzaal zijn al in 1982 de eerste woningen 
geïsoleerd. Het isolatieproject is in volle gang. Door de zorg van Defensie 
zijn inmiddels aan ruim 1500 woningen geluidwerende voorzieningen 
aangebracht. Het zwaarst belaste gebied is volledig gesaneerd. Daardoor 
bestaat niet langer het gevaar dat woningen met een geluidbelasting van 
meer dan 55 Kosteneenheden (de meeteenheid voor vlieglawaai) moeten 
worden afgebroken. Onder deze grens bestaat geen verplichting tot 
afbraak. Voor het isoleren van de overige 5500 woningen is per jaar 
maximaal f 22 miljoen beschikbaar. 

De geluidzone rondom de Vliegbasis Eindhoven is geheel gesaneerd. 
Aan die zone is prioriteit toegekend om de gevolgen van de baanver-
draaiing in het begin van de jaren tachtig op te vangen. In verband met 
de bijzondere situatie is in deze regio bovendien al een commissie voor 
overleg en voorlichting ingesteld in het kader van artikel 28 van de 
Luchtvaartwet. De ervaring die daarmee wordt opgedaan zal zeker van 
nut zijn wanneer over ongeveer een jaar, na vaststelling van de zonering, 
ook voor de overige geluidzones soortgelijke commissies zullen worden 
ingesteld. 

2. Organisatie van de wetgevingsfunctie binnen Defensie 

Ingevolge een toezegging van de minister van Justitie aan de Tweede 
Kamer wordt in deze memorie van toelichting informatie over de organi-
satie van de wetgevingsfunctie bij Defensie gegeven. 

Bij Defensie bestaat een centrale wetgevingsafdeling bij de Directie 
Juridische Zaken. Daarnaast functioneren er wetgevingsafdelingen bij 
beleidsonderdelen waar de wetgevende werkzaamheden van voldoende 
omvang en niveau zijn. De centrale wetgevingsafdeling binnen Defensie 
is belast met de volgende taken: 

- het onderhouden van interdepartementale contacten op het gebied 
van wetgeving, waaronder bilateraal contact met Justitie (Staf-
afdeling harmonisatie wetgeving); 

- het zorgdragen voor de uitwisseling van informatie binnen het minis-
terie over algemene wetgevingsaangelegenheden zoals deregulering, 
harmonisatie van wetgeving en toepassing van de aanwijzingen voor 
de wetgevingstechniek; 
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- het verlenen van bijstand in de eerste fase van de voorbereiding van 
wet- en regelgeving die door andere beleids- of wetgevingsafde-
lingen wordt voorgenomen; 

- kwaliteitsbewaking van wet- en regelgeving mede in het verband van 
de bestaande toetsingsprocedure voor deregulering; 

- het voorbereiden van wetgeving. 

De centrale wetgevingsafdeling en de wetgevingsafdelingen bij de 
beleidsonderdelen zijn met functionarissen uit het financieel-econo-
mische functiegebied en van de krijgsmachtdelen vertegenwoordigd in 
het Overleg Regelgeving Defensie. 

Door deze opzet van de wetgevingsfunctie bij Defensie is een goede 
verbinding tussen wetgeving en beleid gegarandeerd. Er is sprake van 
een juiste inbreng van wetgevingsbelangen, zowel in de eerste fase van 
de beleidsvorming als in de fase voorafgaande aan de toezending van 
een ontwerpregeling aan de Raad van State. Op deze wijze wordt 
voldaan aan de minimumvoorwaarden van de Raad van State ten aanzien 
van de wetgevingsfunctie. 

3. Aanbevelingen Nationale Ombudsman 

In 1987 heeft de Nationale Ombudsman op het terrein van Defensie 
naar aanleiding van bij hem ingediende klachten 37 rapporten uitge-
bracht. In totaal is in vijf gevallen door hem een aanbeveling gedaan. De 
reacties op vier aanbevelingen zijn in het jaarverslag voor 1987 van de 
Nationale Ombudsman verwerkt. Aan een aanbeveling van december 
1987 naar aanleiding van een klacht over het uitstelbeleid bij studie zal 
gevolg worden gegeven. Daarvan kon, gelet op het tijdstip waarop de 
aanbeveling werd gedaan, geen melding meer in het jaarverslag worden 
gemaakt. 

Binnen het ministerie zijn maatregelen getroffen om een snellere behan-
deling van klachten mogelijk te maken; er is een coördinatiepunt aange-
wezen voor de afhandeling van klachten en aanbevelingen van de 
Nationale Ombudsman. 

4. Voorlichting 

Het in oktober 1987 geopende Defensievoorlichtingscentrum, op de 
hoek van de Korte Houtstraat en de Kalvermarkt in het centrum van Den 
Haag, voorziet in menig opzicht in een behoefte. In de eerste acht 
maanden na de opening zijn meer dan twaalfduizend bezoekers 
ontvangen. Zij werden door middel van drie tentoonstellingen, lezingen 
en audiovisuele presentaties geïnformeerd over verscheidene aspecten 
van de nationale en de bondgenootschappelijke verdediging. In de 
komende periode zal een aantal activiteiten worden ontplooid om de 
bekendheid van het centrum te vergroten. 

De directie voorlichting zal volgend jaar ruim aandacht besteden aan 
het veertigjarig bestaan van de Navo. In de Defensieperiodieken en 
andere publicaties zal worden ingegaan op doel en wezen van het 
bondgenootschap. 

Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de voorlichting over het 
nieuwe personeelsbeleid. Op voorlichtingsbijeenkomsten zal worden 
uiteengezet hoe het nieuwe beleid gestalte zal krijgen. Verder wordt een 
voorlichtingsfilm gemaakt die als ondersteuning dient bij deze bijeen-
komsten. 

In het kader van de ruimtelijke ordening wordt voorlichting gegeven 
over compagnies-oefenterreinen waarvoor een milieu-effectrapport is 
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voorgeschreven. Op ruime schaal zal hieraan in de regio bekendheid 
worden gegeven en zal worden gewezen op de inspraakmogelijkheden. 
Daarnaast zullen informatie-avonden worden gehouden over de 
mogelijke inrichting van de oefenterreinen en de gevolgen daarvan voor 
het mileu. 

Mede naar aanleiding van de discussie met de Staten-Generaal wordt 
informatie verstrekt over de herstructurering van de krijgsmachthospi-
taalfunctie. De concept-plannen van het projectteam dat de herstructu-
rering uitvoert, zijn met verschillende groeperingen besproken. Sinds 
december 1987 worden alle medewerkers van de militaire hospitalen via 
het «Hospitaal Journaal» maandelijks ingelicht over de voortgang van de 
reorganisatie. 

De voorlichting van de Koninklijke marechaussee wordt sinds 1 januari 
van dit jaar behartigd door een nieuwe afdeling van de directie 
voorlichting, de afdeling marechausseevoorlichting. De geheel eigen 
taken en activiteiten van het Wapen der Koninklijke marechaussee 
wettigen die aanpassing van de voorlichtingsorganisatie. De afdeling 
marechausseevoorlichting houdt zich bezig met interne en externe 
voorlichtingsactiviteiten. 

5. Militaire Inlichtingen Dienst (MID) 

De organisatiestructuur, de taakomschrijving en de algemene 
werkwijze van de Militaire inlichtingendienst (MID) in de nieuwe opzet 
zijn vastgesteld, evenals het aantal formatieplaatsen voor het centrale 
deel van de MID. Het beleid op het gebied van de contra-inlichtingen is 
in ontwikkeling. 

Organisatorisch omvat de MID een centraal deel bestaande uit een 
stafafdeling Inlichtingen en een stafafdeling Veiligheid. Deze stafafde-
lingen zijn belast met beleidsvorming, coördinatie en uitvoering van taken 
die niet tot de krijgsmachtdelen behoren. Bij de krijgsmachtdelen zijn 
afdelingen MID gevormd die belast zijn met de uitvoering van krijgs-
machtdeel gerichte taken op de terreinen Inlichtingen en Veiligheid. De 
MID staat onder functionele leiding van het hoofd MID. Het directie-
beraad van de MID wordt gevormd door de plaatsvervangend hoofden 
van de MID, tevens hoofden van de afdelingen MID bij de krijgsmacht-
delen, en de hoofden van de stafafdelingen van de centrale MID. Het 
hoofd MID is voorzitter van het directieberaad. 

In oktober 1987 is het functiegebied Industrieveiligheid volledig op 
centraal niveau geïntegreerd. In januari 1988 is een aantal medewekers 
op centraal niveau geplaatst die onder meer zijn belast met de functiege-
bieden militair-politieke aspecten, militair-economische inlichtingen, 
strategie en contra inlichtingen. 

Ten behoeve van het centraal geautomatiseerd uitvoeren van de veilig-
heidsonderzoeken naar vertrouwensfunctionarissen werkzaam bij 
Defensie en het opslaan van persoonsgegevens, is een voorstudie 
automatisering MID verricht. Het voorgestelde computersysteem zal in 
1989 worden verwezenlijkt. In dat jaar wordt ook voorzien in de plaatsing 
van personeel voor het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken. 
Daarmee zal de integratie van de MID zijn voltooid. De totale bezetting 
op centraal niveau zal dan uit ongeveer 60 medewerkers bestaan. Het 
personeel is vooral afkomstig van de voormalige inlichtingendiensten bij 
de krijgsmacht. 

Het overleg met de BVD over samenwerking en de afbakening van 
taken nadert zijn voltooiing. Naar verwachting zullen hierdoor beter 
gegevens kunnen worden verzameld over mogelijke spionage op defen-
sieterrein. 
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Wat betreft de activiteiten is aandacht besteed aan de uitvoeringsrege-
lingen van de wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Er is onder meer 
een privacy-reglement opgesteld. Gelet op de tot standkoming van het 
EOC-akkoord en het INF-verdrag wordt binnen de MID meer aandacht 
geschonken aan aspecten verbonden met de uitvoering van deze 
akkoorden. Daarnaast zal worden nagegaan welke rol het gebruik van 
informatie van commerciële satellieten bij inlichtingenanalyses zou 
kunnen vervullen (zie ook Hoofdstuk I, Europese waarnemingssatelliet). 
De politieke ontwikkelingen in het Warschaupact, in het bijzonder die in 
de Sovjet-Unie, worden door de MID nauwlettend gevolgd en geanaly-
seerd. 

Binnen het functiegebied veiligheid wordt aandacht besteed aan 
rechtspositionele regelingen bij het instellen van veiligheidsonderzoeken 
naar vertrouwensfunctionarissen. 

Ontwikkelingen op automatiserings- en telecommunicatiegebied 
vergen bijzondere beveiligingsmaatregelen. In samenwerking met de 
Nationale Verbindingsbeveiligings Raad en de BVD worden voorstellen 
voorbereid. 
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HOOFDSTUK X. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Leeswijzer 

Met ingang van 1989 is de indeling en de opzet van de begroting 
gewijzigd. Hierop is in het hoofdstuk Financiën al kort ingegaan. 

Terwille van de toegankelijkheid van de nieuwe begroting is een korte 
uitleg op zijn plaats. Voorafgaand aan de artikelsgewijze toelichting 
wordt derhalve op een tweetal aspecten nader ingegaan. 

In de eerste plaats wordt enige aandacht besteed aan de nieuwe 
begrotingsartikelen. 

Vervolgens zal aan de hand van een fictief voorbeeld worden aange-
geven hoe de cijfermatige presentatie van een begrotingsartikel is 
opgebouwd. 

Voor de achtergronden van deze nieuwe begrotingsopzet en -indeling 
verwijs ik volledigheidshalve nog naar kamerstukken II, 1987-1988, 
20 392 nr. 1. 

De nieuwe begrotingsartikelen 

In deze begroting zijn gelijksoortige uitgaven en ontvangsten die in de 
voorgaande jaren in verschillende begrotingsartikelen werden verant-
woord samengebracht in één begrotingsartikel. Dit heeft tot conse-
quentie dat het aantal is gereduceerd van 109 tot 58 uitgavenartikelen 
en van 64 naar 40 ontvangstenartikelen. 

Teneinde inzicht te bieden in de wijzigingen is een conversietabel 
opgesteld; hiervoor wordt verwezen naar bijlage 5 van deze begroting. 

Cijfermatige presentatie 

Voorzover relevant vindt U in de verschillende begrotingsartikelen 
navolgende elementen: 

- grondslag van het artikel en het te voeren beleid: hierin wordt o.a. 
ingegaan op wettelijke regelingen waarop het artikel is gebaseerd, 
projecten en uitgaven waarop het artikel betrekking heeft, (wijziginger 
in) het beleid voorzover dat budgettaire consequenties heeft; 

- opbouwvan verplichtingen en uitgaven. In principe bestaat deze 
opbouw uit drie blokken die aan elkaar gerelateerd zijn, te weten: 
- de opbouw van de verplichtingen (blok I); 
- de aansluiting tussen verplichtingen en uitgaven (blok II); 
- de opbouw van de uitgaven (blok III). 

- artikelverdeling in artikelonderdelen. 

Vooraf wordt opgemerkt dat de mate van detaillering afhankelijk is van 
de aard van het artikel. Verschillende delen kunnen achterwege blijven 
indien b.v. verplichtingen en kas aan elkaar gelijk zijn. 

Aan de hand van een fictief voorbeeld wordt de relatie tussen verplich-
tingen en uitgaven hieronder nader uitgewerkt. 
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Verplichtingen en uitgaven 

blok I. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

1e suppletore 
wet 1988 - 0 , 5 - 1 . 0 - 2 , 5 - 2 , 5 - 2 , 5 

evt. 2e/3e. etc. 
supp.wet ...,. ...,. ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 7,0 17,3 17,0 16,5 15,0 15,0 15,0 15,0 

blok I I . Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 7,0 17,3 17,0 16,5 15,0 15,0 15,0 15,0 

1987 5,0 12,7 

1988 2,0 3,4 11,1 

1989 0,9 4,3 10,9 

1990 0,3 1,2 3,5 10,0 

1991 0,4 1,6 3,0 10,0 

1992 0,5 1,5 3,0 10,0 

1993 0,5 1,5 3,0 10,0 

na 1993 0,5 2,0 5,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

17,7 

16,5 

16,1 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

blok I I I . Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 16,7 16,8 17,4 17,5 17,5 

1e suppletore 
wet 1988 - 0 . 2 - 0 , 7 - 2 , 4 - 2 , 5 - 2 , 5 

evt. 2e/3e etc. 
supp.wet ...,. ...,. ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 17,7 16,5 16,1 15,0 15,0 15,0 15,0 
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In blok I wordt weergegeven welke meerjarige verplichtingenraming 
aan een artikel ten grondslag ligt. Als startpunt fungeert de in de 
ontwerp-begroting 1988 weergegeven stand. Zo was daarin b.v. geprog-
notiseerd dat in 1989 voor f 17,5 miljoen aan (contractuele) verplich-
tingen zouden worden aangegaan. 

Vervolgens wordt vanuit de ontwerp-begroting 1988 via een aantal 
mutaties de ontwerp-begroting 1989 opgebouwd. De mutaties worden 
verklaard door de wijzigingen zoals die in de verschillende begrotings-
stukken zijn aangeboden; hierbij kan o.a. gedacht worden aan supple-
toire wetten en nota's van wijziging. 

Nog niet eerder aan de Kamer gemelde wijzigingen worden in de 
regel «nog niet in een begrotingsstuk opgenomen» vermeld. 

Wederom uitgaand van 1989 vermeldt de ontwerp-begroting 1989 nu 
dat er in plaats van f 17,5 voor f 16,5 miljoen aan verplichtingen zullen 
worden aangegaan. Bij eerste suppletoire wet heeft derhalve een 
verlaging van f 1 miljoen plaatsgevonden. 

Blok II begint met de verplichtingen zoals die naar de stand in de 
ontwerp-begroting 1989 in een bepaald jaar zijn aangegaan (tot en met 
1986, in 1987 en deels in 1988) en nog vanaf medio 1988 in de 
komende jaren zullen worden aangegaan. 

De verplichtingenstand is horizontaal weergegeven. 
Daaronder is verticaal per verplichtingenjaar weergegeven in welk jaar 

de uitgaven plaatsvinden. In concreto: van de in 1989 aan te gane 
verplichtingen tot in totaal f 16,5 miljoen wordt b.v. f 10,9 miljoen uitge-
geven in 1989; f 3,5 in miljoen in 1990; f 1,6 miljoen in 1991 en 
tenslotte f 0,5 miljoen in 1992. 

Indien de verschillende uitgaven horizontaal gesommeerd worden 
leidt dit tot het in de rechterkolom weergegeven meerjarenraming voor 
het uitgaven-niveau naar de stand ontwerp-begroting 1989. 

Zo wordt b.v. verwacht dat in 1989 f 16,1 miljoen ten laste van dit 
artikel betaald wordt; dit bestaat uit f 0,9 miljoen aan in 1987 
aangegane verplichtingen en uit f 4,3 miljoen resp. f 10,9 miljoen aan 
nog in 1988 resp. 1989 aan te gane verplichtingen. 

De in de verticale rechterkolom weergegeven uitgaven vormen de 
stand ontwerp-begroting 1989 die als laatste horizontale regel in blok III 
verschijnt. Ook hier geldt dat deze stand wordt opgebouwd via de 
hierboven weergegeven mutaties vanuit de stand ontwerp-begroting 
1988. 

Opgemerkt wordt dat de mutatie eerste suppletoire wet uit twee wijzi-
gingen bestaat, n.l. die van de Voorjaarsnota 1988, met daarin de met 
Financiën overeengekomen verhogingen en verlagingen van de defen-
siebegroting, alsmede de interne wijzigingen in en tussen de begrotings-
artikelen voortvloeiend uit de herziene begroting 1988. Bij beide 
mutaties geldt dat eveneens het meerjarig effect van een wijziging is 
meegenomen. 

Aangezien de mutaties voortvloeiend uit het eerste suppletoire 
wetsvoorstel al in dat wetsvoorstel zijn toegelicht zal de toelichting in 
het algemeen, naast een meer beleidsmatige uitleg, met name ingaan 
op de nog niet eerder in een begrotingswetsvoorstel gemelde mutaties. 

De bovengenoemde blokken hebben betrekking op het artikel in zijn 
totaliteit. Daarnaast wordt er, voorzover relevant, een onderverdeling 
gemaakt van het artikel in artikelonderdelen. Voor het hiervoren weerge-
geven cijfervoorbeeld ziet dit er als volgt uit : 
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De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 

A 3,1 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 
B 2,4 2,2 2,2 2,4 2,2 2,2 
C 1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 1,6 
D 2,1 2,4 2.1 2,4 2,1 2,1 
E 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
F 7,7 7,5 7,4 7,7 7,2 6,9 

Totaal 17,3 17,0 16,5 17,7 16,5 16,1 

Codering 

Econ. Funct. 

Deze uitsplitsing wordt alleen weergegeven voor het begrotingsjaar en 
de daaraan voorafgaande twee jaren. 

Het totaal van de verplichtingen en van de kasuitgaven is uiteraard 
weer gelijk aan de stand ontwerp-begroting 1989 zoals weergegeven in 
de onderste regel van blok I (verplichtingen) en blok III (kas). 

Wetsartikel 1 

0 1 . Beleidsterrein Algemeen (voorheen Ministerie) 

01.01 Burgerpersoneel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor salarissen, toelagen 
en sociale lasten voor de minister, de staatssecretaris, en het burgerper-
soneel van de centrale organisatie. 

Het betreft hier personeel behorende tot de algemene leiding, de 
centrale organisatie en de daartoe behorende bijzondere organisatie-
eenheden. Door onder meer decentralisatie van de burgerpersoneels-
dienst is een aantal formatieplaatsen naar de krijgsmachtdelen 
overgegaan. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 259,1 259,2 259,2 259,2 259,2 

1e suppletore 
wet 1988 2,0 - 0 , 5 - 0 , 5 - 0 , 5 - 0 , 5 

Nog niet in 
begrotingsstuk 
opgenomen 2,4 - 1 8 . 6 - 1 6 . 6 - 2 0 . 9 - 2 9 , 4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 276,1 263.5 240,1 242,1 237,8 229.3 230,5 

De raming berust op het gemiddeld salarispeil 1988 en omvat in totaal 
4.275 personen. Ten opzichte van de begrotingssterkte 1988 komt dit 
overeen met een vermindering met 185 formatieplaatsen als gevolg van 
de afslankingstaakstelling. 

Daarnaast zijn, als gevolg van herschikking van formatieplaatsen en 
decentralisatie, 66 functies overgegaan naar andere beleidsterreinen 
binnen Defensie. 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 
Overwerk en toeslagen onr. diensten 
Toelagen en uitkeringen 
Uitzendkrachten en ander vervangend 
(tijdelijk) personeel op formatieplaatsen 
Aandeel in de sociale lasten 

Totaal 

Uitgaven 

1987 1988 1989 

207,9 
3,0 
3,7 
6,0 

200,3 
2,7 
1,3 
4,0 

182,2 
2,5 
1,2 
3,7 

55,5 55,2 50,5 

276,1 263,5 240,1 

Econ. 

11.1 
11.1 
11.1 
12.1 

03.1 

Codering 

Funct. 

01.0 
01.0 
01.0 
01.0 

01.0 

Voor het jaar 1989 zijn daarin als jaarwedden van de bewindslieden de 
volgende bedragen begrepen: 

Minister Staatssecretaris 

Jaarwedde 168 350 154 750 

Vakantietoelage 14 000 12 900 

Aandeel in de sociale lasten 22 750 22 750 

01.02 Militair personeel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor bezoldiging van 
beroeps- en dienstplichtig personeel van de krijgsmacht dat werkzaam is 
bij de centrale organisatie en de daartoe behorende bijzondere organi-
satie-eenheden. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 

1e suppletore 
wet 1988 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Nog niet in 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 6 1,1 - 2 , 1 - 2 , 6 - 2 , 6 

Stand ontwerp-
begroting 1989 64.9 66.5 68.2 65.0 64,5 64,5 64,5 

De ramingen berusten op een sterkte van 787 vrijwillig dienende 
militairen en 284 dienstplichtige militairen. Ten opzichte van de autorisa-
tiebegroting 1988 zal de sterkte in de loop van het jaar met 233 
personen afnemen als gevolg van decentralisatie naar de krijgsmacht-
delen. Na realisatie zal de budgetoverheveling naar de betrokken 
krijgsmachtdelen plaatsvinden. 

Bij de raming is uitgegaan van het salarispeil 1988. 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar art ikelonderdelen van de ui tgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele coder ing. 

Artikelonderdeel 

Salarissen (incl. vakantie-uitkeringen) 
Toelagen en uitkeringen 
Bezoldiging dienstplichtige militairen 
Aandeel in sociale lasten 

Totaal 

Uitgaven 

1987 

46,8 
5,9 
5,8 
6,4 

1988 

47,8 
6,0 
6,0 
6,7 

1989 

49,0 
6,2 
6,2 
6,8 

64,9 66,5 68,2 

Econ. 

11.1 
11.1 
11.1 
03.1 

Codering 

Funct. 

01.0 
01.0 
01.0 
01.0 

01.03 Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, 
voormalig personeel of hun betrekkingen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de personele uitgaven anders dan 
salarissen voor burger- en militair personeel. 

De uitgaven 

De stijging van de geraamde uitgaven ten opzichte van de ontwerpbe-
groting 1988 wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

- het Aktieplan Vorming en Opleiding. Door meer en betere oplei-
dingen wordt getracht de gevolgen van de afslanking te ondervangen; 

- hogere representatiekosten, onder andere in verband met de inter-
nationale contacten van de krijgsmachtdelen, die ten laste van de 
centrale organisatie komen; 

- hogere renovatiekosten en personele lasten van de vormingscentra. 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige on twe rpbeg ro t i ng (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 27,0 27,1 27,1 27,1 27,1 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. 

Nog niet in 
begrotingsstuk 
opgenomen 6,0 2,3 3,3 1.9 1,9 

Stand ontwerp-
begroting 1989 32,1 33,0 29,4 30,4 29,0 29,0 29,0 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Kleding en uitrusting 
Reis- en verblijfkosten 
Verplaatsingskosten 
Onderwijs en opleiding 
Langdurig zieken 
Aanvulling salarissen burgerpersoneel in 
militaire dienst 
Nazorg minder valide gewezen militairen 
Representatiekosten 
Tegemoetkomingen aan instellingen ter 
behartiging van de geestelijke belangen van 
militairen 
Erkenning gewetensbezwaarden militaire 
dienst 
Kostwinnersvergoeding 
Raden en commissies 

Uitgaven 

1987 1988 1989 

0,1 0,1 0,1 
13,1 14,2 12,0 
0,8 0,7 0,8 
4,8 5,9 5,7 
2,0 1,7 1,2 

0,1 
1,0 0,3 0,3 
1,5 1,6 1,4 

1,5 2,0 1,9 

0,6 0,7 0,6 
6,5 5,6 4,8 
0,1 0,2 0,6 

Econ. 

11.4 
12.1 
12.1 
12.0 
11.1 

11.1 
11.0 
12.1 

33.0 

12.0 
43.2 
12.2 

Codering 

Funct. 

01.0 
01.0 
01.0 
01.0 
01.0 

01.0 
01.0 
01.0 

01.0 

01.0 
01.0 
01.0 

Sociale lasten: 

Burgerpersoneel 
Via pensioenverzekering 
Verhaal op pensioengerechtigden 
Via de sociale verzekering 
Rechtstreeks aan werknemers 

129,2 125,0 120,6 
-30.1 - 2 9 . 1 - 2 8 . 1 
144,1 139,4 134,5 

64,2 62,1 59,9 

11.2 
11.2c 
11.2 
11.3 

01.0 
01.0 
01.0 
01.0 

Waarvan wordt doorberekend aan het 
artikel "burgerpersoneel" 

Militair personeel 
Via pensioenverzekering 
Verhaal op pensioengerechtigden 
Via de sociale verzekering 
Rechtstreeks aan werknemers 

Waarvan wordt doorberekend aan het 
artikel "militair personeel" 

Totaal 

•307,4 

•523,9 

32,1 

•297,4 

-403.4 

33,0 

- 286,9 

133,4 102,7 101,1 
- 7 4 , 8 - 5 7 , 6 - 5 6 , 6 
463,7 357,0 351,5 

1,6 1,3 1,2 

- 3 9 7 , 2 

29,4 

03.1c 

11.2 
11.2c 
11.2 
11.3 

03.1c 

01.0 

01.0 
01.0 
01.0 
01.0 

01.0 

01.04 Subsidies en bijdragen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor: 
a. subsidies aan verschillende instanties; 
b. bijdragen aan andere hoofdstukken van de rijksbegroting. 

Subsidies worden verleend aan instellingen en steunorganisaties die 
voor Defensie een zeker nut vertegenwoordigen. De verschillende thuis-
frontorganisaties, vormingscentra en militaire tehuizen trachten voor het 
verwezenlijken van hun doelstellingen d.m.v. particuliere initiatieven 
financiële middelen bijeen te brengen, doch zijn daarnaast mede afhan-
kelijk van de financiële hulp van Defensie. 
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De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 113,7 113,8 113,8 113,8 113,8 

Ie suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 3,0 3,1 3,4 4,3 5,4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 112.5 116,7 116,9 117,2 118,1 119.2 120,2 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

I Subsidies 
In 1988 is een tegemoetkoming verleend voor de bouw van militaire 

tehuizen te Seedorf (W-Dld) en Keizersveer. Voor 1989 worden hiervoor 
voorshands geen uitgaven verwacht. 

De subsidie aan de Stichting Jeugdwerk West-Duitsland komt voor de 
helft voor rekening van het ministerie van W.V.C. Deze subsidie is met 
ingang van 1 augustus 1988 verlaagd tot f 4 0 0 000,00, een verlaging 
waarin Defensie W.V.C, volgt. 

Op grond van wat in het regeeraccoord is bepaald inzake de specifieke 
uitkeringen, is met ingang van 1 januari 1989 de uitkering ad f 10 000,00 
aan de Stichting het Veluwse Bosbrandbeheer Comité vervallen. 
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De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

Subsidies: 
- aan de Vereniging Koninklijke 

Nederlandse militaire bond «Pro Rege» 
ten behoeve van alle 
Protestants-Christelijke Militaire 
tehuizen 

- aan de Centrale van Katholieke Militaire 
Tehuizen 

- aan de Stichting Militaire Tehuizen van 
het Humanistisch Thuisfront 
aan de daarvoor in aanmerking komende 
organisaties ten behoeve van de 
oprichting van nieuwe c.q. verbouwing 
of uitbreiding van bestaande militaire 
tehuizen 

- aan de Stichting Militaire Tehuizen 
Overzee 
aan de Stichting Protestants 
Interkerkelijk Thuisfront 

- aan de Stichting Nationaal Katholiek 
Thuisfront 
aan de Stichting Humanistisch 
Thuisfront 
aan de Koninklijke Nederlandse 
Toeristenbond ANWB wegens 
gebruikmaking van de diensten van de 
Wegenwacht 

- aan de Stichting Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaart Geneeskundig Centrum 
aan bosbrandbestrijdingsorganisaties 
aan de Koninklijke Vereniging ter 
beoefening van de Krijgswetenschap 
aan de Stichting Rechtsbijstand 
Dienstplichtigen 

- aan de Stichting Maatschappij en 
Krijgsmacht, Volk en Verdediging 

- aan het Comité International de 
Médecine et de Pharmacie Militaires 

- aan de Societé Internationale de droit 
pénal militaire et de droit de la guerre 

- aan de Koninklijke Vereniging ter 
beoefening van de Krijgswetenschap ten 
behoeve van de buitengewone leerstoel 
militair recht aan de Gemeentelijke 
Universiteit te Amsterdam 
aan de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reserve Officieren 
aan de stichting Jeugdwerk 
West-Duitsland 

- aan de stichting VAFAMIL 
- aan de Stichting Nederlands Instituut 

voor Internationale betrekkingen 
«Clingendael» 
aan de Bond Nederlandse Militaire 
Oorlogsslachtoffers (BNMO) 

- aan de Europese beweging 

1987 1988 1989 

Totaal subsidies 

1.600 1.900 1.900 

1.082 1.400 1.300 

200 200 200 

450 2.400 PM 

300 300 300 

200 100 100 

100 100 100 

30 30 30 

20 20 20 

800 700 700 
10 10 -

5 PM PM 

450 500 500 

500 500 500 

2 2 2 

1 1 1 

20 20 20 

4 5 5 

300 500 400 
60 50 50 

1.100 1.050 1.050 

_ 300 300 
18 - -

7.252 10.088 7.478 

// Bijdragen 

Econ. 

43.4 

43.4 

43.4 

33.0 

43.4 

33.0 

33.0 

33.0 

12.3 

41.4 
43.5 

33.0 

43.4 

43.4 

35.4 

35.4 

33.0 

33.0 

43.4 
43.4 

41.4 

41.4 
41.4 

Funct. 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.1 
01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 

01.0 
01.0 

01.0 

01.0 
01.0 

De bijdrage in de doelsubsidie TNO/HDO berust op het Besluit van 24 
april 1986 ter uitvoering van de artikelen 1, 15, 17, 18, 2 1 , 37 en 45, 
tweede lid, van de TNO-wet (1986 Stb, 214). Verwezen wordt naar 
hoofdstuk 4 van dit besluit. 
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Het defensie-onderzoek binnen de Hoofdgroep Defensie-onderzoek 
(H.D.O.) wordt uitgevoerd door het Fysisch- en Elektronisch Labora-
torium (F.E.L), het Prins Maurits Laboratorium (P.M.L.) en het Instituut 
voor Zintuigfysiologie (I.Z.F.). De H.D.O. neemt ook deel in nationale 
technologieprojecten en in I.E.P.G.-verband aan «Collaborative 
Technology Projects». 

