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LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN
Vastgesteld 14 december 1982
De vaste Commissie voor Defensie1 stelde ter voorbereiding van de
openbare behandeling van Hoofdstuk X (Departement van Defensie met
uitzondering van het NAVO-gedeelte) van de Rijksbegroting voor het 1983
een lijst van feitelijke vragen 2 op en ontving van de Regering daarop de
volgende antwoorden.

1
Kan de berekening worden gegeven, waarop het tekort van f7 mld. bij
ongewijzigd beleid is gebaseerd?

Hoe zou deze achterstand bij 3% reële groei zijn verdeeld over de jaren?

Kunnen de berekeningen gegeven worden die bij Defensie zijn gemaakt,
waaruit blijkt hoe hoog het financieel niveau zou moeten zijn om het
ontstaan van de groeiende tekorten te keren?

1
Samenstelling:
Leden: Van der Spek (PSP), Van Dis (SGP), Ter
Beek (PvdA), Keja (VVD), De Kwaadsteniet
(CDA), K. G. de Vries (PvdA), Evenhuis (VVD),
voorzitter, Engwirda (D'66), Stemerdink
(PvdA), J. de Boer (CDA), Van den Bergh
(PvdA), ondervoorzitter, Frinking (CDA),
Blaauw (VVD), M. P. A. van Dam (PvdA),
Borgman (CDA), Jabaaij (PvdA), Couprie
(CDA), Van Vlijmen (CDA), Wagenaar (RPF),
De Waart (PvdA), Schreuders (CPN), Janmaat
(Centrumpartij), Ubels-Veen (EVP), Voorhoeve
(VVD), De Grave (VVD).
Plv. leden: Van der Doef (PvdA), Van Heemskerck Pillis-Duvekot (VVD), Van den Toorn
(CDA), Toussaint (PvdA), Korthals (VVD),
Nypels (D'66), Tazelaar (PvdA), Scholten
(CDA), Hummel (PvdA), Aarts (CDA), Den
Ouden-Dekkers (VVD), Knol (PvdA), Gualthérie
van Weezel (CDA), Moor (PvdA), Mateman
(CDA), Krajenbrink (CDA',, Schutte (GPV),
Lankhorst (PPR), De Beer (VVD), Weisglas
(VVD).
2
De vragen in dit stuk zijn cursief gedrukt

In de periode 1979-1982 is gemiddeld ongeveer T/2% reële groei van de
defensie-uitgaven per jaar verwezenlijkt. De ontwerp-begroting 1983 is
gebaseerd op een reële groei van 2%. Zo de tendens van ongeveer 1 '/2%
reële groei zich in de latere jaren van de planperiode zou doorzetten,
ontstaat een extra tekort in de orde van grootte van f7 mld. De becijfering
gaat ervan uit dat met het terugbrengen van de reële groei van 3% naar
11/2% per jaar een bedrag is gemoeid van ongeveer f 160 min. Een dergelijke
structurele ingreep voor het jaar 1984 betekent voor de verdere planperiode
tot en met 1992 een vermindering van 9 x f160 min. Een soortgelijke
aanpassing van de groei in 1985 ten opzichte van 1984 levert een reductie
op van 8 x f160 min., in 1986 een reductie van 7 x f160 min. etc. De totale
vermindering in de periode tot en met 1992 bedraagt dan f7 200 min.,
afgerond f7 mld.
Het ontstaan van de achterstand van f IV2 mld. in de periode 1979-1982
is toegelicht bij de parlementaire behandeling van de Defensiebegroting
1982 (kamerstuk 17 100 hoofdstuk X, nr. 14 blz. 1826). De daar genoemde
achterstand bestaat op 1 januari 1983 nog steeds. Om deze in te lopen zou
eenmalig aan de Defensiebegroting een bedrag van dezelfde omvang
moeten worden toegevoegd. Om de oorspronkelijke plannen te kunnen
verwezenlijken zou ten opzichte van het zo verkregen verhoogde uitgangspunt de groei weer op 3% moeten worden gebracht.

15 vel
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In hoeverre wordt de gewenste zekerheid geboden voor de realisering
van het in het regeerakkoord vastgelegde jaarlijks accres van 2% ?
Houdt dit in dat hieraan steeds vastgehouden wordt bij de toekenning
van de prijscompensatie (inclusief de excessieve)?
Het regeringsbeleid ten aanzien van de financiering van de defensie-uitgaven is in het regeerakkoord duidelijk verwoord; jaarlijks zal twee procent
reële groei worden verwezenlijkt. De afspraak over die groei moet worden
gezien in de context van de voor de rijksoverheid geldende algemene
systematiek van het compenseren van prijsstijgingen.
De vraag in hoeverre excessieve prijsstijgingen kunnen worden opgenomen in die algemene systematiek zal inderdepartementaal worden bezien.
5
Op welke wijze kan het probleem van opeenstapeling van incidentele
ombuigingen die structureel doorwerken naar latere jaren — technisch
gezien — worden ondervangen?
Dit probleem kan in de toekomst worden ondervangen doordeformulering
in het regeerakkoord met betrekking tot de 2% reële groei.
6
Kan de Minister een overzicht geven van de kortingen op de defensiebegroting van de afgelopen driejaren naar investeringen, exploitatie en
personeel?
Veel factoren beïnvloeden de uitvoering van een in een ontwerpbegroting
neergelegd programma, zoals: compensatie voor gestegen lonen en
prijzen, mee- en tegenvallers bij de uitvoering, gevolgen van koersontwikkelingen, ombuigingen ten behoeve van oplossing van de financiële
problematiek van de overheid, wijzigingen in technische specificaties van
materieel etc. De uiteindelijke afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijk
voorziene programma kunnen niet in de drie in de vraag genoemde
categorieën worden aangegeven. Wel kan een beeld worden gegeven van
de uiteindelijke realisatie van de autorisatiebegrotingen van defensie voor
de jaren 1979,1980 en 1981.

autorisatiebegroting
slotwet
autorisatiebegroting
slotwet
autorisatiebegroting
slotwet

Totaal lnveste- Personele
ringen
exploitatie

Materiele
exploitatie

1979
1979
1980
1980
1981
1981

6310
6 594
6737
6790
6919
6967

9 986
10709
10834
10 985
11381
11906

2430
2 769
2775
2712
3004
3201

1246
1346
1322
1483
1458
1738

7
Investeringen, zo stelt de memorie van toelichting, die de doelmatigheid
zullen vergroten zullen een hoge prioriteit krijgen bij de heroverwegingen
van in de plannen opgenomen investeringen.
Op welke wijze verhoudt zich dat voornemen met maatregelen als het
deels vervallen en deels uitstellen van aanschaf van moderne middelen
voor anti-tankwapens, en het vooralsnog niet aanschaffen van brandstoffenhulptanks voor F16-vliegtuigen en lasergeleidingsapparatuur?
Bij het bestaan van spanning tussen de beschikbare financiële middelen
enerzijds en een doeltreffende vervulling van de operationele behoeften
van de krijgsmacht anderzijds, moet een situatie worden voorkomen,
waarbij op korte termijn weliswaar de begroting sluitend is maar die op de
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lange termijn tot een ondoelmatige krijgsmacht leidt. Het is vooral van
belang de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden om voldoende
ruimte te behouden voor dringend noodzakelijke investeringen. Dit houdt
in dat investeringen die mede tot gevolg hebben dat op termijn exploitatiekosten verminderen voorrang moeten krijgen. Een voorbeeld daarvan is de
in de plannen van de Koninklijke luchtmacht voorziene vervanging van de
geleide Nike-wapens door de geleidewapens Patriot.
De in de vraag genoemde middelen beogen de doeltreffendheid van
bestaande activiteiten of geplande wapensystemen te verhogen. Zij
moesten later dan gewenst in de plannen worden verwerkt, wat een hoger
risico meebrengt.
8
Voor 1983 zijn opnieuw bezuinigingen in de exploitatiesfeer
onvermijdelijk,
zo stelt de memorie van toelichting. Om welk bedrag gaat het hier?
9
Welke exploitatiebezuinigingen

zijn in 1983 voorzien?

Bij het opstellen van de begroting voor 1983 zijn ten opzichte van eerder
voorgenomen activiteiten de volgende bezuinigingen geraamd:
- terugbrengen van de sterkte aan militair en
burgerpersoneel
- brandstofbesparing/interen brandstofvoorraden
- uitfaseren schepen/opheffen onderdelen
- stabiliseren vlieger-vliegtuigratio
- diverse maatregelen in de sfeer van materiële en
personele exploitatie

±
±
±
±

f 16 min

f 85 min
f 28 min
f 45 min

± f 36 min.
totaal

± f210 min.

10
Welke verdeelsleutel is gehanteerd bij het vaststellen van de beleidsaanpassing 1983 ad f 103,1 min. ten opzichte van de andere begrotingshoofdstukken?
Een bedrag van f87,0 min. heeft betrekking op het aandeel van Defensie
in de taakstellende ombuiging op de rijksbegroting, waartoe het vorige
kabinet heeft besloten. Het restant van de beleidsaanpassing komt overeen
met het defensie-aandeel in de versobering van de materiële uitgaven.
Hiermee is in 1983 f80 min. gemoeid voor de gehele rijksbegroting. De
helft van dit bedrag is over de begrotingshoofdstukken verdeeld in de
verhouding van de aantallen burgerlijk rijkspersoneel. De andere helft is
verdeeld naar rato van het volume voor materiële overheidsconsumptie
per begrotingshoofdstuk.
11
Waarop is de groei van de beleidsaanpassing
seerd?

1982 ad f 19,3 min. geba-

Het aandeel van de beleidsaanpassing 1982, ten laste van de defensiebegroting is vastgesteld op f39,3 min. De beleidsaanpassing 1982 vormt een
structurele ingreep wat wil zeggen dat de defensie-uitgaven jaarlijks met
f39,3 min. zijn verlaagd.
Alleen voor het jaar 1982 is hierop een uitzondering gemaakt in die zin,
dat het bedrag van de aanpassing beperkt bleef tot f 20 min. Deze uitzondering is gemaakt omdat voor de resterende f 19,3 min. dekking was gevonden
in de sfeer van de niet-belastingmiddelen.
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12
Welke hogere inkomsten hebben geleid tot de bijstelling desaldering ad
f61,8 min.?
Betreft dit een verkeerde raming? Hoe wordt dit bedrag verdeeld over de
krijgsmachtdelen en volgens welke sleutel?
Bij de vaststelling van de meerjarenramingen wordt met betrekking tot
desalderingen uitgegaan van een standaardvolume. Dit was ook het geval
bij de bepaling van het niveau 1983 in de Miljoenennota 1982. Dit volume
wordt bij het opstellen van de begroting bijgesteld naar de laatste inzichten
en wordt niet bepaald aan de hand van een sleutel. In het geval van deze
begroting is sprake van een bijstelling van f61,8 min., die als volgt is
opgebouwd:
Koninklijke
Koninklijke
Koninklijke
Koninklijke

marine
landmacht
luchtmacht
marechaussee

f 10,0
f 36,8
f 14,0
f 1,0

Totaal van de volumewijzigingen

min.
min.
min.
min.

f61,8 min.

13
Wat is de verdeling van de post diversen ad f22,2 min. ?
- Nederlandse deelneming Sinaï-vredesmacht (Voorjaarsnota 1982)
- Ontvangen royalties
- Overdracht formatieplaatsen aan Binnenlandse Zaken
(Voorjaarsnota 1982, diversen)
- Overname PTT-personeel van Verkeer en Waterstaat
(Voorjaarsnota 1982, diversen)
- Correctie op de homogene groep Wetenschapsbeleid
- Bijdrage Economische Zaken aan F-16-programma
- Vergoeding bijstand Koninklijke marechaussee
- Technische bijstelling salarismaatregelen
Totaal

f 4,4 min.
f 7,7 min.
f-0,3 min.
f 0,6
f-0,2
f 9,0
f 0,4
f 0,6

min.
min.
min.
min.
min.

f22,2 min.

14
Welk tekort ontstaat op basis van de bestaande meerjarenramingen,
uitgaande van de in het regeerakkoord voorziene groei van 2% per jaar?
In de Miljoenennota 1983 zijn voor de jaren 1984-1987 voor Defensie de
volgende bedragen uitgetrokken:
1984
1985
1986
1987

f12,929 mld.
f13,317 mld.
f13,713 mld.
f14,126 mld.

De volgende verminderingen moeten worden aangebracht bij een groei
van 2% per jaar.
1984
1985
1986
1987

f105 min.
f220 min.
f340 min.
f465 min.

15
Welke financiële ruimte is nog op de begroting 1982 aanwezig voor
materieelaanschaffingen?
Welke ruimte is er voor 1983?
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De begroting 1982 is volledig uitgeput.
De ontwerpbegroting 1983 voorziet in een per 1 januari 1983 aanwezige,
nog niet in verplichtingen omgezette, ruimte met betrekking tot de aanschaffing van groot materieel van:
Koninklijke marine
Koninklijke landmacht
Koninklijke luchtmacht

f 112,4 min.
f 128,5 min.
f 34,4 min.