Het F.E.L. richt zich in zijn onderzoek op: 
- operationele research; 
- systeemontwikkeling en informatietechnologie; 
- radar, communicatie, elektronische oorlogsvoering en elektromagne-

tische straling; 
- fysica en akoestiek; 
- technische ontwikkeling. 

Het P.M.L. verricht onderzoek op het gebied van : 
- toxische stoffen; 
- ballistiek en rakettechniek; 
- munitiefunctionering, studie van thermische initiatie, detonatie van 

munitie en pyrotechniek; 
- pulsfysica (in opbouwfase); 
- explosieveiligheid en beschermingskunde. 

Het I.Z.F. richt zich hoofdzakelijk op de volgende activiteiten: 
- visuologie en audiologie; 
- cognitieve psychologie en verrichtingspsychologie; 
- technische menskunde; 
- verkeersgedrag; 
- thermofysiologie. 

Onderzoek en ontwikkeling zijn primair gericht op de behoeften van 
Defensie. 

Van de bijdrage wordt 65% besteed aan personele kosten en 35% aan 
materiële kosten. De bijdrage is vastgesteld in overleg met het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen en berust op het loon- en prijsniveau 
van 1988. 

Gezien het belang van wetenschappelijk onderzoek zullen de uitgaven 
oplopen van f93,1 miljoen in 1989 tot f 101,3 miljoen in 1998. De 
toename ten opzichte van het niveau 1987 wordt veroorzaakt door een 
loon- en prijscorrectie in 1988. 

De bijdrage in de kosten van de Nederlandse scholen voor kinderen 
van defensiepersoneel in West-Duitsland betreft voornamelijk salarissen, 
sociale lasten en toelagen van onderwijzend personeel (f 10 miljoen). 
Aan materiële kosten (reis- en verblijfkosten, leer- en hulpmiddelen, 
exploitatie, administratie, onderwijskundige begeleiding) wordt f 1,5 
miljoen geraamd. Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
draagt in de hierboven vermelde kosten f 0,5 miljoen bij, zodat per saldo 
op dit artikel f 11 miljoen is geraamd. 

De stijging van de bijdrage aan het Nationaal Bureau voor Verbindings-
beveiliging wordt onder meer veroorzaakt door voorgenomen uitgaven in 
de personele en materiële sfeer met betrekking tot het verrichten van 
meetingen op het gebied van straling van Data- en Telecommunicatie-
apparatuur. 

De kosten van de dienstverlening van de buitenlandse dienst conform 
het besluit van de Ministerraad van 12 juni 1987, bedragen: f 0,8 miljoen 
in 1988, f 1,6 miljoen in 1989 en daarna structureel f2 ,3 miljoen per 
jaar. 
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De subsidie aan de Stichting Atlantische Commissie wordt via het 
ministerie van Buitenlandse Zaken betaald. Deze subsidie is voor 1988 
verhoogd tot bijna f 0,3 miljoen. Dit bedrag geldt tevens als plafond-
bedrag. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Bijdrage aan: 
Hoofdstuk VIM van de rijksbegroting, 
ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen: 
- in de doelsubsidies HDO/ TNO 
- bijdrage in de kosten van de 

Nederlandse scholen in W-Duitsland 

Uitgaven 

1987 1988 

89 900 91.700 

12.200 11.100 

1989 

93.115 

11.000 

Econ. 

41.4 

35.4 

Codering 

Funct. 

01.1 

01.0 

Hoofdstuk V, ministerie van 
Buitenlandse Zaken: 
- nationaal Bureau voor 

Verbindingsbeveiliging 
- stichting Nederlands Instituut voor 

Internationale betrekkingen 
«Clingendael» 

- Internationaal Comité van het Rode 
Kruis 

- stichting Atlantische Commissie 
- kosten van de dienstverlening van de 

buitenlandse dienst 

1.000 

700 

70 
250 

1.200 

700 

70 
250 

800 

1.700 

700 

70 
300 

1,600 

41.1 

43.4 

35.4 
43.4 

03.0 

01.0 

01.0 

01.0 
01.0 

01.0 

Hoofdstuk XII, ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 
- bijdrage aan het Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaart Laboratorium 
- bijdrage aan de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaart 

225 

376 

225 

376 

225 

376 

32.1 

33.0 

01.1 

01.0 

Artikelonderdeel Uitgaven 

Hoofdstuk XVI, ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur 
bijdrage ten behoeve van het 

lnformatie- en Coördinatie-orgaan 
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen 
(ICODO) 

Totaal bijdragen 
Totaal subsidies (zie hierboven) 

1987 1988 

Totaal artikel 

519 234 

105.240 
7.252 

106.635 
10.088 

112.492 116.743 

1989 

336 

109.422 
7.478 

116.900 

Econ. 

41.1 

Codering 

Funct. 

01.0 

01.05 Materiële exploitatie 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de materiële uitgaven ten 
behoeve van de centrale organisatie en de daartoe behorende bijzondere 
organisatie-eenheden. Het betreft uitgaven voor: 

- huisvesting (huren), 
- externe engineering (DGW&T), 
- onderhoud, 
- zelfbeheer, 
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- filmverhuur, 
- bureaukosten, 
- exploitatie Bronbeek, 
- lidmaatschappen, boeken en tijdschriften, 
- exposities en voorlichting, 
- materiaalkosten Centrale Drukkerij en Publicatievoorziening, 
- advertentiekosten, 
- uitbesteding computerwerkzaamheden Personeels en Salaris 

Administratie/Rijks Computer Centrum, 
- energiekosten, 
- frankering dienststukken. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 101,1 109,8 89,1 88,4 98,1 

1e suppletore 
wet 1988 - 0 . 2 ...,. ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 50.9 180,9 100,9 109,8 89,1 88,4 98,1 89,0 

B. Relatie verplichtingen er uitgaven ( x f 1 min ) 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

50,9 180,9 100,9 109,8 89,1 88,4 

1992 

98,1 

1993 

89,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 

1988 

1989 

22,4 121,7 

12,0 22,4 78,7 

16,5 20,0 12,3 63,9 

1990 16,8 9,9 32,9 49,2 

1991 13,0 39,9 55,1 

1992 33,3 74,7 

1993 23,4 85,4 

na 1993 3,6 

144,1 

113,1 

112,7 

108,8 

108,0 

108,0 

108,8 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 74,4 72,1 72,1 72,1 72,1 

1e suppletore 
wet 1988 5,0 4,2 4,4 4,4 4,8 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 33,7 36,4 32,3 31,5 31,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 144,1 113,1 112,7 108,8 108,0 108,0 108,8 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

In 1988 en 1989 zijn, ten behoeve van hulpprogramma's uitsluitend 
de bijdragen ten laste van Defensie in de rentelasten die voortvloeien uit 
drie door de Rijksoverheid aan Turkije verstrekte leningen geraamd. De 
incidenteel hogere uitgaven in 1987 staan in verband met een bijdrage 
in het Portugese fregattenprogramma. De betalingen, waarin het minis-
terie van Economische Zaken voor 50% participeerde, zijn indertijd via 
de defensiebegroting geleid. 

Tevens zijn opgenomen de uitgaven voor externe engineering (uitbe-
steding bouwprojecten). De kosten werden voorheen verantwoord op 
het desbetreffende bouwproject en kwamen ten laste van het betrokken 
krijgsmachtdeel. Door een stijging van het bouwvolume van de krijgs-
machtdelen is voor 1989 een voorziening getroffen van circa f 3 5 
miljoen. 

De post «uitgaven ten behoeve van het personeel» bestaat hoofdza-
kelijk uit kosten in verband met de privatisering van de filmvoorziening 
van de krijgsmacht. Voorheen bestonden deze kosten uit personeels-
kosten en kosten van filmhuur. 

Ten behoeve van gebruik van automatiseringsfaciliteiten van het ABP 
en RCC voor de verwerking van mutaties is een bedrag van f 5,9 miljoen 
uitgetrokken. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel 

Bureaukosten 
Uitgaven ten behoeve van 
personeel 
Voorlichting 
Automatiseringssamen werking 
Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds / Rijks Computer 
Centrum 
Huisvestingskosten, energie 
Frankering, porto 
Exploitatie Bronbeek 
Exploitatie Centrale Drukkerij en 
Publikatievoorziening 
Directie Gebouwen, Werken & 
Terreinen, externe engineering 
Tijdschriften 
Schadevergoedingen 
Hulpprogramma's 
Kosten in verband met 
planschade 
Kosten in verband met 
geluidswerende maatregelen 

Totaal 

Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

2,5 0,5 1,0 2,1 1,2 1,6 12.1 01.0 

3,8 
0,9 

2,8 4,0 
0,9 0.9 

3,8 
0,9 

2,8 
0,9 

4,0 
1,0 

12.1 
12.1 

01.0 
01.0 

6,9 
36,8 

4,7 
1,0 

6,9 5,9 
36,9 37,5 
4,7 4,7 
1,0 1,0 

6,9 
36,8 
4,7 
1,0 

6,9 
36,9 
4,7 
1,0 

5,9 
37,4 

4,7 
1,0 

12.1 
12.1 
12.1 
12.1 

01.0 
01.0 
01.0 
01.0 

6,0 5,0 5,0 6,0 6,3 5,4 12.1 01.0 

59,4 
3,5 

13,2 
32,5 

25,2 33,2 
3,3 3,4 

12,5 12,0 
1,2 1,2 

23,0 
3,5 

13,2 
32,5 

35,4 
3,3 

12,5 
1,2 

35,1 
3,4 

12,0 
1,2 

12.1 
12.1 
53.0 
35.5 

01.0 
01.0 
01.0 
01.0 

2,7 • 2,7 - • 12.5 01.0 

7,0 • 7,0 • • 12.5 01.0 

180,9 100,9 109,8 144,1 113,1 112,7 

12.5 
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01.06 Bouw 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Op dit artikel worden geraamd de kosten van nieuwbouwprojecten ten 
behoeve van de centrale organisatie en de daartoe behorende bijzondere 
organisatie-eenheden. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 13,9 39,5 7,3 19,3 12,4 

1 e suppletore 
wet 1988 ...,. ..... ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 19.3 29.1 13,9 39,5 7.3 19,3 12,4 14,4 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 19,3 29,1 13,9 39,5 7,3 19,3 12,4 14,4 

1987 19,3 10,1 

1988 13,5 13,4 

1989 5,5 0,5 10,4 

1990 15,5 7,3 

1991 13,6 12,6 

1992 6,7 7,5 

1993 4,9 10,3 

na 1993 

Uitgaven 
stand ontwerp 
begroting 1989 

29,4 

26,9 

16,4 

22,8 

26,2 

14,2 

15,2 

4,1 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 15,7 4,4 0,7 6,0 7,0 

1 e suppletore 
wet 1988 11,2 ...,. ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 12,0 22,1 20,2 7,2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 29.4 26,9 16,4 22,8 26,2 14,2 15,2 

Op dit artikel worden onder andere uitgaven voor de bouwaktiviteiten 
ten behoeve van het Duyverman Computer Centrum en afronding van 
het Kalvermarkt-complex geraamd. Voorts zijn bedragen gereserveerd 
voor de bouwactiviteiten ten behoeve van het Prins Maurits Labora-
torium (schietbunker) en het Toxicologisch laboratorium van de HDO/ 
TNO. 

Verder zijn bedragen opgenomen voor veiligheidsvoorzieningen ten 
behoeve van het SHAPE Technical Centre en ter verbetering van de 
huisvesting van de buitendienst DGW&T. 

Defensie heeft een studie verricht naar de colocatie van de Haagse 
stafscholen. De voorkeur gaat uit naar huisvesting op Ypenburg op 
grond van onder meer kosten en geluidshinder. De totale bouwkosten 
worden geraamd op f 28,0 miljoen; in 1989 f 2,0 miljoen, in 1990 en 
1991 elk f 13,0 miljoen. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Colocatie stafscholen . 26,0 - 2,0 12.1 01.0 
Huisvesting DGW&T 3,3 - - 3,3 3,6 3,5 12.1 01.0 
Bronbeek 1,9 - - 1,9 - 12.1 01.0 
Frederikkazerne 1,7 - - 1,8 12.1 01.0 
Duyverman Computer Centrum 2,4 - 4,5 2,5 4.9 1,5 12.1 01.0 
Defensie complex Emmen - • 0,2 12.1 01 0 
Kalvermarkt complex 15,0 - - 14,8 2,2 1.0 12.1 01.0 
ShapeT.N.0. - . - 0,9 12.1 01.0 
Schietbunker 1,0 3.7 2,5 1,0 5,0 2,5 12.1 01.0 
Instituut voor Zintuigfysiologie 3,8 3,4 • 3,6 3,4 12.1 01.0 
Toxicologisch laboratorium - - 6,5 0,3 1,0 5,0 12.1 01.0 
Verbouwing kantoorruimte t.b.v. 
CO .personeel te Utrecht - 6,8 - • 6,8 • 12.1 01.0 

Totaal 29,1 13,9 39,5 29,4 26,9 16,4 

12.1 
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01.07 Materieel Investeringen Algemeen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Dit artikel omvat de investeringen voor de centrale organisatie en 
bijzondere organisatie-eenheden. De hier opgenomen bedragen zijn 
bestemd voor: 

- aanschaf wielvoertuigen; 
- aanschaf kantoormachines; 
- aanschaf meubilair; 
- uitgaven t.b.v. organisatie en adviesbureaus voor automatiserings-

en organisatieonderzoeken; 
- uitgaven t.b.v. het European Data Distribution System (EDDS) en de 

Materiële Civiel Militaire Crisis Maatregelen (MCMCM). 

Nieuw zijn de kosten voor het: 

1. European Data Distribution System (EDDS), dat tot doel heeft bij te 
dragen aan het oplossen van tal van problemen op het gebied van intero-
perabiliteit tussen zowel Navo als nationale C3-systemen. Aan dit 
Europees project wordt door een IEPG groep deelgenomen. Deze rappor-
teert direct aan de nationale materieeldirecteuren. 

2. Materiële Civiel Militaire Crisis Maatregelen (MCMCM). 
Deze voorbereidende maatregelen hebben ten doel de leveringen van 
essentiële producten en diensten in buitengewone omstandigheden 
zoveel mogelijk te verzekeren. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 24,6 29,4 47,7 57,0 56,0 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 7,0 27,0 24,6 29,4 47,7 57,0 56,0 56,4 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 7,0 27,0 24,6 29,4 47,7 57,0 56,0 56,4 

1987 1.5 14,0 

1988 0,5 5,0 15,4 

1989 5,0 6,5 4,2 17,7 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

15,5 

20,9 

33,4 

1990 1,3 5,0 11,7 36,0 

1991 0,2 11,7 44,7 

1992 12,3 43,7 

1993 12,3 44,1 

na 1993 12,3 

54,0 

56,6 

56,0 

56,4 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 15,0 43,9 39,7 32,8 55,7 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 5,9 - 1 0 . 5 14,3 23,8 0,3 

Stand ontwerp-
begroting 1989 15.5 20,9 33.4 54.0 56.6 56.0 56,4 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

Met ingang van 1990 is een reservering in verband met de 
opbrengsten van verkopen via Domeinen in de meerjarenraming 
opgenomen voor een bedrag van f 24 miljoen per jaar. 

Het kabinetsbesluit om op langere termijn voor 30% van de organi-
satie-, informatie- en automatiseringsadviescapaciteit gebruik te maken 
van de private sector, heeft ertoe geleid dat de uitbesteding op dit 
gebied sterk is gegroeid. Hiervoor is voor 1988 een bedrag ad f 5,9 
miljoen nader opgenomen. De raming voor 1989 is als volgt 
opgebouwd: 

organisatie en informatie adviesbureau's 
automatiseringsfunctie 
accountantsfunctie 
vernieuwing geautomatiseerd 
bezoldigingssysteem (VAB) 

11,0 
6,0 
3,0 

5,0 

25,0 
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De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplic htingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Vervoermiddelen . . . 0,2 0,3 0,3 13.0 01.0 
Kantoormachines 2,0 2,0 1,0 2,3 2,2 2,5 13.0 01.0 
Meubilair 3,0 2,5 1,5 3,1 2,5 2,8 13.0 01.0 
Organisatie- en adviesbureaus 22,0 20,1 26,9 9,9 15,9 25,0 13.0 01.0 
European Data Distribution 
Systems . - - - - 2,5 13.0 01.0 
Mat. Civ. Crisis Maatregelen - - - - • 0,3 13.0 01.0 

Totaal 27,0 24,6 29,4 15,5 20,9 33,4 

13.0 

01.08 Geheime uitgaven 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Deze uitgaven worden gecontroleerd door de President van de 
Algemene Rekenkamer. 

De uitgaven 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 . 8 1,5 1,7 1,8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 7,2 6,0 5.2 7,5 7,7 7,8 8,0 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering 

Artikelonderdeel 

Geheime uitgaven 

Totaal 

Uitgaven Codering 

1987 

7,2 

1988 

6,0 

1989 

5,2 

Econ. 

12.3 

Funct. 

01.0 

7,2 6,0 5,2 

Econ. 

12.3 

01.09 Onvoorziene uitgaven 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Aangezien gedurende de afgelopen jaren geen uitgaven ten laste van 
dit artikel zijn gebracht, is hiervoor in 1989 geen bedrag geraamd. 
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De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 PM PM PM PM PM 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 P M PM PM P M PM PM 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

Onvoorziene uitgaven 

1987 1988 

PM 

1989 

PM 

Econ. 

01.1 

Funct. 

01.0 

Totaal - PM PM 

Econ. 

01.1 

01.10 Automatisering en Telecommunicatie 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor automatisering en 
telecommunicatie van de centrale organisatie en bijzondere organisatie-
eenheden. 

Als gevolg van een gestage groei van automatiseringsmiddelen en 
intensivering van de Defensie Data Netwerken blijven de exploitatie- en 
investeringskosten in de automatiseringssfeer stijgen. 

Hoewel het beleid is gericht op beheersing van de kosten voor 
automatiseringsmiddelen, moet toch nog rekening worden gehouden met 
een groei. Deze wordt veroorzaakt door de sterke toename van de 
kantoorautomatisering en door het grote aantal omvangrijke interactieve 
informatiesystemen dat zowel bij de centrale organisatie als bij de krijgs-
machtdelen in ontwikkeling is. Het aantal personal computers, tekstver-
werkers en beeldschermen neemt nog steeds toe. De centrale computer-
systemen werken voor de hele Defensie-organisatie. 

Verrekening met de gebruikers zal in de toekomst gaan plaatsvinden. 
Bij nieuwe automatiseringsprojecten zal steeds meer aandacht worden 
besteed aan een analyse van kosten en baten. 

De exploitatiekosten voor telecommunicatie zijn de afgelopen jaren 
gelijk gebleven. De investeringskosten vertonen daarentegen een daling 
als gevolg van het gereed komen van een deel van de aanleg en wijzi-
gingen van de telefooninstallaties van het ministerie. 
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Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verpl icht ingen vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 69,3 77,7 77,1 78,7 79,7 

1e suppletore 
wet 1988 .,... .,,.. .,... .,... .,... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 93,3 92.5 69.3 77,7 77,1 78,7 79,7 81,5 

B. Relatie verpl icht ingen en uitgaven x f 1 min. I 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

93,3 92,5 69,3 77,7 77,1 78,7 

1992 1993 

79,7 81,5 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 45,6 25,0 

1988 8,8 8,0 66,3 

1989 25,8 39,0 2,8 19,2 

1990 13,1 13,0 0,2 21,4 43,1 

1991 7,5 18,5 17,0 49,3 

1992 18,6 17,0 14,7 38,4 

1993 14,7 20,7 55,3 

na 1993 20,6 26,2 

70,6 

83,1 

86,8 

90,8 

92,3 

88,7 

90,7 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige on twerp-begro t ing ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 83,1 67,8 75,7 77,3 78,6 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. ...,. ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 19,0 15,1 15,0 10,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 70,6 83,1 86,8 90,8 92,3 88,7 90,7 
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In 1989 wordt f 5 miljoen geïnvesteerd in het Computer Uitwijk 
Centrum te Lelystad ten behoeve van uitwijkfaciliteiten. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. 

Codering 

Funct. 

Automatisering: 
- exploitatie 
- investeringen 
Telecommunicatie: 
- exploitatie 
- investeringen 

Totaal 

63,5 
12,9 

51,3 
7,2 

58,5 
12,5 

48,5 
9,8 

61,5 
8,7 

65,5 
14,1 

3,4 
12,7 

2,2 
8,6 

2,5 
4,2 

2,6 
9,7 

2,6 
10,3 

2,5 
4,7 

92,5 69,3 77,7 70,6 83,1 86,8 

12.1 
13.0 

12.1 
13.0 

01.0 
01.0 

01.0 
01.0 

01.11 Internationale verplichtingen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid. 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor Navo-infrastructuur-
projecten en bijdragen in de militaire begrotingen en exploitatiekosten 
van AWACS. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 154,9 253,8 136,8 151,2 164,3 

1e suppletore 
wet 1988 .,... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 30,0 1,0 10,0 - 1 0 . 0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 1 187.3 170,4 184,9 254,8 146,8 151,2 154,3 135,0 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 1 187,3 170,4 184,9 254,8 146,8 151,2 154,3 135,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 

1988 

114,0 153,4 

153,4 17,0 134,9 

267,4 

305,3 

1989 123,1 40,0 184,8 

1990 193,8 10,0 40,0 96,8 

1991 201,0 - 20,0 40,0 101,2 

1992 201,0 - 10,0 10,0. 40,0 114,3 

1993 201,0 - 10,0 40,0 116,0 

na 1993 19,0 

347,9 

340,6 

362,2 

375,3 

367,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 285,3 303,9 299,6 340,2 351,4 

1e suppletore 
wet 1988 20,0 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 44,0 41,0 22,0 23,9 

Stand ontwerp-
begroting 1989 267,4 305,3 347,9 340,6 362,2 375,3 367,0 

De uitgaven voor Navo-infrastructuurprojecten, kunnen worden onder-
scheiden in een bijdrage aan het Navo-infrastructuurprogramma en 
uitgaven voor infrastructuurprojecten in Nederland die voor het grootste 
gedeelte met de Navo worden verrekend. De desbetreffende 
ontvangsten worden verantwoord op artikel 01.04 van de begroting van 
ontvangsten. Bedoelde uitgaven hebben betrekking op projecten die 
naar verwachting in 1989 worden verwezenlijkt. 

In hoofdlijnen behelst NAVO-infrastructuur (in % van het totaal) onder 
andere diverse aanpassingen op de vliegvelden zoals: het restaureren, 
aanleggen, verstevigen en verlengen van start- en rolbanen, het bouwen 
van brandstofopslagplaatsen, het plaatsen van noodstroomvoorzie-
ningen en conversiewerken ten behoeve van F-16 (60%). Restauratie 
en/of vernieuwing van pijpleidingen en opslagtanks (20%). Aanleg 
reparatiefaciliteiten op de marinebases (13%). Uitbreiding Amerikaanse 
opslagfaciliteiten in Nederland (5%). Diverse radarapparatuur (2%). Voor 
rekening van Nederland komen, in het algemeen, de BTW, grondaan-
kopen en aansluitingen op gas, water, elektriciteit, riolering e.d. 
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Het infrastructuurprogramma, waaraan Nederland 5% bijdraagt, 
beloopt 3 miljard IAU (*) voor de periode 1985-1990. Dit betekent een 
stijging van f 1,8 miljard ten opzichte van het programma voor de 
periode 1980-1984. De verwachte bijdrage aan het Navo-infrastructuur-
programma berust op een raming die in Navo-verband is opgesteld. 

Aangezien de bijdrage van de landen niet berust op plannen maar 
op werkelijke uitgaven in alle landen, is sprake van een naijl effect. De 
stijgende tendens zal zich zeker voortzetten tot in het begin van de jaren 
'90. 

Uit de militaire begroting van de Navo worden de operationele- en 
onderhoudsuitgaven van de hoofdkwartieren gefinancierd, alsmede de 
exploitatiekosten van Navo-infrastructuurprojecten waarvan de Navo-
organen zelf gebruiker zijn. 

In de komende jaren moet rekening worden gehouden met een 
stijging van de uitgaven voor bijdragen aan de militaire begroting van de 
Navo. Als gevolg van bovengenoemde uitbreiding van het Navo-infra-
structuurprogramma zullen immers ook de exploitatiekosten van die 
toegenomen infrastructuur stijgen. 

De uitgaven voor Awacs betreffen exploitatiekosten. 

In Navo verband is besloten gezamenlijk een bijdrage te leveren in de 
relocatie van de Amerikaanse 401 Tactical Fighter Wing van Spanje 
naar Italië. De daartoe verwachte extra bijdrage van Nederland aan het 
Navo-infrastructuurprogramma omvat circa f40 ,0 miljoen te verdelen 
over 1989 t/m 1992 waarvan elk jaar f 10,0 miljoen. 

Zoals medegedeeld in de brief van de staatssecretaris van Defensie 
d.d. 5 november 1987 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal ligt het in het voornemen de komende jaren de opslag-
capaciteit voor defensiematerieel van de Verenigde Staten uit te 
breiden. De bestaande opslagplaatsen zijn in de jaren 1982 tot en met 
1985 gebouwd in Coevorden, Ter Apel, Vriezenveen, Brunssum en 
Eygelshoven in het kader van het zogenaamde Lange Termijn Defensie-
programma van de Navo. Gekozen is voor regio's die zich kenmerkten 
door een hoog werkloosheidspercentage met daardoor de grootste kans 
om personeel vanuit de regio werk te bieden. De aan de bouw gerela-
teerde grondaankopen worden op grond van bondgenootschappelijke 
afspraken door de Nederlandse Staat gefinancierd. De investeringsuit-
gaven zijn ten laste van het Navo-infrastructuurfonds gebracht. Op 
diverse bovengenoemde locaties zullen naar aanleiding van een formeel 
verzoek van de Verenigde Staten de bestaande voorzieningen worden 
uitgebreid. Voorts wordt gestreefd naar de vestiging van een nieuwe 
opslagplaats in de Eemshaven. In de begroting voor 1988 is suppletoir 
reeds een bedrag van f 20 miljoen opgenomen voor grondverwerving in 
de Eemshaven en op één van de andere locaties. Voor 1989 wordt 
uitgegaan van een bedrag van f 8 miljoen. 

(*) huidige koers IAU = f7 ,587 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 122 



De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Navo-infrastructuurwerken in 
Nederland 69,5 80,3 83,7 109,1 99,3 117,8 13.0 01.0 
Bijdrage aan Navo 
infraprogramma 75,3 60,7 126,1* 118,2 139,0 170,7' 13.0 01.0 
Exploitatie AWACS 5,5 7,6 12,9 8,6 15,1 18,0 13.0 01.0 
Bijdrage aan de militaire 
begroting van de Navo 19,4 15,5 23,2 30,5 30,5 32,2 35.5 01.0 
Overige bijdragen 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,2 35.5 01.0 
POMSS grondaankopen 20,0 8,0 20,0 8,0 35.5 01.0 

Totaal 170,4 184,9 254,8 267,4 305,3 347,9 

35.5 

* incl. f 10 min. t.b.v. 401 
TFW, die van Spanje naar 
Italië zal verhuizen. 

01.12 Garanties 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Het Ministerie stelt zich garant voor twee leningen: 
- aan de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig 

Centrum voor een maximum van f 5,1 miljoen met een looptijd tot het 
jaar 2013; 

- aan de Woonstichting «Ons Belang» voor een maximum van f 1,1 
miljoen met een looptijd tot het jaar 2002. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 PM PM PM PM PM 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 PM PM PM PM PM PM 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Garanties . PM PM 51.2 01.0 

Totaal - PM PM 

Overzicht risico-ontwikkeling met betrekking tot garantie-overeenkomsten) 

1987 1988 1989 

Garantie verleningen Risico 
ultimo 

Verleende 
garanties 

Vervallen 
garanties 

Risico 
ultimo 

Verleende 
garanties 

Vervallen 
garanties 

Risico 
ultimo 

Rente en aflossing van een lening ter 
stimulering van de woningbouw, 
(woonstichting «Ons Belang») 
Stichting NLRGC 

0,60 
4,90 

- 0,03 
0,03 

0,60 
4,90 

- 0,03 
0,04 

0,60 
4,90 

01.13 Onroerend-goed belasting en milieuheffing 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven ten laste van dit artikel hebben betrekking op de door 
Defensie verschuldigde milieuheffing en onroerend-goedbelasting. Tot 
en met 1987 werden deze uitgaven als exogeen aangemerkt. Dit hield in 
dat het begrotingsbedrag, buiten het vastgestelde niveau van de defensie-
uitgaven om, in voorkomend geval werd gesuppleerd. Met ingang van 
1988 is het onderscheid exogeen / endogeen komen te vervallen en 
dient de raming van dit artikel te worden opgesteld volgens de regels die 
gelden voor de overige artikelen van de defensiebegroting. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 10,0 10,0 10,0 10,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 5.0 32,0 27,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 5.0 32,0 27,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 5,0 27,0 

1988 5,0 22,0 

1989 5,0 32,0 

1990 5,0 32,0 

1991 5,0 32,0 

1992 5,0 32,0 

1993 5,0 32,0 

na 1993 5,0 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

32,0 

27,0 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

37,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige on twe rpbeg ro t i ng ( X f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 10,0 10,0 10,0 10,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 32,0 27,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

Onroerend-goedbelasting 
Milieuheffing 

1987 

29,0 
3,0 

1988 

22,0 
5,0 

1989 

32,0 
5,0 

1987 

29,0 
3,0 

1988 

22,0 
5,0 

1989 

32,0 
5,0 

Econ. 

12.5 
12.5 

Funct. 

01.0 
01.0 

Totaal 32,0 27,0 37,0 32,0 27,0 37,0 

Econ. 

12.5 
12.5 

01.14 Zoner ing 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel worden de kosten geraamd voor geluidsisolatie 
van bebouwing in de omgeving van militaire vliegvelden. Voorts worden 
hierop de schadevergoedingen geraamd voor door Defensie veroorzaakte 
geluidsoverlast. Ook van dit artikel is het exogene karakter met ingang 
van 1 januari 1988 beëindigd. 
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Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verpl icht ingen vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

1 e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. ..,,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 - 23,1 22.0 22.0 22,0 22,0 22,0 22.0 

B. Relatie verpl icht ing ïn en uitgaven ( x f 1 min 
• ) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 23,1 22,0 22,0 22,0 22,0 

1992 1993 

22,0 22,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

na 1993 

23,1 

22,0 

22,0 

22,0 

22,0 

22,0 

22,0 

23,1 

22,0 

22,0 

22,0 

22,0 

22,0 

22,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begrot ing ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 22,0 22,0 22,0 22,0 22,05 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 23.1 22.0 22,0 22.0 22,0 22,0 22.0 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

Zonering vliegvelden 

1987 

23,1 

1988 

22,0 

1989 

22,0 

1987 

23,1 

1988 

22,0 

1989 

22,0 

Econ. 

12.5 

Funct. 

01.0 

Totaal 23,1 22,0 22,0 23,1 22,0 22,0 

Econ. 

12.5 

01.15 Ontwikkeling nieuw defensiematerieel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel zijn de uitgaven geraamd voor de ontwikkeling 
van nieuw defensiematerieel. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 17,2 30,0 34,0 36,5 38,0 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ,.,,. ...,. ...,. ...,. 