Binnen deze bedragen is meer dan de helft gepland voor goederen die
dienen ter completering van reeds eerder aangeschafte wapensystemen
(de zogenaamde complementaire verplichtingen).
16
Waaraan wordt de reële groei van de defensie-uitgaven met 2% besteed?
Het huidige defensieplan is gebaseerd op een reële groei van 3%. Het
uitvoeren van het regeerakkoord betekent dus een neerwaartse aanpassing
van de plannen tot 2% reële groei.
17
Met welke tekorten heeft het ministerie op dit moment nog te kampen?
De voorgenomen activiteiten in 1983 zijn afgestemd op de beschikbare
financiële middelen. In die zin is er dan ook geen tekort.
18
Voor welke periode heeft Nederland zich gebonden aan een reële stijging
van de defensie-uitgaven met 3% per jaar?
19
Waarom is in de militaire planning de 3%-groei langer
dan in de Ministerial Guidance is aangegeven?

doorgetrokken

In de Ministerial Guidance van 1981 werd bevestid dat de Navo-lid-staten
zouden streven naar een jaarlijkse reële stijging van 3% van het defensiebudget. In 1982 kwamen de regeringsleiders van de Navo-landen tijdens de
bijeenkomst van de Noordatlantische Raad te Bonn overeen het LTDP-programma en de Navo Force Goals voor de komende zes jaar naar beste
vermogen uit te voeren.
De 3%-groei is doorgetrokken, omdat in de achterliggende jaren tekorten
zijn ontstaan door financiële ingrepen, die een structurele doorwerking
hadden waardoor het totale volume telkenmale aanzienlijk minder werd.
20
Kan de Regering alvast een overzicht geven van de onderwerpen, die in
de defensienota behandeld worden? Wordt in die nota ook aandacht
besteed aan (de organisatie van) militair onderzoek in Nederland? Worden
in die nota ook omschrijvingen gegeven van allerlei politiek-militaire
begrippen, zoals veiligheid, veiligheidsbeleid, wapenbeheersing, evenwichtige militaire verhoudingen, defensiebeleid?
Welke onderwerpen in de defensienota zullen moeten worden opgenomen
is nog onderwerp van beraad.
In het algemeen zal in de defensienota een volledige uiteenzetting
worden gegeven van de politiek en strategie van oorlogsvoorkoming en
verdediging en de daarmee samenhangende problematiek met betrekking
tot de verhouding tussen de conventionele bewapening en de kernbewapening. Hierbij zal ook zo goed mogelijk de betekenis van de in de tekst
voorkomende begrippen worden uiteengezet.
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Ook zal worden aangegeven hoe de plannen voor de komende periode
van tien jaar zullen zijn.
Tevens zal in de defensienota aandacht worden besteed aan het militairwetenschappelijk onderzoek.
21
Zullen in de door de Regering beoogde Defensienota
groeimodellen worden ontwikkeld?

verschillende

22
Kan nader worden aangegeven welke groeimodellen bij het voorbereiden
van de Defensienota zijn ontwikkeld?
Welke percentages worden daarin gehanteerd?
Welke zouden de consequenties van elk van deze modellen zijn?
Voor de huidige kabinetsperiode is de groei gesteld op 2%. Voor de
ramingen in de jaren daarna moet nog een beslissing worden genomen.
Ter voorbereiding van de Defensienota zijn in de vorige kabinetsperiode
concepten ontwikkeld voor een groei van 2% en een groei van 3%, zij het
op een nog iets hogere basis dan die van het huidige basisjaar. Bij een
groei van 3% zou, gelet op de in de periode 1978-1982 aangebrachte
ombuigingen, reeds een volumeverlies van f 7 mld. ontstaan ten opzichte
van de vorige plannen. Bij een groei van 2% zou een aanmerkelijk groter
volumeverlies ontstaan.
Meer dan indicaties zoals verwoord op bladzijden 3 en 4 van de memorie
van toelichting zijn nu nog niet te geven.
23
Kan een nadere onderbouwing worden gegeven van de maatregelen die
bij het voorbereiden van de Defensienota worden overwogen, ten einde de
krijgsmacht in het verwachte financiële kader te laten passen?
De in deze vraag verlangde onderbouwing zal bij het verschijnen van de
Defensienota duidelijk kunnen worden. Thans is nog in onderzoek welke
maatregelen mogelijk en nodig zijn om de defensie-inspanningen binnen
het in de regeringsverklaring genoemde financiële kader te laten passen.
24
Zijn verplichtingen aangegaan op basis van de volledige
ruimte, of zijn beperkingen aangebracht?

budgettaire

Bij het aangaan van verplichtingen in komende begrotingsjaren wordt
nimmer de volledige budgettaire ruimte uitgeput. Ruimte moet blijven
bestaan voor het aangaan van verplichtingen, die op korte termijn tot
betaling moeten komen. Tot de aanvang van een begrotingsjaar wordt een
vrije ruimte aangehouden van ten minste 9% van het geplande investeringsbudget.
25
Welke oplossing is gevonden voor de resterende f400 min. voor het
tekort over 1982? Per krijgsmachtdeel aan te geven.
26
Welke maatregelen leveren te zamen de f 150 min. hier bedoeld op?
Het bij de parlementaire behandeling van de ontwerp-begroting 1982 nog
resterende probleem van f400 min. is opgelost door voor ongeveer f 250
min. rekeningen aan te houden.
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In de ontwerp-begroting 1983 is rekening gehouden met het in belangrijke
mate tot betaling komen van dit bedrag.
Voor f 156 min. zijn de navolgende maatregelen getroffen:
Koninklijke marine
Exploitatie
Investeringen

f 16 min.
f52 min.

Koninklijke landmacht
Exploitatie
Investeringen

f30 min.
f 15 min.

Koninklijke luchtmacht
Investeringen

f43 min.

27
Welk bedrag zou zijn gemoeid - in het kader van het voldoen aan de
overeengekomen taak - met een eenmalige bijdrage om daarna met 2%
reële groei verder te gaan?
Omdat de Navo-plannen uitgaan van een reële groei van 3% op basis
van het niveau van de defensiebegroting 1978 en de Nederlandse defensieuitgaven sinds dat jaar met gemiddeld ongeveer Vh°/o groeiden, is het niet
eenvoudig nu vast te stellen hoe hoog het niveau van 1983 zou moeten zijn
om uitgaande van een verminderde groei van 2% een overeenkomstig
financieel volume voor de komende jaren te verkrijgen dat toereikend is
voor het voldoen aan de overeengekomen taak. Bedacht moet worden dat in
de afgelopen jaren genomen maatregelen ten dele een incidenteel en ten
dele een structureel karakter hadden. De daardoor gewijzigde plannen
zouden nu niet zonder meer in hun oorspronkelijke vorm kunnen worden
hersteld. Het antwoord op de vraag is dus niet te geven. Wel is duidelijk
dat van de bij de begroting van 1978 geplande groei met ruim f 3 mld. in de
afgelopen vier jaren slechts de helft is gehaald.
28
Voorziet de bewindsman voor 1984 verder gaande ingrepen in exploitatie
dan is aangekondigd?
Heeft dit wezenlijke invloed op de taakstelling van de diverse krijgsmachtdelen?
Neen. Het geheel van maatregelen, nodig om binnen het door het kabinet
aangegeven uitgavenniveau, met inbegrip van 2% reële groei, te blijven, zal
in de Defensienota 1983 worden neergelegd.
29
Zullen de kosten verbonden aan hogere kwaliteit met minder kwantiteit
niet uiteindelijk hoger uitkomen dan een wat lagere kwaliteit en meer
kwantiteit? Daarbij ware met name ook te denken aan bedrijfseconomische
wetmatigheden.
Uit kostenoverwegingen en mede met het oog op de technologische
voorsprong van het Westen is in de Defensienota 1974 gekozen voor
kwaliteit boven kwantiteit. Overigens is deze voorsprong aanmerkelijk
verminderd. Uiteraard is deze keuze aan grenzen gebonden. Enerzijds kan
de kwantiteit niet worden veronachtzaamd, want voor de geloofwaardigheid
is kwantiteit ook een kwaliteitsaspect. Anderzijds moet bij het streven naar
kwaliteit het kostenaspect goed in het oog worden gehouden. Met dit
Ia3tste houdt Defensie terdege rekening. De keuze voor vrijwel alle belangrijke wapensystemen wordt mede gebaseerd op de mogelijkheid systemen
een langere technische en operationele levensduur te kunnen geven door
het uitvoeren van moderniseringsprogramma's. De zogenaamde «Midlife
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modernisation» (MLM) bij schepen, tanks (Leopard I), het toepassen van
geavanceerde wapens (vliegtuigen) en moderne munitiesoorten (artillerie)
zijn daar voorbeelden van. Ook het bezit van «groeipotentieel» is in dit
verband van belang. Zo kan door alleen het verwisselen van de «kop» de
TOW worden omgebouwd tot TOW-improved, de Stinger tot Stinger Post,
waarmede de levensduur van het systeem op kosteneffectieve wijze
aanmerkelijk wordt verlengd.
30
Kan een overzicht worden gegeven van de «ingrepen in de investeringen
en de exploitatie» waardoor de taakvervulling ernstig in gevaar dreigt te
komen?
De in de afgelopen jaren gepleegde ingrepen in de investeringen en de
exploitatie zijn steeds bij de begrotingsbehandeling aan de orde gekomen.
In deze memorie van toelichting is gesteld dat de taakvervulling ernstig in
gevaar zou komen als met dergelijke ingrepen zou worden voortgegaan.
Hoe die taakvervulling gevaar zou lopen is niet precies te zeggen, maar
indicaties zijn te vinden in het deelrapport defensie uit de eerste ronde van
de Heroverwegingen collectieve uitgaven. Het voornemen gedurende deze
kabinetsperiode een reële groei van 2% te verwezenlijken geeft een
zodanige zekerheid dat het nemen van ad hoc-maatregelen niet aan de
orde is. In hoeverre de reëele groei van 2% gebaseerd op het verlaagde
niveau van 1982 aanleiding zal geven tot een wijziging van de in Navoverband overeengekomen taakvervulling zal pas bij het verschijnen van de
Defensienota 1983 blijken. Uiteraard zal over wijzigingen die de bondgenootschappelijke verdediging raken met de bondgenoten worden overlegd.
31
Kan het politieke testament van minister Van Mierlo, aan zijn opvolger
nagelaten, worden overgelegd?
De vorige minister van Defensie heeft geen «politiek testament» voor zijn
opvolger nagelaten. De ideeën, die hij had ten aanzien van Defensie, heeft
hij neergelegd in de inleiding van de memorie van toelichting bij hoofdstuk
X van de Rijksbegroting voor 1983.
Tevens heeft minister Van Mierlo door tussenkomst van de minister-president een notitie aan de kabinets-informateur gezonden (zitting 1982,
17 555, nrs. 1 en 2).
32
Tot welke beleidwijzigingen heeft het aannemen van de motie-Couprie
(17 WO X, nr. 26) geleid op het punt van het LTDP en het geven van voorrang aan operationele gereedheid, geoefendheid enz. ?
Hoe pasten hierin het op vrijwel alle punten verminderen van oefenprogramma's, het interen op munitie, reservevoorraden enz.?
De motie-Couprie heeft betrekking op de financiële problematiek binnen
de defensiebegroting zoals die bestond bij de behandeling van de begroting
voor 1982. Inmiddels is door verdere kortingen de situatie niet verbeterd.
Hoewel de in de motie genoemde voorrangsterreinen steeds grote aandacht
krijgen, was aan besparingen ook daar niet te ontkomen. Daarbij is overwogen dat in de overgangsfase naar een nieuwe defensie-nota geen zodanige
structurele maatregelen moesten worden getroffen dat de planning in feite
zou komen vast te liggen. Bovendien zijn het juist enige maatregelen in de
exploitatiesfeer die besparingen op de vereiste korte termijn opleveren.
33
Waaruit blijkt dat Nederland nog steeds over een krijgsmacht
«die haar taak aankan»?
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Dat Nederland over een krijgsmacht beschikt die nog steeds haar taak
aankan, blijkt niet alleen uit het verloop van oefeningen, tactische evaluaties
door de Navo, inspecties en competities met overeenkomstige krijgsmachtdelen van bondgenoten, maar ook elk jaar uit de Navo-beoordelingen van
de aangeboden defensieplannen. Weliswaar wordt daarbij ook gewezen op
terkortkomingen en is de laatste jaren met zorg kennis genomen van
genomen maatregelen op het gebied van exploitatie. De uiteindelijke
prestaties zijn nog steeds van dien aard dat voldoende waardering voor de
taakuitvoering bestaat.
34
Kan de minister nadere informatie geven over de stand van zaken met
betrekking tot elektronische oorlogvoering van de andere Navo-landen en
van het Warschau Pact?
Ook in andere Navo-landen wordt een hoge prioriteit toegekend aan
EOV. Het merendeel van de bondgenoten heeft al speciale EOV-eenheden,
zij het dat de capaciteit nog beperkt is.
De strijdkrachten van het Warschau Pact leggen grote nadruk op de
elektronische oorlogvoering. Zij zijn ook op dat punt goed toegerust en
getraind. Zowel offensieve als defensieve EOV is opgenomen in de Sovjetoperaties.
Het offensieve EOV-aspect krijgt in de Sovjet-strijdkrachten steeds meer
aandacht.
35
Kan nader worden aangegeven wat de afzonderlijke besparingen in het
lopende W-jarenplan zijn door het opheffen van enkele eenheden?
Welke hiaten ontstaan voor welke periode?
Hoe verhouden zich de besparingen tot de noodzakelijke vervangingsinvesteringen ?
36
Hoeveel bedragen de besparingen per jaar als gevolg van de hier
voorgestelde structurele maatregelen?
De op blz. 4 van de memorie van toelichting genoemde maatregelen
leiden tot de volgende besparingen in de personele en materiële exploitatie:
- het uit de vaart nemen van de Van Straelen-klasse ondiepwatermijnenvegers oplopend tot f7 min. per jaar;
- het opheffen van drie afdelingen 40L70 luchtdoelartillerie oplopend tot
f 15 min. per jaar;
- het opheffen van een Nike-squadron oplopend tot f 19 min. per jaar.
De vervanging van de mijnenvegers van de Van Straelen-klasse is thans
voorzien aan het eind van de jaren tachtig. Er ontstaat dan een hiaat in de
veegcapaciteit maar niet in de expertise van ongeveer acht jaar. De
aanschaf van de Stinger bij de Koninklijke landmacht zal voor een belangrijk
deel worden bekostigd uit de gelden die door opheffing van afdelingen
40L70 luchtdoelartillerie vrijkomen; twee jaar na die opheffing zal de
Stinger worden ingevoerd.
De Stinger vervangt overigens de 40L70-systemen niet; wel betekent de
invoering ervan de eerste aanzet tot verbetering van het luchtverdedigingssysteem. De opheffing van een Nike-squadron leidt gedurende drie jaar tot
een hiaat in de luchtverdediging met geleide wapens. Vervolgens zal de
Patriot worden ingevoerd.
De genoemde besparingen bieden de mogelijkheid de voor investeringen
benodigde aanbetalingen te doen, ondanks de structurele doorwerking van
kortingen. Zo kunnen die investeringen toch op of rond de geplande
tijdstippen worden gehandhaafd.
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37
Op welke wijze is de organisatie voor het opruimen van explosieven
tussen de krijgsmachtdelen gecoördineerd? Bestaan er plannen om deze
diensten samen te voegen?
Alle meldingen van vondsten van explosieven worden gecoördineerd
door het Explosieven opruimingscommando van de Koninklijke landmacht.
Afhankelijk van de situatie wordt dan de opruimingsdienst van de Koninklijke
marine, de Koninklijke landmacht of de Koninklijke luchtmacht ingeschakeld
om de explosieven op te ruimen.
Voorshands zijn er geen plannen de opruimingsdiensten samen te
voegen.
38
Wat wordt verstaan onder het «zoveel mogelijk» uitvoeren van het Long
Term Defence Program?
Welke onderdelen blijven gehandhaafd en welke tijdsplanning wordt
voorzien?
Het Long Term Defence Programma (LTDP) omvat een reeks aanbevelingen op verschillende terreinen van de defensie-inspanning, die zich
uitstrekken over de periode van de jaren tachtig tot ver in de jaren negentig.
Voor zover de plannen van de Defensienota 1974 en voortbouwend daarop
deel uitmaken dan wel in het verlengde liggen van het LTDP worden deze, zij
het niet altijd in het verlangde tempo, verwezenlijkt. Voor een deel waren de
LTDP-maatregelen niet in de Nederlandse plannen onder te brengen omdat
de daarvoor benodigde fondsen ontbraken. De Defensienota 1974 voorzag
immers in de jaren tachtig al in een reële groei van gemiddeld 2,6%, zodat
voor de LTDP-maatregelen zeker in de beginperiode slechts een relatief
gering bedrag ter beschikking was. Het ziet er nu naar uit, dat deze situatie
nog veel langer zal duren. Dat heeft vooral gevolgen voor de munitiesituatie,
waaraan in de Defensienota 1983 aandacht zal worden besteed.
39
Hoe ligt de verhouding tussen direct-produktieve functies bij de krijgsmachtdelen? Produktieve functies zijn hier te plaatsen met een gevechtstaak.
Deze verhouding is heel moeilijk aan te geven. Een oorlogsschip bij
voorbeeld is in zijn geheel een gevechtseenheid en elke functie is daaraan
direct dienstbaar. Bij eenheden te land daarentegen is een meer zichtbare
scheiding aan te brengen tussen directe gevechts- en ondersteunende
functies. De verhouding is echter afhankelijk van het niveau van een
bepaalde eenheid binnen de totale organisatie. Zo is het op het niveau van
het legerkorps het ondersteunende element veel zwaarder dan bij voorbeeld
bij eenheden in de voorste lijn.
40
Leidt de bezuiniging op brandstoffen niet tot een onaanvaardbaar laag
niveau van het oefenaspect (blz. 21, 5e alinea)? Is vooral dit oefenaspect
niet onontbeerlijk bij de operationele eenheden?
Voor de drie krijgsmachtdelen daalt de mate waarin de oefendoelen
worden bereikt tot het uiterste minimum. Deze bezuinigingen worden
aanvaardbaar geacht omdat zij van tijdelijke aard zijn.
41
Wordt in deze alinea impliciet beweerd dat tot op heden sprake is van
verspilling van brandstof? Het gebruik zal immers beperkt worden zonder
dat de geoefendheid onder een aanvaardbaar niveau zal zakken.
Zeker niet. Het gaat om de mate waarin de oefendoelen worden bereikt.
Die vermindert en wordt minimaal. Dat is - gegeven de beschikbare
financiële middelen voor het jaar 1983 - tijdelijk aanvaard, zoals in de
memorie van toelichting is aangegeven.
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42
Welke zijn de wijzigingen, die moeten worden aangebracht als de F 16 en
de Lockheed-Orion een nucleaire taak krijgen, vergeleken met een conventionele taak, op het gebied van opleiding en opleidingstijd, bouw en
uitrusting van de vliegtuigen, plaatsing en bewaking van de vliegtuigen,
commandostructuren, vlieguren, logistieke ondersteuning?
Kan een overzicht gegeven worden van de financiële verschillen tussen
F-16's en Orions met een nucleaire taak en die met een conventionele taak?
Op de aangegeven terreinen zijn er voor de genoemde vliegtuigen
minimale verschillen tussen een nucleaire en een conventionele taak.
De opleiding van het vliegend en technisch personeel gebeurt binnen de
standaard-oefenprogramma's. Bouwkundig is er geen verschil tussen de
vliegtuigen en voor de nucleaire taak is slechts een eenvoudige voorziening
nodig die geen of nauwelijks invloed heeft op de prijs.
De plaatsing en de bewaking van de vliegtuigen zelf zijn voor de ene of
de andere taak niet verschillend, ook de logistieke ondersteuning is vrijwel
identiek. Het opereren gebeurt binnen de geldende commandostructuren.
Op technische details, die met de verschillende taken samenhangen, kan
niet worden ingegaan.
43
Kan de heroverweging van de in de laatste zin genoemde moderniseringen
inhouden dat dit soort maatregelen moet worden overgelaten aan de
bondgenoten opdat de kracht van de Navo niet verzwakt?
Wanneer de op blz. 3 onderaan van de memorie van toelichting geopperde
mogelijkheden tot wijzigingen of aanpassingen van de taakuitvoering bij
het in de Defensienota 1983 te ontwikkelen beleid zouden worden voorgesteld, dan zal daarover, voor zover zij de bondgenootschappelijke verdediging raken, uiteraard overleg worden gepleegd met de bondgenoten.
44
Bestaat in de krijgsmacht een afzonderlijke instantie of functionaris
belast met de verkeersveiligheid?
Ja. De commandant van de Koninklijke marechaussee is belast met het
bevorderen van de verkeersveiligheid in de krijgsmacht. Hij wordt daarnaast
vertegenwoordigd in de Interdepartementale stuurgroep verkeersveiligheidsbeleid (ISVV). Het Ministerie van Defensie levert bovendien een
bijdrage aan het nationaal verkeersveiligheidsplan dat door het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat wordt opgesteld, onder meer via de werkgroep
Verkeersopleiding dienstplichtigen. Bestudeerd is al het thema colonne
rijden. Ook is Defensie vertegenwoordigd in de Centrale commissie voor
de verkeersveiligheid (CCVV) en in de Permanente contactgroep voor
verkeersveiligheid (PCGV).
Ook binnen de krijgsmacht wordt grote aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Daarvoor zijn onder meer de Commissie bedrijfsveiligheid
krijgsmacht (CBK), de Interservice werkgroep verkeersveiligheidsbeleid
(IWVV)en de Verkeerscommissie Koninklijke marechaussee (VCKMAR)
gevormd. Omdat verkeersongevallencijfers aantonen dat de leeftijdsgroep
15 t/m 24 jarigen het meest bij ongevallen betrokken is (de leeftijdsgroep
van de meeste dienstplichtigen) wordt bijzondere aandacht gericht op deze
groep. In het nationaal verkeersveiligheidsplan zal Defensie een bijdrage
leveren aan het verkeerseducatiebeleid op langere termijn. De verkeerseducat'e binnen de krijgsmacht zal zoveel mogelijk aansluiten op de ontwikkelingen op dat gebied daarbuiten. Gericht op bepaalde doelgroepen wordt
binnen de krijgsmacht al vele jaren verkeersonderricht en verkeersvoorlichting gegeven.
Jaarlijks brengt de Koninklijke landmacht verslag uit van verkeersongevallen binnen dit krijgsmachtdeel. Daarin worden tevens adviezen gegeven
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over het terugdringen van het aantal verwijtbare ongevallen. Bij de Koninklijke luchtmacht wordt een verslag van verkeersongevallen jaarlijks
opgenomen in het Veiligheidsverslag.
Regelmatig worden richtlijnen verstrekt om de meest voorkomende
ongevallen binnen de krijgsmacht te verminderen. Er worden bovendien
maatregelen getroffen om het militair vervoer, ook in colonnes, zo veilig
mogelijk te maken.
De Koninklijke marechaussee is verder de Algemene verkeersdienst van
de rijkspolitie (ADV) behulpzaam op terreinen als hulpverlening, het
verstrekken van informatie, het verzorgen van gerichte surveillance en
bemiddeling van bergingssteun.
45
Welke maatregelen uit het LTDPzijn Inmiddels uitgevoerd, welke zijn in
uitvoering en welke moeten nog worden begonnen?
In het verband van het LTDP heeft Nederland maatregelen aanvaard die
voornamelijk zijn gericht op de aanschaf van munitie, de vervanging van
verouderde tanks door de Leopard-ll, anti-tankwapens, luchtverdedigingsmiddelen, mijnenbestrijdingsschepen, maritieme patrouillevliegtuigen,
verbindingsapparatuur, materieel voor elektronische oorlogvoering en
middelen voor NBC-bescherming. De vervanging maakt deel uit van
lopende plannen, met de verwezenlijking waarvan ten dele is begonnen.
De aanschaf van bij voorbeeld munitie ondervindt, vooral om financiële
redenen, vertraging. De vervanging van onder meer de maritieme patrouillevliegtuigen gebeurt volgens schema. Met de vervanging van luchtverdedigingssystemen voor de schepen van de Koninklijke marine is begonnen
(Sea Sparrow en Goalkeeper). De vervanging van het Nike-luchtverdedigingssysteem door de Patriot is in de plannen opgenomen. Naar verwachting
zal het eerste Patriot-squadron in 1986 operationeel zijn.
Grote nadruk zal worden gelegd op maatregelen ter verbetering van de
reactietijd van het Eerste legerkorps. Met de uitvoering is begonnen. Geen
gevolg wordt gegeven aan de voorkeur van de Navo voor het legeren van
een tweede Nederlandse brigade in de Bondsrepubliek.
De aanschaf van apparatuur voor de elektronische oorlogvoering is voor
de gehele krijgsmacht vertraagd.
46
Voldoet - na uit de vaart nemen van de mijnenvegers van de Van
Straelen-klasse - de resterende veegcapaciteit aan de oorlogsbehoefte?
Voor de Koninklijke marine ontstaan door het uit de vaart nemen van de
Van Straelen-klasse problemen bij:
- het vegen van zeer nauwe vaarwateren en zeearmen;
- het vegen van zeer gevoelige mijnen.
De eerste taak zal door de mijnenvegers van de Dokkum-klasse worden
opgevangen. De tweede zal gedeeltelijk worden overgenomen door de
mijnenjagers van de Alkmaar-klasse, die vanaf 1 februari 1983 in de organisatie zullen worden ingevoerd.
Naar verwachting zal in 1990 het bestand aan mijnenvegers weer
volledig zijn.
47
Wat is de reden van de uitbreiding van het personeelsbestand bij de
Koninklijke marine en kan nader worden aangegeven waar deze groei van
200 man zal worden ingevuld?
48
Wat zijn de personeelsconsequenties
Hr.Ms. Dolfijn?