IMog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 33.5 15.7 17,2 30.0 34.0 36.5 38,0 38.0 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 33,5 15,7 17,2 30,0 34,0 36,5 38,0 38,0 

1987 10,7 6,2 

1988 12,3 4,5 14,7 

1989 10,5 5,0 2,5 12,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1990 9,0 25,0 

1991 9,0 9,0 18,5 

1992 9,0 29,0 

1993 9,0 9,0 20,0 

na 1993 18,0 

16,9 

31,5 

30,0 

34,0 

36,5 

38,0 

38,0 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 127 



C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1 e suppletore 
wet 1988 11.0 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,5 10,0 14,0 16,5 18,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 16,9 31.5 30.0 34,0 36,5 38.0 38.0 

De raming ten behoeve van de Codema-regeling (Commissie Ontwik-
keling Defensie Materieel) betreft ontwikkelingsprojecten van militair 
materieel die tot stand komen in samenwerking met het ministerie van 
Economische Zaken en het bedrijfsleven. De drie deelnemers financieren 
elk een derde deel. De ontvangsten (royalties) ingevolge de Codema-
regeling worden verantwoord op de begroting van ontvangsten. 

In samenwerking met de VS verricht het Prins Maurits Laboratorium 
onderzoek naar electro-magnetisch lanceren, wat bijzondere voorzie-
ningen vergt. De daarvoor geschikte bedrijfsruimten zullen jaarlijks door 
Defensie worden gehuurd. Het daarvoor benodigde bedrag wordt 
geraamd op f 1 miljoen per jaar. Voor nationale en internationale 
technologieprojecten is in 1988 een bedrag van f 10,5 miljoen gereser-
veerd. Deze fondsen, die zullen oplopen tot f 20,0 miljoen in 1992, zijn 
bedoeld om onderzoekactiviteiten te stimuleren, in het bijzonder op het 
gebied van geavanceerde technologische defensie-apparatuur. Een en 
ander gebeurt in nauw overleg met het ministerie van Economische 
Zaken en de Nederlandse industrie. 

Verder zal Defensie, overeenkomstig het besluit van de ministerraad, 
deelnemen aan ruimtevaartprogramma's, door financiële middelen 
beschikbaar te stellen, oplopend tot f 6 miljoen in 1990. Op grond 
daarvan wordt in 1989 f 4 miljoen ter beschikking gesteld. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Bijdrage ruimtevaartprogramma 1,1 4,0 2,0 4,0 13.0 01.1 
Technologische ontwikkeling 4,0 5,4 12,5 4,4 10,5 13,0 13.0 01.1 
Electromagnetic lancing 
programm 0,5 1,0 1,0 1,0 13.0 01.1 
Codema 11,7 9,7 12,0 12,5 18,0 12,0 13.0 01.1 

Totaal 15,7 16,7 29,5 16,9 31,5 30,0 
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02. Beleidsterrein pensioenen en wachtgelden 

02.01 Wachtgelden burgerpersoneel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Bij de raming is rekening gehouden met de kosten van het flankerend 
beleid in verband met de afslanking van het burgerpersoneel. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 

1e suppletore 
wet 1988 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 9 - 0 , 8 - 1 , 8 - 1 . 8 - 1 , 8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 16.8 23.2 23,2 22.3 22,3 22.3 22.3 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Wachtgelden burgerpersoneel en 16,6 23,0 23,0 11.3 01.0 
periodieke uitkeringen ingevolge de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet 
Wachtgeldkosten van het personeel 0,2 0,2 0,2 11.3 01.0 
voorheen in dienst bij het staatsbedrijf 
Artillerieinrichtingen 

Totaal 16,8 23,2 23,2 

02.02 Militaire pensioenen, uitkeringen en wachtgelden 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De pensioenvoorziening voor militair personeel is bij Defensie in eigen 
beheer. Het gaat om de diensttijdpensioenen en de uitkeringen in 
verband met de uitkeringswet gewezen militairen. 

Uitvoeringsorgaan voor pensioenen aan weduwen en wezen van 
militair personeel is het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

Overwogen wordt ook de bedrijfsuitvoering en wetsuitvoering over te 
dragen aan het A.B.P.. Een te vormen militair pensioenbestuur is dan 
verantwoordelijk voor de wetstoepassing. 
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De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 1 366,9 1 366,9 1 366,9 1 366,9 1 366,9 

I e suppletore 
wet 1 988 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 4 5 , 7 - 1 4 . 2 —13,1 — 13,1 — 13,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 1 312.6 1 324.2 1 355,8 1 356,8 1 356,8 1 356,8 1 356,8 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Militaire pensioenen 
Waarvan wordt terugontvangen: 
- uit het AAW-fonds 
- wegens verhaal e.d. 

870,4 

— 15,1 
- 231,3 

869,6 

- 1 4 . 7 
- 232,9 

902,6 

-14 .7 
- 238,2 

11.3 

11.3c 
11.3c 

01.5 

01.5 
01.5 

Uitkeringswet gewezen militairen 
Waarvan wordt terugontvangen: 
- uit het AAW-fonds 
- wegens verhaal e.d. 

707,3 

- 8 , 1 
- 2 4 , 5 

720,3 

- 5 , 3 
- 2 6 , 2 

723,9 

- 5 , 3 
- 2 5 , 9 

11.3 

11.3c 
11.3c 

01.5 

01.5 
01.5 

Nonactiviteitsjaarwedden en wachtgelden 
Waarvan wordt terugontvangen: 
- wegens verhaal e.d. 5 

9,7 

- 1 , 5 

8,1 

- 1 . 7 

8,1 

- 1 , 7 

11.3 

11.3c 

01.5 

01.5 

Gratificaties 
Waarvan wordt terugontvangen: 
- wegens verhaal e.d. 

2,4 

- 0 , 9 

2,7 

- 1 , 2 

2,7 

- 1 , 2 

11.3 

11.3c 

01.5 

01.5 

Overige uitkeringen 4,2 5,5 5,5 11.3 01.5 

Totaal 1 312,6 1 324,2 1 355,8 

11.3 

03. Beleidsterrein Koninklijke marine 

03.01 Burgerpersoneel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor salarissen, 
toelagen en sociale lasten voor het personeel geplaatst bij algemeen 
beherende organisatie-eenheden, bijzondere organisatie-eenheden en 
personeel bij operationele eenheden en ondersteunende diensten en 
onderdelen. 
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De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 334,6 319,2 306,0 305,2 304,3 

1e suppletore 
wet 1 988 5,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 5 . 1 0,8 4,6 5,4 6,4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 349,1 334,7 324,2 314,8 314,8 314,9 314,1 

De ramingen zijn gebaseerd op het salarispeil van 1988 en op een 
sterkte van 6076 burgers, waarbij rekening is gehouden met de overgang 
van 26 man van de Centrale Organisatie naar de Koninklijke marine in 
verband met de reorganisatie van de Directie Burgerpersoneel en de 
Militaire Inlichtingen Dienst. Tevens is rekening gehouden met de 
gevolgen van de afslankingsoperatie, waarbij het gaat om 219 formatie-
plaatsen ten opzichte van de begrotingssterkte 1988. 

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 1988 zijn: 

- een lagere sterkte van 193 man — f 9,0 min. 
- algemene salarismaatregelen (aanvullende 

loonbijstelling 1987 en loonbijstelling 1988) + f4 ,3 min. 
- lagere daling uitgaven in verband met geringere 

afslanking + f 2,0 min. 
- overige mutaties + f 0,8 min. 

Bij de uitvoering van de begroting 1988 is de verhoging met per saldo 
f 0,1 miljoen als volgt opgebouwd: 

- algemene salarismaatregelen 
(aanvullende loonbijstelling 1987 en loonbijstelling 
1988) - f4 ,9 min. 

- lagere daling uitgaven in verband met geringere 
afslanking + f 2,0 min. 

- overgang personeel in verband met reorganisatie van de 
Directie Burgerpersoneel en militaire 
inlichtingendiensten + f 1,6 min. 

- overige mutaties + f 1,4 min. 

De mutaties in de meerjarenramingen zijn hoofdzakelijk bijstellingen 
als gevolg van de afslankingsoperatie, het flankerend beleid, de overgang 
van personeel naar de Koninklijke marine in verband met de decentrali-
satie van de burgerpersoneelsdiensten en loonbijstelling 1987/1988. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 131 



De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 255,7 246,5 238,5 11.1 01.4 
overwerk en toeslagen onr. diensten 7,5 7,4 7,4 11.1 01.4 
Toelagen en uitkeringen 12,0 12,4 12,4 11.1 01.4 
Uitzendkrachten en ander vervangend 4,9 4,0 3,9 12.1 01.4 
(tijdelijk) personeel op formatieplaatsen 
Aandeel in de sociale lasten 75,9 72,9 70,5 03.1 01.4 
Waarvan wordt doorberekend aan: 
- de Koninklijke landmacht - 6 , 8 - 8 , 2 - 8 , 2 11.1c 01.4 
- de Koninklijke luchtmacht - 0 , 1 - 0 , 3 - 0 , 3 11.1c 01.4 

Totaal 349,1 334,7 324,2 

11.1c 

03.02 Militair Personeel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven voor bezoldiging van vrijwillig dienend en dienstplichtig 
militair personeel van de Koninklijke marine komen ten laste van dit 
artikel. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 889,3 894,3 897,3 892,7 895,3 

1e suppletore 
wet 1988 - 1 0 . 1 3,7 3,7 3,7 3,7 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 3 , 4 - 1 9 . 7 - 2 6 , 8 - 1 7 . 0 - 1 4 . 7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 852,9 875.8 878.3 874,2 879,4 884.3 887,4 

De ramingen berusten op het gemiddeld salarisniveau van 1988 en op 
een sterkte van 16 905 militairen. In vergelijking met de werkelijke 
sterkte in 1987 en de begrotingssterkte in 1988 is dit aantal als volgt 
samengesteld: 

Gemiddelde 
werkelijke sterkte Beg 

1987 
"otingssterkte Begrotingssterkte 

1988 1989 

Vrijwillig dienend personeel 
Dienstplichtig personeel 

15 121 
1 914 

15 545 
1 355 

15 460 
1 445 

Totaal 17 035 16 900 16 905 
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Ten opzichte van het in de begroting 1988 geraamde bedrag is 
ongeveer f 11,0 miljoen minder geraamd. Een en ander is als volgt 
gespecificeerd: 

- Algemene salarismaatregelen (aanvullende 
loonbijstelling 1987 en loonbijstelling 1988) - f 0,1 min. 

- Een andere verhouding tussen de aantallen vrijwillig 
dienend en dienstplichtig personeel — f 1,1 min. 

- Lagere uitgaven ten aanzien van toelagen in het 
buitenland en lagere uitgaven voor de Antilliaanse/ 
Arubaanse militie in verband met een lagere koers van 
de Amerikaanse dollar en de Arubaanse en Antilli-
aanse gulden. — f 5,0 min. 

- Verwachte lagere uitgaven voor premies aan Kort 
Verband Vrijwilligers — f2 ,3 min. 

- Terugdringen militair functiebestand — f2 ,5 min. 

Naar verwachting zal de begroting 1988 ongeveer f 13,5 miljoen lager 
zijn dan in de Ontwerpbegroting 1988 werd geraamd: 

De specificatie is als volgt: 

- Algemene salarismaatregelen (aanvullende 
loonbijstelling 1987 en loonbijstelling 1988) + f 0,3 min. 

- 179 man meer dienstplichtig personeel in plaats van 
vrijwillig dienend personeel — f4 ,1 min. 

- Lagere uitgaven ten aanzien van toelagen in het 
buitenland en lagere uitgaven voor de Antilliaanse/ 
Arubaanse militie in verband met een lagere koers van 
de Amerikaanse dollar en de Arubaanse en Antilli-
aanse gulden — f 5,0 min. 

- Verwachte lagere uitgaven voor premies aan 
Kort Verband Vrijwilligers — f 2,3 min. 

- Lagere uitgaven voor de overige posten, waaronder 
toelagen - f 2 ,4 min. 

De nadere bijstelling van de meerjarenramingen zoals aangegeven in 
de regel NO, wordt naast de bovengenoemde oorzaken, bepaald door 
bezuinigingen in de personele exploitatie. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering Uitgaven 

1987 1988 1989 

599,0 
27,5 
53,8 

606,6 
23,6 
65,9 

609,9 
22,7 
65,9 

66,4 
107,0 

72,1 
108,3 

71,6 
108,9 

Econ. Funct. 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 599,0 606,6 609,9 11.1 01.4 
Bezoldiging dienstplichtigen 27,5 23,6 22,7 11.1 01.4 
Overwerk en toeslagen Onregelmatige 53,8 65,9 65,9 11.1 01.4 
diensten 
Toelagen en uitkeringen 66,4 72,1 71,6 11.1 01.4 
Aandeel in de sociale lasten 107,0 108,3 108,9 03.1 01.4 

Waarvan wordt terugontvangen uit het - 0 , 8 - 0 , 7 - 0 , 7 11.1c 01.4 
AAW-fonds 

Totaal 852,9 875,8 878,3 
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03.03 Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, 
voormalig personeel of hun betrekkingen. 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de personele uitgaven anders dan 
salarissen. De ramingen hebben betrekking op burger- en militair 
personeel. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 137,5 132,8 132,2 132,5 132,5 

1e suppletore 
wet 1 988 3,1 1,6 1,6 1,6 1,6 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,1 - 0 , 9 - 1 , 2 - 2 , 0 - 1 , 6 

Stand ontwerp-
begroting 1989 9.0 159,7 140,7 133.5 132,6 132,1 132,5 133.8 

B. Relatie verplichting 3ii en uitgaven ( x f 1 min. 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 9,0 159,7 140,7 133,5 132,6 132,1 132,5 133,8 

1987 4,5 145,2 

1988 4,5 14,5 125,3 

1989 15,1 118,1 

1990 0,3 15,2 117,4 

1991 0,2 15,0 116,9 

1992 0,2 15,0 117,3 

1993 0,2 15,0 118,6 

na 1993 0,2 15,2 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

149,7 

144,3 

133,2 

132,9 

132,1 

132,5 

133,8 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 134 



C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 137,4 132,5 132,5 132,5 132,5 

1e suppletore 
wet 1988 6,9 1,6 1,6 1,6 1,6 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 9 - 1 , 2 - 2 , 0 - 1 , 6 

Stand ontwerp-
begroting 1989 149,7 144,3 133.2 132,9 132,1 132,5 133,8 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

Ten opzichte van het in de begroting 1988 geraamde bedrag is per 
saldo ongeveer f 4,2 miljoen minder geraamd. Het verschil wordt 
voornamelijk veroorzaakt door: 

Kleding Door invoering van de Regeling Uitrusting militairen Zeemacht 
(RUZ) per 1 januari 1985, waarbij de kledingtoelage grotendeels 
vervangen is door de verstrekking in natura, is de kledingverstrekking 
sterk toegenomen. Tot voor kort kon dit worden opgevangen door 
kleding uit de normmobilisatievoorraden te verstrekken, maar ook deze 
voorraden moeten worden aangevuld. 

Reis- en verblijfkosten Ten gevolge van bezuinigingen in de 
personele exploitatie, is ten opzichte van de raming 1988 minder 
opgenomen. 

Ontwikkeling, Sport en Ontspanning In het kader van het Perso-
neelsplan Defensie is voor stimulering van zelfstudie in 1989 een hoger 
bedrag benodigd. Dit is de belangrijkste oorzaak van de stijging ten 
opzichte van de raming 1988 

Sociale zorg Op basis van de verwachting dat de arbeidsmarkt zal 
aantrekken, is voor 1989 f 1,0 miljoen minder geraamd. 

Werving en inkomstenderving In 1987 viel als een gevolg van de 
verhoogde wervingsinspanning een duidelijk beter resultaat te consta-
teren. Ten aanzien van 1988 is inmiddels besloten de activiteiten op dit 
gebied op de zelfde voet voort te zetten. In de loop van 1988 zal worden 
bezien welke wervingsinspanning voor 1989 nodig is. 

Voorshands wordt van een lagere raming uitgegaan. 

Geneeskundige verzorging Als gevolg van de toekomstige sluiting 
van het Marine Hospitaal Overveen, kan voor aanschaffing van medica-
menten, inventarisgoederen en instrumenten met een lager bedrag 
worden volstaan. 

Onderwijs en opleiding Het door de ministerraad vastgestelde plan 
Vorming en opleiding leidt tot hogere uitgaven. Dit is de voornaamste 
oorzaak van de verhoging van circa f 0,4 miljoen ten opzichte van de 
raming 1988. 
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De onderverdel ing naar art ikelonderdelen van verpl icht ingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele 
coder ing. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Kleding 23,4 15,8 14,9 15,3 16,7 14,7 11.4 01.4 
Voeding 17,8 17,8 17,1 17,8 17,1 17,1 11.4 01.4 
Reis en verblijfkosten 46,1 41,2 39,4 44,5 41,9 39,4 12.1 01.4 
Verplaatsingskosten 9,9 9,6 8,7 9,9 9,6 8,7 12.1 01.4 
Ontwikkeling, Sport en 
Ontspanning 1.3 1,8 2,3 1,3 1.8 2,3 12.3 01.4 
Premiespaarregeling 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 34.0 01.4 
Aanvulling salarissen 
burgerpersoneel in militaire 
dienst 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 11.1 01.4 
Langdurig zieken 3,6 2,7 2,7 3,6 2,7 2,7 11.1 01.4 
waarvan wordt terugontvangen 
uit het AAW-fonds - 1 . 1 - 1 . 0 -1.0 - 1 . 1 - 1 . 0 - 1 . 0 11.1c 01.4 
Sociale zorg 7,2 6.0 5,0 7,2 6,0 5,0 34.0 01.4 
Voorziening woonruimte 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 53.1 01.4 
Werving 9.7 9,8 5,6 9,2 9,3 5,2 12.3 01.4 
Inkomstenderving 0,5 0,4 0,4 34.0 01.4 
Geneeskundige verzorging 24,1 22,4 22,2 23,8 22,6 22,1 11.0 01.4 
Benodigdheden voor onderwijs 
en opleidingen 2,0 2,0 2,0 1.6 2,0 2,0 123 01.4 
Cursussen door derden 14,5 11,3 13,3 14,9 13,9 13,3 12.0 01.4 
Geestelijke verzorging 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12.3 01.4 

Totaal 159,7 140,7 133,5 149,7 144,3 133,2 

12.3 

03.04 Subsidies en bijdragen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Onder dit artikel worden de subsidies en bijdragen geraamd voor de 
Koninklijke marine-jachtclub, de Marine watersportvereniging, het Marine 
sanatoriumfonds, deStichting Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) en 
het Zeekadetkorps Nederland. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vor ige o n t w e r p b e g r o t i n g (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1 e suppletore 
wet 1988 ..... ..... ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De verhoging van dit artikel met f 15 000 heeft als oorzaak de 
gestegen personele en materiële uitgaven van het Zeekadetkorps 
Nederland. Omdat de bijdrage een reeks van jaren op hetzelfde niveau is 
gehandhaafd, is het noodzakelijk deze thans te verhogen tot f 50 000. 
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De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000,00) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven 

1987 1988 1989 

Subsidies aan: 
Koninklijke marine-jachtclub 140 130 130 
de Marine watersportvereniging 70 80 80 
het Marine sanatoriumfonds 50 70 70 
Bijdragen aan: 
de Stichting Coördinatie Maritiem 210 200 200 
Onderzoek (CMO) 
Het Zeekadetkorps Nederland 40 50 50 

Totaal 510 530 530 

Econ. 

33 
33 
33 

41.1 

41.1 

Codering 

Funct. 

01.4 
01.4 
01.4 

01.4 

01.4 

03.05 Materiële exploitatie 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Onder dit artikel worden de uitgaven geraamd van algemene 
en specifieke aard, de aankoop van inventarisgoederen en klein 
materieel, het onderhoud en herstel van het materieel, alsmede de 
aankoop van benzine, olie en smeermiddelen. 

Verplichtingen en uitgaven 
A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t/ m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 444,2 400,0 407,9 400,4 422,0 

1 e suppletore 
wet 1988 - 6 2 , 2 4,2 0,2 4,2 4,2 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 4 3 , 9 - 3 5 , 9 - 9 . 5 - 3 3 , 0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 253,7 383,7 382,0 360,3 372,2 395,1 393,2 393,8 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven x f 1 min. 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

253,7 383,7 382,0 360,3 372,2 395,1 393,2 393,8 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 210,2 231,8 

1988 43,3 135,1 197,5 

1989 0,2 12,4 161,3 185,8 

1990 2,6 17,2 156,3 187,7 

1991 1,2 3,5 12,2 166,3 210,6 

1992 0,6 2,5 3,5 12,2 166,3 208,7 

1993 2,5 3,5 12,2 166,3 209,3 

na 1993 ..... 2,5 6,0 18,2 184,5 

442,0 

375,9 

359,7 

363,8 

393,8 

393,8 

393,8 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 414,2 399,3 399,5 399,1 422,6 

1e suppletore 
wet 1988 - 3 8 , 3 4,2 0,2 4,2 4,2 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 4 3 , 8 - 3 5 , 9 - 9 , 5 - 3 3 . 0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 442,0 375.9 359,7 363,8 393,8 393,8 393,8 

Door nadere prioriteitsstelling binnen de marinebegroting en om 
budgettaire redenen werden ten aanzien van de uitgaven 1988 tot en 
met 1993 lagere bedragen opgenomen, wat eveneens bij de verplichtin-
genramingen tot uiting komt. Ten aanzien van de verplichtingenraming 
voor het jaar 1988 speelde een hogere overloop van verplichtingen, die 
aangegaan werden in voorgaande jaren, een rol. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De omschrijvingen en verklaringen per categorie zijn als volgt: 

Huisvestingskosten Huren in binnen- en buitenland, schoonmaakcon 
tracten en huisvuilafvoer, brandstoffen, electriciteit, gas en water 
worden ten laste van dit onderdeel verantwoord. 

Bureaukosten Hieronder vallen de uitgaven voor schrijf- en tekenbe-
hoeften, verzending van dienststukken, telegraaf" en telefoonkosten, 
aankoop en huur van kantoormachines, boek- en drukwerken en exploi-
tatie-uitgaven automatisering. 
Het verschil met het in 1987 gerealiseerde bedrag is grotendeels te 
verklaren doordat met ingang van 1988 het investeringsdeel van de 
automatiseringsuitgaven is overgebracht naar het artikel 03.07 «Overig 
groot materieel». 

Uitgaven van specifieke en operationele aard Dit betreft sleep- en 
loodsdiensten, operationele cursussen, gebruik van buitenlandse simula-
toren (Lynx en Orion), bijdrage in de exploitatiekosten van Navo-brand-
stofdepots in het Verenigd Koninkrijk en opwerkfaciliteiten. 

Overige algemene en specifieke uitgaven Ten laste van deze 
categorie worden de uitgaven verantwoord voor vlootdagen in 
Nederland en op de Nederlandse Antillen, contact- en publiciteitswerk 
van de marine voorlichtingsdienst, jubilea en afscheidsrecepties. 

Oefenmunitie Met ingang van het begrotingsjaar 1988 wordt de 
aanschaffing van oefenmunitie ten laste van de materiele exploitatie 
gebracht. In 1987 is meer voor munitie-aankopen uitgegeven, mede 
omdat kon worden aangesloten op een bestelserie van buitenlandse 
marines. Daarom is in 1988 en 1989 minder nodig. 

Inventarisgoederen en klein materieel Ten laste van deze categorie 
worden de uitgaven geraamd voor de aanschaffing van meubilair, vloer-
bedekking, kantoormeubilair, kombuisapparatuur, kantoormachines, 
kommaliwant, bedrijfskleding enzovoort. Ingaande de begroting 1988 
zijn de aanschaffingen van kapitaalgoederen voor de marinebedrijven 
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overgebracht naar art. 03.07 «Overig groot materieel». In 1987 was dit 
nog niet het geval. Dit is de voornaamste reden dat de realisatie in 1987 
hoger is dan de nu voor 1988 en 1989 geraamde bedragen. 

Onderhoud en herstel De uitgaven voor onderhoud en herstel van 
materieel hebben betrekking op zowel kosten van uitbesteding van 
onderhoud als aanschaffing van reservedelen, magazijnvoorraden, 
enzovoort. 

De ramingen zijn opgesteld aan de hand van het geldende vaar-, 
vlieg- en onderhoudschema. De belangrijkste posten en de voornaamste 
verklaringen van de verlaging ten opzichte van de begroting 1988 zijn 
als volgt: 

- Schepen: voornamelijk aankopen van reservedelen en aanvulling 
van magazijnvoorraden voor onderhoud en herstel van schepen, en het 
herstellen van schepen bij derden. Per saldo is ten opzichte van de 
begroting 1988 minder opgenomen, mede door debudgettaire situatie. 
Dat is vooral gevonden in de herbevoorrading van de magazijnen. 

- Vliegtuigen: voornamelijk uitgaven voor aankopen en aanvulling van 
magazijnvoorraden, voor onderhoud en herstel van vliegtuigen, 
onderhoud en herstel van vliegtuigen bij derden en het onderhoud en 
herstel van vliegvelduitrusting. 

Ten opzichte van 1988 is f 0,6 miljoen minder opgenomen. Dit wordt 
mede veroorzaakt door het beleid ten aanzien van de Lynx helicopters 
voor de jaren tot 1990 dat erop gericht is de operationele inzetbaarheid 
van de helicopter te verbeteren. Andere uitgaven worden enigszins 
vertraagd. 

- Voertuigen: naast magazijnaanvullingen vallen reparatiekosten door 
derden aan voertuigen, zowel in Nederland als op de Nederlandse 
Antillen en Aruba, onder deze post. 

- Elektronisch materieel: het gaat vooral om magazijnaanvulling op 
het gebied van elektronisch materieel en het herstel en onderhoud van 
radar- en radio-apparatuur. 

- Bewapeningsmaterieel: de uitgaven betreffen het onderhoud en 
herstel van geleide wapens, torpedo's, vuurleiding en magazijnaanvul-
lingen. 

- Inventarisgoederen en klein materieel: kosten van uitbesteding en 
aankopen van (magazijn)voorraden voor onderhoud en herstel van 
inventarisgoederen en overig materieel. 

Per saldo is de raming voor electronisch en bewapenings materieel, 
inventarisgoederen en klein materieel f 8,2 miljoen lager dan de vermoe-
delijke uitkomst 1988. Hier deed zich ook de invloed van de budgettaire 
situatie gelden. Voor torpedo's en geleide wapens is echter f 2,6 miljoen 
meer nodig. 

- Gebouwen en terreinen: het betreft het onderhoud en de exploitatie 
van gebouwen en terreinen in Nederland en in het Caraïbisch gebied. 

Benzine, olie en smeermiddelen De raming berust op het geldende 
vaar-, vlieg-, en onderhoudschema. Het geraamde aantal vaardagen ligt 
lager dan in 1988. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de eskaderreis 
naar Australië in 1988 - voor 1989 is geen reis van dergelijke omvang 
gepland - terwijl anderzijds het aantal fregatten dat in 1989 operationeel 
wordt ingezet, lager is. 
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De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Huisvestingskosten 23.9 30,1 32,3 27,6 29,3 31,3 12.1 01.4 
Bureaukosten 34,3 30,3 31,5 40,6 28,6 31,4 12.1 01.4 
Specifieke uitgaven van 
operationele aard 5,4 7,0 6,0 6,2 7,2 6,0 12.3 01.4 
Oefenmunitie (schietvoorraad) 10,0 12,0 - 5,0 12,0 12.3 01.4 
Overige algemene en specifieke 
uitgaven 0,7 0,4 0,5 0,8 0,5 0,5 12.0 01.4 
Inventarisgoederen en klein mat. 21,3 9,4 11.3 26,2 13,1 11,1 13 01.4 
Onderhoud en herstel 
- schepen 140,0 139,1 107,8 136,2 112,4 103,4 13 01.4 
- vliegtuigen 35,2 39,2 36,6 46,3 40,4 39,8 13 01.4 
- voertuigen 1,4 2,2 2,2 2,7 2,2 2,2 13 01.4 
- elektronisch en nautisch mat. 33,8 21,8 25,1 38,3 28,7 25,1 13 01.4 
- bewapeningsmaterieel 30,8 23,8 22,2 29,2 27,6 23,1 13 01.4 
- inventarisgoederen en klein 
materieel 9,6 12,3 11,9 10,7 12,8 12,7 13 01.4 
- voorzieningen / onderhoud 
gebouwen, havens en terreinen 11,9 15,0 20,6 27,6 22,9 20,8 13 01.4 
- voorzieningen / onderhoud van 
gebouwen, havens en terreinen 
buiten Nederland 1,9 2,4 2,4 1,9 2,4 2,4 13 01.4 
waarvan wordt doorberekend 
aan: 
- de Koninklijke landmacht - 6 , 0 - 7 , 8 - 7 , 8 - 6 , 0 - 7 , 8 - 7 , 8 13c 01.4 
- de Koninklijke luchtmacht - 1 . 2 - 0 , 7 - 0 , 7 - 1 , 2 - 0 , 7 - 0 , 7 13c 01.4 
Brandstoffen, olie en 
smeermiddelen e.d. 40,7 47,5 46,4 54,9 51,3 46,4 12.3 01.4 

Totaal 383,7 382,0 360,3 442,0 375,9 359,7 

12.3 

Artikel 03.06 Bouw, aankoop gronden etc. 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor renovatie en 
nieuwbouw van bases en walinrichtingen van de Koninklijke marine. 
Naast de voortgaande renovatie als gevolg van veroudering van de 
bestaande infrastructuur, wordt de behoefte meer en meer bepaald door: 

- de voortschrijdende technologie, 
- nieuwe wetgeving, 
- aanpassingen in de organisatie, 
- de veranderde structuur en omvang van de vloot. 

Voorbeelden zijn het centraal magazijnscomplex, dat begin 1989 
wordt opgeleverd, en de bouw van een krachtwarmte-station te Den 
Helder (gefaseerd over de jaren 1988 tot en met 1992). 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g ( - f 1 min) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 51,9 43,2 57,3 67,4 79,0 

1e suppletore 
wet 1988 61,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 14,0 - 5 , 4 - 8 , 4 -21 .3 

Stand ontwerp-
begroting 1989 121,9 32,4 113,1 57,5 52,2 59,3 58.0 54,0 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 121,9 32,4 113,1 57,5 52,2 59,3 58,0 54,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 62,8 7,6 

1988 30,1 21,9 19,0 

1989 14,7 2,9 18,9 23,5 

1990 7,8 37,0 19,0 10,2 

1991 6,5 31,0 5,0 12,0 10,5 

1992 7,2 5,0 10,0 20,8 16,0 

1993 5,0 10,0 13,0 17,0 19,0 

na 1993 10,0 15,0 25,0 35,0 

70,4 

71,0 

60,0 

74,0 

65,0 

59,0 

64,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min] 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 74,7 63,3 83,3 93,7 101,7 

1e suppletore 
wet 1988 - 3 1 . 0 0,3 0,3 0,4 0,4 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 27,3 - 3 , 6 - 9 , 6 - 2 9 . 1 -43 .1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 70,4 71.0 60.0 74,0 65,0 59.0 64,0 

De mutaties in de kasuitgaven voor de desbetreffende jaren zijn 
hoofdzakelijk ontstaan door het overbrengen van de uitgaven voor de 
verhuizing Rijkswerf naar artikel 03.07 «Overig groot materieel», een 
bijgestelde raming van de Navo-ontvangsten, en een nadere prioriteiten-
stelling binnen de begroting van de Koninklijke marine. 

De stijging van de verplichtingen voor de jaren 1988 tot en met 1990 
staan voornamelijk in verband met verplichtingen voor het Krachtwarm-
testation te Den Helder. 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel 

Bouw centraal magazijncomplex 
Den Helder 
Bouw krachtwarmtestation Den 
Helder 
Bouwactiviteiten bij de 
marinebedrijven 
Herstelwerkzaamheden en 
nieuwbouw marinekazernes 
Herstelwerkzaamheden 
Koninklijk Instituut voor de 
Marine 
Overige projecten 

Totaal 

Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

0,7 1.2 0,9 14,8 11,8 4,7 13 01.4 

65,2 9,7 0,8 10,0 11,1 13 01.4 

12,1 18,2 7,8 11,7 15,2 13,3 13 01.4 

9,5 11,6 9,7 28,6 13,2 16,4 13 01.4 

3,1 
7,0 

9,0 
7,9 

7,8 
21,6 

1,5 
13,0 

6.9 
13,9 

8,0 
6,5 

13 
13 

01.4 
01.4 

32,4 113,1 57,5 70,4 71,0 60,0 

13 
13 

03.07 Overleg groot materieel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor investeringen in groot 
materieel, die niet in een afzonderlijk artikel worden opgenomen. Een en 
ander is vastgelegd na overleg met het ministerie van Financien en sluit 
aan bij het regeringsstandpunt over het rapport «Controle grote 
projecten» van de Commissie voor de Rijksuitgaven (Kamerstuk II, 
18 963, nr. 1). 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 210,8 274,1 588,0 570,0 730,0 

1e suppletore 
wet 1988 106,8 61,9 57,3 39,1 40,3 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,2 160,9 116,7 425,3 - 1 3 0 . 2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 733,4 450,9 317,8 496,9 762.0 1034,4 640,1 397,4 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 733,4 450,9 317,8 496,9 762,0 1 034,4 640,1 397,4 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 405,6 146,8 552,4 

1988 36,5 138,2 133,6 308,3 

1989 90,6 84,8 62,8 131,9 370,1 

1990 92,1 46,7 50,8 81,7 69,9 341,2 

1991 84,0 17,6 48,0 98,3 141,8 129,4 519,1 

1992 24,5 10,2 12,6 70,0 145,8 190,0 305,8 758,9 

1993 0,1 6,6 10,0 48,0 203,5 173,0 185,3 285,4 911,9 

na 1993 67,0 201,0 542,0 149,0 112,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( > ! f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 234,7 231,8 254,1 473,6 653,5 

1e suppletore 
wet 1988 81,4 61,9 57,3 40,1 40,3 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 7 , 8 76,4 29,8 5,4 65,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 552.4 308.3 370,1 341,2 519,1 758.9 911,9 

De verhogingen ten opzichte van de geraamde bedragen in de 
begroting 1988 zijn vooral te verklaren uit te ontvangen bedragen voor 
de verkoop van de Van Speijk-klasse fregatten, het opnemen van het 
project Nieuwe Rijkswerf in dit artikel en nadere prioriteiten (NAAWS, 
NH-90) binnen de defensiebegroting. 

Tevens zijn in de uitgavenramingen over de jaren 1991 en later 
bedragen opgenomen voor de vervanging van de Zwaardvisklasse-
onderzeeboten (f 600 miljoen) en de modernisering van de Lynx-
helicopters (f 30 miljoen). In de verplichtingenraming voor 1991 is een 
en ander verwerkt. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

S/L-fregatten (inclusief walreserve) Onder deze post zijn de 
uitgaven geraamd voor de projecten standaard" en lucht-verdedigings-
fregatten. De voor 1988 uitgetrokken bedragen hebben vooral 
betrekking op de verwerving van walreservedelen. 
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PD-fase IVFR Ten laste van deze post wordt de Nederlandse deelname 
aan de projectdefinitiefase van het Navo-fregat voor de negentiger jaren 
gebracht. 

Levensverlengend onderhoud Zwaardvisklasse Het betreft 
ramingen voor het moderniseren van de onderzeeboten van de Zwaard-
visklasse. Het gaat om de verbetering van de veiligheidsvoorzieningen 
(platform) alsmede modernisering en aanpassing van Sewaco-systemen. 

Vervanging mijnenveegcomponent De ramingen betreffen de 
aanloopkosten voor de aanschaf van 10 mijnenvegers ter vervanging 
mijnenvegers van de Dokkum-klasse. 

Navo-helicopter NH-90 De geraamde uitgaven hebben betrekking op 
de deelneming aan de Design and development fase (D en D-fase). 

Deze volgt op de project definitie fase (PD-fase), waarvan gespreid 
over de jaren 1987 en 1988. De totale uitgaven f 16 miljoen belopen. 

Orion en Sirius De geraamde bedragen hebben voornamelijk 
betrekking op het Sirius-project, vooral het «Mission Support Centre». 

Stamol Onder deze post zijn de uitgaven geraamd voor het standaardi-
seren en moderniseren van de Lynx-helicopters. 

Tactas De ramingen hebben betrekking op de aanschaf van het Tactical 
Towed Array System (Tactas voor de M-fregatten). Vanaf 1988 worden 
deze uitgaven opgenomen in het Multi-purpose fregatten-project (artikel 
03.08). 

Luchtwaarschuwingsradar De geraamde uitgaven hebben betrekking 
op de aanschaf van luchtwaarschuwingsradars voor de GW- en 
L-fregatten. 

Satellietcommunicatie De ramingen hebben betrekking op de 
aanschaf van «Suprème High Frequency» Satelliet-communicatiesys-
temen (SHF-satcom) voor installatie aan boord van de GW-fregatten en 
de fregatten van de Van Heemskerckklasse (L-fregatten), alsmede de 
noodzakelijke voorzieningen aan het Navo-grondstation te Schoon-
hoven. 

Lesapparatuur t.b.v. opleidingen De geraamde uitgaven hebben 
betrekking op de aanschaffing van trainers, simulatoren en overige 
apparatuur voor de opleidingen. 

Goalkeeper Onder deze post zijn uitgaven geraamd voor het luchtver-
dedigingssysteem Goalkeeper voor de zeer korte afstand. 

In de ramingen is ook rekening gehouden met de aanschaf van de 
benodige reservedelen alsmede met voorzieningen om de Goalkeepers 
met bijbehorende reservedelen aan boord te plaatsen. 

NAAWS De uitgaven hebben betrekking op het internationale samen-
werkingsprogramma NATO Anti Air Warfare System. 

IMA torpedo MK 46/48 De geraamde uitgaven hebben betrekking op 
de aanschaf van Intermediate Maintenance Activity (IMA) testappa-
ratuur voor de instandhouding van de torpedo MK 46/48. (voor 1988: 
MK 48, voor 1989: MK 46) 

Munitie Onder deze post zijn uitgaven geraamd voor de aanschaf van: 
- torpedo's, modificatie-pakketten enz.; 
- verschillende soorten operationele munitie; 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 144 



- mortiergranaten; 
- munitie voor het korps mariniers. 
De aanschaf van oefenmunitie is met ingang van 1988 opgenomen bij 

de materiele exploitatie (artikel 03.05). 

Project Nieuwe Rijkswerf De geplande uitgaven hebben betrekking 
op infrastructuurprojecten, outillage, verhuizing en reorganisatie. 

Overige De geraamde bedragen zijn onder meer voor de volgende 
projecten bestemd: 

- Full Mission Flight Trainer (FMFT); 
- IFR NAV/COM apparatuur Lynx SH-14/UH-14; 
- Verwerving moderne MF/HF zend/ontvangstapparatuur voor de 

vloot; 
- Geïntegreerde verbindingsapparatuur; 
- Bestuurlijke informatiesystemen. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Schepen: 
Aanbouw 2 
onderzeebootbestrijdingsf re-
gatten 2e serie (S/L-fregatten) 30,0 16,4 15,3 13 01.4 
PD-fase NFR-90 - 8,0 11,0 13 01.4 
Levensverlengend onderhoud 
Zwaardvisklasse 5,7 3,8 1,8 6,2 19,3 3,0 13 01.4 
Vervanging 
mijnenveegcomponent 2,0 9,5 49,5 0,5 5,0 8,0 13 01.4 
Overige projecten 4,3 16,2 8,0 13,3 12,3 2,3 13 01.4 

Vliegtuigen 
Nato-helicopter (NH-90) 9,3 6,1 63,0 8,9 6,9 19,0 13 01.4 
Orion en Sirius 17,7 3,6 1,1 28,6 8,0 13,0 13 01.4 
Stamol 69,9 18,5 15,5 17,6 11,7 36,0 13 0 1 4 
Overige projecten 1,3 8,0 10,4 12,5 4,4 4,9 13 0 1 4 

Voertuigen 7,3 3,6 3,5 4,4 4,1 3,3 13 01.4 

Electronisch materieel 
Tactas (ingaande 1988 verwerkt 
in artikel 03.08) 
Luchtwaarschuwingsradar 
Satellietcommunicatie 1,9 12,9 87,7 7,9 9,0 
Overige projecten, waaronder 
lesapparatuur en stalling 
franchise domein-verkopen 7,7 21,9 10,0 33,0 29,6 47,7 13 0 1 4 

Bewapening 
Goalkeeper 
IMA Mark 46/48 torpedo 
NAAWS 
Overige projecten 

Munitie 

Overig materieel 
Project Nieuwe Rijkswerf 
Investeringen marinebedrijven 
Overige projecten 

Totaal 

3,7 - . 0,1 
• 7,9 2,0 13,2 

1,9 12,9 87,7 7,9 

- 13 01.4 
5,9 13 01.4 
15,0 13 01.4 

87,3 

16,9 

16,1 
2,6 
2,0 
15,0 

12,8 
31,0 
8.0 
11,0 

165,2 

19,5 
17,7 

55,1 
2,6 
2,0 
16,0 

67,0 
11,0 
2,0 
13,4 

13 
13 
13 
13 

01.4 
01.4 
01.4 
01.4 

64,3 28,4 65,0 162,5 36,0 26,0 13 01.4 

31,6 

97,0 
11.3 
33,4 

79,5 

11,9 
25,2 24,9 

28,8 
10,8 
23,4 

44,5 
10,9 
26,2 

13 
13 
13 

01.4 
01 4 
01.4 

450,9 317,8 496,9 552,4 308,3 370,1 

13 
13 
13 
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03.08 Multi purpose fregatten 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Wat betreft de voortgang van het project en de ontwikkeling van de 
projectuitgaven wordt verwezen naar het desbetreffende deel in 
hoofdstuk VII: «Voortgangsrapportage grote materieelprojecten». 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 101,2 180,7 93,6 50,0 26,0 

1e suppletore 
wet 1 988 161,9 5,0 5,0 4,0 3,0 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 8 , 1 - 5 , 3 - 6 , 7 - 4 , 0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 1 972,0 340.8 263,1 177,6 93,3 47,3 25,0 3.0 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min ) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 1 972,0 340,8 263,1 177,6 93,3 47,3 25,0 3,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 222,4 107,3 329,7 

1988 313,8 100,5 24,8 439,1 

1989 318,6 41,6 39.6 56,2 456,0 

1990 319,2 41,9 31,9 34,0 20,3 447,3 

1991 323,8 21,1 42,8 43,0 26,0 9,3 466,0 

1992 236,6 14,1 53,8 30,5 14,0 13,0 362,0 

1993 148,8 7,8 36,0 9,4 14,0 6,0 5,0 227,0 

na 1993 88,8 6,5 34,2 4,5 19,0 19,0 20,0 3,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 430,9 383,5 447,0 450,6 344,9 

1 e suppletore 
wet 1988 8,2 5,0 5,0 4,0 3,0 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 67,5 - 4.7 11,4 14,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 329,7 439,1 456,0 447,3 466,0 362,0 227.0 
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De mutaties ten aanzien van de uitgaven- en verplichtingenramingen 
zijn grotendeels het gevolg van de overgang naar het prijspeil 1988 en 
het met ingang van 1988 opnemen van het Tactical Towed Array 
System (TACTAS) onder dit begrotingsartikel. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdel ing naar art ikelonderdelen van verpl icht ingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele 
coder ing. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

Bouwmeester/marineleveranties 
Walreservedelen 
Tactical Towed Array System 
(Tactas)') 

1987 

332,2 
8,6 

1988 

214,3 
26,9 

21,9 

1989 

131,6 
22,0 

24,0 

1987 

323,6 
6,1 

1988 

403,9 
9,0 

26,2 

1989 

432,0 
4,0 

20,0 

Econ. 

13 
13 

13 

Funct. 

01.4 
01.4 

01.4 

Totaal 340,8 263,1 177,6 329,7 439,1 456,0 

Econ. 

13 
13 

13 

1) In 1987 opgenomen bij het artikel 
«Overig groot materieel». 

Onder marineleveranties wordt verstaan: de aanschaffing van 
sensoren, wapen en commandosystemen, boordreservedelen en overige 
apparatuur. 

03.09 Onderzeeboten Walrusklasse 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Wat betreft de voortgang van het project en de ontwikkeling van de 
projectuitgaven wordt verwezen naar het betreffende deel in hoofdstuk 
VII: «Voortgangsrapportage grote materieelprojecten». 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verpl icht ingen vanaf de vorige on twe rpbeg ro t i ng ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 76,6 25,5 20,0 17,8 29,3 

1 e suppletore 
wet 1988 - 4 , 4 1,0 1,0 1.0 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 16,2 1,8 2,0 8,2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 522.3 120,6 72,2 42,7 22,8 20,8 37,5 4.0 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 522,3 120,6 72,2 42,7 22,8 20,8 37,5 

na 1993 2,0 

4,0 

1987 180,7 30,2 

1988 147,9 58,8 31,8 

1989 84,5 17,4 26,4 28,8 

1990 65,5 10,5 13,2 8,8 5,8 

1991 27,3 3,4 0,8 5,1 7,5 11,3 

1992 13,1 0,3 8,0 7,0 14,8 

1993 3,3 1,5 2,5 20,7 3,0 

1,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 210.9 238,5 157,1 103,8 55,4 43,2 31,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

210,9 

238,5 

157,1 

103,8 

55,4 

43,2 

31,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 214,8 200,2 101,0 44,0 53,8 

1e suppletore 
wet 1988 23,7 1,0 1,0 1,0 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen -44 .1 1,8 10,4 - 1 0 . 6 

De mutaties in kas- en verplichtingenramingen houden verband met 
een herziene planning in verband met de brand aan boord van de 
«Walrus». 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdel ing naar art ikelonderdelen van verpl icht ingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele 
coder ing. 

Artikelonderdeel 

Onderzeeboten Walrusklasse: 

1987 

Verplichtingen 

1988 1989 1987 

Uitgaven 

1988 1989 Econ. 

Codering 

Funct. 

7 e serie 
Bouwmeester/marineleveranties 26,0 23,5 14,4 44,7 49,2 36,0 13 01.4 
Walreservedelen 8,1 5,2 2,9 3,7 11,8 2.0 13 01.4 

2e serie 
Bouwmeester/marineleveranties 82,9 40,1 21,0 162,3 174,4 117,1 13 01.4 
Walreservedelen 3,6 3,4 4,4 0,2 3,1 2,0 13 01.4 

Totaal 120,6 72,2 42,7 210,9 238,5 157,1 

13 
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Onder marineleveranties wordt verstaan: de aanschaffing van 
sensoren, wapen en commandosystemen, boordreservedelen en overige 
apparatuur. 

03.10 Mijnenbestrijdingsvaartuigen Alkmaarklasse 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Wat betreft de voortgang van het project en de ontwikkeling van de 
projectuitgaven wordt verwezen naar het desbetreffende deel in 
hoofdstuk VII: «Voortgangsrapportage grote materieelprojecten». 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 10,2 16,1 ...,. ...,. ...,. 

1e suppletore 
wet 1988 16,0 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 7 . 1 2,7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 173,0 5,5 26,2 9,0 2,7 ...,. ...,. ..... 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

173,0 5,5 26,2 9,0 2,7 

1992 1993 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 91,9 1,4 

1988 65,5 3,9 15,2 

1989 15,6 0,2 4,0 4,0 

1990 7,0 5,0 2,7 

1991 

1992 

1993 

na 1993 

93,3 

84,6 

23,8 

14,7 

V 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 38,0 40,6 

1e suppletore 
wet 1988 46,6 ...,. ...,. ..,,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 1 6 . 8 14,7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 93,3 84,6 23,8 14,7 ..... 

Ten aanzien van de kasramingen zijn van invloed de oorspronkelijk 
eerder geplande betalingen in verband met de samenwerkingsovereem 
komst met Frankrijk en de aanpassing van de bouwplanning ten aanzien 
van het 14e en 15e mijnenbestrijdingsvaartuig. Bij de verplichtingen-
raming is de verschuiving in de bouwplanning van invloed. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Prototype M BV 0,8 0,9 2,1 • 13 01.4 
Bouwmeester/marineleveranciers 2,9 20,9 8,0 84,4 66,4 23,8 13 01.4 
Walreservedelen 1,8 5,3 1,0 8,0 16,1 - 13 01.4 

Totaal 5,5 26,2 9,0 93,3 84,6 23,8 

Onder marineleveranties wordt verstaan: de aanschaffing van 
sensoren, wapen en commandosystemen, boordreservedelen en overige 
apparatuur. 

Overzicht van volumina en prestaties (Prestatiebegroting 
Koninklijke Marine) 

Gegevens over de opsporings- en reddingsdienst (OSRD) van de 
Koninklijke Marine 

De opsporings- en reddingsdienst van de Koninklijke marine heeft in 
1987 van alle beschikbare vlieguren 116 uren gebruikt voor medische 
assistentie aan de scheepvaart en recreanten in nood en voor maritieme 
en luchtvaartincidenten. 

Begrotingsartikelen Aantal beschikbaarheidsuren Kosten per 
beschikbaar 
heidsuur 

1989 1988 1987 1987 

03.01 t /m - lange 
03.10 afstandpatrouille-

vliegtuig 8 760 8 760 8 760 f 820 
- helicopter 8 760 8 760 8 760 f 280 
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04. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht 

04.01 Burgerpersoneel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor salarissen, toelagen 
en sociale lasten voor het burgerpersoneel van de Koninklijke landmacht. 
Het betreft personeel bij algemeen beherende organisatie-eenheden, 
bijzondere organisatieeenheden en operationele eenheden. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 656,0 627,6 605,5 603,8 602,1 

1e suppletore 
wet 1988 4,6 5,8 5,8 5,8 5,8 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 1 3 . 6 - 1 0 . 5 — 19,1 - 2 5 , 7 - 2 4 . 0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 679,1 647.0 622.9 592,2 583,9 583,9 583,8 

Hiervan is f 97,5 miljoen bestemd voor het burgerpersoneel bij het 
algemeen beheer, f 92,4 miljoen voor het burgerpersoneel bij de 
bijzondere organisatie-eenheden en f433,0 miljoen voor het burgerper-
soneel bij de operationele eenheden. 

De raming berust op het salarisniveau 1988 en op een voorziene 
personeelssterkte van 12 201 burgers voor 1989. 

Hierbij is rekening gehouden met de gevolgen van de afslankingsope-
ratie. 

In 1989 gaat het om 449 functies ten opzichte van 1988. Het burger-
personeelsbestand zal in 1989, vergeleken met 1986, met 1198 functies 
zijn teruggebracht. Eveneens is rekening gehouden met herverdelingen 
van burgerpersoneels-functies binnen Defensie, onder meer als gevolg 
van het decentralisatie" en dereguleringsbeleid, de centralisatie van de 
Militaire Inlichtingendienst en van brandweerpersoneel DGW en T en de 
overdracht van het kazernecommando Koning Willem lll-kazerne. Als een 
gevolg daarvan is de formatie per saldo met 64 functies uitgebreid. 

De raming van dit artikel wordt mede beïnvloed door de inhuur van 
automatiseringspersoneel op organieke functies. Per saldo dalen de 
uitgaven burgerpersoneel met f 24,1 miljoen ten opzichte van de 
vermoedelijke uitkomsten 1988. 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 
Overwerk en toeslagen onr. diensten 
Toelagen en uitkeringen 
Uitzendkrachten en ander vervangend 
(tijdelijk) personeel op formatieplaatsen 
Aandeel in de sociale lasten 
Waarvan wordt doorberekend aan: 
- de Koninklijke luchtmacht 

Totaal 

Uitgaven 

1987 1988 1989 

477,3 
12,7 
13,9 
32,1 

446,9 
12,3 
14,9 
35,5 

431,2 
12,2 
14,5 
31,1 

143,5 137,8 134,3 

- 0 , 4 - 0 , 4 - 0 , 4 

679,1 647,0 622,9 

Econ. 

11.1 
11.1 
11.1 
12.1 

03.1 

11.1c 

Codering 

Funct. 

01.2 
01.2 
01.2 
01.2 

01.2 

01.2 

04.02 militair personeel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor salarissen, toelagen 
en sociale lasten van beroepsmilitairen en dienstplichtig personeel van 
de Koninklijke landmacht. 

De uitgaven voor militair personeel kunnen onderscheiden worden in 
uitgaven ten behoeve van het algemeen beheer, bijzondere organisatie-
eenheden en operationele eenheden. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 2 070,0 2 068,6 2 084,3 2 096,2 2 109,5 

1e suppletore 
wet 1988 82,9 8,5 8,5 8,5 8,5 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 8 , 9 -43 ,6 -67 ,3 -77 ,2 •82,8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 2 052,7 2 144,0 2 033,5 2 025,5 2 027,5 2 035,2 2 047,0 

Hiervan is f 65,7 miljoen bestemd voor het militair- en dienstplichtig 
personeel bij het algemeen beheer, f49,7 miljoen voor het personeel bij 
de bijzondere organisatieeenheden en voor het personeel bij de opera-
tionele eenheden f 1.918,1 miljoen. 

De raming berust op het salarisniveau 1988 en op een voorziene 
personeelssterkte beroepspersoneel van 22 899 en dienstplichtigen van 
42 687. 

De verdeling van de aantallen dienstplichtigen en vrijwillig dienend 
personeel is als volgt: respectievelijk 283 en 833 voor het algemeen 
beheer, 383 en 572 voor de bijzondere organisatie-eenheden en 42 021 
en 21 494 voor de operationele eenheden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 152 



De daling ten opzichte van het geraamde bedrag voor 1988 wordt ten 
dele veroorzaakt door een verwachte daling van het aantal tijdelijk 
aangestelde beroepsmilitairen dat de dienst gaat verlaten, waardoor het 
bedrag voor premies afneemt. 

Sterkte militair personeel 

gemiddelde 
werkelijke sterkte begrotingssterkte begrotingssterkte 

1987 1988 (herzien) 1989 

Vrijwillig dienend personeel ') 2) 
Dienstplichtig personeel 1) 

24 060 
43 510 

24 299 
44 945 

22 899 
42 687 

') Exclusief herhalingsoefeningen. 
2) Inbegrepen 308 cadetten in 1987, 317 in 1988 en 318 in 1989. 

Rekening is gehouden met maatregelen ter verbetering van de doelma-
tigheid, waaronder een gewijzigde vullingsmethodiek dienstplichtigen. 

Tevens zijn de besparingen op personeelsgebied als gevolg van het 
invoeren van de openbaar vervoerjaarkaart voor dienstplichtigen en de 
financiële gevolgen van het gewijzigde keuringsbeleid dienstplichtigen 
verwerkt. 

In de meerjarencijfers is rekening gehouden met de structurele 
doorwerking van de doelmatigheidsverhogende maatregelen, een 
aanpassing van de premies aan nieuwe, voor bepaalde tijd aan te stellen 
beroepsmilitairen, het terugdringen van het militaire functiebestand door 
organisatorische aanpassingen en de gevolgen op personeelsgebied van 
het in de plannen opnemen van nieuwe projecten, waaronder de 
bewapende helicopter. 

Per saldo dalen de uitgaven voor de salarissen van militair personeel 
ten opzichte van de vermoedelijke uitkomsten 1988 met f 110,5 miljoen. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 
Bezoldiging dienstpl. personeel 
Overwerk en toeslagen onr. diensten 
Toelagen en uitkeringen 
Aandeel in de sociale lasten 
Waarvan wordt doorberekend aan: 
- de Koninklijke luchtmacht 

Totaal 

Uitgaven 

1987 1988 1989 

980,4 993,1 939,8 
795,2 856,5 817,6 

47,8 45,9 46,0 
77,0 88,0 78,3 

153,5 161,7 153,0 

- 1 . 2 - 1 , 2 - 1 . 2 

2 052,7 2 144,0 2 033,5 

Econ. 

11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
03.1 

11.1c 

Codering 

Funct. 

01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 

01.2 

04.03 Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, 
voormalig personeel of hun betrekkingen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven ten laste van dit artikel hebben betrekking op personele 
uitgaven anders dan salarissen voor burgerpersoneel en bezoldiging van 
militair personeel. 
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Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t/ m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 393,6 

1 e suppletore 
wet 1 988 57,7 ...,. ...,. ...,. .,.,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 122,7 426,2 451,3 478,6 414,4 459,0 516,1 516,9 

B. Relatie verplicht ngen en uitgaven ( x f 1 min. 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

449,0 

446,8 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 122,7 426,2 451,3 478,6 414,4 459,0 516,1 516,9 

1987 97,5 351,5 

1988 20,8 56,0 370,0 

1989 4,4 11,1 61,5 349,9 426,9 

1990 7,6 13,8 109,6 310,4 441,4 

1991 5,4 18,3 62,4 340,1 426,2 

1992 0,6 0,8 41,6 69,3 386,2 498,5 

1993 49,6 77,9 386,8 514,3 

na 1993 52,0 130,1 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( - 11 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 433,5 416,3 433,8 435,4 473,8 

1e suppletore 
wet 1988 13,3 ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 10,6 7,6 - 9 , 2 24.7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 449.0 446,8 426,9 441,4 426,2 498,5 514,3 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De voornaamste uitgavencategorieën van dit artikel zijn: 

Kleding en uitrusting De daling van uitgaven voor kleding is met 
name het gevolg van de vermindering van het aantal dienstplichtigen. 

Voeding De daling van de uitgaven hangt samen met de vermindering 
van het aantal deelnemers aan de maaltijden. 

Reis en verblijfkosten Rekening is gehouden met de gevolgen van 
het invoeren van de openbaar vervoerjaarkaart voor dienstplichtigen. 

Tevens is de daling van de personeelssterkte van invloed op deze 
rubriek. 

Sociale zorg Er wordt een kritischer beleid gevoerd ten aanzien van het 
verstrekken van vervoersvoorzieningen aan hulpbehoevenden. Daardoor 
zal meer dan voorheen gebruik gemaakt worden van andere vormen van 
vervoer, bijvoorbeeld taxi's. 

Voorziening woonruimte Op grond van de regeling met betrekking 
tot de woningen in de Bondsrepubliek Duitsland is de beheerder verant-
woordelijk voor alle onderhoud, met uitzondering van het bewonerson-
derhoud. 

In de loop der jaren is een zekere achterstand in het eigenaarson-
derhoud opgetreden. Daarnaast vormen vocht en schimmel een ernstig 
probleem bij een aantal woningen. 

Op grond van een door externe deskundigen uitgevoerd onderzoek en 
na overleg tussen Defensie en de huiseigenaren zullen herstel- en verbe-
teringswerken worden uitgevoerd. Een deel van de kosten komt voor 
rekening van Defensie. 

Werving De stijging van de post werving wordt veroorzaakt door het 
intensiveren van de wervingscampagne door meer dan voorheen te 
adverteren in op doelgroepen gerichte bladen en wervingsactiviteiten via 
radio en televisie. Bovendien zijn extra wervingsinspanningen noodza-
kelijk voor de nieuwe categorie technisch middenkader en voor vrouwen. 

Geneeskundige verzorging Bij de geraamde verlaging van de 
uitgaven voor geneeskundige verzorging is rekening gehouden met de 
vermindering van het aantal militairen door doelmatigheidsverhogende 
maatregelen. 

Onderwijs en opleiding Ten laste van het artikel onderwijs en 
opleiding komen de uitgaven voor : 

- cursussen burgerpersoneel 
- cursussen militair personeel 
- automatiseringscursussen 
- civiele vakopleiding technisch specialisten 
- uitgaven voor het toekennen van waarderingen bij bijzondere 

prestaties aan militair personeel 
- cursussen voor onderdeelsoverlegorganen 

De stijging van de uitgaven is het gevolg van het algemeen geldende 
beleid dat erop is gericht opleiding en vorming te stimuleren. Vandaar 
een verruiming van de studiefaciliteiten en een hogere tegemoetkoming 
in de aanschaf van studiemateriaal. 

Tegelijkertijd stijgt het aantal cursisten dat aanspraak maakt op de 
regelingen. Ook de invoering van complexe wapensystemen en van 
automatiseringsapparatuur leidt tot hogere uitgaven. Overigens is de 
beslissingsbevoegdheid met betrekking tot onderwijs en opleiding in 
toenemende mate gedelegeerd aan de lijnfunctionarissen. 
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Afwikkelingskosten TRIS De uitgaven op deze post hebben 
betrekking op de financiële overgangsregeling voor militairen die dienst 
namen in het Surinaamse leger. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Kleding en uitrusting 101,6 116,7 162,7 122,0 110,8 109,5 11.4 01.2 
Voeding 52,8 55,3 48.9 53,8 55,8 49,9 11.4 01.2 
Reis- en verblijfkosten 123,1 119,1 110,2 123,1 119,1 110,2 12.1 01.2 
Verplaatsingskosten 11,8 12,0 10,5 11,8 12,0 10,5 12.1 01.2 
Ontw., sport en ontspanning 4,6 6,1 4,4 4,6 6,1 4,4 12.3 01.2 
RAS 1,7 1,7 1.7 1,6 1.7 1,7 34.0 01.2 
Suppletie salarissen 0,1 - - - - - 11.1 01.2 
Langdurig zieken 5,9 5,0 5.0 5,9 5.0 5,0 11.1 01.2 
Sociale zorg 24,9 24,5 23.3 24,9 24,5 23,3 34.0 01.2 
Voorziening woonruimte 11,6 12,9 12,3 11,6 12,9 13.1 53.1 01.2 
Begrafeniskosten 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 12.0 01.2 
Werving 13,0 14,8 14,9 13,4 14,8 14,9 12.3 01.2 
Geestelijke verzorging 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 12.3 01.2 
Geneeskundige verzorging 60,4 63,2 61,3 60,9 64,1 61,0 11.0 01.2 
Onderwijs en opleiding 10,5 16,6 20,1 11,2 16,6 20,1 12.0 01.2 
Afwikkelingskosten TRIS 3,6 2,8 2,7 3,6 2.8 2,7 12.3 01.2 

Totaal 426,2 451,3 478,6 449,0 446,8 426,9 

12.3 

04.04 subsidies 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen uitgaven ten behoeve van de Stichting 
het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum «Generaal Hoefer». 

De uitgaven hebben betrekking op salarissen, beveiligingsapparatuur, 
huisvestingskosten en algemene kosten. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

1 e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,1 0,7 0,7 0,7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 3,1 3,1 3,2 3,8 3,8 3,8 3,8 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Legermuseum "Generaal Hoefer" 3,1 3,1 3,2 43.4 01.2 

Totaal 3,1 3,1 3,2 
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04.05 materiele exploitatie 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Onder dit artikel worden de uitgaven geraamd ten behoeve van de 
cantinedienst, inventarisgoederen en klein materieel, onderhoud en 
herstel van het materieel, benzine, olie en smeermiddelen e.d. onderhoud 
en herstel van gebouwen alsmede uitgaven van algemene- en specifieke 
aard. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 1 002,4 ...,. ...,. ...,. 

1e suppletore 
wet 1988 262,4 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 403.3 830,7 1264,8 1 152,8 1 190,3 1304,8 1 269,2 1 129,8 

B. Relatie verplichting 3t\ en uitgaven ( x f 1 m n.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 403,3 830,7 1 264,8 1 152,8 1 190,3 1 304,8 1 269,2 1 129,8 

1987 317,4 581,6 

1988 71,7 191,3 658,8 

1989 14,2 48,5 352,3 596,9 

1990 9,3 202,4 280,9 589,4 

1991 49,6 143,9 300,5 642,6 

1992 1,7 81,1 144,2 332,6 629,6 

1993 50,0 96,1 158,2 319,8 556,8 

na 1993 60,1 171,4 319,8 573,0 

star 
beg 

Uitgaven 
d ontwerp-
oting 1989 

899,0 

921,8 

1 011,9 

1 082,0 

1 136,6 

1 189,2 

1 180,9 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 937,9 959,9 1 048,7 997,3 1 023,0 

1e suppletore 
wet 1988 — 16,1 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 52,0 33,3 139,3 166,2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 899.0 921,8 1011,9 1 082,0 1 136,6 1 189,2 1 180,9 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De belangrijkste posten van dit artikel zijn: 

Inventarisgoederen en klein materieel Van invloed op de raming is 
de doorwerking van de ingevoerde scheiding tussen investeringen en 
exploitatie. 