van het in reserve nemen van
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49
Hoe valt het te verklaren dat bij de marine 200 man extra nodig zijn
ondanks het uit dienst nemen van de Van Straelen-klasse en de Dolfijn?
De groei van het personeelsbestand is nodig om de bestaande en door
de Marine verspreide tekorten geleidelijk in te lopen. Bovendien komen de
eerstvolgende jaren nieuwe eenheden in dienst, ter vervanging van
eenheden die reeds enige tijd zijn afgestoten. Het personeel dat vrijkomt
door de uitdienststelling van Hr.Ms. Dolfijn en de Van Straelen-klasse
verlicht de bestaande tekorten.
50
Op welke wijze is de onderzeebootbestrijdingstaak van de KM in het
Navo-kader geïntegreerd?
Welke andere Navo-landen leveren hieraan welke bijdrage?
De voor de onderzeebootbestrijdingstaak bestemde fregatten en bevoorradingsschepen (met hun organiek ingescheepte helicopters), maritieme
patrouillevliegtuigen en onderzeeboten van de Koninklijke marine zijn
reeds in vredestijd toegewezen maar worden in crisis/oorlogstijd gesteld
onder het operationele bevel van de Navo-commandanten van de NoordAtlantische Oceaan en het Kanaal.
Deze commandanten beschikken in genoemde gebieden over bijdragen
van:
- België en Denemarken: fregatten;
- Noorwegen: onderzeeboten en vliegtuigen;
- Portugal: onderzeeboten, fregatten en een bevoorradingsschip;
- het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten: vliegkampschepen,
oppervlakteschepen, onderzeeboten, vliegtuigen en bevoorradingsschepen.
51
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de studie over het vervoer
van de gevechtsgroepen van het Korps Mariniers?
Het blijkt niet mogelijk binnen het in het vooruitzicht gestelde budget een
apart schip te verwerven voor het transport van de amfibische gevechtsgroepen van het Korps Mariniers.
Thans wordt bestudeerd of het volgens de plannen aan het eind van de
jaren tachtig te bouwen bevoorradingsschip mede kan worden bestemd
voor het transport van de amfibische gevechtsgroepen.
52
Kan nader worden ingegaan op de beperkte inzetbaarheid van de
Lynx-helicopters? Wordt het tekort aan reservedelen voor de Lynx-helicopters veroorzaakt door logistieke of door financiële knelpunten?
Wanneer en hoe denkt de minister het helicoptervliegerprobleem op te
lossen?
Wordt dit mede veroorzaakt door het verloop?
De Lynx-helicopter voldoet aan de operationele eisen die aan een
dergelijk sensor- en wapensysteem moeten worden gesteld. De inspanning
op het gebied van het materieel om de operationele gereedheid te waarborgen is aanzienlijker dan verwacht. Dit heeft geleid tot een groter
verbruik aan reservedelen. De hieruit voortvloeiende schaarste aan reservedelen kan door de financiële situatie slechts geleidelijk worden ingelopen.
Het helicoptervliegerprobleem zal naar het zich laat aanzien in 1986 in
belangrijke mate zijn opgelost door een grotere opleidingsinspanning. Het
probleem is mede veroorzaakt door een relatief groot en sterk wisselend
verloop.
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53
Hoe ziet het tijdpad van het vervangings-moderniseringsschema
van de
Wolf-klasse fregatten en van de onderzeebootvloot er na de voorgestelde
vertraging uit?
De bouw van de eerste eenheden M-fregatten zal, volgens de plannen, in
1987 beginnen. De proeftocht van de eerste twee schepen kan naar
verwachting in 1991 worden gemaakt.
De twee onderzeeboten van de Dolfijn-klasse worden achtereenvolgens
in 1985 en 1986 vervangen door de Walrus en Zeeleeuw, die thans in
aanbouw zijn bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. De vervangers
van de twee onderzeeboten van de Potvis-klasse zullen, volgens de
plannen, omstreeks 1987 in aanbouw worden genomen. De onderzeeboten
van de Zwaardvis-klasse zullen in 1987-1988 een levensverlengend
onderhoud ondergaan.
54
Betekent de uitspraak, dat na levering van alle 13 Orions over een
maritieme luchtvloot wordt beschikt die aan de eisen van de tijd voldoet,
dat in de toekomst niet van een sterkte van 19 zal worden uitgegaan?
De uitspraak luidde dat de 13 Orions samen met de (6) Atlantics een
maritieme luchtvloot vormen die voldoet aan de eisen van de tijd. Hiermee
werd vooral een kwalitatieve waardering aan de luchtvloot gegeven. De
kwantitatieve behoefte is in de Defensie-nota 1974 op 21 gesteld. Het
huidige aantal van 19 (i.p.v. 21) is te wijten aan het verliesvan 2 Atlantics
door ongevallen. Het uiteindelijke aantal zal in het kader van de nieuwe
defensienota worden vastgesteld.
55
Betekent de uitspraak met betrekking tot de 17 Lynx-helicopters voor
onderzeebootbestrijding vanaf schepen, dat met dit aantal de gewenste
sterkte is bereikt?
56
Om welke aanvullende wapensystemen gaat het bij de

Lynx-helicopter?

57
Hoe valt de tegenstelling te verklaren tussen blz. 25: «de bestelde
Lynx-helicopters zijn alle geleverd. Thans wordt bestudeerd hoe kan
worden voorzien in de vervanging van de Wasp-helicopters en de twee
verloren gegane Lynx-toestellen» en blz. 53 onder «verplichtingen die in
later jaren tot betaling zullen leiden: - Lynx helicopters»?
De bestelling van Lynx-helicopters is gekoppeld aan het in dienst nemen
van de fregatten van de Kortenaer-klasse; het gaat om 24 stuks, 6 in wal-,
18 in boorduitvoering. Alle zijn afgeleverd. Bij ongevallen zijn twee helicopters verloren gegaan.
Wat betreft de aanvullende wapensystemen voor de Lynx-helicopters
gaat het om een sonar-systeem voor de middellange afstand.
De plannen voor nieuwe helicopters betreffen de vervanging van de
Wasp die daarop vooruitlopend inmiddels van de sterkte werd afgevoerd.
Hiervoor zijn vanaf 1988 fondsen beschikbaar.
De verplichting, die in latere jaren tot betaling zal leiden, betreft aanvullende bestellingen op de nog benodigde initiële bevoorradingsartikelen.
58
Welke conventionele bestrijdingsmiddelen en tegen welke doelen heeft
de Lockheed-Orion ter beschikking of komen binnenkort ter beschikking en
wanneer? Wat ontbreekt dan nog?
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59
Kan een weerlegging worden gegeven van de berichten dat de uitrusting
van de Orions ten aanzien van de onderzeebootbestrijding
onvoldoende
zou zijn?
De Orion kan worden uitgerust met torpedo's, voorzien van een conventionele lading. Deze torpedo's zijn thans nog onder vrijwel alle omstandigheden geschikt voor gebruik tegen de meeste nucleair en conventioneel
voortgestuwde onderzeeboten. Samen met de nucleaire dieptebom is het
vliegtuig voldoende bewapend voor de onderzeebootbestrijding. Berichten
over onvoldoende uitrusting van de Orions zijn geen goede weerspiegeling
van de situatie.
Gezien de geleidelijk toenemende dreiging van oppervlakteschepen
bestaat het voornemen in aanvulling op de fregatten ook de Orion-vliegtuigen met het Harpoon (lucht-oppervlakte)wapensysteem uit te rusten. Het
tijdstip zal binnen de algehele prioriteitstelling ten aanzien van investeringsprojecten nader worden vastgesteld. Het laat zich aanzien dat dit niet
eerder zal zijn dan aan het einde van de jaren tachtig. Nieuwe bestrijdingsmiddelen worden vooralsnog niet overwogen.
60
Waarom wordt aan de Koninklijke marinejachtclub
van f 132000?

een subsidie verstrekt

In het kader van de personeelszorg wordt het passend geacht dat een tak
van sport wordt gesteund waarvan de activiteiten zo nauw zijn verbonden
met het bedrijf der Koninklijke marine.
61
Wat is de samenstelling van een escortegroep en hoe is dat bij de
Navo-bondgenoten ?
Een Nederlandse escortegroep bestaat uit: 1 commandofregat, 1 bevoorradingsschip en zes onderzeebootbestrijdingsfregatten met helicopters aan
boord, gesteund door maritieme patrouillevliegtuigen.
De samenstelling is gebaseerd op detaken die uit door Saclant uitgewerkte
scenario's voortvloeien. De overige Navo-bondgenoten stellen hun escortegroepen op soortgelijke wijze samen, waaraan tevens een vliegkampschip
(met onderzeebootbestrijdingsvliegtuigen of -helicopters) kan zijn toegevoegd.
62
In hoeverre wordt bij de Koninklijke marine gebruik gemaakt van simulatoren ten einde het munitieverbruik te beperken?
De Koninklijke marine maakt gebruik van tactische trainers, waarop alle
gevechtsacties, waaronder het lanceren van geleide wapens, kunnen
worden nagebootst. Daarnaast heeft de Koninklijke marine simulatoren
voor het opleiden van schutters en het onderhouden van hun vaardigheid
op geleide-wapensystemen als Seacat en Dragon.
Voor geschut wordt gebruik gemaakt van inzetlopen van een veel kleiner
kaliber dan het eigenlijke wapen.
63
Wordt bij de M-fregatten gedacht aan schepen van dezelfde orde van
grootte als de Wolf-klasse die ze vervangen?
Bij de M-fregatten wordt niet gedacht aan schepen van een grootte als de
Wolf-klasse. Het ontwerp van deze laatste eenheden dateert uit de oorlogsjaren en was in overeenstemming met de toenmalige dreiging.
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Het concept van de M-fregatten moet niet zijn gerelateerd aan de klasse
die na 35 jaar wordt vervangen, maar aan de verwachte dreiging gedurende
de dienstperiode van de nieuwe schepen. Dit vereist een groter schip met
aanzienlijk andere capaciteiten.
64
Wordt de P3C Orion uitgerust met een zelfverdedigingswapen?
welk?

Zo ja,

In het operatiegebied worden de maritieme patrouillevliegtuigen beschermd door de verdedigingsmiddelen van de daar opererende vlootverbanden. In overeenstemming met alle andere patrouillevliegtuigen binnen
de Navo zijn er thans dan ook geen plannen om de P3C uit te rusten met
zelfverdedigingswapens.
65
Wat waren de bezigheden c.q. oefeningen van de Nederlandse mariniers
en waar vonden die plaats ten tijde van het Falklands/Malvinas conflict,
toen de Britse militairen, met wie de Nederlandse militairen samen oefenden,
uit het oefenverband werden gehaald?
Op het moment van uitbreken van het conflict werd niet geïntegreerd
geoefend en bevonden Nederlandse mariniers zich in de eigen kazernes.
In mei-juni 1982 is de bi-nationale oefening «Spring-Double» in Zuid-Engeland niet doorgegaan door afwezigheid van Britse mariniers.
In september 1982 hebben de operationele eenheden van het Korps
mariniers aan twee Navo-oefeningen deelgenomen, echter niet in het kader
van de «UK/NL landing Force», aangezien de Britten nog niet beschikbaar
waren.
66
Welke elementen in de rendementsafweging voor wat betreft de Van
Straelen-klasse hebben geleid tot het uit de vaart nemen? Zijn ze qua
bouwjaar niet de meest moderne met uitzondering van de Alkmaar-klasse?
67
Bestaat aan de hier genoemde vaartuigen geen behoefte meer omdat
daarvoor in oorlogstijd geen taak is weggelegd of wordt daarin op andere
manier (welke?) voorzien?
De Dokkum-klasse mijnenvegers, bouwjaar 1955-1956, zijn in het midden
van de jaren zeventig gemoderniseerd en zijn door grootte, actieradius,
zeewaardigheid beter inzetbaar dan de Van Straelen-klasse ondiepwatermijnenvegers.
De Van Straelen-klasse dateert van 1960-1962 en is niet gemoderniseerd.
De schepen zijn bovendien relatief duur in onderhoud door de grotere
toepassing van de speciale, onder andere non-magnetische materialen. De
operationele waarde zou in de komende jaren door de mate van veroudering
van deze schepen zodanig teruglopen, dat het niet meer gerechtvaardigd
werd geacht deze klasse onder de bestaande financiële omstandigheden te
blijven exploiteren.
De veegcapaciteit van de Dokkum-klasse mijnenvegers kan mede worden
benut totdat vervangende eenheden kunnen worden verworven in het
einde van de planperiode.
68
In welke mate wordt de operionele inzetbaarheid van Hr. Ms. Dolfijn
beperkt door het nalaten van onderhoud?
Welke invloed is er op de duikdiepte, de kwaliteit van de sensoren, de
bruikbaarheid van de batterijen en de veiligheid in het algemeen?
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Hr. Ms. Dolfijn wordt geconserveerd om de exploitatiekosten te verminderen. De onderzeeboot is 23 jaar oud en het concept dateert uit de jaren
vijftig. De operationele inzetbaarheid wordt voornamelijk beïnvloed door
het niet-inbouwen van nieuwe batterijen.
Het opheffen van de reservestatus en de inbouw van nieuwe batterijen
neemt twee tot drie maanden in beslag, waarna de boot weer inzetbaar is.

69
Welke gevolgen heeft de problematiek rond de fysieke inzetbaarheid van
de Lynx-helicopters op de totale operationele inzetbaarheid van de escortegroepen?
De beperkte inzetbaarheid betekent dat niet elk daarvoor geschikt schip
met een helicopter is uitgerust. Daardoor is de onderzeebootbestrijdingscapaciteit van de escortegroepen beperkt.
70
Hoe zijn de rendementsoverwegingen

van de Wolf-klasse?