Onderhoud en herstel Een vergelijking per post tussen het toegestane 
bedrag 1988 en de raming 1989 is niet mogelijk. De verschillen worden 
veroorzaakt doordat de nieuwe productgerichte organisatie van de 
DMKL (uitvloeisel van het reorganisatieonderzoek DOEL '88) wordt 
gevolgd. 

Door de reorganisatie heeft een herschikking van het artikelpakket 
plaatsgevonden. 

De stijging in de totaalpost onderhoud en herstel materieel (raming 
1989 f416,9 miljoen en de vermoedelijke uitkomsten 1988 zijnde 
f 364,9 miljoen) wordt als volgt verklaard : 

- Het uitvoeren van groot onderhoud aan het onderstel van 20 
Leopard 2-tanks. Deze tanks zijn intensief gebruikt voor rijopleidingen; 

- De studie basisonderhoud M109 en de vervanging van de tracks 
van deze artilleriestukken; 

- De doorwerking van de ingevoerde scheiding tussen investeringen 
en exploitatie. 

Onderhoud en herstel gebouwen Deze post stijgt met f 32,0 miljoen 
ten opzichte van de vermoedelijke uitkomst 1988. De stijging is onder 
meer een gevolg van meer onderhoud door een groter bestand aan 
onroerend goed. 

Benzine, olie , smeermiddelen e.d. De uitgaven voor benzine, olie, 
smeermiddelen, e.d. geven in 1988 eenmalig een stijging te zien als 
gevolg van de legerkorpsoefening Free Lion. 

Tevens is er sprake van een prijsdaling op de brandstoffenmarkt. 
Hierdoor kan in 1989 met een lager bedrag worden volstaan. In de 

meerjarencijfers zijn de effecten van verdergaande brandstofbesparende 
maatregelen verwerkt. 

Huisvestingskosten Deze post daalt onder invloed van lagere energie-
prijzen en energiebesparende maatregelen. 

Eveneens is rekening gehouden met lagere uitgaven in verband met 
goedkopere contracten met schoonmaakbedrijven. 
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Bureaukosten De verlaging in 1989 ten opzichte van de vermoedelijke 
uitkomst 1988 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat er in 
1989 geen legerkorpsoefening zoals Free Lion wordt gehouden. 

Hierdoor zijn minder gelden benodigd voor de ondersteunings-
fondsen. 

Specifieke uitgaven van operationele aard Op deze post is in de 
vermoedelijke uitkomst 1988 rekening gehouden met de oefening Free 
Lion en het gebruik van het oefenterrein Mourmelon in Frankrijk. 

In 1989 is er geen met Free Lion vergelijkbare oefening, terwijl het 
onzeker is of gebruik wordt gemaakt van Mourmelon. Hierdoor zijn 
vooral de vervoerskosten gedaald ten opzichte van de vermoedelijke 
uitkomst 1988. 

Schietvoorraad Als gevolg van de ingevoerde scheiding tussen inves 
teringen en exploitatie zijn de aanschaffingen ten behoeve van de 
schietvoorraad oefenmunitie overgebracht naar exploitatie. De uitgaven 
op investeringen aangegane verplichtingen lopen daardoor in de loop 
van de jaren af. Tegelijkertijd nemen de uitgaven op de materieel exploi-
tatie rubriek schietvoorraad toe. Daarbij is rekening gehouden met de 
huidige voorraadposities, het interen op de oorlogsvoorraden tot 80% 
van de Navo-norm en de beperking van het schietverbruik met 3%. 

Overige uitgaven De ingevoerde scheiding tussen investeringen en 
exploitatie is eveneens van invloed op de post «Overige uitgaven». Hier 
is sprake van een verdere daling door de voortgaande standaardisatie, 
onder andere in de emballage, en door het aflopen van de reorganisatie 
van de DMKL. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verpl chtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Cantinedienst 58,6 59,4 59,4 59,2 59,4 59,4 02.1 01.2 
Inventarisgoederen en klein 
materieel 83,2 83,7 68,4 92,8 90,4 79,6 13 01.2 
Tanks 165,4 142,7 13 01.2 
Ov. rupsvoert. en bewapening f 86,5 76,2 13 01 2 
Wielvoert. en geniematerieel f 81,6 73,9 13 01.2 
Artillerie en luchtverdediging 52,4 45,1 13 01.2 
Communicatie- en infosystemen 282,0 523,9 54,3 339,9 364,9 31,7 13 01.2 
Algemene uitrusting 14,3 13,3 13 01.2 
Munitie ' 14,8 13,6 13 01.2 
Chemisch- en onderhoudsmat. 4,4 3,6 13 01 2 
Geneesk. dienst-materieel 1,7 1,7 13 01.2 
Onderhoud en herstel roerende 
goederen 1 19,1 15,1 13 01.2 
Onderhoud en herstel gebouwen 132,7 166,0 160,0 135,6 122,0 154,0 13 01.2 
Benzine, olie, smeermiddelen 
e.d. 47,3 45,8 43,1 42,4 45,4 43,3 12.3 01.2 
Huisvestingskosten 120,8 121,5 120,6 121,4 122,2 121,6 12.1 01.2 
Bureaukosten 48,2 78,8 44,6 49,1 52,1 51,0 12.1 01.2 
Specifieke uitgaven van 
operationele aard 46,4 52,4 50,0 46,5 52,4 50,0 12.3 01.2 
Schietvoorraad . 121,1 109,1 4,8 29,2 12.3 01.2 
Overige uitgaven 11.5 12,2 3,1 12,1 8,2 6,9 12.0 01.2 

Totaal 830.7 1 264,8 1 152,8 899,0 921,8 1 011,9 

12.0 
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04.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden e.d. 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor nieuwbouw 
en renovatie van kazernes, logistieke installaties, geneeskundige inrich-
tingen, mobilisatiecomplexen alsmede uitgaven ten behoeve van de 
verwerving en inrichting van oefen- en schietterreinen. 

Naast de voortgaande renovatie als gevolg van veroudering van 
bestaande infrastructuur, ontstaan steeds meer behoeften als gevolg van 
invoering van nieuw materieel, reorganisaties, nieuwe wetgevingen, 
verbetering werk- en leefklimaat alsmede de invoering structuurschema 
militaire terreinen (SMT). 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 116,0 ...,. 

1e suppletore 
wet 1988 194,2 ..... ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 7 , 2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 165,8 261,4 303,0 239,5 89.3 390,5 120,0 279,3 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven x f 1 min. 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 165,8. 261,4 303,0 239,5 89,3 390,5 120,0 279,3 

1987 91,9 141,0 

1988 61,0 95,8 64,4 

1989 12,9 23,7 101,6 95,8 

1990 0,9 102,0 95,8 35,7 

1991 24,0 40,7 35,7 144,6 

1992 11,0 7,2 15,2 173,6 48,0 

1993 2,7 61,6 48,0 111,7 

na 1993 10,7 24,0 167,6 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

232,9 

221,2 

234,0 

234,4 

245,0 

255,0 

224,0 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 160 



C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 203,4 215,0 220,0 236,0 236,0 

1e suppletore 
wet 1988 25,0 25,6 8,1 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 7 , 2 - 6 , 6 6,3 9,0 19,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 232,9 221.2 234,0 234,4 245,0 255,0 224,0 

De uitgaven voor de bouw stijgen met f 12,8 miljoen ten opzichte van 
de vermoedelijke uitkomst 1988, vooral door de herstructurering van de 
Krijgsmachthospitaalfunctie. De gelden zijn bestemd voor de bouw of 
verbouwing van infrastructuur. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De belangrijkste artikelonderdelen worden hieronder weergegeven: 

Kazernes Hieronder vallen de bijdragen voor nieuwbouw van legerings-
gebouwen, vervanging van kantines, keukens en eetzalen, de bouw van 
verschillende werkplaatsen voor het tweede echelonsonderhoud van 
voertuigen, en de bouw van burelen (waaronder de Luitenant-generaal 
Knoopkazerne te Utrecht). Verder betreft het de bouw van lesaccommo-
datie, zoals de school voor de militaire inlichtingendienst te Ede, de 
lesgebouwen te Harderwijk en de uitbreiding van de Prins Willem 
Alexanderkazerne te Gouda. De tijdelijke verschuiving in fondsen ten 
gunste van de categorie «kazernes» komt vooral ten goede aan het 
versneld verbeteren van faciliteiten voor «legering» en «keukens/ 
eetzalen». 

Het betreft hier maatregelen in het kader van de verbetering «werk-
en leefklimaat». 

Logistieke faciliteiten Bouw van derde-echelonsonderhoudswerk-
plaatsen en aanpassingen van hoger-echelonsbedrijven en depots . 

Geneeskundige voorzieningen Uitgaven ten behoeve van de 
Centrale Hospitaal Capaciteit voortkomend uit de herstructurering van 
de Krijgsmachthospitaalfunctie (CHC, noodhospitaal en perifere teams). 

Oefen en schietterreinen De bouw van het kampement Lauwer-
smeer en het inrichten en verwerven van oefenterreinen. 

Diversen Hieronder zijn opgenomen alle voorzieningen die niet onder 
de eerste vijf categorieën vallen, waaronder veiligheids- en milieuvoor-
zieningen. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ Funct. 

Kazernes 164,9 169,2 139,4 138,0 134,1 128,6 13 01.2 
Logistieke faciliteiten 12,9 32,4 42,5 21,0 17,8 21,5 13 01.2 
Geneeskundige voorzienin gen 2,9 24,4 3,4 4,0 5,0 27,2 13 01.2 
Mobilisatie- en opslagcorr iplexen 4.5 6,4 6,8 18,0 3,5 2,8 13 01.2 
Oefen- en schietterreinen 37,1 44,6 10,6 27,0 27,9 25,5 13 01.2 
Diversen 39,1 26,0 36,8 24,9 32,9 28,4 13 01.2 

Totaal 261,4 303,0 239,5 232.9 221,2 234,0 

13 
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04.07 Overig groot materieel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel worden de uitgaven geraamd voor de overige 
investeringen in groot materieel, die niet onder een afzonderlijk artikel in 
de begroting worden opgenomen. 

In onderstaand overzicht zijn de in 1989 aan te gane verplichtingen, de 
verdeling daarvan over de jaren en het benodigde kasgeld voor 1989 
gespecificeerd. 

In de meerjarencijfers is verwerkt dat de munitievoorraden binnen de 
planperiode op tenminste 80 % van het vereiste Navo-peil moeten 
worden gebracht. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 2 401,7 

1e suppletore 
wet 1988 - 396,7 ...,. ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 2 247,2 1 073.2 2 005,0 844,4 2 570,6 2 050,7 1 062,3 1 829,9 

B. Relatie verplichtingi jn en uitgaven ( x f 1 m n.) 

t/m 1 986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 2 247,2 1 073,2 2 005.0 844,4 2 570,6 2 050,7 1 062,3 1 829,9 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1 989 

1987 710,3 243,0 953,3 

1988 292,4 367,0 152,9 812,3 

1989 386,5 128,9 407,2 111,1 1 033,7 

1990 430,5 143,5 398,2 157,1 138,2 1 267,5 

1991 194,2 64,7. 423,7 155,8 305,4 175,4 1 319,2 

1992 132,0 44,0 319,6 135,8 464,5 251,8 106,6 1 454,3 

1993 65,5 21,8 181,0 125,1 571,0 301,5 166,4 181,4 1 613,7 

na 1993 35,8 60,3 122,4 159,5 1 091,5 1 322,0 789,3 1 648,5 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 928,4 1 175,6 1 477,1 1 500,5 1 495,9 

1e suppletore 
wet 1988 -120 ,7 50,3 43,2 42,8 43,4 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 4,6 - 1 9 2 , 2 - 252,8 - 224,1 - 8 5 . 0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 953,3 812,3 1 033,7 1 267,5 1 319,2 1454,3 1 613,7 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

Logistiek In deze rubriek worden de investeringsuitgaven verantwoord 
in het kader van de logistieke ondersteuning van de Koninklijke 
Landmacht. Hiertoe behoren de uitgaven voor de aanschaf van bedrijfs-
benodigde middelen, de serie bestelling van drie types lichte 
vrachtauto's, de verwerving van geneeskundige apparatuur en de 
aanschaf van tankauto's voor de Groep lichte vliegtuigen (GPLV). 

Voorts worden in 1989 uitgaven geraamd voor onder andere 
zwaardere typen vrachtauto's en takelvoertuigen. 

Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen In 
1989 is de verwerving voorzien van Remotely Piloted Vehicles, met 
name bestemd voor de doelopsporing van het in 1990 operationeel te 
stellen MLRS. Daarnaast zijn onder meer fondsen gereserveerd voor de 
invoering van het Personeels Informatiesysteem ( PINSKL ), klein-
schalige automatisering en de verdere uitbreiding van geautomatiseerde 
simulatiemiddelen ten behoeve van commandovoering en besluit-
vorming. Ook is geld uitgetrokken voor grote commandovoertuigen, 
video-apparatuur, het Zodiac project en overige voorzieningen. 

Electronische oorlogvoering De geraamde uitgaven in 1989 vloeien 
voort uit de overeengekomen samenwerking met de Duitse overheid en 
het in 1987 aangeschafte materieel. 

Nucleaire-, biologische- en chemische oorlogvoering Het betreft 
uitgaven voor de vervanging van de verouderde ontsmettingsapparatuur 
en van meet- en alarmerings- apparatuur. 

Luchtverdediging De uitgaven die in 1989 worden voorzien betreffen 
de uitgaven op al aangegane en in 1988 aan te gane verplichtingen, 
onder andere ten behoeve van het project kanoncomponent, met 
inbegrip van de Flycatcher en de Stinger Post. Rekening wordt 
gehouden met ontwikkelingskosten voor de gevechtswaardeverbetering 
van de Pantser Rups Tegen Luchtdoelen (PRTL). 

Overige manoeuvreprojecten In deze rubriek vallen alle manoevre-
projecten die niet tot de projecten Tankvervanging/verbetering 
Leopard-1 ( artikel 04.09 ) en Pantserrupsvoertuigen YPR-765 ( artikel 
04.08 ) worden gerekend. Daarnaast is geld gereserveerd voor een 
prototype van een licht verkenningsvoertuig ter vervanging van de M 
113 C&V. 

Voorts is rekening gehouden met uitgaven die voortvloeien uit 
aangegane en nog aan te gane verplichtingen met betrekking tot 
antitankmiddelen, warmtebeeld YPR, simulatiemiddelen en prototypen 
voor de gevechtswaardeverbetering en de warmtebeeldapparatuur voor 
de Leopard 1-V. 
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Vuursteun Deze rubriek omvat de uitgaven voor investeringen ten 
behoeve van de veldartillerie. Bovendien zijn onder deze rubriek 
middelen gereserveerd om aan de ontwikkeling van Autonomous 
Precision Guided Munition ( APGM ) te kunnen deelnemen. Naast 
uitgaven voor artilleriemunitie zijn in 1989 uitgaven voorzien voor de 
MLRS, positie- en richting- bepalende apparatuur en het vuursteuninfor-
matiesysteem. 

Ook zal in 1989 Improved Conventional Munition worden verworven. 

Gevechtssteun De uitgaven in 1989 hebben betrekking op manueel en 
mechanisch te leggen mijnen, springmiddelen en vervanging van 
bouwmachines, en overig materieel ten behoeve van de genie. 

Munitie-schietopleiding Met ingang van 1988 is de munitie voor 
schietoefeningen ten laste van de exploitatie gebracht en niet meer ten 
laste van de investeringen, met uitzondering van de verplichtingen 
aangegaan vóór 1988. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Logistiek 166,0 526,0 424,6 185,9 171,2 219,7 13 01.2 
Commandovoering, 
verbindingen, 
gevechtsinliohtingen 189,0 207,7 252,6 137,8 194,6 153,3 13 01.2 
Electronisch materieel 86,0 255,0 - 56,4 3,2 58,5 13 01.2 
Nucleair, biologisch, chemisch 
materieel 4,0 39,6 4,6 15,3 26,0 30,8 13 01.2 
Luchtverdediging 339,0 304,6 - 80,2 82,8 123,7 13 01.2 
Overige manoevreprojecten 63,0 131,6 6,5 107,4 87,6 69,1 13 01.2 
Vuursteun 41,0 345,4 109,7 239,7 113,2 203,7 13 01.2 
Gevechtssteun 3,0 195,1 46,4 21,2 28,1 100,5 13 01.2 
Munitie-schietopleidingen 182,2 • 109,4 105,6 74,4 13 01.2 

Totaal 1 073,2 2 005,0 844,4 953,3 812,3 1 033,7 

13 

04.08 pantserrupsvoertuigen YPR-765 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel worden de uitgaven verantwoord voor de 
vervanging van het pantserwielvoertuig YP-408 door het pantser-
rupsvoertuig YPR-765. In 1989 zullen hiervoor geen nieuwe verplich-
tingen worden aangegaan. Wat betreft de voortgang van de projecten en 
de ontwikkeling van de totale projectkosten wordt verwezen naar het 
desbetreffende deel in Hoofdstuk VII: «Voortgangsrapportage grote 
materieelprojecten». 
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Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 

1e suppletore 
wet 1988 24,9 ...,. ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 422,9 41.0 24,9 ..... ..... ..... 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 422,9 41,0 24,9 

1987 122,6 26,2 

1988 113,5 6,0 1,7 

1989 116,1 8,8 8,8 

1990 67,8 9,9 

1991 2,9 4,5 

1992 

1993 

na 1993 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

148,8 

121,2 

133,7 

77,7 

7,4 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 139,0 148,3 7,6 

1e suppletore 
wet 1988 - 1 7 . 8 ...,. ...,. ...,. ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 1 4 . 6 70,1 7,4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 148,8 121.2 133,7 77,7 7,4 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

Pantserrupsvoertuigen 

1987 

41,0 

1988 1989 

24,9 

1987 

148,8 

1988 

121,2 

1989 

133,7 

Econ. 

13 

Funct. 

01 2 

Totaal 41,0 24,9 148,8 121,2 133,7 

Econ. 

13 

04.09 tankvervanging/verbetering Leopard 1 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel worden de uitgaven verantwoord van de 
projecten «Aanschaf Leopard 2» en «Verbetering Leopard 1». In 1989 
zullen naar wordt verwacht voor deze projecten geen verplichtingen meer 
worden aangegaan. Wat betreft de voortgang van het project «Verbe-
tering Leopard 1» en de ontwikkeling van de totale projectkosten wordt 
verwezen naar het desbetreffende deel in Hoofdstuk VII: «Voortgangs-
rapportage grote materieelprojecten». 

Verplichtingen en uitgaven 
A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min { 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 ...,. ...,. ...,. ...,. ...,. 

1e suppletore 
wet 1988 17,8 ...,. ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 276.6 10.6 17,8 ..... ...,. ..... 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 276,6 10,6 17,8 

1987 104,0 2,6 

1988 111,3 8,0 12,2 

1989 45,1 5,6 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1990 16,2 

106,6 

131,5 

50,7 

16,2 

1991 

1992 

1993 

na 1993 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 68,0 21,8 10,0 5,6 

1e suppletore 
wet 1988 63,5 28,9 6,2 - 5 , 6 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 106,6 131,5 50,7 16,2 ...,. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Tankvervanging/verbetering 
Leopard 1 10,6 17,8 - 106,6 131,5 50,7 13 01.2 

Totaal 10,6 17,8 - 106,6 131,5 50,7 

04.10 uitzending Nederlandse militairen naar Sinaï 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Dit betreft de uitzending van Nederlandse militairen naar de Sinaï in 
MFO-verband. De uitgaven op dit artikel worden pro memorie geraamd. 
Het mandaat van de MFO is met twee jaar verlengd tot 24 april 1990. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 ...,. ...,. ..... 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 4,8 ..... ..... ..... 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Uitzending Nederlandse militairen naar 4,8 11.1 01.2 
Sinaï 

Totaal 4,8 
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Overzicht van volumina en prestaties 

Prestatiebegroting Militair Hospitaal «Dr.A.Mathijsen te 
Utrecht» 

Het Militair Hospitaal «Dr.A.Mathijsen»(MHAM) te Utrecht heeft als 
doelstelling en taken: 

1. Het in oorlogstijd verlenen van, of bijdragen in de definitieve behan-
deling en verpleging van patiënten van de krijgsmacht, civiele patiënten, 
geallieerde patiënten en gewonden of zieke krijgsgevangenen. 

2. Het in vredestijd leveren van een bijdrage tot de voorbereiding van 
de oorlogstaak van de militaire geneeskundige dienst in het algemeen en 
de Koninklijke landmacht en Koninklijke luchtmacht in het bijzonder. 

3. Het in vredestijd functioneren als algemeen ziekenhuis, waar zowel 
militairen als burgers worden behandeld. 

Omschrijving v/d prestaties 1989 1988 1987 
MHAM begroting herziene raming realisatie 

Verpleegdagen 85 000 90 000 91 293 
Opgenomen patiënten 8 700 9 200 9 389 
Gemiddelde verpleegduur 9,7 9,8 9,7 
Dagverpleging 1 500 1 800 1 433 
Polikliniekbezoeken 162 000 165 000 163 599 
Röntgenverrichtingen 2) 68 000 71 000 75 523 
Klinisch-Chemisch Laboratorium 1) 2 200 000 2 300 000 2 505 744 
Bacteriologisch Laboratorium 1) 360 000 380 000 429 234 
Hartfunctie 2) 13 000 13 600 14 632 
Hersenfunctie 2) 2 600 2 700 2 803 
Longfunctie 2) 5 400 5 700 5 701 
Nierdialyse 2) 3 200 3 200 3 158 
Fysiotherapie 2) 45 000 48 000 51 137 
Operatiekamers (Klin) 2) 7 800 8 000 8 902 
Operatiekamers (Poliklin) 2) 16 000 16 000 15 488 

1) In spaanderpunten 
2) In verrichtingen 

Prestaties Militair Revalidatiecentrum (MRC) 

Verpleegdagen 36 000 35 500, 35 411 
Opgenomen patiënten 550 550 506 
Gemiddelde verpleegduur 65 65 70 
Dagbehandelingen 4 400 4 400 3 991 
Afzonderlijke verrichtingen 
fysiotherapie 7 500 7 500 10 468 

Prestatiebegroting Tandheelkundige Diensten Krijgsmacht 

Tandheelkundige gegevens ten behoeve van prestatiebegroting 1988 

Omschrijving v/d prestaties Aantallen prestatie-eenheden 

begroting herziene raming realisatie 
1989 1988 1987 

Opnemen status praesens 52 000 52 000 52 280 
Consulten 142 000 139 000 136710 
Röntgenologie 61 500 61 000 60 020 
Preventieve tandheelkunde 128 600 127 100 124 490 
Conserverende tandheelkunde 205 700 206 100 205 730 
Endodontologie 13 800 13 300 12 820 
Kroon- en brugwerk 2 750 2 650 2 630 
Chirurgie 22 500 22 500 21 260 
Prothetiek 3 800 3 800 3 850 
Parodontologie 1 450 1 350 1 200 
Orthodontie 1 600 1 600 1 530 
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Toelichting prestatiebegroting Tandheelkundige Diensten 
Krijgsmacht 

Het behoort tot de taak van de tandheelkundige diensten: 
- de gesaneerde militairen gesaneerd te houden 
- de niet gesaneerde militairen (zo mogelijk) te saneren 
- alle militairen in voorkomend geval hulp bij pijnklachten te verlenen. 

Daarnaast worden een aantal rechthebbende behandeld, zoals in de 
Bondsrepubliek Duitsland geplaatste burgerambtenaren, onderwijzers, 
jeugdwerkers e.d. Bovendien worden gezinsleden behandeld van o.a. in 
de Bondsrepubliek Duitsland geplaatste militairen, burgerambtenaren, 
onderwijzers, jeugdwerkers e.d., die als faciliteit van de diensten van een 
in het buitenland gelegen Nederlands militair tandheelkundig centrum 
gebruik mogen maken 

05. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht 

05.01 Burgerpersoneel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor salarissen, toelagen 
en sociale lasten voor het burgerpersoneel van de Koninklijke lucht-
macht. Het betreft hier personeel bij algemeen beherende organisatie-
eenheden, bijzondere organisatie-eenheden en operationele eenheden. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige on twe rpbeg ro t i ng (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 150,7 146,2 141,4 141,9 141,7 

1e suppletore 
wet 1988 - 1 . 0 1,8 1,8 1,8 1,8 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 2 , 8 - 1 2 . 3 - 1 7 . 2 —17,7 - 1 6 . 5 

Stand ontwerp-
begroting 1989 149.9 146,9 135,7 126,0 126.0 127.0 127,0 

De raming berust op het gemiddeld salarispeil 1988 en op een sterkte 
van 2.678 burgers. De afslanking is in de raming van 1989 verwerkt; het 
gaat om 106 formatieplaatsen ten opzichte van de begrotingssterkte 
1988. Als een gevolg van de herschikking van formatieplaatsen tussen 
de Centrale organisatie en de Koninklijke luchtmacht, is het functiebe-
stand van de Koninklijke luchtmacht met 9 plaatsen uitgebreid. Per saldo 
is de raming van de sterkte in 1989 ten opzichte van de begrotings-
sterkte 1988 gedaald met 97 formatieplaatsen. 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 105,1 102,2 93,8 11.1 01.3 
Overwerk en toeslagen onr. diensten 3,1 3,2 3,1 11.1 01.3 
Niet Nederlands hulppers. in buitenl. 5,1 5,0 4,9 11.1 01.3 
Toelagen en uitkeringen 3,1 3,3 3,2 11.1 01.3 
Aandeel in de sociale lasten 32,4 32,1 29,6 03.1 01.3 
Uitzendkrachten en ander vervangend 1,1 1,1 1,1 12.1 01.3 
(tijdelijk) personeel op formatieplaatsen 

Totaal 149,9 146,9 135,7 

05.02 Militair personeel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven voor bezoldiging van alsmede toelagen en uitkeringen aan 
vrijwillig dienend en dienstplichtig militair personeel van de Koninklijke 
luchtmacht komen ten laste van dit artikel. Het betreft de salarissen, 
toelagen, uitkeringen en sociale lasten van personeel bij algemeen 
beherende organisatieeenheden, bijzondere organisatie-eenheden en 
operationele eenheden en ondersteunende diensten en onderdelen. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 834,6 840,8 837,8 839,4 843,9 

1e suppletore 
wet 1988 3,5 5,8 5,8 5,8 5,8 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 4 , 0 - 7 , 6 - 6 , 4 - 9 , 0 - 3 , 5 

Stand ontwerp-
begroting 1989 838,2 834,1 839,0 837,2 836,2 846,2 857.2 

De raming berust op het gemiddeld salarisniveau 1988 en op een 
sterkte van 18.190 militairen. In vergelijking met de werkelijke sterkte 
1987 en de begrotingssterkte 1988 is dit aantal als volgt samengesteld: 

Gemiddelde 
werkelijke sterkte Begrotingssterkte Beg 

1987 1988 
•otingssterkte 

1989 

Vrijwillig dienend personeel ') 
Dienstplichtig personeel 

13 023 
5 434 

13 302 
4 960 

13 360 
4 830 

Totaal 18 457 18 262 18 190 

1) Inbegrepen 134 cadetten in 1987, 135 in 1988 en 123 in1989. 

Het hogere bedrag voor 1989 wordt, ondanks een lagere personeels-
sterkte, veroorzaakt door onder andere het hoger aantal vrijwillig 
dienende militairen. 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 570,1 568,6 575,2 11.1 01.3 
Bezoldiging dpi. militairen 79,2 73,9 70,7 11.1 01.3 
Overwerk en toeslagen onr. diensten 24,1 25,6 25,6 11.1 01.3 
Toelagen en uitkeringen 68,5 67,6 67,6 11.1 01.3 
Uitzendkrachten en ander vervangend - - -
(tijdelijk) personeel op formatieplaatsen 
Aandeel in de sociale lasten 96,4 99,0 100,5 03.1 01.3 
Waarvan wordt terugontvangen uit het - 0 , 1 - 0 , 6 - 0 , 6 11.1c 01.3 
AAW-fonds 

Totaal 838,2 834,1 839,0 

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

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven ten laste van dit artikel hebben betrekking op personele 
uitgaven anders dan salarissen voor burgerpersoneel en voor militair 
personeel. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 175,5 ...,. 

1 e suppletore 
wet 1988 58,0 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 27,9 234,8 233,6 206.9 175,0 175,9 183.0 178.9 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 27,9 234,8 233,6 206,9 175,0 175,9 183,0 178,9 

1987 27,4 180,1 

1988 0,5 48,3 180,5 

1989 6,4 42,6 175,6 

1990 7,4 31,3 146,3 

1991 3,1 26,4 150,5 

1992 2,3 23,6 160,1 

1993 1,8 21,7 162,5 

na 1993 1,2 16,4 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

207,5 

229,3 

224,6 

185,0 

180,0 

186,0 

186,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( < f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 193,8 193,6 196,2 195,9 197,2 

1e suppletore 
wet 1988 37,6 ~3,9 - 4 , 2 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 2 , 1 34,9 - 7 , 0 - 1 5 . 9 — 11,2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 207,5 229,3 224,6 185,0 180.0 186,0 186,0 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

Kleding en uitrusting Een nieuwe behoefte in verband met maatre-
gelen ter verbetering van de persoonlijke uitrusting. 

Voeding Met ingang van 1 oktober 1988 worden alle CADI-taken door 
de Koninklijke landmacht aan de Koninklijke luchtmacht overgedragen, 
waardoor de ramingen voor de uitgaven en de ontvangsten hoger zijn 
uitgevallen. 

Reis- en verblijfkosten Door het aantal dienstreizen in binnen- en 
buitenland door militair personeel zoveel mogelijk te beperken, en door 
gebruik te maken van specifieke vervoerbewijzen (vliegtickets), vallen de 
uitgaven voor 1989 lager uit. 

Ontwikkeling, sport en ontspanning Voor het project TV-BRD zijn 
geen gelden meer gereserveerd. De distributie van op video opgenomen 
TV-programma's zal worden verbeterd. 
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Voorziening woonruimte Door minder onderhoud en voorzieningen 
en lagere kosten ten behoeve van afkoop huurcontracten voor woningen 
in het buitenland is een lager bedrag nodig voor 1989. 

Geneeskundige verzorging Het hogere bedrag voor geneeskundige 
verzorging door derden wordt veroorzaakt door toenemende medische 
kosten ten behoeve van gezinsleden van militairen in Nederland. 