Hoewel de Wolf-klasse-fregatten voor inzet in oorlogstijd beperkte
operationele waarde hebben, zijn zij voor vredestaken nog alleszins
inzetbaar. In de komende jaren zullen zij taken uitvoeren als schip-van-dewacht, surveillance, visserij-inspectie en opleidingen.
Het rendement is gunstig door het relatief lage brandstofverbruik en de
kleine bemanning, waardoor de personele en materiële exploitatiekosten
laag blijven.
71
Kan worden aangegeven in welke mate de ingevoerde maatregelen
hebben bijgedragen c.q. zullen bijdragen aan de versnelling van de
reactietijd ten opzichte van de voorkeur van de Navo-leiding (tweede
parate brigade op volle sterkte)?
Het door de Navo voorgestelde pakket maatregelen ter verkorting van de
reactietijd kent twee elementen. Enerzijds de legereing van een tweede, al
dan niet volledig parate, brigade in de Bondsrepubliek Duitsland ter verkorting
van de reactietijd van de zogeheten beveiligende strijdmacht en anderzijds
een aantal maatregelen ter verkorting van de reactietijd van het legerkorps
als geheel.
In de memorie van toelichting 1980 zijn de overwegingen samengevat
die ertoe hebben geleid geen gevolg te geven aan het verzoek van de Navo
een tweede brigade in de Bondsrepubliek te legeren. Tevens zijn hierin de
door Nederland te nemen maatregelen genoemd die voorzien in een
verkorting van de reactietijd van de beveiligende strijdmacht door de in de
Bondsrepubliek gelegerde brigade op vrijwel volledige sterkte te brengen
en die de reactietijd van het legerkorps als geheel verbeteren.
De in de memorie van toelichting geschetste maatregelen maken deel uit
van dit pakket.
72
In hoeverre is de reactietijd van het Eerste legerkorps nadelig beïnvloed
door het wederom uitstellen van de aanschaf van platte spoorwagons?
Het wederom uitstellen van de aanschaf betekent dat gedurende langere
tijd de beoogde zekerheid zal ontbreken dat op ieder moment voldoende
transportcapaciteit per trein beschikbaar zal zijn voor een tijdige verplaatsing
van het legerkorps naar het operatiegebied.
73
Hoe is te rijmen enerzijds het erkennen van de noodzaak voor waarachtigheid van wapensystemen versus het uitstellen van de aanschaf van
platte spoorwagons?
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De aanschaf van extra platte spoorwagons voor de Koninklijke landmacht
is met name gericht op het vergroten van de zekerheid, op ieder moment
transport-capaciteit per trein beschikbaar te hebben voor een tijdige
verplaatsing van het legerkorps naar het operatiegebied. Het uitstellen van
de aanschaf betekent dat gedurende langere tijd deze beoogde zekerheid
niet volledig kan worden verkregen. Hiertegenover staat dat de andere
maatregelen die thans in het kader van de reactietijd worden uitgevoerd,
zoals het verhogen van de parate sterkte van de eenheden in de Bondsrepubliek en de bouw van de z.g. «Forward Storage Sites», dit nadelig effect
verminderen.
74
Kan een overzicht worden gegeven van de bestaande luchtverdedigingscapaciteit van het legerkorps en van de beoogde noodzakelijke verbeteringen?
Op dit moment bestaat de luchtverdedigingscapaciteit van het Eerste
legerkorps uit negen zelfstandige batterijen 35 mm pantserluchtdoelartillerie,
waarvan vier paraat, en zes afdelingen lichte luchtdoelartillerie, waarvan
twee paraat. Na uitvoering van de in de memorie van toelichting genoemde
reorganisatie zal de luchtverdedigingscapaciteit van het Eerste legerkorps
bestaan uit drie afdelingen 35 mm pantserluchtdoelartillerie, waarvan twee
paraat, en drie mobilisabele afdelingen lichte luchtdoelartillerie, uitgerust
met 40L70-kanonsystemen. Naast deze typen kanonsystemen zijn een
geleide-wapencomponent met een bereik van 10 km en geleide draagbare
luchtverdedigingswapens met een bereik van 5 km noodzakelijk. Deze
geleide wapens zullen gefaseerd worden ingevoerd.
Van de draagbare luchtverdedigingswapens is inmiddels een deelbestelling van het type Stinger geplaatst. Voor een doelmatige inzet van alle
luchtverdedigingsmiddelen is invoering van een geïntegreerd gevechtsleidings- en waarschuwingssysteem voorzien.
75
Wat gebeurt er met het materieel van de drie op te heffen afdelingen
lichte luchtdoelartillerie?
De vrijkomende radars L4/5 worden gebruikt om de inzetbaarheid van de
nog ingedeelde radars te verbeteren.
De voertuigen, wapens en verbindingsmiddelen worden herverdeeld om
in andere behoeftes te voorzien.
De bestemming van de vrijkomende kanonnen en munitie vormt nog
onderwerp van studie.
76
Wat houdt de structuurwijziging
in?

van infanterie- en cavalerie-eenheden

De vaste commissie is onlangs ingelicht over de structuurwijziging van
de cavalerie-eenheden. Zie mijn brief van 24 november 1982 nummer D
82/620/22519.
De structuurwijziging van de infanterie-eenheden is nog in studie. In de
Defensienota zullen de resultaten van de studie worden neergelegd.
77
Welke zijn de effecten van het afzien van de aankoop van ver reikende
radarapparatuur voor het opsporen van vijandelijke artillerie en van
nachtzichtmiddelen voor de anti-tankwapens TOW en Dragon voor de
effectiviteit van deze wapensystemen?
Een deel van de vijandelijke artillerie, die in geval van een gewapend
conflict naar verwachting tegen het Eerste legerkorps zal worden ingezet,
kan niet worden bestreden. De anti-tankwapens TOW en Dragon kunnen bij
nacht en onder omstandigheden met verminderd zicht niet of slechts
beperkt worden ingezet.
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78
Waarom wordt overwogen bij de Koninklijke landmacht juist ook plannen
op het gebied van de anti-tankbestrijdingsmiddelen
te herzien?
In hoeverre heeft dat gevolgen voor de «mix» van tanks en anti-tankwapens?
Als de plannen op het gebied van de tankbestrijdingsmiddelen opnieuw
in overweging zouden worden genomen, heeft dat geen gevolgen voor de
«mix» van tanks en grondgebonden anti-tankwapens.
Het in de memorie van toelichting gestelde gaat met name over de
plannen met betrekking tot de anti-tankhelicopters die gelet op de hoge
kosten wellicht moeten worden heroverwogen. In dit verband is ook van
belang dat de in de memorie van toelichting 1980 aangekondigde Navostudie over de behoefte aan anti-tankhelicopters nog niet is voltooid.
79
Wanneer zal de nachtzichtapparatuur
beschikbaar komen?

voor onder andere de Leopard I

Volgens de bestaande planning zal de nachtzichtapparatuur voor de
Leopard I gevechtstank en het pantserinfanterievoertuig YPR 765 vanaf
1986 beschikbaar zijn. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen van de prototypen, waarvoor de opdrachten onlangs werden
gegeven. Op 8 oktober 1982 zijn de vaste Commissies voor Defensie en
voor Economische Zaken schriftelijk hierover ingelicht (zitting '82-'83,
17600, hoofdstuk X, nr. 11).
De toezegging om de Kamer in het voorjaar van 1984, na afloop van de
beproevingen, nader over de voortgang van het project in te lichten, blijft
gehandhaafd.
80
Is er voldoende beschermende kleding voor het Eerste legerkorps? Hoe
wordt de chemische dreiging in de nationale sector ingeschat?
Voor het legerkorps is met voorrang voldoende beschermende
kleding aangeschaft.
De dreiging van chemische wapens in de nationale sector wordt lager
ingeschat dan die tegen troepen in voorste lijn.
81
Moet uit de opheffing van de twee parate lichte afdelingen enz. worden
afgeleid dat deze afdelingen overbodig zijn?
Neen. Deze afdelingen zijn door de tactische en technische veroudering
van het materieel niet meer geheel geschikt voor hun taak bij het legerkorps.
De financiële situatie heeft ertoe geleid dat de vervanging van dit materieel
telkenmale is uitgesteld. Tot het opheffen van deze afdelingen is besloten
om onder aanvaarding van een tijdelijk operationeel risico, geld te kunnen
vrijmaken voor de aanschaffing van geleide wapens van het type Stinger.
82
Kunnen verbeteringen «die maar weinig kosten», doch die «een bescheiden deel vormen van wat noodzakelijk is» uiteindelijk niet erg duur zijn?
Welke verbeteringen zijn hier overigens aangebracht?
Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven laat het defensiebudget
omvangrijker maatregelen ter verbetering van de territoriale beveiliging
dan thans zijn voorzien niet toe. De voorgenomen verbeteringen beogen
een tijdige en doelmatige inzet van de mobilisabele territoriale beveiligingseenheden te garanderen en zijn alle op korte termijn te verwezenlijken. Die
maatregelen zullen uiteindelijk zeker niet duur blijken te zijn.
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Het gaat onder meer om verbetering van de inzet van vrijwillig dienend
personeel in opleiding (KMA, OCOSD, KMS) ter beveiliging van de mobilisatie en uitbreiding van de Nationale reserve die in een vroeg stadium
beschikbaar moet zijn voor de uitvoering van beveiligingstaken. Voorts
wordt de kwaliteit van de mobilisabele territoriale beveilgingseenheden
verbeterd door meer te oefenen.
83
Om welke reden worden NBC-beschermingsmiddelen wel voor het
Eerste legerkorps, doch niet voor LMD-vliegtuigbemanningen
aangeschaft?
De bij het legerkorps in gebruik zijnde NBC-beschermende kleding is om
ergonomische en operationele redenen minder geschikt voor de hier
bedoelde vliegtuigbemanningen. De ontwikkeling voor aangepaste NBCbeschermende kleding is om financiële redenen vertraagd. Speciaal voor
deze categorie personeel wordt aangepaste NBC-kleding ontwikkeld, die
naar verwachting eind 1983 dan wel begin 1984 ter beschikking zal komen.
84
Kan een overzicht worden gegeven van de vlieger/vliegtuigratio van met
Nederland vergelijkbare Navo-landen en van het aantal vlieguren per
vlieger?
85
Wat is het minimum aantal vlieguren om de operationele inzetbaarheid
te verzekeren? Welk deel kan daarvan worden overgenomen door vluchtnabootsers?
86
Sedert welk tijdstip is de vlieger/vliegtuigratio feitelijk onvoldoende en
welke repercussie heeft dit voor de parate inzetbaarheid? Wat is het
normale aantal vlieguren per vlieger?
De Navo houdt als algemene norm aan dat een vlieger per jaar 240
vlieguren maakt; als minimum wordt een aantal van 180 vlieguren beschouwd. De Koninklijke luchtmacht kon om budgettaire redenen in 1981
en 1982 niet aan die minimumnorm voldoen. De verwachting bestaat dat
het aantal vlieguren per vlieger in 1983 ongeveer 10% achterblijft bij deze
minimumnorm. In de jaren daarna is 180 uur gepland. Bij andere Navo-luchtstrijdkrachten van vergelijkbare omvang doet zich een soortgelijke situatie
voor.
Met vlucht- en missienabootsers kan de vlieger zich vooral bekwamen in
operationele en noodprocedures die in vredestijd niet kunnen worden
beoefend of die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Daarnaast
vereist de toenemende complexiteit van moderne wapensystemen een
intensiever trainingsprogramma. Met behulp van moderne vlucht- en
missienabootsers kan in deze toegenomen trainingsbehoefte voor een
belangrijk deel worden voorzien, waardoor een toename van vlieguren kan
worden voorkomen.
In het midden van de jaren zeventig is een tekort ontstaan ten opzichte
van een door de Navo gehanteerde interimnorm voor de vlieger/vliegtuigratio. Inmiddels wordt wel aan die norm voldaan. Doch voor de eerstkomende jaren moet worden afgezien van een verhoging tot de normale
Navo-norm. Het niet geheel voldoen aan deze norm heeft geen invloed op
de parate inzetbaarheid. Het vormt wel een beperking als gedurende
langere tijd een zware oorlogsinspanning zou moeten worden geleverd. De
situatie in de overige landen is in het algemeen vergelijkbaar en in een
enkel geval iets beter. Op langere termijn voorzien de meeste landen een
verhoging.
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87
Welke netto-besparingen worden verkregen door de beperking van de
capaciteit van de vliegbasis Eindhoven?
Welk militair medegebruik van het vliegveld Eindhoven is dan nog
mogelijk?
Hoeveel arbeidsplaatsen gaan hierdoor verloren? Welke netto-besparingen zijn mogelijk bij het opheffen van het militair gebruik in vredestijd van
deze vliegbasis? Hoeveel arbeidsplaatsen gaan dan verloren?
88
In hoeverre wordt door de capaciteitsbeperking
oorlogsbestemming negatief beïnvloed?