Diversen De in dit artikelonderdeel opgenomen fondsen voor 1988 
betreffen uitgaven ten behoeve van het PC-personeelsproject. Deze 
uitgaven worden uitsluitend in 1988 geraamd. De nagenoeg evenredige 
ontvangsten zijn over drie jaren verspreid. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel 

Kleding en uitrusting 
Voeding 
Reis- en verblijfkosten 
Verplaatsingskosten 
Ontwikkeling, sport en 
ontspanning 
Premiespaarregeling 
rijksambtenaren 
Aanvulling van salarissen van 
burgerpersoneel in militaire 
dienst 
Langdurig zieken 
Waarvan wordt terugontvangen 
uit het A.A.W.-fonds 
Sociale zorg 
Voorziening woonruimte 
Begrafeniskosten 
Benodigdheden voor onderwijs 
en oefening 
Cursussen door derden 
Werving 
Inkomstenderving 
Tegemoetkoming in de 
studiekosten 
Geneeskundige behoeften 
Geneesk.verzorging door derden 
Geestelijke verzorging 
Diversen 

Totaal 

Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

37,8 39,8 20,4 25,5 23,9 33,8 11.4 01.3 
13,5 15,7 16,1 12,8 15,7 16,3 11.4 01.3 
47,4 48,0 44,9 47,4 48,0 44,9 12.1 01.3 

8,6 8,5 8,5 8,6 8,5 8,5 12.1 01.3 

2,4 4,7 2.6 2,4 4,7 2,6 12.3 01.3 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 34.0 01.3 

11.1 01.3 
1,5 0,8 0,8 1,5 0,8 0,8 11.1 01.3 

- 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 6 11.1c 01.3 
4,7 4,5 4,5 4,7 4,5 4,5 34.0 01.3 

15,4 16,8 14,8 15,4 16,7 14,9 53.1 01.3 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12.0 01.3 

0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 12.3 01.3 
64,9 47,8 55,7 50,9 59,5 59,7 12.0 01.3 

2,8 3,9 3,7 2,5 3,9 3,7 12.3 01.3 

- - - - - - 34.0 01.3 

_ _ _ _ _ _ 34.0 01.3 
5,4 5,0 4,7 5,4 5,0 4,7 11.0 01.3 

29,4 27,0 29,1 29,4 27,0 29,1 11.0 01.3 
0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 12.3 01.3 

10,0 10,0 12.3 01.3 

234,8 233,6 206,9 207,5 229,3 224,6 

12.3 

05.04 Materiële exploitatie 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Begin 1987 is begonnen met de opzet van een materieelexploita-
tieplan. Door een meer gedetailleerde planning van de behoefte wordt 
getracht de exploitatie-uitgaven beter te beheersen. Een volledige detail-
lering zoals wordt voorgesteld in de aanwijzingen van het Directoraat-
Generaal Economie en Financiën (DGEF) en het Directoraat-Generaal 
Materieel (DGM) is pas mogelijk na invoering van het nieuwe begrotings-
administratiesysteem. 

Het materieelbeleid is voor wat betreft de exploitatie gericht op het 
handhaven van voldoende reservedelen en oorlogsvoorraden, zodat aan 
de eisen voor het leveren van voldoende oorlogsinspanning gedurende 
de eerste dertig dagen van een conflict kan worden voldaan. Het onder-
houdsconcept is erop gericht een vrijwel ongehinderde overgang van 
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vredes- naar oorlogstijd mogelijk te maken, één en ander binnen de 
richtlijnen voor het zo economisch mogelijk gebruik van de schaarse 
middelen, in het bijzonder van energiedragers. 

Het bepalen van de hoogte van de bedragen voor materiële exploitatie 
geschiedt op grond van een aantal criteria: ervaringscijfers, de verwach-
tingen ten aanzien van uitfasering van oude en de invoering van nieuwe 
wapensystemen, de vliegurenplanning en de oefenkalenders voor de 
verschillende wapensystemen. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp, begroting ( . f 1 min.) 

t/ m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 484,6 ...,. 

1 e suppletore 
wet 1 988 74,8 ...,. ,..,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 355,4 566,3 559,4 607,8 539,5 513,9 462,5 312.2 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min. I 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 355,4 566,3 559,4 607,8 539,5 513,9 462,5 312,2 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 207,6 345,2 552,8 

1988 97,7 135,0 354,7 587,4 

1989 33,0 51,9 148,1 315,9 548,9 

1990 12,3 22,7 36,7 177,4 293,8 542,9 

1991 4,8 7,2 13,3 52,4 172,3 305,6 555,6 

1992 4,3 6,6 62,1 39,4 168,6 280,9 561,9 

1993 34,0 39,7 181,6 312,2 567,5 

na 1993 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 547,3 554,8 558,6 563,3 577,0 

1e suppletore 
wet 1988 40,1 12,3 12,3 12,3 12,3 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 1 8 . 2 - 2 8 . 0 - 2 0 . 0 - 2 7 , 4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 552,8 587,4 548,9 542,9 555,6 561,9 567,5 

De geraamde uitgaven stijgen in de periode 1987-1993 gering. De 
verdere invoering van nieuwe wapensystemen leidt tot hogere uitgaven. 

Het standaardiseren op één vliegtuigtype en minder onderhoud 
vergende modificaties compenseren deze stijging voor een deel. Een 
uitzondering op deze trend vormt 1988. Dit wordt veroorzaakt door de 
verhoging van de exploitatie-uitgaven van de F-16 en de Patriot, en 
enige algemene en specifieke uitgaven. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

Onderstaand zijn de belangrijkste artikelonderdelen weergegeven. 

Aanschaf inventarisgoederen etc . Dit onderdeel omvat de uitgaven 
ten behoeve van kantoor- en werkplaatsinrichting. Behoudens 
incidentele gevallen, zoals de inrichting van nieuwe of gerenoveerde 
gebouwen, vertoont deze uitgavencategorie een constant karakter. Er is 
geen reden om aan te nemen dat dit de komende jaren verandert. 

Vliegtuigen. De stijging in 1988 van de onderhoudsuitgaven voor 
vliegtuigen wordt veroorzaakt door het opnemen van fondsen voor 
reservedelen in de exploitatie. Tot 1988 waren deze bedragen als 
onderdeel van de initiële voorraad opgenomen in de investeringsregel 
F-16. De in deze categorie optredende stijging door verdere invoering 
van F-16 wordt ten dele goedgemaakt door aanpassing van de motor, 
die daardoor minder en goedkoper onderhoud vereist. 

Vervoermiddelen. De uitgaven voor onderhoud van voertuigen zijn in 
voorgaande jaren toegenomen als gevolg van de achterstand in het 
onderhoud en de te lage reservedelen-stand. Onderzocht wordt of 
verschillende keuzes voor merk, type motor, mate van uitbesteding, enz. 
een ideale «mix» kunnen opleveren van inzetbaarheidsgraad en kosten. 

De uitbreiding van het wagenpark met voertuigen voor het PATRI0T-
systeem leidt tot hogere uitgaven vanaf 1988. 

Elektrisch en elektronisch materieel . Het toenemend aandeel van 
de electronica in de nieuwe wapensystemen heeft meer kosten voor 
onderhoud tot gevolg. Deze tendens is reeds enkele jaren zichtbaar. 

De verhoging van de uitgavenraming in 1988 en latere jaren wordt 
veroorzaakt door overheveling van fondsen voor automatisering naar de 
exploitatie. De hogere raming in 1988 wordt veroorzaakt door een 
tijdelijk grotere inspanning voor onderhoud van elektrisch en elektro-
nisch materieel. 

Bewapeningsmaterieel. Deze uitgaven worden voor een belangrijk 
deel bepaald door het Patriot-systeem. Omdat de initiële voorraad-
vorming uiterlijk 1988 wordt voltooid, zal voor dit doel geen geld meer 
nodig zijn. 
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Onderhoud inventarisgoederen e.d . De uitgaven voor onderhoud 
van inventarisgoederen zijn de laatste jaren toegenomen door de 
invoering van nieuwe wapensystemen. Rekening wordt gehouden met 
een toename van dit bedrag tot 1992, waarna de uitgaven zich op dat 
niveau zullen stabiliseren. 

Gebouwen, werken en terreinen . Het onderhoudsbudget voor infra-
structuur handhaaft zich op een constant niveau. Voortdurend wordt een 
afweging gemaakt tussen het plegen van onderhoud en het renoveren 
van oude of verouderde bouwkundige voorzieningen. 

Benzine, olie en smeermiddelen. De uitgaven voor BOS/POL worden 
voornamelijk bepaald door het verbruik van vliegtuigbrandstof en zijn 
derhalve een directe afgeleide van het jaarlijkse oefenprogramma. 

Een gewijzigde ramingsmethode met betrekking tot de uitgaven voor 
derden en BTW/accijns heeft geleid tot een hoog uitgavenniveau in 
1987. De overschakeling op één type brandstof (ook door derden) heeft 
een ingrijpende verlaging van het budget ten opzichte van 1987 tot 
gevolg gehad. De lage prijs (brandstof, rechten en belastingen) is mede 
oorzaak van deze daling. 

Huisvestingskosten. Deze post omvat de uitgaven voor gas, water, 
electra en huisbrandolie. Van invloed op deze post is het energiebeleid, 
dat zich richt op roerend en onroerend goed. Er is alle aandacht voor 
mogelijkheden om zuiniger met energie om te gaan. Uitgangspunt is dat 
de gemaakte kosten op den duur terugverdiend moeten worden. Zowel 
op het gebied van roerend als onroerend goed worden ontwikkelingen 
met betrekking tot energieverbruik beperkende maatregelen 
nauwlettend gevolgd en waar wenselijk en mogelijk toegepast, zowel bij 
nieuwbouw als bij onderhoudsprojecten. Een verder terugdringen van 
het verbruik blijft onderwerp van studie. 

Bureaukosten. De bureaukosten bestaan vooral uit de uitgaven voor 
technische publicaties en vliegkaarten. Om reden van doelmatigheid is 
besloten deze publicaties in Nederland te laten dupliceren. De verdere 
invoering van de F-16 en de uitvoering van het modificatieprogramma 
zal leiden tot een groei van deze uitgaven. 

Specifieke uitgaven van operationele aard en overige uitgaven . 
De schommelingen in deze uitgavenposten worden vooral veroorzaakt 

door verschuivingen tussen de onderscheiden uitgavenrubrieken. De 
verhoging in 1988 leidt tot een structureel hoger niveau en is het gevolg 
van de overheveling van posten uit de categorie onderhoud en herstel. 

Voorts is in 1988 meer geld nodig voor Goose Bay en externe organi-
satieadviezen. 

Schietvoorraad. De aanschaf van oefenmunitie vertoont als gevolg van 
de wijze van aankoop een wisselend beeld. Bepalend voor de aankoop is 
het jaarlijks oefenprogramma voor vliegers en grondpersoneel. Naar het 
zich thans laat aanzien zal het gebruik van simulatoren niet leiden tot 
een lager verbruik van oefenmunitie. 
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De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct 

Aanschaf inventarisgoederen etc. 18,3 16,0 16,8 16,3 16,4 16,4 13 01.3 
Vliegtuigen 120,0 123,0 200,4 134,1 149,3 144,9 13 01.3 
Vervoermiddelen 9,9 12,2 9,6 8,9 11,0 10,5 13 01.3 
Elektrisch en elektronisch mat. 45,1 44,2 38,4 33,5 49,8 42,7 13 01.3 
Bewapeningsmaterieel 78,2 67,0 43,1 64,3 66,7 52,8 13 01.3 
Springstoffen en munitie 0,8 - - 7,0 - - 13 01.3 
Onderhoud inventarisgoederen 
etc. 12,2 9,2 9,5 9,1 9,3 9,9 13 01.3 
Technische installatie 13,5 12,8 12,7 13,5 11.8 12,0 13 01.3 
Inrichting werkpl. en magazijnen 8,0 8,8 8,5 8,4 8,6 8,5 13 01.3 
Gebouwen, werken en terreinen 54,0 56,1 59,5 52,2 52,0 52,0 13 01.3 
Benzine, olie en smeermiddelen 135,4 117,6 116,3 143,2 119,7 115,4 12.3 01.3 
Huisvestingskosten 42,0 42,9 38,1 41,1 40,2 40,3 12.1 01.3 
Bureaukosten 7,2 7,1 6,8 7,2 7,2 6,8 12.1 01.3 
Specif. uitg. operationele aard 6,7 12,8 13,3 4,2 15,4 12,9 12.3 01.3 
Schietvoorraad 3,5 6,8 22,8 - 11,4 7,3 12.3 01.3 
Overige uitgaven 11,5 21,4 10,7 9,8 17,6 15,5 12.0 01.3 
Machtigingen zelfst. aanschaf - 1,5 1,3 - 1.0 1,0 12.0 01.3 

Totaal 566,3 559,4 607,8 552,8 587,4 548,9 

12.0 

05.05 Bouw, a lsmede aankoop van gronden en opsta l len 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven voor infrastructuur vertonen de laatste jaren een stijging 
omdat jarenlang te weinig besteed is aan bouw en onderhoud. De 
behoeften aan nieuwbouw zijn vastgelegd in het Bestedingsprogramma 
Nieuwbouw Koninklijke luchtmacht (BNKLu). Het daarin vastgelegde 
volume ligt aanzienlijk hoger dan de tot nu toe gerealiseerde en de voor 
komende jaren geraamde begrotingsbedragen. Het bouwbeleid richt zich 
vooral op projecten in de sfeer van het werk- en leefklimaat. Het al 
genoemde lage bouwvolume van de afgelopen jaren heeft geleid tot een 
inhaaleffect. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de conver-
siewerken voor de F-16 en Patriot-wapensystemen. Met ingang van 1990 
zal het te ramen bedrag waarschijnlijk afnemen. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 95,6 .,.,. ...,. 

1e suppletore 
wet 1988 85,5 ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 4 , 7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 39.3 100.4 176,4 84,0 86,7 100,2 94,9 105,4 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 39.3 100,4 176,4 84,0 86,7 100,2 94,9 105,4 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 

1988 

38,4 56,4 

0,9 43,2 76,2 

1989 0,8 89,5 44,7 

1990 10,7 39,3 56,5 

1991 29,0 69,5 

1992 1,2 26,9 38,1 

1993 3,8 54,7 59,3 

na 1993 2,1 46,1 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

94,8 

120,3 

135,0 

106,5 

98,5 

66,2 

117,8 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (> f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 135,0 146,0 107,0 102,0 92,0 

1e suppletore 
wet 1 988 - 1 0 . 0 ...,. ...,. ...,. ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 4 , 7 - 11,0 -0,6 - 3 , 5 - 2 5 , 8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 94.8 120.3 135,0 106,5 98.5 66,2 117,8 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

Bouw, alsmede aankoop van 
gronden en opstallen 

1987 

100,4 

1988 

176,4 

1989 

84,0 

1987 

94,8 

1988 

120,3 

1989 

135,0 

Econ. 

13 

Funct. 

01.3 

Totaal 100,4 176,4 84,0 94,8 120,3 135,0 

Econ. 

13 
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05.06 Overig groot materieel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor investeringen in groot 
materieel, die niet onder een afzonderlijk artikel in de begroting zijn 
opgenomen. Een en ander is vastgelegd in overleg met het ministerie van 
Financiën en sluit aan bij het regeringsstandpunt over het rapport 
«Controle grote projecten» van de Commissie voor de Rijksuitgaven 
(Kamerstukken II, nr. 18 963, nr 1). 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 808,4 ...,. ...,. 

1e suppletore 
wet 1988 170,7 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 249,3 248,7 979,1 301,8 539,3 222,4 172,8 586,7 

In 1989 worden onder andere verplichtingen aangegaan voor de 
verbetering van de Flycatcher, de automatisering van de militaire 
eindcentrales, elektronische storingsapparatuur voor de F-16 en vervan-
gingen van voertuigen. 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1 989 249,3 248,7 979,1 301,8 539,3 222,4 172,8 586,7 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 129,2 60,5 189,7 

1988 57,8 61,5 156,5 275,8 

1989 34,5 78,3 251,0 43,3 407,1 

1990 17,3 20,3 258,2 102,6 28,3 426,7 

1991 5,1 25,8 190,7 74,7 75,4 34,6 406,3 

1992 5,4 1.9 34,9 36,7 71.9 72,7 143,6 367,1 

1993 0,4 26,6 23,0 71,7 39,9 20,3 268,3 450,2 

na 1993 61,2 21,5 292,0 75,2 8,9 318,4 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 247,6 477,2 462,3 450,5 502,4 

1e suppletore 
wet 1988 32,4 20,0 20,2 20,8 21,1 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 4 , 2 - 9 0 , 1 - 5 5 , 8 - 6 5 . 0 - 156,4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 189,7 275,8 407,1 426,7 406,3 367,1 450,2 

De begrotingsbedragen in de categorie investeringen worden geken-
merkt door veel verplichtingen uit voorgaande jaren. 

In bovenstaand schema is weergegeven welk deel van een totaal-
budget van een bepaald jaar al in voorgaande jaren is verplicht. Hieruit 
blijkt dat het vrije bedrag in het begrotingsjaar zélf steeds geringer 
wordt. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

Er zijn grote verschillen in de uitgaven per artikelonderdeel tussen 
1989 en de voorafgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt door verschui-
vingen tussen de artikelonderdelen. De groei in de uitgaven voor 1989 
wordt hierna afzonderlijk toegelicht. 

Vervoermiddelen. De uitgaven voor voertuigen vertonen over de jaren 
een wisselend beeld. Dit wordt veroorzaakt door de vervangingscyclus 
van de verschillende soorten voertuigen, waarbij geen sprake is van een 
ideale situatie. Door zowel snellere als tragere vervanging wordt 
getracht deze tot stand te brengen. Dit zal echter jaren in beslag nemen. 
In de jaren 1989-1990 worden vooral vrachtauto's vervangen. 

Electrisch en electronisch materieel. Samen met de hierna te 
beschrijven rubriek «Bewapeningsmaterieel» is deze rubriek oorzaak van 
de sterke stijging in de categorie «Overige Investeringen». De uitgaven 
zullen in de komende jaren in belangrijke mate bepaald worden door een 
tweetal projecten t.w. de automatisering van de militaire eindcentrales 
en de aanschaf van storingsapparatuur voor de F-16. 

Beide projecten zorgen tevens voor een voortzetting van het hoge 
uitgavenniveau tot 1992. Zij kenmerken zich bovendien door de lengte 
van de contracten tot 1992, waardoor een aanzienlijk deel van de 
jaarbedragen al is verplicht. 

Bewapeningsmaterieel. De verhoogde uitgaven voor bewapenings-
materieel worden veroorzaakt door twee projecten: het verbeterings-
project van het Hawk-systeem en de aanschaf van de Flycatcher en de 
missile component Shorad. 

Springstoffen, munitie en overig materieel. 1989 geeft ten 
opzichte van 1988 een laag budget te zien. Het aflopen van de 
betalingen voor de AIM-9L en het zich nog in een aanloopfase bevin-
dende MANPAD-project zijn hiervan de oorzaak. Voor het overige 
bestaat deze rubriek uit een groot aantal projecten van uiteenlopende 
aard en met vrij constante uitgaven. De projecten zelf bestaan weer uit 
een veelheid van kleine aanschaffingen met over het algemeen een 
korte contractduur. 
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De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Overig vliegtuigmaterieel 15,3 0,9 - 16,7 0,6 0,3 13 01.3 
Vervoermiddelen 41,8 64,0 28,5 38,6 39,1 36,6 13 01.3 
Elek. en elektronisch mat. 150,7 186,8 167,6 42,2 85,4 154,8 13 01.3 
Bewapeningsmaterieel 7,9 688,2 32,8 7,2 89,9 174,3 13 01.3 
Springstoffen en munitie 0,9 7,6 53,9 56,0 26,3 15,5 13 01.3 
Overig materieel 32,1 31,6 19,0 29,0 34,5 25,6 13 01.3 

Totaal 248,7 979,1 301,8 189,7 275,8 407,1 

13 

05.07 Geleide-wapen-systemen PATRIOT 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor de aanschaf van 
PATRIOT-lanceerinrichtingen en geleide wapens bestemd voor plaatsing 
in de Bondsrepubliek Duitsland, bijkomende kosten, de kosten voor 
inschakeling van de Nederlandse industrie en van het «Product lmpro-
vement Program» (PIP). Te zamen zijn deze uitgaven onderdeel van het 
initiële Patriot-project. Voor zover deze uitgaven plaatsvinden met 
Amerikaanse dollars, zijn deze gewaardeerd tegen de termijnkoers. 

Ook ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor de voorziene 
aanschaf van PATRIOT-lanceerinrichtingen en geleide wapens voor de 
luchtverdediging in Nederland en het op Navo-norm brengen van het 
aantal lanceerinrichtingen van de Patriot-systemen in de Bondsrepubliek 
Duitsland. Samen zijn deze uitgaven onderdeel van het project «Vervolg-
bestelling Patriot». 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t/i Ti 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 1 572,0 ...,. ...,. ...,. 

1e suppletore 
wet 1988 - 5 5 1 . 0 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 355,3 24,8 1 021,0 14,1 ..... 330,8 
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In 1989 zullen verplichtingen van f 14,1 miljoen worden aangegaan 
van het "Product Improvement Program" (PIP) voor het initiële Patriot-
project. 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( • f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 355,3 24,8 1 021,0 14,1 330,8 

1987 105,9 4,7 

1988 160,2 13,0 3,8 

1989 63,4 5,3 64,5 0,1 

1990 25,0 1,8 33,6 4,1 

1991 0,8 58,2 4,2 

1992 124,2 5,7 

1993 70,4 80,8 

na 1993 666,3 250,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

110,6 

177,0 

133,3 

64,5 

63,2 

129,9 

151,2 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp begroting x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 166,2 179,1 123,0 163,1 236,0 

1e suppletore 
wet 1988 10,7 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,1 - 4 5 , 8 - 5 8 , 5 - 9 9 , 9 -106 .1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 110.6 177,0 133,3 64,5 63,2 129,9 151,2 

De betalingen ten behoeve van de Letter of Offer and Acceptance 
(L0A) voor de initiële Patriot-aanschaffingen lopen af, waardoor de 
uitgavenreeks daalt. Voor 1992 en latere jaren zijn uitgaven voorzien 
voor de vervolgbestelling Patriot. Evenals het initiële Patriot-project zal 
ook het project vervolgbestelling Patriot worden verplicht door middel 
van één contract, wat voor dit artikel betekent dat de jaarbedragen voor 
de totale looptijd voor 100% worden vastgelegd. 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Patriot initieel 24,8 27,1 14,1 110,6 177,0 81,3 13 01.3 
Patriot vervolgbestelling - 993,9 - - 52,0 13 01.3 

Totaal 24,8 1021,0 14,1 110,6 177,0 133,3 

05.08 Gevechtsv l ieg tu igen F-16 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven ten laste van dit artikel betreffen in hoofdzaak de aanschaf 
van 213 vliegtuigen met initiële reservedelen, reservemotoren en grond-
uitrusting voor vliegtuigen en depots, simulatoren en initiële documen-
tatie. Ook is rekening gehouden met een aantal modificatieprogramma's, 
zoals voorzieningen voor remparachutes, «Operational Capabilities 
Upgrade», vergroting van het horizontale staartvlak en modificaties ter 
verbetering van de vliegveiligheid. 

Tevens zijn uitgaven geraamd voor de vervanging van (een deel van) 
de vredesverliezen van de F-16. 

Aanvullende deelprojecten als oorlogsvoorraden van brandstofhulp-
tanks en wapenrekken worden ook ten laste van dit artikel gebracht. De 
uitgaven ten behoeve van de bestaande LOA's zijn gewaardeerd tegen 
de termijnkoers. Ter oplossing van de overschotten aan termijndollars 
zijn eveneens termijnkoersen gehanteerd voor de vervanging vredesver-
liezen. De uitgaven voor het F-16-project zullen op grond van de huidige 
projectdefinitie in 1996 eindigen. 

Verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 1 150,3 

1e suppletore 
wet 1988 - 500,3 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 2 128,2 125,5 650,0 31,9 154,3 89,5 - 94,2 
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In 1989 zullen verplichtingen ten bedrage van f31 ,9 miljoen worden 
aangegaan bij de Nederlandse industrie voor verschillende modificatie-
programma's. 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 2 128,2 125,5 650,0 31,9 154,3 89,5 94,2 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 486,4 18,0 504,4 

1988 455,5 21,1 16,3 492,9 

1989 312,1 5,7 100,6 3,5 421,9 

1990 346,6 16,4 82,0 15,7 0,9 461,6 

1991 297,4 64,3 113,0 12,7 16,9 504,3 

1992 112,4 175,4 27,0 15,0 329,8 

1993 40,0 82,2 23,7 12,8 37,0 195,7 

na 1993 77,8 80,5 85,8 61,7 57,2 

C. Opbouw uitgaven vanrf de vorige ontwerp begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 555,1 379,9 480,2 494,3 382,6 

1e suppletore 
wet 1988 - 6 2 , 2 ..... ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 42,0 - 1 8 . 6 10,0 - 5 2 , 8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 504,4 492,9 421,9 461,6 504,3 329,8 195,7 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

F-16 gevechtsvliegtuigen 125,5 379,6 31,9 504,4 492,9 401,0 13 01.3 
Aanvulling vredesverliezen - 270,4 - - 20,9 13 01.3 

Totaal 125,5 650,0 31,9 504,4 492,9 421,9 
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Overzicht van volumina en prestaties (Prestatiebegroting 
Koninklijke Luchtmacht) 

Gegevens over «Search and Rescue»-eenheid (SAR) van de 
Koninklijke Luchtmacht 

In onderstaande tabel is de vereiste gereedstelling van de SAR in 
aantal uren op jaarbasis gegeven. Binnen deze gereedstellingsuren zijn in 
1987 66 vlieguren gemaakt voor het vervoer van personen die op 
medische indicatie met spoed van de Waddeneilanden naar het 
vasteland moesten worden overgebracht en 23 vlieguren voor overige 
activiteiten. 

Op grond van medische indicatie zijn in 1987 83 patiënten en 
begeleidend personeel vervoerd. 

Begrotingsartikelen Aantal beschikbaarheidsuren Kosten per 
beschikbaar 
heidsuren 

1989 1988 1987 1987 

05.01 t/m 05.08 4 helicopters ten 
behoeve van 
primaire taak 8 000 8 000 8 000 f215,00 

Voor 1988 en 1989 worden de in 1987 voor de neventaken gemaakte 
vlieguren als planningscijfer aangehouden. Deze uren vallen binnen de 
gegeven gereedstellingsuren, daarom zijn ze niet opgenomen in de tabel. 

Gegevens over de Afdeling Explosieven Opruiming (EOD) van de 
Koninklijke Luchtmacht 

De Afdeling Explosieve Opruiming heeft als taak het opruimen van 
explosieven op of in de onmiddelijke omgeving van de KLu-onderdelen 
alsmede de daartoe aangewezen gebieden in Noord-Brabant en Zeeland. 

Voorts het verzorgen van cursussen, het vervoeren van explosieve 
stoffen en munitie over de weg en het nemen van preventieve maatre-
gelen bij calamiteiten. In de onderstaande tabel is de vereiste gereed-
stelling van de Explosieven Opruimingsdienst weergegeven. 

Begrotingsartikelen Aantal beschikbaarheisuren 

1989 1988 1987 

05.01 t /m 05.08 Gereedstelling ten 
behoeve van de 
taak 18 709 19 640 19 864 

Aan het ruimen van gevonden explosieven in de civiele sector, 
werden in 1987 968 uren besteed. 
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06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee 

06.01 Burgerpersoneel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid. 

De uitgaven voor de bezoldiging van het burgerpersoneel zijn geraamd 
op grond van de voor 1989 verwachte sterkte van 107 burgers. Daarbij 
is rekening gehouden met de gevolgen van de afslankingsoperatie 
burgerpersoneel. De daling ten opzichte van het beeld zoals dat voor 
1989 is weergegeven in bijlage II van de begroting 1988, wordt veroor-
zaakt door de overheveling van het kazernecommando Koning Willem III 
kazerne naar de Koninklijke landmacht per 1 mei 1988. Daarmee zijn 33 
formatieplaatsen gemoeid. De raming berust op het salarisniveau van 
1988. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 7,8 7,5 7,1 7,1 7,1 

1e suppletore 
wet 1988 - 0 , 5 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 9 - 2 , 0 - 1 , 6 - 1 . 6 - 1 . 6 

Stand ontwerp-
begroting 1989 7,7 6,4 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 
Overwerk en toeslagen onr. diensten 
Toelagen en uitkeringen 
Uitzendkrachten en ander vervangend 
(tijdelijk) personeel op formatieplaatsen 
Aandeel in de sociale lasten 

Totaal 

Uitgaven Codering 

1987 

6,0 
0,2 

1988 

4,8 
0,2 

1989 

4,2 
0,2 

Econ. 

11.1 
11.1 

Funct. 

01.2 

1,5 

7,7 

1,4 

6,4 

1,2 

5,6 

03.1 

06.02 Militair personeel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid. 

De begrotingssterkte vrijwillig dienend militair personeel (3597) ligt 
hoger dan de gemiddelde werkelijke sterkte 1987 (3545). Dat hangt 
samen met het geleidelijk wegwerken van het verschil tussen begrote 
sterkte en gewenste sterkte. Tegelijkertijd neemt de sterkte dienstplich-
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tigen af (van 452 in 1987 naar 360 in 1989). Dat is te verklaren door het 
feit dat in 1987 een aantal funkties voor vrijwillig dienende militairen als 
een gevolg van onderbezetting, tijdelijk werd vervuld door dienstplich-
tigen. 

Bij het ramen van de begrotingssterkte is rekening gehouden met de 
overheveling van het kazernecommando Koning Willem III kazerne naar 
de Koninklijke landmacht per 1 mei 1988. 

Verder is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de 
heroverweging grensbewaking van f 5 miljoen voor 1989 en f8 ,2 miljoen 
voor 1990 en volgende jaren. 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 180,6 187,5 188,1 193,4 200,9 

1 e suppletore 
wet 1988 2,2 3,9 3,9 3,9 3,9 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 1 , 3 - 4 , 7 - 8 , 4 -7,e - 1 0 . 2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 177,6 181,5 186,7 183,6 189,7 194,6 198,6 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Salarissen (incl. vak.uitkeringen) 
Bezoldiging dienstplichtig personeel 
Toelagen en uitkeringen 
Aandeel in de sociale lasten 
waarvan wordt terugontvangen uit het 
AAWfonds 

Totaal 

Uitgaven 

1987 1988 1989 

129,4 131,2 137,1 
8,4 5,9 5,2 

17,4 18,5 18,2 
22,4 26,0 26,3 

- 0 , 1 - 0 , 1 

177,6 181,5 186,7 

Econ. 

11.1 
11.1 
11.1 
03.1 
11.1c 

Codering 

Funct. 

01.2 

06.03 Andere uitgaven aan of ten behoeve van het personeel, 
voormalig personeel of hun betrekkingen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid. 

De uitgaven ten laste van dit artikel hebben betrekking op personele 
uitgaven anders dan salarissen voor burgerpersoneel en militair 
personeel. 
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De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 20,1 20,8 20,5 21,0 21,0 

1e suppletore 
wet 1 988 0,7 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,1 -0.3 - 0 , 8 - 0 , 7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 21,7 20.8 20.9 20.2 20,2 20,3 20,2 

Het voor 1989 geraamde bedrag van f 20,9 miljoen ligt op een iets 
hoger niveau dan het voor 1988 toegestane bedrag. Met name voor 
wervingsaktiviteiten is meer geld uitgetrokken omdat blijvend extra 
inspanning moet worden geleverd voor de werving van KVV-
marechaussees (voor beveiligingswerkzaamheden) en van vrouwelijk 
personeel. Deze inspanning dient medegericht te zijn op etnische 
minderheden. De verlaging van de uitgaven voor kleding en uitrusting ten 
opzichte van de realisatie 1987 is het gevolg van de verminderde 
instroom van dienstplichtig personeel. De invloed van de Provo-regeling 
op de uitgaven voor voeding lijkt zich te stabiliseren op het nu vastge-
stelde financiële niveau. De kosten van dagelijks reizen tussen woon- en 
standplaats en van dienstreizen, alsook van geneeskundige verzorging, 
zijn in 1987 hoger uitgevallen dan was voorzien. Bij de raming voor 1989 
is daar rekening mee gehouden. De ramingen zijn ook zo veel mogelijk 
afgestemd op de realisatiecijfers over 1987 en gerelateerd aan de voor 
1989 vastgestelde begrotingssterkte. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven 

1987 1988 1989 Econ. 

Werving 1,2 1,0 1,2 12.3 
Kleding en uitrusting 2,7 2,3 2,3 11.4 
Voeding 1,4 1,4 1,4 11.4 
Reis- en verblijfkosten 6,3 6,3 6,3 12.1 
Verplaatsingskosten 1,2 1,3 1,3 12.1 
Onderwijs en opleiding 0,3 0,2 0,2 12.3 
Geneeskundige behoeften 1,3 1,2 1,2 11.0 
Geneeskundige verzorging door derden 5,9 5,8 5,8 11.0 
Ontwikkeling, sport en ontspanning 0,3 0,3 0,2 12.3 
Premiespaarregeling rijksambtenaren 0,2 0,2 0,2 34.0 
Langdurig zieken 0,2 - - 11.1 
Terugontvangst A.A.W.-fonds - 0 . 1 - - 11.1c 
Sociale zorg 0,2 0,2 0,2 34.0 
Voorziening woonruimte 0,6 0,6 0,6 53.1 
Begrafeniskosten - - - 12.0 

Totaal 21,7 20,8 20,9 
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06.04 Materiële exploitatie 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid. 

Dit artikel is samengesteld uit de voormalige artikelen; 
- 101 Inventarisgoederen en klein materieel, 
- 103 Onderhoud, 
- 104 Overige exploitatiekosten. 

De bedragen voor inventarisgoederen en klein materieel zijn uitge-
trokken voor instandhouding en vervanging van meubilair, keuken- en 
kazerneringsgoederen, kantoormachines, en dergelijke. 

De voor onderhoud uitgetrokken bedragen zijn bestemd voor het 
gebruiksgereed houden van gebouwen en van materieel, alsmede voor 
het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud aan gebouwen. Tevens is 
een bedrag opgenomen voor aanschaf van telefooninstallaties ten 
behoeve van nieuwbouwprojecten en ter vervanging van verouderde 
installaties. Door de lagere olieprijzen en de daaraan gekoppelde 
energietarieven zijn de uitgaven in de betreffende sectoren gedaald. De 
ramingen zijn daarop afgestemd. 

De groep «overige uitgaven» geeft een stijging te zien door een nieuwe 
post onder de naam «onderdeels-ondersteuningsfonds». Dit fonds is 
samengesteld uit de volgende elementen die voorheen deel uitmaakten 
van verschillende begrotingsartikelen: 

- benodigdheden voor onderwijs en oefening 
- hoogste bedragen voor onderwijs en oefeningen 
- beloningen, prijzen en premies (hoogste bedragen) 
- aanschaffing en onderhoudskosten van schoonmaakartikelen 
- hoogste bedragen voor schoonmaakartikelen en kazerneringsgoe-

deren 
- hoogste bedragen bureelbehoeften. 

Voor het merendeel van deze posten werden voorheen aparte machti-
gingen tot aanschaf/uitbesteding verstrekt. In het kader van de deregu-
lering zijn deze posten samengevoegd. 

De verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 23,9 23,0 22,5 23,0 23,0 

1e suppletore 
wet 1988 - 1 , 4 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 . 9 - 0 , 5 - 1 , 0 - 0 . 9 

Stand ontwerp-
begroting 1989 1.3 20,1 22,5 22,1 22,0 22,0 22,1 22,0 
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B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 1,3 20,1 22,5 22,1 22,0 22,0 22,1 22,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 1,3 18,9 

1988 1,2 20,9 

1989 1,6 20,5 

1990 1,6 20,4 

1991 1,6 20,4 

1992 1,6 20,5 

1993 1,6 20,4 

na 1993 1,6 

20,2 

22,1 

22,1 

22,0 

22,0 

22,1 

22,0 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 23,9 23,0 22,5 23,0 23,0 

1e suppletore 
wet 1988 - 1 . 8 0,6 0,7 0,7 0,7 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 1 , 5 - 1 . 2 - 1 . 7 - 1 , 6 

Stand ontwerp-
begroting 1989 20.2 22,1 22,1 22,0 22,0 22,1 22,0 

De aanpassingen zijn het gevolg van de gerealiseerde uitgaven van 
1987. Vooral de kosten voor energie zijn lager uitgevallen. Het is te 
verwachten dat dit structureel zal zijn; vandaar dat de gevolgen zijn 
verwerkt in de meerjarenraming. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Inventarisgoederen en klein materieel 
Onderhoud en herstel 
Bijdrage aan hoofdstuk VI van de 
rijksbegroting in de kosten van de 
politie-verbindingsdienst 
Huisvestingskosten 
Bureaukosten 
Benzine, olie, smeermiddelen e.d. 
Tijdschrift «Ons Wapen» 
Overige uitgaven 

Totaal 

Uitgaven 

1987 1988 1989 

1,4 
7,5 
0,2 

1,6 
8.8 
0,2 

1.6 
8,8 
0,2 

6,4 
2,7 
1,5 

6,4 
2,3 
1,5 

6,4 
2,3 
1,5 

0,5 1,3 1.3 

20,2 22,1 22,1 

Econ. 

13 
13 
12.2 

12.1 
12.1 
12.3 
12.3 
12.0 

Codering 

Funct. 

01.2 
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06.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid. 

De bouw van een marechausseekazerne te Hoogerheide, waarmee in 
1987 een aanvang zou worden gemaakt, is vertraagd. De bouw zal naar 
het zich nu laat aanzien eerst in de tweede helft van 1988 starten. De 
bouw van een sportzaal, een schietbioscoop en een nieuwe cellengroep 
te Badhoevedorp is in volle gang. De oplevering zal begin 1989 zijn. In 
1988 wordt gestart met de nieuwbouw van een districtsbureau te 
Vlissingen. Volgens de plannen zal in 1989 een aanvang worden gemaakt 
met de bouw van een nieuw keuken/eetzaal/kantinecomplex op de 
Koning Willem III kazerne te Apeldoorn. Dit betreft een samenwerkings-
project met de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Marechaussee zal 
in de kosten van dat project bijdragen. Eveneens in 1989 is de renovatie 
van de brigade KMAR te Apeldoorn alsmede een nieuw te bouwen 
garage aldaar gepland. Er wordt naar gestreefd in 1989 te beginnen met 
de bouw van een kazerne te Eibergen. 

Uitgaven en verplichtingen 

De aanpassingen van de verplichtingen geven een grillig beeld te zien. 
De oorzaak moet gezocht worden in de planning van de projecten en de 
doorwerking daarvan in volgende jaren. 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 4,8 10,8 12,4 14,5 16,8 

1e suppletore 
wet 1988 12,0 ...,. ...,. ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 2,3 - 2 , 9 - 6 , 8 0,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 3,4 10,1 16,8 13,1 9,5 7,7 16,9 25,8 

B. Relatie verplicht ngen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 3,4 10,1 16,8 13,1 9,5 7,7 16,9 25,8 

Uitgaven 
stand ontwerp 
begroting 1989 

1987 3,4 5,6 9,0 

1988 4,5 7,6 

1989 7,0 3,8 

1990 2,2 8,1 2,2 

1991 1,2 7,3 1,1 

1992 6,6 10,3 

1993 6,6 19,3 

na 1993 6.5 

12,1 

10,8 

12,5 

9,6 

16,9 

25,9 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 12,3 10,5 15,5 16,5 16,5 

1e suppletore 
wet 1988 0,2 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 4 0,3 - 3 , 0 - 6 , 9 0,4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 9.0 12,1 10,8 12,5 9,6 16,9 25,9 

Onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel Verplichtingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

- Bouw, alsmede aankoop van 
gronden en opstallen 10,1 16,8 13,1 9,0 12,1 10,8 13 01.2 

Totaal 10,1 16,8 13,1 9,0 12,1 10,8 

06.06 Groot materieel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid. 

De geraamde bedragen zijn voornamelijk bestemd voor vervanging van 
op economische gronden af te voeren materieel. Voor wat betreft de 
(kantoor-) automatisering zal in 1989 een aanvang worden gemaakt met 
de verwerving van apparatuur ten behoeve van de districten. 

Verplichtingen en uitgaven 

De aanpassingen zijn het gevolg van de realisatie 1987 en het nieuw 
opgezette plan van 1989 t/m 1998. De realisatie 1987 is relatief ver 
achter gebleven bij de planning, vooral in de sector automatisering. 
Voorts is voor het op peil houden van de schietvoorraad munitie een 
bedrag van f 650 000, = nodig, terwijl voor bewapeningsmaterieel (in 
hoofdzaak persoonlijke bewapening) f 250 000,= is uitgetrokken. Onder-
staand volgt een opsomming van aan te schaffen materieel (bedragen in 
duizenden guldens): 
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Aantal 1989 

Voertuigen 
Mercedes Benz bus 
Personenauto's 
Mercedes Benz vrachtauto 
BMW motoren 
VW transporter 
Voertuigen tbv BSB 
Gepantserde pers.auto 
Pantservoertuigen 

5 
26 

5 
40 
53 

450 
750 
450 
900 

1 900 
700 
400 

1 000 

Verbindingsmaterieel 
Mobilofoon tbv motoren 
Mobilofoon tbv transporter 
Optisch en geluidsapparatuur 

40 
53 
30 

120 
180 
120 

Automatiseringsapparatuur 
Districtsautomatisering 1 500 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerpbegroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 7,4 9,0 9,0 9,0 9,0 

1e suppletore 
wet 1988 3,6 ..... ..... ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,2 0,8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0.6 4.0 11.0 9.2 9.8 9.0 9.0 9,0 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

Verplichtingen 
stand ontwerp-
begroting 1989 

t/m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

0,6 4,0 11,0 9,2 9,8 9,0 9,0 9,0 

Uitgaven 
stand ontwerp-
begroting 1989 

1987 0,6 4,0 

1988 7,4 

1989 3,6 5,6 

1990 3,6 6,2 

1991 3,6 5,4 

1992 3,6 5,4 

1993 3,6 5,4 

na 1993 3,6 

4,6 

7,4 

9,2 

9,8 

9,0 

9,0 

9,0 
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C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 7,4 9,0 9,0 9,0 9,0 

Ie suppletore 
wet 1988 - 1 . 0 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 1,0 0,2 0,8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 4,6 7,4 9,2 9,8 9.0 9,0 9,0 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van verplichtingen en uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele 
codering. 

Artikelonderdeel 

Vervoermiddelen en voertuigen 
Elektrisch en elektronisch mat. 
Bewapeningsmaterieel 
Springstoffen en munitie 

Totaal 

Verplicht ingen Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 Econ. Funct. 

_ 6,6 5,2 3,1 4,7 5,2 13 01.2 

- 2,5 3,1 0,8 1,8 3,1 13 

- 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 13 

- 0,7 0,7 0,5 0,7 0,7 13 

10,0 9,2 4,6 7,4 9,2 

13 

Overzicht van volumina en prestaties (Prestatiebegroting Koninklijke Marechaussee) 

Begrotings- Omschrijving Aantal mani dagen Kosten pe r 
artikelen van de prestatie mandag 

(inclusief 
overhead) 

van de prestatie 

1989 I988 1 I987 1987 
begroting 1 ïerziene realisatie realisatie 

raming 

06.01 t/m 1. Beveiliging leden 
06.06 van het Koninklijk 

huis 
2. Politiedienst t.b.v. 
Nederlandse en 

53 475 53 475 53 475 539 

andere strijdkrachten 
3. Beveiliging van 
diverse objecten van 
het ministerie van 
Defensie, het 
ministerie van 
Buitenlandse Zaken, 

205 000 205 000 190 000 569 

alsmede het Catshuis 19710 19710 19710 526 
4 Grensbewaking 
5. Bijstand aan de 
civiele politie (semi 
permanent) 

168 223 168 223 156 030 574 

- Amsterdam 18 980 18 980 9 855 519 
- Den Haag 

6. Beveiliging 
waardetransporten 
van de Ned. Bank 

15 500 15 500 15 500 519 

NV. 

Totaal c.q. gemiddeld 

1 825 1 825 1 825 519 NV. 

Totaal c.q. gemiddeld 482 713 482 713 446 395 
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Toelichting prestatiebegroting Koninklijke marechaussee 

- Omdat de prestaties moeilijk vergelijkbaar zijn, worden ze niet in 
fysieke eenheden (patrouilles, onderzoeken, enz.) uitgedrukt. Evenals in 
voorgaande jaren wordt als indicator van de prestaties van de Koninklijke 
marechaussee de mandag gehanteerd. 

- Toedeling van de (geraamde) beschikbare mandagen aan de 
verschillende prestaties gebeurt niet aan de hand van de hoeveelheid tijd 
die er werkelijk aan wordt besteed, maar op grond van globale becijfe-
ringen. 

- De opleiding van het dienstplichtig personeel en het daarbij 
behorende (beroeps)kader, is in het overzicht niet opgenomen. Dit 
dienstplichtig personeel wordt opgeleid ten behoeve van de Landmacht. 

- In de politiedienst is 27 man beroepspersoneeel begrepen ten 
behoeve van het Sinaï-detachement. 

07. Beleidsterrein Civiele Verdedigingsvoorbereiding 

07.01 Burgerpersoneel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor salarissen, toelagen 
en sociale lasten voor het burgerpersoneel van de Civiele verdedigings-
voorbereiding (Korps Mobiele Colonnes). 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 , 1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

De raming berust op het salarisniveau 1988 en op een voorziene 
personeelssterkte van 96 burgers. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 
Overwerk en toeslagen onr. diensten 
Toelagen en uitkeringen 
Uitzendkrachten en ander vervangend 
(tijdelijk) personeel op formatieplaatsen 
Aandeel in de sociale lasten 
Waarvan wordt doorberekend aan H VII 
(Binnenlandse Zaken) 

Totaal 

Uitgaven 

1987 1988 1989 

3,0 
0,2 

3,2 
0,1 

3.1 
0,2 

0,9 
0,1 
1,0 1,0 

- 4 , 1 - -

- 4,4 4,3 

Econ. 

11.1 
11.1 
11.1 

12.1 
03.1 

Codering 

Funct. 

04.7 
04.7 
04.7 

04.7 
04.7 
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07.02 Militair personeel 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Ten laste van dit artikel komen de uitgaven voor salarissen, toelagen 
en sociale lasten voor het beroeps- en dienstplichtig personeel van de 
Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke 
marine dat ten dienste staat van de Civiele verdedigingsvoorbereiding 
(Korps Mobiele Colonnes). 

De uitgaven 

Opbouw ui tgaven vanaf de vorige on twerp begrot ing (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

1e suppletore 
wet 1988 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 - 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 

De raming berust op het salarisniveau 1988 en op een voorziene 
personeelssterkte van 124 beroepsmilitairen en 209 dienstplichtigen. 

De stijging voor 1989 ten opzichte van 1988 wordt veroorzaakt door 
een verwachte stijging van vijf manjaren op de te houden herhalingsoe-
feningen en een stijging van de wedde, wedde eerste oefening en de 
verblijfsvergoeding bij oefeningen voor zowel het beroeps als het dienst-
plichtig personeel. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdel ing naar art ikelonderdelen van de ui tgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele coder ing. 

Artikelonderdeel 

Salarissen (incl. vakantie-uitkering) 
Bezoldiging dienstpl militairen 
Overwerk en toeslagen onr. diensten 
Toelagen en uitkeringen 
Aandeel in de sociale lasten 
waarvan wordt doorberekend aan H VII 
(Binnenlandse Zaken) 

Totaal 

Uitgaven 

1987 1988 :989 

5,5 7,9 7,9 
4,4 2,8 2,8 
0,6 0,5 0,5 

- 0,2 0,2 
1.5 1,7 1,7 

- 1 2 . 0 - -

- 13,1 13,1 

Econ. 

11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
03.1 

Codering 

Funct. 

04.7 
04.7 
04.7 
04.7 
04.7 

07.03 Andere uitgaven aan of ten behoeve van personeel, 
voormalig personeel of hun betrekkingen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven op dit artikel hebben betrekking op personele uitgaven 
anders dan salarissen voor burger- en militair personeel. 
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De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ...,. ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 7 - 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 6 - 0 , 6 

Stand ontwerp-
begroting 1989 - 5,7 5,8 5,8 5.8 5,8 5,8 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

Kleding en uitrusting De daling is het gevolg van een geraamde 
minder behoefte van aanschaffing kleding en uitrusting. 

Voeding De stijging van de uitgaven hangt samen met de stijging van 
het aantal deelnemers aan de voeding. 

Reis- en verblijfkosten De stijging op deze post wordt in belangrijke 
mate veroorzaakt door de toeneming van de herhalingsoefeningen met 
vijf manjaren. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Kleding en uitrusting 2,5 1,6 1,7 11.4 04.7 
Voeding 0,7 0,7 0,7 11.4 04.7 
Reis- en verblijfkosten 0.9 0,8 0,8 11.4 0 4 7 
Verplaatsingskosten 0,1 - - 11.4 04.7 
Geneeskundige verzorging 0,3 0,3 0,3 11.4 04.7 
Onderwijs en opleiding 0.5 0,5 0,5 11.4 04.7 
Ontwikkeling, sport en ontspa nning 0,1 0,1 0,1 11.4 04.7 
Langdurig zieken - - - 11.4 04.7 
Overige uitgaven - - - 11.4 04.7 
Kostwinners^ en inkomstenvei goedingen 1.7 1,7 1.7 11.4 04.7 
waarvan wordt doorberekend aan H VII - 6 , 8 - -
(Binnenlandse Zaken) 

Totaal - 5,7 5,8 

07.04 Materiële exploitatie 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

De uitgaven ten laste van dit artikel hebben onder meer betrekking op 
de aanschaf en onderhoud van vervoermiddelen, huisvestingskosten en 
enkele specifieke uitgaven. 
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De verplichtingen en uitgaven 

A. Opbouw verplichtingen vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 4,4 

1 e suppletore 
wet 1988 0,2 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 1,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 ..... ..... 5,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

B. Relatie verplichtingen en uitgaven ( x f 1 min.) 

t /m 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Verplichtingen Uitgaven 
stand ontwerp- stand ontwerp-
begroting 1 989 5,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 begroting 1989 

1987 

1988 5,7 5,7 

1989 4,0 4,0 

1990 4,0 4,0 

1991 4,0 4,0 

1992 4,0 4,0 

1993 4,0 4,0 

na 1993 

C. Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting ( x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

1e suppletore 
wet 1988 0,1 0,1 0,1 0,1 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 1,3 - 0 , 5 - 0 , 5 —0,5 - 0 , 5 

Stand ontwerp-
begroting 1989 - 5,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 198 



De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Groot materieel 
Inventarisgoederen 
Benzine, oliën, smeermiddelen e.d. 
Onderhoud vervoermiddelen 
Onderhoud elektrisch mat. 
Onderhoud bewap.mat. 
Onderhoud genie-mat. 
Onderhoud inventarisgoed. 
Onderhoud inrichting 
werkplaatsen en magazijnen 
Huisvestingskosten 
Bureaukosten 
Overige algemene kosten 
Specifieke uitgaven 
waarvan wordt doorberekend aan H VII 
(Binnenlandse Zaken) 

Uitgaven 

1987 1988 1989 

0,3 1,7 0,1 
0,3 0,3 0,2 

- 0,2 0,2 
0,8 0,8 0,8 

Codering 

Totaal 

1,0 1,1 1,1 
0,8 0,8 0,8 
0,2 0,2 0,2 
0,1 0,1 0,1 
0,4 0,5 0,5 

- 3 , 9 - -

- 5,7 4,0 

Econ . Funct. 

13 04.7 
13 04.7 
13 04.7 
13 04.7 
13 04.7 
13 04.7 
13 04.7 
13 04.7 

13 04.7 
13 04.7 
13 04.7 
13 04.7 
12.3 04.7 

07.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen 

De grondslag van het artikel en het te voeren beleid 

Deze post wordt pro memorie geraamd 

De uitgaven 

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 PM PM PM PM PM PM 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 PM PM P M PM PM PM 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Uitgaven Codering 

Bouw, alsmede aankoop van gronden en 
opstallen 
waarvan wordt doorberekend aan H 
VII (Binnenlandse Zaken) 

198/ 1988 

PM 

1989 

PM 

Econ. 

72 

Funct. 

04.07 

Totaal PM PM 
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Wetsartikel 2 

0 1 . Beleidsterrein Algemeen (voorheen Ministerie) 

01.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en algemene arbeids 
ongeschiktheidswet. 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geboekt in verband 
met vergoedingen voor kosten van geneeskundige behandeling, de 
kosten van arbeidsderving als gevolg van ongevallen veroorzaakt door 
derden, en de ontvangsten voor een deel van de in vorige jaren 
verstrekte Pensioenen en Wachtgelden voor militair en burgerpersoneel. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1000,00) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 160 160 160 160 160 

I e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 960 160 160 160 160 160 160 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000,00) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Verhaalswet ongevallen ambtenaren 210 150 150 38.4 01.0 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 
betreffende uitgaven gedaan in vroegere 
dienstjaren 750 10 10 47.0 01.0 

Totaal 960 160 160 

01.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrek-
kingen, alsmede wegens genot van kleding, voeding, 
huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden geboekt de ontvangsten en inhou-
dingen voor verschillende verstrekkingen, zoals kleding, voeding, 
huisvesting, geneeskundige verzorging en ontvangsten van filmvoorstel-
lingen. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 5.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Ontvangsten en inhoudingen wegens 
diverse verstrekkingen 5,8 3,8 3,8 16.1 01.0 

Totaal 5,8 3,8 3,8 

01.03 Specifieke ontvangsten 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden geboekt de ontvangsten betreffende 
- de Centrale Drukkerij en Publicatievoorziening 
- de Commissie Internationale Militaire Sportwedstrijden 
- verrekeningen van kosten met het ministerie van Binnenlandse Zaken 

iingevolge spreiding van Rijksdiensten 
- ontvangsten uit advertenties die zijn geplaatst in defensiepublicaties. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 0,6 0,6 0,6 0.6 0,6 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0.5 0.6 0.6 0,6 0.6 0.6 0.6 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

Specifieke ontvangsten 

1987 

0,5 

1988 

0,6 

1989 

0,6 

Econ. 

16.0 

Funct. 

01.0 

Totaal 0,5 0,6 0,6 

Econ. 

16.0 

01.04 Ontvangsten van andere landen voortvloeiende uit inter-
nationale verplichtingen in verband met infrastructuur 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden geboekt de ontvangsten als gevolg 
van verrekening met de Navo vooruitgaven aan Navo-infrastructuurpro-
jecten in Nederland. Het overeenkomstige uitgavenartikel is artikel 01.11. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 95.8 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvai ïgsten Codering 

Ontvangsten internationale infrastructuur 

1987 

95,8 

1988 

93,7 

1989 

93,7 

Econ. 

39.5 

Funct. 

01.0 

Totaal 95,8 93,7 93,7 

Econ. 

39.5 

01.05 Bijdragen in de kosten van de Stichting Nationaal Lucht-
en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum. 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel wordt de bijdrage geboekt van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat in de kosten van de Stichting Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaart Geneeskundig Centrum en de provisie inzake de 
garantiestelling van de aan deze stichting verstrekte lening. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp begroting (x f 1000,00) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 280 280 280 280 280 

1e suppletore 
wet 1988 . . . , • • • • , • • • • , • 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 230 280 280 280 280 280 280 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1000,00) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Bijdrage Min. van Verkeer en Waterstaat 
tbv. NLRGC 230 280 280 16.2 01.0 

Totaal 230 280 280 

01.06 Overige ontvangsten 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden geboekt: 
- ontvangsten uit het AAW-fonds betreffende uitgaven gedaan in 
vroegere dienstjaren; 

i - debiteuren Pensioen en Wachtgelden; 
- boeten voor te late levering van goederen door leveranciers 

ingevolge artikel 22 van de algemene rijksinkoopvoorwaarden; 
i - milieuheffing; 

- te veel betaalde sociale lasten; 
- inhoudingen op bezoldiging in verband met nevenfuncties; 
- royalties. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

1e suppletore 
wet 1988 ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 11,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 
De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Overige ontvangsten 
Boeten 

Totaal 

Ontva igsten Codering 

1987 

7,4 
3,6 

1988 

3,2 
0,5 

1989 

3,2 
0,5 

Econ. 

16.0 
38.1 

Funct. 

01.0 
01.0 

11,0 3,7 3,7 

Econ. 

16.0 
38.1 

03. Beleidsterrein Koninklijke marine 

03.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en algemene 
arbeidsongeschiktheidswet 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd van met 
name op de veroorzakers van ongevallen verhaalde salaris- en ziekte-
kosten. Tevens worden hierop de terugontvangsten uit het AAW-fonds 
geboekt die betrekking hebben op uitgaven gedaan in het huidige of 
voorgaande jaar. 

De ontvangsten 
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

1 e suppletore 
wet 1988 ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 

De onderverdeling in artikelonderdelen 
De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Verhaalswet ongevallen ambtenaren 
Algemene Arbeidsongeschiktheid 

Totaal 

Ontval igsten Codering 

1987 

0.1 

1988 

0,2 
0,4 

1989 

0,1 
0,2 

Econ. 

38.4 
47 

Funct. 

01.4 
01.4 

0,1 0.6 0,3 

Econ. 

38.4 
47 

03.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrek-
kingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, 
huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten en inhoudingen hebben onder meer betrekking op 
- kleding en uitrusting; 
- voeding; 
- huren; 
- huisvesting militair personeel; 
- geneeskundige verzorging; 
- overige ontvangsten, waaronder bijdragen in schade. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp begrot ing (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

1 e suppletore 
wet 1988 ...,. ..... ...,. ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen _ - 3,1 - 3,1 - 3,1 - 3,1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 47,8 22,3 19,2 19,2 19,2 19.2 19,2 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

Het verschil bij de post «overige ontvangsten» tussen 1987 en de 
volgende jaren is gelegen in het feit dat in 1987 van de KMS een bedrag 
van f 28 miljoen is ontvangen ter zake van winstlimitering. Eveneens bij 
de post «overige ontvangsten» is in de ramingen rekening gehouden met 
de terug te ontvangen termijnen in verband met de voorfinanciering van 
de aanschaffing van personal computers door het personeel in het kader 
van het PC-project 

De onderverdeling naar art ikelonderdelen van de ui tgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele coder ing. 

Artikelonderdeel 

Voeding en huisvesting 
Kleding 
Geneeskundige verzorging 
Overige ontvangsten 

Totaal 

Ontvangsten 

1987 1988 1989 

7,2 12,8 8,8 
2,5 3,3 3,3 
0,2 0,1 0,1 

37,9 6,1 7,0 

47,8 22,3 19,2 

Econ. 

16.1 
16.1 
16.1 
16.1 

Codering 

Funct. 

01.4 
01.4 
01.4 
01.4 

03.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte 
werkzaamheden en verleende diensten 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geboekt van onder 
andere de verrekening van: 
- Salariskosten enz. voor personeel bij de Stichting Marine Cantinedienst 
en overig uitgeleend personeel, 
- Opleidingskosten buitenlandse militairen, 
- Verrichte werkzaamheden en verleende diensten door de Marine 
bedrijven voor derden, 
- Bijdragen Navo-infrastructuurprojecten. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
8egroting 1988 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ...,. ...,. ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 30,3 32,4 22,3 6,0 2,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 5.3 39.1 41,2 31,1 14,8 10,8 10,8 

De onder «Nog niet in een begrotingsstuk opgenomen» aangegeven 
bijstelling houdt verband met een gewijzigde boekingswijze ten aanzien 
van de verrekenbare internationale infrastructuurprojecten. Voorheen 
werden de ontvangsten in verband hiermee verrekend met de uitgavenbe-
groting. Met ingang van 1988, worden de ontvangsten, overeenkomstig de 
verantwoordingen terzake door de Koninklijke landmacht en luchtmacht, 
gedesaldeerd. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Pensioenkosten burgers/militairen 0,2 0,3 0,3 16.1 01.4 
Uitgeleend personeel algemeen 0,5 0,4 0,4 16.1 01.4 
Stichting Marcandi 0,1 0,3 0,3 16.1 01.4 
Mobiele colonnes 0,4 0,6 0,6 16.1 01.4 
Hofmeester Koninklijk huis 0,1 0,1 0,1 16.1 01.4 
Particuliere telefoongesprekken 0,1 0,1 0,1 16.1 01 4 
Opleiding buitenlandse militairen 0,1 1,8 1,8 16.1 01.4 
Verleende diensten enz. 3,1 3,9 3,9 16.1 01.4 
Verrekeningen door Marine bedrijven 0,6 1,2 1,2 16.1 01.4 
Bijdrage in de opleiding van adelborsten 0,1 0,1 0,1 16.1 01.4 
Bijdragen Navo-infrastructuurprojecten — 30,3 32,4 16.2 01.4 

Totaal 5,3 39,1 41,2 

16.2 

03.04 Terugontvangst b.t.w. 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel wordt de terugvordering geraamd van 
betaalde omzetbelasting voor goederen die worden verstrekt aan 
zeegaande schepen. Voor die goederen is geen omzetbelasting 
verschuldigd. 

Mede omdat meer goederen uit magazijnvoorraad worden geleverd 
wordt in de komende jaren een hogere terugontvangst van betaalde 
omzetbelasting verwacht. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 

1e suppletore 
wet 1 988 ...,. ...,. ,..,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 9,2 9,2 20,2 20,2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 49,7 35.1 44,3 44,3 55,3 55,3 55,3 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar art ikelonderdelen van de ui tgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele coder ing. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Terugontvangst B.T.W. ten aanzien van 
magazijnvoorraden en rechtstreekse 
aankopen 49,7 35,1 44,3 16.2 01.4 

Totaal 49,7 35,1 44,3 

03.05 Verpleging van burgerpatiënten in militaire ziekeninrich-
tingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingen 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten voor de verpleging van burgerpatiënten worden ten 
gunste van dit artikel geboekt. Na 1990 zijn hiervoor geen bedragen 
meer opgenomen in verband met de opheffing van het Marine Hospitaal 
Overveen. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begro t ing (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 11,0 11,0 11,0 ...,. 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 10,0 11,0 11,0 11,0 ..... ..... 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Verpleging van burgerpatiënten in militaire 
ziekeninrichtingen, geneeskundige 
verzorging en verstrekkingen 

Totaal 

1987 

10,0 

10,0 

Ontvangsten 

1988 

11,0 

11,0 

1989 

11,0 

Econ. 

38.5 

11,0 

Codering 

Funct. 

01.4 

03.06 Opbrengsten van verkoop van zeekaarten, berichten aan 
zeevarenden, zeemansgidsen enz. 

De grondslag van het artikel 

De opbrengsten van aan derden verkochte kaarten, berichten aan 
zeevarenden en zeemansgidsen en dergelijke komen ten gunste 
van dit artikel. De raming ligt iets boven het niveau van de ontvangsten in 
1987. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Ie suppletore 
wet 1988 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 1.1 1.2 1,2 1,2 1.2 1.2 1,2 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele code-ing. 

Artikelonderdeel Ontvangsten 

Opbrengsten door verkoop van zeekaarten, 
berichten aan zeevarenden, zeemansgidsen 
enz. 

1987 

1,1 

1988 

1,2 

1989 

1,2 

Ecoi. 

i - O 

Codering 

Funct. 