van Eindhoven ook de

In de memorie van toelichting is aangekondigd dat een vermindering
met circa 300 functies werd verwacht. Deze verwachting was gebaseerd op
een globale schatting. Bij verdere studie is echter gebleken dat deze
vermindering op korte termijn niet geheel haalbaar is. De redenen zijn een
enigszins andere organisatie en het feit dat de oorspronkelijk voorgenomen
verplaatsing van een deel van de logistieke dienst van de vliegbasis
Eindhoven naar de vliegbasis Gilze-Rijen niet op korte termijn kan worden
verwezenlijkt. Dit aspect zal weer in beschouwing worden genomen in het
kader van de invoering van de F-16, waarbij toch belangrijke infrastructurele
aanpassingen zullen moeten worden uitgevoerd. Naar het zich laat
aanzien zal de vermindering aan functies voor beide vliegbases in totaal nu
circa 250 bedragen. De netto-besparing zal naar verwachting na volledige
verwezenlijking van de maatregel f 10 min. per jaar bedragen.
De voorziene samenvoeging heeft voor wat betreft de taak in vredes- en
oorlogstijd alleen een beperking voor vliegtuigen die niet op de betrokken
basis zijn gestationeerd, omdat de overblijvende faciliteiten in omvang
beperkt en niet voor alle typen te gebruiken zijn.
Het opheffen van het militair gebruik in vredestijd van de vliegbasis
Eindhoven zou inhouden dat het nu op deze vliegbasis geplaatste squadron
op een andere vliegbasis zou moeten worden gestationeerd en de vliegbasis
Eindhoven een oorlogsbestemming zou houden. Afgezien van de zoneringsproblematiek, verbonden aan het verplaatsen van een squadron naar een
andere vliegbasis, zou dit in de eerste jaren geen besparingen opleveren
doch geld kosten omdat aanzienlijke infrastructuurvoorzieningen nodig
zouden zijn. Bovendien zou een en ander gevolgen hebben voor het civiel
medegebruik van de vliegbasis Eindhoven. Op langere termijn zouden de
netto-besparingen relatief gering zijn ten opzichte van de nu reeds bereikte
besparingen. Het extra aantal te besparen arbeidsplaatsen zou ongeveer
150 bedragen.
89
In welke mate zal de oorlogsvoorraad
sproken?

vliegtuigbrandstof

worden aange-

Het aanspreken van de oorlogsvoorraad vliegtuigbrandstof zou moeten
gebeuren als in de loop van 1983 blijkt dat planning en realisatie van de
vlieguren gelijke tred houden. Hierbij zal slechts sprake zijn van op
beperkte schaal interen op de voorraad, in de laatste maanden van 1983.
De voorraad zal vervolgens begin 1984 zo nodig weer op peil worden
gebracht.
90
Welke gevolgen heeft het opheffen van één Nike-squadron voor de luchtverdediging in West-Duitsland? Heeft hierover overleg met de bondgenoten
plaatsgevonden?
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91
Kan de Minister meedelen wanneer de vervanging van het Nike-luchtverdedigingssysteem door de Patriot, voorzichtig en realistisch geschat, op zijn
vroegst operationeel zal zijn?

92
Hoe is de reactie van de bondgenoten ten aanzien van de
van de Nike-squadrons?

uitdienststelling

Hoewel het Nike-wapensysteem is verouderd betekent het opheffen van
één Nike-squadron toch een tijdelijke verzwakking van de luchtverdediging
op middelbare en grote hoogte, waardoor aan de afschrikkende werking
afbreuk wordt gedaan.
De bondgenoten zijn formeel geconsulteerd over het Nederlands voornemen geleidelijk twee Nike-squadrons uit te faseren, waarvan het eerste in
1983. Daarbij is er de nadruk op gelegd, dat het voortijdig opheffen van
Nike-squadrons de financiële ruimte schept in 1986 de invoering van de
Patriot mogelijk te maken. De bondgenoten hebben met grote terughoudendheid kennis genomen van de vermindering van de slagkracht, maar
ook begrip getoond. Daarbij is sterk beklemtoond dat de invoering van de
patriot een absolute voorwaarde is voor het aanvaarden van de voorgestelde
tijdelijke vermindering van de Nederlandse bijdrage aan de geïntegreerde
luchtverdediging met geleide wapens. Overigens zal een situatierapport
over de Nike-vervanging op korte termijn worden aangeboden.

93
Welke afspraken zijn van toepassing tussen KLu en KLM en KM over het
«vliegerplan»? Wat is de oorzaak van onvoldoende vliegend personeel en
het tekort aan reservedelen?
In maart 1980 is de Regeling omscholing van militair tot verkeersvlieger
in werking getreden. Daarin zijn bindende afspraken gemaakt voor de wijze
waarop reserve-officieren-vlieger worden omgeschoold tot verkeersvlieger
bij de KLM en aan welke voorwaarden zij met betrekking tot leeftijd, tijdstip
van aanmelding en opleiding moeten voldoen. Oorzaken van het tekort aan
vliegend personeel zijn de tot voor kort bestaande geringe belangstelling
voor het vliegen met helicopters, het grote verloop en het hoge afkeuringspercentage.
Voor het tekort aan reservedelen, zie antwoord 113.
94
Op welke wijze streeft Nederland naar vesterking van de IEPG op politiek
niveau?
Nederland legt er tijdens lEPG-bijeenkomsten op het niveau van staatssecretarissen, op ministerieel niveau in de Eurogroep en in bilaterale contacten
met bewindslieden van betrokken landen de nadruk op, dat om de IEPGdoeleinden te bereiken een directe politieke betrokkenheid vereist is. De
Regering neemt zich voor dit in 1983, wanneer Nederland het voorzitterschap
zal bekleden, met kracht uitte dragen en waar mogelijk concrete projecten
in te brengen dan wel voort te zetten.

95
Heeft de Regering bijzondere projecten voor ogen in lEPG-verband om
extra aandacht te geven?
In lEPG-verband zijn in eerste instantie activiteiten gericht op het vaststellen van potentiële lEPG-projecten. Vervolgens wordt bezien of deze
projecten zich lenen voor werkelijke samenwerking.
Op dit moment krijgen de volgende lEPG-projecten extra aandacht:
- tripartite mijnenjager;
- mechanisch te leggen anti-tankmijn;
- M483A1 munitie ten behoeve van 155 mm houwitzer;
- Stinger (zowel basic als post) draagbare luchtverdedigingssystemen.
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96
Welke maatregelen kunnen binnen Navo-verband worden getroffen om
tegenwicht te geven aan protectionistische tendensen van nationale
regeringen met betrekking tot materieelproduktie?
De mogelijkheden in Navo-verband tegenwicht te geven aan optredende
protectionistische tendensen zijn gering. In een teruglopende economie
staat de defensiefinanciering onder zware druk. Er moet bij de uitrusting
dan ook intensiever internationaal worden samengewerkt om aan de
operationele eisen te kunnen voldoen. Om wille van de werkgelegenheid
bestaat echter de neiging zoveel mogelijk orders in het eigen land te
plaatsen. Een oplossing zou zijn een samenwerking, waarbij beide aspecten
de nodige aandacht krijgen, zoals dat bij het F-16-project en bij de Tripartite
mijnenjager het geval is. Daartoe is op alle terreinen een grote mate van
overeenstemming nodig, maar uitzicht daarop is zeer gering.
97
Wat is de status van het tussen de Verenigde Staten en Nederland
afgesloten «Memorandum of understanding» in relatie tot de beperkende
maatregelen op basis van de «Buy American Act»?
Welke concrete initiatieven zijn de afgelopen jaren op basis van dit
Memorandum genomen?
98
Waaruit blijkt dat de Amerikaanse regering «niet gelukkig» is met de
effecten van de «Buy American Act»?
Het in 1978 gesloten MOU is als «executive agreement» overgelegd aan
het Amerikaanse Congres en bevat onder meer de bepaling dat «the two
Governments will, consistent with their relevant laws en regulations, give
the fullest consideration ...».
Het Amerikaanse Congres kan dan ook de verwezenlijking van het MOU
beïnvloeden door middel van wet- en regelgeving. Nochtans kan worden
vastgesteld dat de regering van de Verenigde Staten alles in het werk stelt
de doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken. In het bondgenootschappelijk overleg heeft zij herhaaldelijk gewag gemaakt van acties
tegen de protectionistische opstelling van het congres.
In de afgelopen jaren heeft Nederland zich samen met de Amerikaanse
regering beijverd de Nederlandse industrie een betere toegang te geven tot
de Amerikaanse markt. Daartoe zijn van Amerikaanse zijde seminars
gehouden voor de Nederlandse industrie in samenwerking met het
Ministerie van Economische Zaken. Aan Nederlandse kant is, ter bevordering
van een betere toegang voor de Nederlandse industrie tot de Amerikaanse
markt, een defensiematerieel attaché verbonden aan zijn ambassade in
Washington als liaison met de Amerikaanse overheid en de industrie.
Er is een aantal uitvoeringsovereenkomsten gesloten (zie bij voorbeeld
Tractatenblad nr. 72). Eenmaal per jaar nemen het Pentagon en het
Nederlandse Ministerie van Defensie bilateraal en rechtstreeks de stand
van zaken op.

99
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de opzet van de gezamenlijke
produktie van de Europese landen van de «Stinger-post»?
Naar verwachting zal begin 1983 in de Verenigde Staten de beslissing
worden genomen de Stinger-post in produktie te nemen. Het Memorandum
of Understanding (MOU) tussen de Verenigde Staten en de Bondsrepubliek,
dat in principe een Europese produktie mogelijk moet maken, is in de
laatste fase van de behandeling en zal op korte termijn worden ondertekend.
Het MOU tussen de Bondsrepbuliek en de overige deelnemende Europese
landen bevindt zich ook in dit stadium en zal naar verwachting in het
voorjaar van 1983 kunnen worden ondertekend.
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Onmiddellijk nadat het Europese MOU is ondertekend, wordt de offerteaanvraag in concurrentie toegezonden aan twee Duitse hoofdaannemers,
die dan de industrieën van de overige deelnemende landen zullen benaderen.
Zowel in het concept-Europese MOU als in de offerte-aanvraag is de
nadruk gelegd op zoveel mogelijk produktie in Europa. In beide documenten
is vastgelegd dat de industrieën van de deelnemende landen moeten
worden ingeschakeld naar rato waarin het land aan het gezamenlijke
programma zal deelnemen. De produktieverdeling mag daarbij niet alleen
zijn gebaseerd op hoeveelheid maar ook op technologie.
100
Wanneer kan de toegezegde notitie omtrent de werking en de uitwerking
van de z.g. Two Way Street worden verwacht?
De toegezegde notite zal u begin volgend jaar bereiken.
101
Welke in uitvoering zijnde materieelplannen van de krijgsmacht hebben
in de afgelopen jaren vertraging opgelopen en wat is de precieze omvang
van die vertraging? Zo ook wat betreft de bestaande maar nog niet in
uitvoering gekomen materieelplannen. Welke oorspronkelijk geplande
materieelplannen moesten geheel vervallen?
Sinds de presentatie van de lange-termijnplannen 1981-1990 in de
memorie van toelichting 1981 is een aantal projecten vertraagd. De
precieze omvang en de duur van de vertragingen kan pas in het kader van
het nieuwe tienjarenplan worden aangegeven. Voorbeelden van vertragingen zijn bij de Koninklijke marine: onderzeeboten 2e serie, vervanging
Wolf-klasse, modernisering Zwaardvis-klasse, legeringsgebouw marinierskazerne Doorn en het legeringsgebouw marinekazerne Amsterdam.
Bij de Koninklijke landmacht zijn vertraagd: anti-tankhelicopters, vervanging artilleriecomputer (FADAC), warmtebeeldapparatuur Leopard I-tank/
YPR-765, plaats- en richtingbepalende apparatuur, platte spoorwagons en
verscheidene infrastructuur-projecten.
Bij de Koninklijke luchtmacht betreft dit het terugbrengen van de aflevering
van de derde vervolgbestelling van de F-16, oorlogsvoorraden brandstofhulptanks, lasergeleidingsapparatuur, lucht-lucht-geleidewapens, 4e
vluchtsimulator F-16, tactische trainingsfaciliteiten, «Command and
Controlesystemen en vervanging handvuurwapenen.
Aangezien tot op heden werd uitgegaan van een ononderbroken 3%
groei van het defensiebudget is ernaar gestreefd geen materieelplannen
definitief te laten vervallen. De nu bekende gegevens, zoals vermeld in de
memorie van toelichting-'83, nopen waarschijnlijk tot een herziening. In de
komende defensienota zal daarover nadere informatie worden gegeven.
102
Kan de minister een overzicht geven van de materieelaanschaffingen in
1983 waarover een situatierapport zal worden uitgebracht, en de financiële
consequenties daarvan in 1983 en volgende jaren?
Het voornemen bestaat in 1983 situatierapporten in te dienen over de
volgende onderwerpen:
KL: - Vervanger FM 3600 radio's;
- 25 mm munitie voor YPR 765.
Voor deze projecten zijn de kosten in de periode 1983-1987 geraamd op
f152 min.
KLu:- vierde vervolgbestelling F-16-vliegtuigen;
- vervanging Nike-wapensysteem;
- lucht-lucht-geleidewapens.
Voor deze projecten worden de kosten in de periode 1983-1987 geraamd
op f937 min.
KM: Geen.
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103
In de toelichting wordt telkens gewezen op de economische gevolgen
van uitstel van investeringen. Hoe is te deze het overleg geregeld met het
Ministerie van Economische Zaken van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
ten einde te komen tot een voor beide partijen optimale oplossing (enerzijds
het voorzien in de nodige systemen voor de krijgsmacht, anderzijds van
werkgelegenheid) ?
Het nemen van beslissingen over het uitstellen van investeringen is
primair de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie. Indien dit
grote consequenties heeft voor de werkgelegenheid zal overleg worden
gevoerd met de betrokken ministeries.
104
Welke effecten heeft het uitschuiven van de bestelling van de M-fregatten
op de werkgelegenheid bij RSVen dus het verlies van know-how?
In overleg tussen de Ministeries van Economische Zaken en van Defensie
wordt op dit moment onderzocht welke invloed het uitstellen van de
bestelling van de M-fregatten en onderzeeboten (2e serie) heeft op de
werkgelegenheid en de know-how bij RSV.
105
Zijn de persberichten juist dat 1500 man werkgelegenheid vrij aanzienlijk
lager zal uitpakken met betrekking tot POMMS?
Neen. De Regering gaat ervan uit dat er voor ongeveer 1500 man
werkgelegenheid zal zijn.
106
Toelichtende staat van uitgaven. Op welke feitelijke maatregelen wordt
op blz. 53 (artikelsgewijze toelichting) gedoeld bij de behandeling van
artikel 53? Hoe valt te verklaren dat het onderhoud van inventarisgoederen
en klein materieel bij de KM f48 min. (art. 45) en bij de KL slechts f20 min.
kost (art. 65) en bij de KLu zelf slechts f5 min. (art. 85)?
Welke besparingen zijn in deze begroting voorzien op infrastructuur en
welke projecten betreft dit?
De in de toelichting bij artikel 53 (Cantinedienst) bedoelde maatregelen
bestaan uit een opdracht aan de onderdelen en inrichtingen geen aankopen
te doen buiten de Cadi om en het belasten van een projectgroep met een
onderzoek naar de structuur van die dienst met het doel daarin zo nodig
verbetering te brengen.
De door de krijgsmachtdelen geraamde bedragen voor onderhoud van
inventarisgoederen en klein materieel zijn niet zonder meer onderling
vergelijkbaar als gevolg van de eigen aard van elk krijgsmachtdeel. Nagegaan
zal worden hoe tot een grotere mate van vergelijkbaarheid kan worden
gekomen.
De druk op de schaarse middelen maakt een zorgvuldige prioriteitenafweging noodzakelijk. Die afweging had mede tot gevolg dat de jaarlijkse
infrastructuurprogramma's beperkt moesten blijven.
107
In hoeverre zijn maatregelen genomen om de exploitatiekosten
te maken in de begroting?