01.4 

Totaal 1,1 1,2 1,2 
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03.07 Verrekening met het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen in verband met het ter beschikking stellen van de 
Tydeman voor oceanografisch onderzoek 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden ontvangsten geboekt van het minis-
terie van Onderwijs en Wetenschappen voor het ter beschikking stellen 
van de Tydeman voor oceanografisch onderzoek. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

• 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,8 0,8 0,8 0,8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 1.3 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Verrekening met het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen 1,3 0,5 1,3 16.2 01.4 

Totaal 1,3 0,5 1,3 

03.08 Ontvangsten uit hoofde van internationale samenwerking 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd betreffende 
verrekeningen met Navo-partners ten aanzien van de gezamenlijke 
projecten. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 1,0 1,0 1,0 1,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 6.4 12,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Ontvangsten van o.a. België, West-Duitsland 
en Verenigd Koninkrijk 6,4 12,2 13,2 39.2 01.4 

Totaal 6,4 12,2 13,2 

03.09 Ontvangsten uit hoofde van de levering van inventarisgoe-
deren en klein materieel aan derden 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geboekt voor de 
levering van inventarisgoederen aan derden en de levering van brandstof 
aan Navo-partners. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ...,. ..... ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 7,6 - 7,6 - 7,6 - 7,6 

Stand ontwerp-
begroting 1989 1.7 12,5 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Ontvangsten inzake levering 
inventarisgoederen 0,2 1,5 1,0 16.0 01.4 
Ontvangsten uit hoofden van de levering 
van brandstoffen aan derden 1,5 11,0 3,9 16.0 01.4 

Totaal 1,7 12,5 4,9 

03.10 Overige ontvangsten 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de volgende ontvangsten geboekt: 
- vergoeding dienstwoningen; 
- bijdragen voor de opleiding van adelborsten bij het Koninklijk Instituut 
voor de Marine; 
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- ontvangsten uit het AAW-fonds betreffende uitgaven gedaan in 
vroegere dienstjaren; 
- diverse overige ontvangsten. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1 e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,, ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0,5 1.0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvai ngsten Codering 

Overige ontvangsten 

1987 

0,5 

1988 

1,0 

1989 

1,0 

Econ. 

16.0 

Funct. 

01.4 

Totaal 0,5 1,0 1,0 

Econ. 

16.0 

04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht 

04.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de algemene 
arbeidsongeschiktheidswet 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd van 
verhaalde salariskosten bij ongevallen en van de ontvangsten in het kader 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, voor zover die betrekking 
hebben op uitgaven gedaan in het huidige of voorafgaande jaar. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 8 - 0 , 8 - 0 , 8 - 0 , 8 - 0 , 8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 2,1 2,4 2,4 2,4 2,4 2.4 2.4 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Verhaalswet ongevallen ambtenaren 1,4 1,3 1,3 38.4 01.2 
Ontvangsten AAW-fonds 0,7 1,1 1,1 47 01.2 

Totaal 2,1 2,4 2,4 

04.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrek-
kingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, 
huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten en inhoudingen hebben onder meer betrekking op: 
- kleding en uitrusting, 
- voeding, 
- huren, 
- huisvesting militair personeel, 
- geneeskundige verzorging, 
- bijdragen in schade. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 

1 e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 0,5 - 0 , 6 ~2,4 - 2 , 4 - 2 , 4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 63,1 68,0 66,9 65,1 65,1 65,1 65,1 

Naar wordt verwacht zullen de ontvangsten dalen ten opzichte van de 
vermoedelijke uitkomsten 1988, voornamelijk door de rubriek «Inhouding 
wegens huisvesting en voeding van rijkswege». Hieraan ligt ten grondslag 
dat de verwachte ontvangsten gerelateerd zijn aan de personeelssterkte. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20 800 hoofdstuk X, nr. 2 212 



De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten 

1987 1988 1989 

Inhouding wegens huisvesting van rijkswege 32,1 33,2 33,2 

Kleding en uitrusting 0,9 1,0 1,0 
Voeding 17,3 19,1 18,0 
Ontwikkeling, sport en ontspanning 0,4 0,2 0,2 
Sociale zorg 0,4 1,9 1,9 
Voorziening woonruimte 7,4 7,9 7,9 
Inventarisgoederen en klein materieel - 0,1 0,1 
Genees- en tandheelkundige instrumenten 
en suppl. 1,1 1,6 1,6 
Overig materieel 0,1 - -
Huisvestingskosten 0.6 0,6 0,6 
Bijdragen in schaden 2,8 2,4 2,4 

Totaal 63,1 68,0 66,9 

04.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte 
werkzaamheden en verleende diensten 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geboekt van onder 
andere: 
- verrekening van keuringskosten van te vorderen motorvoertuigen, 
- verrekening bezoldiging, 
- verrekeningen met derden, 
- verrekening met het ministerie van Financiën voor het ter beschikking 

stellen van personeel voor de D.O.O.M., 
- ontvangsten uit hoofde van R.I.B.-bonus. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

1 e suppletore 
wet 1 988 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 2 17,8 - 0 , 2 - 0 , 2 - 0 , 2 

Stand ontwerp-
begroting 1989 12,6 6.6 24.6 6.6 6.6 6,6 6.6 

De stijging van de ontvangsten in 1989 in vergelijking tot de 
verwachte uitkomsten 1988 wordt vooral veroorzaakt door de ontvangst 
van f 18,0 miljoen voor de verkoop van gebouwen en terreinen in 
verband met de nieuwbouw van de Luitenant-Generaal Knoop kazerne. 

Econ. 

16.1 
16.1 
16.1 
16.1 
16.1 
16.1 
16.1 

16.1 
16.1 
16.1 
38.5 

Funct. 

01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 

01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar art ikelonderdelen van de ui tgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele coder ing. 

Artikelonderdeel Ontvangsten 

1987 1988 1989 

Verrekening bezoldiging burgerpers. 0,7 0,8 0,8 
Verrekening militair personeel 7,1 4,1 4,1 
Onderwijs en opleiding - - -
Groot materieel 0,3 - -
Gebouwen, werken en terreinen 2,8 0,2 18,2 
Onderhoud en herstel 0,6 0,4 0,4 
Benzine, olie, smeermiddelen e.d. 0,6 0,6 0,6 
DOOM 0,5 0,5 0,5 
FtlB-bonus — — -
Totaal 12,6 6,6 24,6 

Econ. 

16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
16.2 
38.5 

Codering 

Funct. 

01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 
01.2 

04.04 Terugontvangst BTW 

De grondslag van het artikel 

De terugontvangsten BTW hebben betrekking op uitgevoerde 
goederen, zoals materieel en brandstoffen. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige o n t w e r p b e g r o t i n g (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 

Stand ontwerp-
begroting 1989 12.6 12.6 12,5 12,5 12,5 12.5 12.5 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar art ikelonderdelen van de ui tgaven (x f 1 min.) en de economische en de funct ionele codering. 

Artikelonderdeel 

Terugontvangst BTW 

Totaal 

Ontvangsten 

1987 

12,6 

1988 1989 

12,6 12,5 

12,6 12,6 12,5 

Econ. 

16.2 

Codering 

Funct. 

01.2 
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04.05 Verpleging burgerpatiënten in militaire ziekeninrichtingen, 
geneeskundige verzorging en verstrekkingen. 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten voor de verpleging van burgerpatiënten worden ten 
gunste van dit artikel geboekt. De afwikkeling van de nacalculatie 1984 
en 1985 heeft geleid tot tijdelijke toeslagen op de geldende verpleeg-
prijs. De tijdelijke toeslag als gevolg van de nacalculatie 1984 loopt tot 1 
januari 1989 en de tijdelijke toeslag als gevolg van de nacalculatie 1985 
tot 1 januari 1990. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 14,0 8,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 41,2 47,0 41,0 33,0 33.0 33,0 33,0 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Verpleging burgerpatiënten 41,2 47,0 41,0 38.5 01.2 
Overige ontvangsten — — - 38.5 01.2 

Totaal 41,2 47,0 41,0 

04.06 Verkoop topografische kaarten en verrekening verleende 
diensten 

De grondslag van het artikel 

De opbrengst van aan derden verkochte kaarten en de verrekening van 
voor derden verrichte diensten komen ten gunste van dit artikel. Tevens 
wordt hierop geboekt de verrekening met het ministerie van Financiën 
voor verrichte werkzaamheden in het kader van de bebouwingsmaatstaf. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ..... ...,. ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 

Stand ontwerp-
begroting 1989 9.3 6,5 7,1 7.1 7,1 7,1 7,1 

De verwachte hogere ontvangsten ten opzichte van de begroting 1988 
worden in belangrijke mate veroorzaakt door de toeneming van de voor 
Financiën verrichte werkzaamheden. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

Verkoop topografische kaarten 

1987 

9,3 

1988 

6,5 

1989 

7,1 

Econ. 

16.0 

Funct. 

01.2 

Totaal 9,3 6,5 7,1 

Econ. 

16.0 

04.07 Ontvangsten cantinedienst 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden geraamd de opbrengsten van de 
cantinedienst uit verkoop van diverse genotsmiddelen bij de Cadi-steun-
punten. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Stand ontwerp-
begroting 1989 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 81,1 

De verwachte ontvangsten 1989 zijn nagenoeg gelijk aan de vermoe-
delijke ontvangsten 1988. 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvai igsten Codering 

Ontvangsten cantinedienst 

1987 

81,1 

1988 

81,1 

1989 

81,1 

Econ. 

07.1 

Funct. 

01.2 

Totaal 81,1 81,1 81,1 

Econ. 

07.1 

04.08 Overige ontvangsten 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten verantwoord die 
onder meer betrekking hebben op: 
- terugvordering teveel betaalde uitkeringen, 
- inhouding studiekosten, 
- boeterente op de door de leverancier te laat geleverde goederen, 
- bijdragen voor de opleiding van cadetten bij de Koninklijke Militaire 

Academie, 
- ontvangsten uit het AWW-fonds, betreffende uitgaven in 
vroegere dienstjaren. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

1e suppletore 
wet 1988 ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 , 1 

Stand ontwerp-
begroting 1989 6,6 2,6 2,6 2.6 2,6 2,6 2,6 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Algemene arbeidsongeschiktheidswet 0,3 0,3 0,4 47 01.2 
Bijdragen Cadetten KMA 0,2 0,2 0,2 38.5 01.2 
Overige ontvangsten 6,1 2,1 2,0 16.0 01.2 

Totaal 6,6 2,6 2,6 
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04.09 Ontvangsten Sinaï 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten hebben betrekking op de ontvangen bijdragen van de 
MFO. Het artikel wordt pro memorie geraamd. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 pm pm pm pm pm 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0.9 pm pm pm pm pm pm 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvai igsten Codering 

Uitzending Nederlandse militairen naar 
Sinaï 

1987 

0,9 

1988 

pm 

1989 

pm 

Econ. 

16.0 

Funct. 

01.2 

Totaal 0,9 pm pm 

Econ. 

16.0 

05. Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht 

05.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de algemene 
arbeidsongeschiktheidswet 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten ten gunste van dit artikel worden in de eerste plaats 
verkregen door schadeverhaal op veroorzakers van ongevallen. Het 
betreft voornamelijk vergoedingen voor bezoldigingen en ziektekosten. 
De raming voor 1989 berust op de werkelijke ontvangsten in voorgaande 
jaren. In de tweede plaats hebben de ontvangsten op dit artikel 
betrekking op terugontvangsten uit het AAW-fonds van uitgaven gedaan 
in het huidige of voorafgaande jaar. De meerjarenraming bestaat volledig 
uit de laatstgenoemde post. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 1.0 1,0 1.0 1,0 1.0 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 . 4 - 0 . 4 - 0 . 4 - 0 . 4 - 0 . 4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Verhaalswet ongevallen ambtenaren 0,3 0,4 0,4 38.4 01.3 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
betreffende uitgaven, gedaan 1987 0,2 0,2 0,2 47 01.3 

Totaal 0,5 0,6 0,6 

05.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrek-
kingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, 
huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten en inhoudingen hebben onder meer betrekking op: 
- kleding en uitrusting, 
- voeding, 
- huren, 
- huisvesting militair personeel, 
- geneeskundige verzorging, 
- bijdragen in schade. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 7,6 9,7 12,8 11,4 10,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 20.9 27,1 29.2 32.3 30.9 29,5 29,5 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

Kleding en uitrusting. De verstrekking van kleding en uitrusting 
vertoont geen noemenswaardige schommelingen. 

Voeding.De invoering van PROVO met de daaraan gekoppelde 
maaltijdvoorzieningen in cafetaria heeft het gebruik doen toenemen. 
Tegenover een stijging van de uitgaven staat de verhoging van de 
inkomsten. Na volledige invoering van PROVO zullen de uitgaven en 
inkomsten zich stabiliseren. 

Voorziening woonruimte. Als gevolg van een tegenvallende afbouw 
van woningen ten behoeve van de 12e Groep Geleide Wapens in de 
Bondsrepubliek Duitsland, zijn de ontvangsten hoger dan aanvankelijk 
was geraamd. 

Ontvangsten PC-personeelsproject. Defensie is met een PC-
personeelsproject begonnen. Het personeel is de mogelijkheid geboden 
de aanschaf van een PC door het ministerie te laten voorfinancieren. 
Deze ontvangstenpost betreft de door het personeel, dat van de boven-
staande mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, in termijnen terug te 
betalen voorfinanciering. Een en ander overeenkomstig de regeling 
inzake de voorfinanciering van personal computers voor ambtenaren van 
het ministerie van Financiën. 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Inhouding wegens huisvesting van rijkswege 5,1 5,0 5,0 16.1 01.3 
Kleding en uitrusting 0,8 0,7 0,7 16.1 01.3 
Voeding 5,4 7,2 9,6 16.1 01.3 
Ontwikkeling, sport en ontspanning - - - 16.1 01.3 
Voorziening woonruimte 7,2 9,1 9,2 16.1 01.3 
Geneesk. verz. van mil. en gezinnen - - - 16.1 01.3 
Onderwijs en opleiding 2,2 1,8 1,8 16.1 01.3 
Ontv. PC-personeelsproject - 2,5 2,7 16.1 01.3 
Bijdragen in schade 0,2 0,8 0,2 38.5 01.3 

Totaal 20,9 27,1 29,2 

38.5 

05.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte 
werkzaamheden en verleende diensten 

De grondslag van het artikel 

Het materiële deel van deze ontvangsten wordt bepaald door de terug 
te ontvangen fondsen die zijn uitgegeven in het kader van voorgefinan-
cierde infrastructuurprojecten. De hoogte van de ontvangsten zijn afhan-
kelijk van deze voorfinancieringen, maar ook van de opname in 
zogenaamde «slices» bij de Navo. 

Tussen voorfinanciering, projectrealisatie en terugontvangsten kunnen 
jaren liggen, waardoor een relatie met de uitgaven in een bepaald jaar en 
de ontvangsten in een later jaar niet noodzakelijk aanwezig is. Gezien de 
beperkte financiële ruimte in het budget van de Koninklijke luchtmacht 
worden zo min mogelijk projecten voorgefinancierd. 

Tevens behoren hiertoe de ontvangsten uit hoofde van de R.I.B.-bonus 
die ook op dit artikel geboekt worden. 

Het personele deel van deze ontvangsten bestaat uit verrekening 
bezoldiging (explosieven opruimingsdienst), verrekening postagentschap 
Binckhorsthof en doorberekening huisvestingskosten/personeelskosten 
welzijnszorg winkels. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ...,. ...,. ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 23,3 2,0 - 1 . 0 0,4 1,8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 71,5 42,0 20,7 17,7 19,1 20,5 20,5 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Burgerpersoneel 0,2 0,2 0,2 16.2 01.3 
Militair personeel 1,9 0,3 0,3 16.2 01 3 
Groot materieel 5,6 5,8 - 16.2 01.3 
Inventarisgoederen en klein mat. - - - 16.2 01.3 
Gebouwen, werken en terreinen 32,0 14,7 3,1 16.2 01.3 
Onderhoud en herstel 29,3 19,7 15,8 16.2 01.3 
Huisvestingskosten 0,2 0,2 0,2 16.2 01.3 
Overige uitgaven/ontvangsten 1,6 0,6 0,6 16.2 01.3 
Ontv. WZZ-winkels BRD 0,7 0,5 0,5 16.1 01.3 
Ontv. RIB-bonus - - - 38.5 01.3 

Totaal 71,5 42,0 20,7 

38.5 

05.04 Terugontvangsten BTW 

De grondslag van het artikel 

De terugontvangsten BTW, Accijnzen en Invoerrechten hebben 
betrekking op de door de Koninklijke luchtmacht voor derden, met name 
het 32TFS op de vliegbasis Soesterberg, aangekochte vliegtuigbrand-
stoffen. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 4,4 - 6 , 4 - 6 , 4 - 6 , 4 - 6 , 4 

Stand ontwerp-
begroting 1989 34,5 21.8 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
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De daling in 1989 ten opzichte van 1988 wordt veroorzaakt door de 
overschakeling van de F-40 brandstof op de F-34 brandstof. Van laatst-
genoemde zijn de accijnzen beduidend lager. 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvai igsten Codering 

Terugontvangsten BTW 

1987 

34,5 

1988 

21,8 

1989 

11,0 

Econ. 

16.2 

Funct. 

01.3 

Totaal 34,5 21,8 11,0 

Econ. 

16.2 

05.05 Rente-ontvangsten grote projecten 

De grondslag van het artikel 

Evenals voorgaande jaren is, gelet op de onzekere factoren met 
betrekking tot deze ontvangsten, de raming vooralsnog pro memorie 
gesteld. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige on twe rpbeg ro t i ng (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 PM PM PM PM PM 

1e suppletore 
wet 1 988 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 5,0 

Stand ontwerp-
begroting 1989 8,9 5.0 PM PM PM PM PM 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvai igsten Codering 

Rente ontvangsten Grote Projecten 

1987 

8,9 

1988 

5,0 

1989 

PM 

Econ. 

26.1 

Funct. 

01.3 

Totaal 8,9 5,0 PM 

Econ. 

26.1 

05.06 Ontvangsten in verband met dienstverlening/medegebruik 
vliegbases 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten ten gunste van dit artikel betreffen de verrekening 
voor dienstverlening aan Fokker op de vliegbasis Woensdrecht, het 
medegebruik van de vliegbasis Eindhoven door de burgerluchtvaart en de 
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verrekening met het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) 
wegens gebruik van de vliegvelden van de Koninklijke luchtmacht. De 
eenmalige (bijgestelde) hogere raming voor 1988 wordt veroorzaakt door 
de verwachte ontvangsten in verband met verrekening medegebruik 
vliegbases uit voorgaande jaren. 

De ontvangsten 
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 

1 e suppletore 
wet 1988 ...,. ..... ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 1.8 - 0 . 7 - 0 , 8 - 0 . 8 - 0 , 8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 2,5 5,7 3.2 3,1 3,1 3,1 3,1 

De 

De onderverdeling naar art ikelonderdelen van de 

onderverdeling in 

uitgaven (x f 1 min.) 

artikelonderdelen 

en de economische en de funct ionele coder ing. 

Artikelonderdeel Ontvai ïgsten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Verrekening met het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat 0.9 1,2 1,2 16.2 01.3 
Ontv. in verband met medegebruik 
vliegbases 1,6 4,5 2,0 16.2 01.3 

Totaal 2,5 5,7 3,2 

05.07 Verrekeningen in verband met geleverde benzine, olie, 
smeermiddelen e.d. 

De grondslag van het artikel 

Deze ontvangstpost betreft alleen vliegtuigbrandstof. De daling die 
zich voordeed in de terugontvangsten BTW voor brandstof als gevolg van 
de overschakeling van F-40 op F-34 is hier niet merkbaar aangezien de 
kostprijzen voor beide brandstofsoorten nagenoeg gelijk zijn. De hoogte 
wordt dus direct bepaald door de afname door derden. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begrot ing (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

1e suppletore 
wet 1988 ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 6,8 9.8 9,8 9,8 9.8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 28.5 23,0 26,0 26,0 26.0 26.0 26.0 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Ontv. i.v.m. geleverde benzine, olie, 
smeermiddelen e.d. 

Totaal 

Ontvai ïgsten Codering 

1987 

28,5 

1988 

23,0 

1989 

26,0 

Econ. 

16.2 

Funct. 

01.3 

28,5 23,0 26,0 

Econ. 

16.2 

05.08 Overige ontvangsten 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten ten gunste van dit artikel bestaan voornamelijk uit 
ontvangsten in verband met aflossingen op verstrekte leningen ten 
behoeve van woningbouw in de Bondsrepubliek Duitsland. Ook worden 
ontvangsten die een niet-desalderingskarakter dragen, zoals ontvangsten 
uit het AAW-fonds betreffende vroegere jaren, verantwoord op dit 
artikel. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 0 , 8 - 0 , 8 - 0 . 8 - 0 , 8 - 0 , 8 

Stand ontwerp-
begroting 1989 5.7 1.6 1,6 1.6 1.6 1.6 1.6 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Overige ontvangsten 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 
betreffende uitgaven, gedaan in voorgaande 
jaren 

1987 

5,6 

0,1 

Ontvangsten 

1988 

1,5 

0,1 

1989 

1,5 

0,1 

Econ. 

16.0 

47 

Codering 

Funct. 

01.3 

01.3 

Totaal 5,7 1,6 
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06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee 

06.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en algemene arbeids-
ongeschiktheidswet 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd van 
verhaalde salariskosten bij ongevallen en van de ontvangsten in het kader 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, voor zover deze 
betrekking hebben op uitgaven gedaan in het huidige of voorafgaande 
jaar. Voor de raming van de ontvangsten is uitgegaan van de werkelijke 
ontvangsten in 1987. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten Codering 

Verhaalswet ongevallen ambtenaren 

1987 

0,1 

1988 

0,1 

1989 

0,1 

Econ. 

38.4 

Funct. 

01.2 

Totaal 0,1 0,1 0,1 

Econ. 

38.4 

06.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrek-
kingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, 
huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel komen onder meer de ontvangsten en inhou-
dingen met betrekking tot: 

- kleding en uitrusting, 
- voeding, 
- huren, 
- huisvesting, 
- geneeskundige verzorging, 
- bijdragen in schade. 

Steeds meer personeel voorziet in eigen huisvesting zodat minder 
inhouding voor huisvesting van rijkswege plaatsvindt. 

De overige ontvangsten op dit artikel zijn aan de hand van de realisatie 
vastgesteld. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. ...,. ..... ...,. ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen - 1 , 7 - 1 , 7 - 1 . 7 - 1 . 7 - 1 ,7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 3,5 3.3 3,3 3.3 3,3 3,3 3.3 

De onderverdeling naar artikelonderdelen 

De onderverdeling in 
van de uitgaven (x f 1 min.) 

artikelonderdelen 
en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvang sten Codering 

1987 1988 1989 Econ. Funct. 

Inhouding huisvesting van rijkswege 1,3 1,1 1,1 16.1 01.2 
Kleding en uitrusting 0,1 0,1 0,1 16.1 01.2 
Voeding 0,7 0,6 0,6 16.1 01.2 
Voorziening woonruimte 1,3 1,4 1,4 16.1 01.2 
Bijdrage in schade 0,1 0,1 0,1 38 5 01.2 

Totaal 3,5 3,3 3,3 

06.03 Verrekeningen met derden 

De grondslag van het artikel 

Dit artikel omvat de ontvangsten van de verrekening van: 
- de inzet (vanaf 1 maart 1988) van 16 man ten behoeve van asiel-

zoekers, die verrekend wordt met het ministerie van Justitie; 
- de semi-permanente bijstand te Amsterdam, die in de loop van 1988 

wordt uitgebreid met 50 man tot totaal 100 man, en te 
's-Gravenhage, die 80 man omvat (verrekening op basis van midden-
sommen met het ministerie van Binnenlandse Zaken); 

- de inzet van personeel ter beveiliging van een aantal Nederlandse 
diplomatieke vertegenwoordigingen, die verrekend wordt met het 
ministerie van Buitenlandse Zaken; 

- de kosten van begeleiding van waardetransporten voor De Neder-
landsche Bank NV, die bij deze instelling in rekening worden gebracht. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 4,5 1,7 1,7 1,7 1,7 

Stand ontwerp-
begroting 1989 14,4 16,2 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 
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De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Verrekening met: 
• Ministerie van Justitie 
• Ministerie van Binnenlandse Zaken 
• Ministerie van Buitenlandse Zaken 
Overige verrekeningen 

Totaal 

Ontvangsten 

1987 

3,0 
10,1 
0,7 
0,6 

1988 

3,8 
11,5 
0,4 
0,5 

1989 

1,0 
11,5 
0,4 
0,5 

14,4 16,2 13,4 

Codering 

Econ. 

16.2 
16.2 
16.2 
16,2 

Funct 

01.2 
01.2 
01.2 
01.2 

06.04 Overige ontvangsten 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel komen de overige ontvangsten die geen 
desalderingen zijn. Hiertoe behoren ook de ontvangsten uit het AAW-
fonds die betrekking hebben op uitgaven gedaan in vroegere jaren. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand cntwerp-
begroting 1988 PM PM PM PM PM 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 PM PM PM PM PM PM PM 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel 

Overige ontvangsten 

Totaal 

Ontvangsten 

1987 1988 

PM 

1989 

PM 

- PM PM 

Codering 

Econ. 

16.0 

Funct. 

01.2 
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07. Beleidsterrein Civiele verdedigingsvoorbereiding 

07.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de algemene 
arbeidsongeschiktheidswet 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel worden de ontvangsten geraamd van 
verhaalde salariskosten bij ongevallen en van de ontvangsten in het kader 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, voor zover deze 
betrekking hebben op uitgaven gedaan in het huidige of voorafgaande 
jaar. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 PM PM PM PM PM 

1e suppletore 
wet 1988 ...,. 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 - P M PM PM PM PM PM 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvai igsten Codering 

Verhaalswet ongevallen ambtenaren 

1987 1988 

PM 

1989 

PM 

Econ. 

38.4 

Funct. 

04.7 

Totaal - PM PM 

Econ. 

38.4 

07.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrek-
kingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, 
huisvesting, geneeskundige verzorging e.d. 

De grondslag van het artikel 

De ontvangsten en inhoudingen hebben onder meer betrekking op: 
- kleding en uitrusting, 
- voeding, 
- huren, 
- huisvesting militair personeel, 
- geneeskundige verzorging. 
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De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1e suppletore 
wet 1988 ..... ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 0.3 0,3 0.3 0.3 0.3 0.3 

De onderverdeling in artikelonderdelen 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvangsten 

1987 1988 1989 

Inhouding wegens 
huisvesting van rijkswege - - -
Kleding en uitrusting - 0,1 0,1 
Voeding - - -
Ontwikkeling, sport en ontspanning - - -
Geneeskundige verzorging - - -
Huisvestingskosten - 0,1 0,1 
Schade aan voertuigen - - -
Zoekmaken van rijkseigendommen - 0.1 0,1 
Schade aan keukengoederen - - -
Totaal - 0,3 0,3 

Econ. 

16.1 
16.1 
16.1 
16.1 
16.1 
16.1 
38.5 
38.5 
38.5 

Codering 

Funct. 

04.7 
04.7 
04.7 
04.7 
04.7 
0 4 7 
04.7 
04.7 
04.7 

07.03 Overige ontvangsten 

De grondslag van het artikel 

Ten gunste van dit artikel komen de overige ontvangsten die geen 
desalderingen zijn. Hiertoe behoren ook de ontvangsten uit het AAW-
fonds die betrekking hebben op uitgaven in vroegere jaren. 

De ontvangsten 

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x f 1 min.) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Stand ontwerp-
begroting 1988 PM PM PM PM PM 

1e suppletore 
wet 1988 ..... 

Nog niet in een 
begrotingsstuk 
opgenomen 

Stand ontwerp-
begroting 1989 PM PM PM PM PM PM 
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De onderverdeling in artikelonderdeel 

De onderverdeling naar artikelonderdelen van de uitgaven (x f 1 min.) en de economische en de functionele codering. 

Artikelonderdeel Ontvai igsten Codering 

Algemeen en specifieke uitgaven 

1987 1988 

PM 

1989 

PM 

Econ. 

16.0 

Funct. 

04.7 

Totaal - PM PM 

Econ. 

16.0 

Wetsartikel 3 

Eerste lid 

Artikel 11 van de Comptabiliteitswet 1976 biedt de mogelijkheid dat 
bij de begrotingswet aan de beherende minister de bevoegdheid wordt 
verleend begrotingsartikelen van uitgaaf, met uitzondering van de 
artikelen voor geheime uitgaven en voor niet rechtstreeks uit een wet 
voortvloeiende subsidies, uit andere begrotingsartikelen van hetzelfde 
dienstjaar aan te vullen. Door middel van het onderhavige artikellid (de 
z.g. *-aanduiding) wordt aan die bevoegdheid voor het jaar 1989 met 
betrekking tot het onderhavige begrotingshoofdstuk vorm gegeven. 

Tweede lid 

In de uitgavenbegroting voor 1989 zijn twee z.g. centrale artikelen 
voor Loonbijstelling, onderscheidenlijk Prijsbijstelling opgenomen. De 
daarbij geraamde bedragen zijn vooralsnog pro memorie vermeld. In een 
aanvullende post in de Miljoenennota 1989 zijn voor het totaal van de 
rijksbegroting budgettaire voorzieningen getroffen. Toedeling van deze 
posten aan de verschillende begrotingshoofdstukken geschiedt eerst 
tijdens de uitvoering van de begroting in de loop van 1989. De voor het 
onderhavige begrotingshoofdstuk beschikbaar komende bedragen zullen 
te zijner tijd door middel van een suppletore begrotingswet bij de thans 
pro memorie opgenomen artikelen in de begroting worden verwerkt. 

In het onderhavige artikellid wordt bepaald dat voor de specifieke 
doeleinden van loonbijstelling, respectievelijk prijsbijstelling de algemene 
beperking die is geregeld in artikel 11, tweede lid van de Comptabili-
teitswet 1976, i.c. een beperking van de verhoging van een begrotingsar-
tikel met niet meer dan vijf procent of met f 2500 indien dit hoger is dan 
vijf procent, niet van toepassing is. In voorkomende gevallen kunnen 
derhalve begrotingsartikelen die voor loon- respectievelijk prijsontwik-
keling gevoelig zijn met meer dan vijf procent worden verhoogd. 

Wetsartikel 4 

Eerste t/m vierde lid 

In overleg met de Tweede Kamer is in het kader van het beleid dat 
wordt gevoerd ten aanzien van het Comptabele bestel afgesproken de 
begrotingspresentatie met ingang van het begrotingsjaar 1989 
aanzienlijk te wijzigen. Ter zake wordt kortheidshalve verwezen naar de 
Kamerstukken II, 1987/1988, 20 392. Aangezien deze presentatie afwijkt 
van de thans in de Comptabiliteitswet 1976 voorgeschreven presentatie 
dient hiervoor ad hoc een wettelijke voorziening te worden getroffen. Het 
onderhavige wetsartikel beoogt dit. Het betreft in casu het opnemen van 
de begroting van uitgaven van het hoofdstuk en de begroting van 
ontvangsten van het hoofdstuk in één wetsvoorstel in plaats van in twee 
afzonderlijke (afwijking van artikel 1 CW 1976), een andere begrotingsin-
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deling, te weten naar onderwerpen van beleid in plaats van naar organi-
satie-onderdelen (afwijking van artikel 3, eerste lid, CW 1976), het 
opnemen van de z.g. toelichtende staat niet meer als bijlage bij de 
memorie van toelichting, maar geïntegreerd in de artikelsgewijze 
toelichting (afwijking van artikel 4, derde lid, CW 1976) en het opnemen 
van prestatiegegevens e.d. eveneens in de artikelsgewijze toelichting in 
plaats van in een bijlage (afwijking van artikel 4, vierde lid, CW 1976). 

Een meer structurele wijziging van de Comptabiliteitswet 1976 op deze 
punten is thans in voorbereiding; een desbetreffend wijzigingswets-
voorstel (De Vierde wijziging van de CW 1976) ligt thans voor advies bij 
de Raad van State. 

De Ministervan Defensie, 
P. Bukman 
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