zichtbaar

De materieelexploitatiekosten zijn in de begroting opgenomen onder de
artikelen, 5, 9, 23, 36, 45, 47, 48, 56, 65, 67, 69, 76, 85, 87, 88, 93, 97, 98, 103.
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108
Waarom is er geen eenheid van beleid ten aanzien van de aanschaf van
vliegtuigen voor wat betreft «attrition rate» bij de KLu en KM?
Het ongevallenpercentage van andere dan jachtvliegtuigen is zo laag dat
het op grond daarvan destijds niet nodig werd geoordeeld voor deze
vliegtuigtypen bij de aanschaffing met vredesverliezen rekening te houden.
109
Kan in de (tijdelijke) brandstofnood van de krijgsmacht voorzien worden
door te «lenen» uit de strategische reserve?
Bij de krijgsmacht is niet zozeer sprake van brandstofnood, maar van
financiële nood. Bij het zoeken naar oplossingen voor financiële problemen
wordt onder meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden tijdelijk een
beroep te doen op de reservevoorraden. Aanvulling van deze voorraden
kan momenteel in voorkomend geval snel geschieden. Deze reservevoorraden behoren niet tot de zogenaamde strategische reserve. Dit zijn voorraden
in de zin van de Wet op de voorraadvorming aardolieprodukten, die zijn
bedoeld om de behoefte van de gehele samenleving te dekken in tijden van
crisis en verhoogde spanning. Deze reserve is in beheer bij het Ministerie
van Economische Zaken en bestaat voornamelijk uit voorraden die in
vredestijd niet kunnen worden aangesproken.
110
Wat is de actuele stand van zaken ten opzichte van het munitiesituatierapport en in hoeverre voldoet Nederland aan de Navo-normen?
Bij het sluitend maken van de begroting 1983 moest opnieuw worden
gekort op fondsen voor de aanschaf van munitie.
In de plannen die ten grondslag zullen liggen aan de defensienota
worden maatregelen voorzien om de munitievoorraden zo spoedig mogelijk
op aanvaardbare niveaus te brengen.
111
Kan het percentage van de tekorten aan munitie voor de verschillende
doeleinden worden aangegeven?
Het is niet mogelijk dergelijke gedetailleerde gegevens in een openbaar
stuk over te leggen.
112
Welke wapensystemen zijn als gevolg van het (ten dele) ontbreken van
munitie of reservedelen niet of beperkt inzetbaar?
Er zijn geen wapensystemen door het ontbreken van munitie of reservedelen niet inzetbaar. Tijdelijk kan een beperkte inzetbaarheid ontstaan door
tekorten aan reservedelen als gevolg van ontoereikende ervaringsgegevens,
plotseling optredende technische storingen die een verhoogd verbruik van
reservedelen veroorzaken en managementproblemen bij de beheersing
van de bevoorradingssystemen. Een onderzoek dienaangaande is inmiddels
op gang gebracht. Daar komt bij dat de huidige financiële mogelijkheden te
beperkt zijn om groter dan verwacht verbruik ogenblikkelijk te kunnen
opvangen.
113
Is in geldbedragen te specificeren wat de achterstand in aanschaf van
reservedelen is? Kan aangegeven worden hoeveel kapitaal vastligt (of zou
moeten liggen) in reservedelen en wat de omzetsnelheid is van dat kapitaal?
Onder leiding van de directeur-generaal materieel is een onderzoek
begonnen om onder meer de achterstand in aanschaf van reservedelen te
kwantificeren.
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Het assortiment reservedelen, dat binnen de krijgsmacht wordt gevoerd,
benadert het miljoen. Het hierbij betrokken kapitaal staat vermeld in de
Staatsbalans. De omzetsnelheid daarvan wordt niet geregistreerd.
114
Is het onderzoek met betrekking tot de reservedelensituatie
aangevangen?

reeds

Zie antwoord op vraag 113.
115
Geldt de in het regeerakkoord vervatte afspraak over de meerkosten ook
voor reeds gedane bestellingen?
Betekent deze afspraak dat meer dan voorheen bestellingen bij de
Nederlandse industrie gedaan kunnen worden of is zij bedoeld om bij
Defensie tot besparingen te komen?
In het regeerakkoord is vastgesteld dat er een regeling moet komen
omtrent de verdeling van eventuele meerkosten als gevolg van het inschakelen van de Nederlandse industrie. Inmiddels zijn activiteiten in gang
gezet om in overleg met de meest betrokken departementen tot een nadere
definiëring van de regeling te komen.
In principe zal de regeling van toepassing zijn op alle projecten die onder
verantwoordelijkheid van dit kabinet worden goedgekeurd. De regeling zal
niet gelden voor reeds gedane bestellingen waaraan dergelijke meerkosten
waren verbonden. Op de over die gevallen genomen ad hoe-beslissingen
zal niet worden teruggekomen.
In de regeringsverklaring is meegedeeld dat de Regering scherper dan
voorheen zal letten op de mogelijkheden de Nederlandse industrie in te
schakelen voor defensie-opdrachten. Het treffen van de bedoelde regeling
moet hiervan echter los worden gezien. Voor Defensie gaat het bij dit
laatste primair om het verkrijgen van duidelijkheid over de door Defensie te
leveren bijdragen in dergelijke meerkosten.
116
Kunnen de meerkosten vanaf 1976 ad f900 min. per jaar worden gespecificeerd, evenals de compensatie?
In tegenstelling tot het gestelde in de memorie van toelichting 1983 zijn
vanaf 1976, in verband met coproduktie dan wel produktie in licentie in
Nederland, projecten aangegaan die voor f728 min. aan meerkosten met
zich brengen. Daarvan is, dan wel wordt, f368 min. gecompenseerd.
De nu gepresenteerde cijfers komen uit het interdepartementale overleg
ten behoeve van de heroverweging collectieve uitgaven (2e ronde).
Abusievelijk zijn in de memorie van toelichting nog de «oude» bedragen
gehanteerd.
De meerkosten zijn in totale projectkosten verwerkt en daarna opgenomen
in de betalingsschema's. Daardoor is niet op jaarbasis na te gaan welk deel
van de meerkosten op welk jaar drukt. Voor het volledige beeld van de
verkregen compensatie wordt verwezen naar de hierover op 11 oktober
1982 verstrekte informatie door de Minister van Economische Zaken.
117
Welke materieelprojecten kunnen worden vertraagd zonder dat sprake is
van relevante effecten voor de Nederlandse werkgelegenheid?
Geen.
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118
Wat zijn, gegeven het aanschaffingsbeleid van Defensie de mogelijkheden
de Nederlandse industrie tijdiger en meer uitvoerig te informeren ten einde
optimaal profijt te kunnen trekken van de spin-off van militaire produktie?
Welke instrumenten staan de minister daarvoor ter beschikking? Op welke
wijze worden de belangen van kleine en middelgrote
ondernemingen
daarbij betrokken?
De Nederlandse industrie wordt langs verschillende wegen geïnformeerd.
De meest vroegtijdige en uitgebreide informatie verstrekt Defensie over de
materieelprojecten waaraan ontwikkelingsopdrachten zijn verbonden. Deze
informatie loopt via de Commissie ontwikkeling defensiematerieel (Codema).
Maar ook buiten Codema-verband worden ontwikkelingsopdrachten bij de
industrie geplaatst. In die gevallen verstrekken de krijgsmachtdelen de
nodige informatie. Daarnaast wordt informatie overgedragen via de
Adviesraad militaire produktie (AMP), waarin ook de kleine en middelgrote
ondernemingen zijn vertegenwoordigd. Ten einde deze informatie-overdracht te bevorderen ligt het in het voornemen van de industriële leden
van de AMP op korte termijn een industrieel bureau defensie-aanschaffingen
op te richten. Ook wordt in de memorie van toelichting bij het begrotingshoofdstuk van Defensie conform de nota «Overheidsaanschaffingsbeleid
en Innovatie» een overzicht opgenomen van de voor dat begrotingsjaar
voorgenomen grotere aanschaffingen.
Eveneens op grond van deze nota is met het Ministerie van Economische
Zaken een regeling getroffen en een protocol vastgelegd betreffende
vooroverleg met Economische Zaken inzake voor het Nederlandse bedrijfsleven belangrijke overheidsopdrachten. Hiermee wordt beoogd een betere
coördinatie te krijgen tussen overheidsopdrachten enerzijds en de Nederlandse industrie anderzijds.
119
Welke indicaties zijn uit het onderzoek naarde
reserve-onderdelensituatie
reeds af te leiden? Wanneer is het onderzoek afgerond naar de reserveonderdelensituatie? Kunnen de resultaten aan de Kamer worden overgelegd?
Verwezen wordt naar het antwoord op de vragen 113 en 121.
Het onderzoek naar de situatie van reservedelen geeft op basis van de tot
op heden bereikte resultaten aan dat de ontstane tekorten niet alleen het
gevolg zijn van budgettaire problemen. Voor een niet onbelangrijk deel
ontstaan problemen bij de invoering van nieuwe systemen of door het
langer dan voorzien operationeel moeten houden van verouderd materiaal.
Over de resultaten van dit onderzoek zal de Kamer worden geïnformeerd.
120
Kunnen vanaf de oprichting van het Centrale voorraadbeheersysteem de
achtereenvolgende verbeteringen daaraan worden aangegeven? Welke
kosten zijn daaraan verbonden?
Het geautomatiseerde Centrale voorraadbeheersingssysteem KL (CVBKL)
speelt een belangrijke rol bij de bevoorrading in de Koninklijke landmacht.
Om diverse redenen werd, nadat het systeem op 1 januari operationeel
was geworden, in de loop van de tijd de behoefte aan een ander systeem
onderkend. Per medio 1978 werd, onder auspiciën van een projectgroep,
een daartoe gericht vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek resulteerde in een eindrapport waarin werd aanbevolen te komen tot een
renovatie van het bestaande CVBKL. Op basis hiervan is eind 1979 door het
Comité bestuurlijke informatie systemen een met de verdere uitwerking en
realisatie belaste projectgroep «Renovatie CVBKL 1975» ingesteld. De
renovatie richt zich vooral op:
- een technische verbetering van de programmatuur;
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- een betere benutting van de op dit moment gehanteerde technische
mogelijkheden;
- een grotere betrouwbaarheid van het systeem;
- het treffen van voorzieningen welke koppelingen aan andere systemen
vergemakkelijken;
- een verbetering van de flexibiliteit.
Daarnaast worden bevoorradings-technische maatregelen genomen die
meer inzicht moeten geven in een tijdige herkenning van problemen in de
bevoorrading van de Koninklijke landmacht.
Het beheerssysteemelement zou per medio 1983 gereed moeten zijn en
het integrale systeem medio 1984.
Het gerenoveerde systeem zal wezenlijk bijdragen aan een betere
bevoorrading en derhalve aan een hogere inzetbaarheid van het materieel
van de Koninklijke landmacht. De projectkosten van 1982 tot en met 1984
zijn begroot op circa f 1,3 tot f 1,7 min. per jaar; na 1984 op f 1,3 min. per
jaar. Deze investerings- en exploitatiekosten bestaan vrijwel geheel uit
personele kosten.
121
Aan welke betere beheersingstechnieken op het punt van management
en de organisatie van de materieelexploitatie, met name op het gebied van
reservedelen, denkt de Minister?
Bedoelde beheersingstechnieken zijn momenteel nog in het beginstadium
van ontwikkeling. Van belang is dat deze technieken gaan berusten op
systeem- en procesgericht denken en handelen. In eerste instantie zal een
systeem van materieelexploitatieplanning worden ontwikkeld. In dit kader
zullen ook informatiesystemen worden ontwikkeld op basis waarvan
analyses kunnen worden gemaakt van aspecten van de materieelexploitatie,
zoals de inzetbaarheid, de bedrijfszekerheid, de oorzaken van storingen, de
levensduur en de voorraden reservedelen.
Zie ook het antwoord op vraag 122.
122
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de te ontwikkelen informatiesystemen voor een doelmatig logistiek beheer? Op welke onderdelen is
er momenteel sprake van ondoelmatig beheer?
Het betreft hier de per krijgsmachtdeel in ontwikkeling zijnde materieellogistieke informatiesystemen. Deze systemen bestaan uit meerdere,
onderling gerelateerde deelsystemen, die in de loop van de komende jaren
achtereenvolgens zullen worden ingevoerd. Het voornemen is de informatie
die door deze systemen wordt opgeleverd ook te gebruiken voor de
ondersteuning van de beleidsvorming in het materieel-logistieke proces.
Aangezien het hier gaat om een zeer ingewikkelde materie, zal de verwezenlijking van dit voornemen stapsgewijs geschieden en meerdere jaren in
beslag nemen.
Er is op dit moment geen sprake van ondoelmatigheid. Wel bestaat de
overtuiging dat op een aantal gebieden door verdere rationalisatie de
doelmatigheid kan worden verbeterd.
123
Kan informatie worden verschaft over de ontwikkeling van informatiesystemen in dit verband?
Zie antwoord op vraag 122.
124
In hoeverre is er samenwerking mogelijk tussen de drie krijgsmachtdelen
op het gebied van materieel-informatiesystemen? In hoeverre wordt deze
ontwikkeling uitbesteed? Wanneer zijn de resultaten te verwachten van de
geplande ontwikkelingen?
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De systeemontwikkelingen binnen het functiegebied materieel vinden
hun oorsprong in reeds meerdere jaren geleden per krijgsmachtdeel
genomen beslissingen en zijn geënt op de krijgsmachtdeelconcepties ten
aanzien van de materieel-logistiek. De verschillen in de materieel-logistieke
concepties van de krijgsmachtdelen leggen daarbij beperkingen op aan de
mogelijkheden tot samenwerking. Dit neemt echter niet weg, dat beschikbare
kennis en ervaring worden uitgewisseld. Tevens wordt in onderling overleg
gezocht naar mogelijkheden tot verder gaande samenwerkingsvormen.
Het overleg hierover wordt gevoerd zonder inschakeling van externe
deskundigheid. Uitsluitend voor de systeembouw wordt in sommige
gevallen gebruik gemaakt van externe automatiseringsdeskundigheid.
Verder gaande samenwerking is ook afhankelijk van de tijdstippen
waarop (delen van) geautomatiseerde informatiesystemen toe zijn aan
renovatie of nieuwbouw. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn
voor een meer samenhangend beleid op dit gebied.
125
Aan welke maatregelen wordt gedacht om een daling van de
bij de defensiebedrijven te voorkomen?

produktiviteit

Getracht zal worden de daling van de produktiviteit bij de defensiebedrijven
te voorkomene door het ontwikkelen en invoeren van een aangepast
managementsysteem, alsmede door het scholen en trainen van het
midden- en lagere kader.
126
Zal bij de toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet
bij Defensie
maximaal gebruik gemaakt worden van regelingen en instituties die in de
overige Rijksdienst van toepassing zijn?
Hoe de Arbo-wet bij Defensie precies zal worden uitgevoerd, kan thans
nog niet worden aangegeven. Het ambtelijk advies daarover nadert zijn
voltooiing, maar is nog niet afgerond. De in de memorie van toelichting
uitgesproken verwachting dat daarover nog in 1982 beslissingen kunnen
worden genomen, is te optimistisch gebleken.
In algemene zin kan echter worden meegedeeld dat het de bedoeling is
de Arbo-wet bij Defensie waar dit maar enigszins kan uit te voeren op
dezelfde wijze als elders in de Rijksdienst zal geschieden. Slechts daar waar
de specifieke defensiesituatie daartoe geen aanleiding geeft, zal de uitvoering
van de Arbo-wet bij Defensie worden aangepast.
127
Welke maatregelen in het kader van de Arbo-wet zullen worden getroffen?
Zie het antwoord op vraag 126.
128
Wat zijn de mogelijkheden om de ontwikkeling van de Goalkeeper te
versnellen?
Welke mogelijkheden biedt dit systeem voor standaardisatie in Navo-verband?
De ontwikkeling van Goalkeeper is voor wat betreft het wapen- en
opstellingsgedeelte en het radar- en vuurleidingsgedeelte zo goed als
voltooid. Gedurende het nu lopende proces van systeemintegratie en
eindkeuring moet blijken of verdere ontwikkeling noodzakelijk is. Op grond
van gehouden metingen en proefnemingen worden geen tegenslagen
verwacht, zodat de in 1984 geplande operationele evaluatie zal kunnen
plaatsvinden en verdere levering van systemen in de jaren 1985 en volgende
kan geschieden. Een verdere versnelling in de ontwikkeling is niet mogelijk.
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Door middel van presentaties en dergelijke wordt getracht de belangstelling
van Navo-partners te wekken voor samenwerking en standaardisatie op dit
systeem. Mede naar aanleiding van de Falkland-crisis is de belangstelling
voor dit soort systemen groot en vele industrieën trachten zich een positie
op de markt te verwerven. Het meest doelmatige systeem, zowel uit
operationeel als uit financieel oogpunt, zal het meest concurrerend zijn. De
verwachting is dat de Goalkeeper hoge ogen zal gooien.
Overigens zijn veel delen van het systeem al gestandaardiseerd. Het
wapen en de munitie-aanvoerinrichting komen grotendeels overeen met de
GAU-8/A, die bij de USAF in grote aantallen (650 systemen) in gebruik is
als hoofdbewapening van het A-10-vliegtuig.
De radar-vuurleiding is een voortzetting van de «Signaal-familie» van
radar-vuurleidingssystemen.
Een groot aantal componenten is identiek aan de bestaande Signaal-systemen, in gebruik bij de Koninklijke landmacht, bij de Koninklijke luchtmacht
en bij krijgsmachtonderdelen van een aantal Navo-bondgenoten.
129
Welke mogelijkheden biedt dit systeem voor daadwerkelijke
van de z.g. «two-way-street»?

realisering

In principe zou dit systeem uitstekend kunnen passen bij de daadwerkelijke
realisering van de zogenaamde «two-way-street». Er wordt dan ook
getracht dit als zodanig in te brengen. Een probleem daarbij is dat de
Amerikaanse marine een eigen ontwikkeling op dit gebied heeft, het
zogenaamde Phalanx-systeem.
130
Is er geen op de markt aanwezige munitie van het Amerikaanse
kanon ten behoeve van Goalkeeper?

snelvuur-

Er is op de markt geen geschikte munitie aanwezig voor het Amerikaanse
snelvuurkanon van het Goalkeepersysteem.
131
Welke mogelijkheden bestaan er de samenwerking in verband met de
Alkmaar-klasse uit te breiden tot andere landen?
De mogelijkheden de samenwerking in verband met de Alkmaar-klasse
uit te breiden tot andere landen is in onderzoek bij een Frans-BelgischNederlandse commissie, «Ie Sous-Comité des Relations Extérieurs».
Momenteel onderzoekt deze commissie de mogelijkheid tot samenwerking
met het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
132
Waarop baseert zich de verwachting dat er bij de laatste drie Orions
sprake zou zijn van meerkosten en hoe komt het dat deze kosten zich nu
gunstiger laten aanzien?
Per LOA (Letter of Order and Acceptance) werden op 20 november 1978
13 P-3C Orion patrouillevliegtuigen aangekocht in de Verenigde Staten. De
prijs ad circa $ 23,2 miljoen per stuk was gebaseerd op de verwachting, dat
de Nederlandse toestellen in de normale produktielijn met de toestellen
bestemd voor de Amerikaanse marine zouden vallen, waardoor in ieder
geval de «Economie Procurement Quantity» (EPQ), (9 toestellen of meer
per fiscal year) zou worden gehaald.
In december 1981 deelde de Amerikaanse onderminister van Defensie,
Carlucci, aan Staatssecretaris Stemerdink mede, dat in verband met
bezuinigingen het aantal te verwerven P-3C-vliegtuigen voor de Amerikaanse
marine tot 3 stuks in Fiscal Year-1983 en 3 stuks in Fiscal Year-1984 zou
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worden teruggebracht, waardoor het totale aantal toestellen onder de
EPQ-grens zou gaan vallen. De daaraan verbonden prijsverhoging zou $ 5
miljoen per vliegtuig bedragen.
Vervolgens bleek dat ook de Australische marine Orions zal aanschaffen,
waardoor - te zamen met een toch weer verhoogde aanschaf door de
Amerikaanse marine (6 voor Fiscal Year-1983 en 5 voor Fiscal Year-1984)
het aantal toestellen weer boven de EPQ-grens zou komen, te weten:
FY 83
US
NL
AUS
Totaal

FY 84

6
3
4

5
6

13

11

FY 85
5

5

Een en ander werd de Koninklijke marine officieel medegedeeld per brief
van 3 juni 1982 van het Office of Defense Cooperation van de Amerikaanse
ambassade in Den Haag, waarin werd bevestigd dat de oorspronkelijke
(geïndexeerde) prijs zou worden gehandhaafd. Hierop is op 16 juni 1982
gereageerd met een bevestiging van de order voor de laatste 3 P-3C
Orions.
133
Kan de bouw van twee sleepboten van Den Helder niet worden vervangen
door tweedehands aankoop van rederijen?
In 1981 is onderzocht of voor de Koninklijke marine bruikbare sleepboten
op de tweedehands markt beschikbaar waren. Dit bleek niet het geval.
134
Wanneer is besloten over te gaan tot de bouw van een
en twee sleepboten voor de haven van Den Helder?

torpedowerkschip

Tot de bouw van een nieuw torpedowerkschip en twee sleepboten is nog
niet besloten. De bouw is wel opgenomen in de plannen die voortvloeien
uit de operationele behoefte.
135
Kan een economische verklaring gegeven worden van de suggestie dat
door uitstel van modernisering de investeringslasten verder verlicht
worden?
De zinsnede had ten rechte moeten luiden: «Om de totale investeringslasten in 1983 verder te verlichten wordt de modernisering van de twee
onderzeeboten van de Zwaardvis-klasse enkele jaren uitgesteld.»
136
Gaat het inzake de mortieropsporingsradars om een Nederlandse
leverancier? Van welke aard zijn de problemen waarvan melding wordt
gemaakt?
Inzake de mortieropsporingsradars gaat het niet om een Nederlandse
leverancier. De problemen lagen op het gebied van het functioneren van de
radars onder extreme temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden.
Deze problemen zijn opgelost en de aflevering is gestart.
137
Hoeveel bedragen de kosten van één afzonderlijke eenheid voor EOV?
De kosten van een dergelijke eenheid zijn sterk afhankelijk van de
omvang en de aard van de middelen waarmee zij zal zijn uitgerust. In de
plannen wordt uitgegaan van een investering van ongeveer f 600 min.
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138
Welk materieel moet in de komende jaren nog worden besteld in het
kader van het YP-408-vervangingsprogramma? Wat zijn de geschatte
kosten daarvan?
In verband met het YP-408-vervangingsprogramma moet nog voor
ongeveer f400 min. aan materieel worden besteld. Het gaat hierbij in 1983
om ongeveer f 205 min. voor 25 mm munitie, initiële reservedelen, specifiek
gereedschap en instructiemiddelen, en documentatie- en uitrustingspakketten. Warmtebeeldapparatuur en diverse toebehoren en gereedschappen
vergen in 1984 nog ongeveer f 195 min.
139
Shelters
Wanneer de verwerving van de serie nog dit jaar kan volgen, welk
gunstig effect op de kostprijs zal dan optreden? (Ingevolge het in bedrijf
houden van de produktielijn bij de leverancier.)
De serie shelters voor de verbindingsdienst kan niet in 1982 worden
verworven omdat het ontwerp, dat afwijkt van dat van de standaard-shelter,
nog niet definitief is vastgesteld. Bij de shelter voor de verbindingsdienst
zijn bijzondere voorzieningen nodig onder meer voor elektro-magnetische
beveiliging en klimatologische omstandigheden. In 1983 zal het prototype
van die shelter worden beproefd. Daarna zal de serie naar verwachting in
1984 kunnen worden besteld. Bij de besluitvorming zullen uiteraard de
eventuele gevolgen van het al dan niet aansluiten op lopende produktielijnen
worden meegenomen.
140
Materieel voor de logistieke ondersteuning.
Hoeveel landrovers zijn er in 1982 geleverd? Is de levering afgerond in
die zin dat de fabrikant geen verplichtingen meer heeft? Zijn de versnellingsbakken vervangen?
In 1982 zijn 770 landrovers geleverd. De nog te leveren 155 landrovers
zullen naar verwachting in het 1e kwartaal 1983 instromen. De leverancier
heeft nog garantieverplichtingen gedurende één jaar of 10000 km.
De versnellingsbakken zijn niet vervangen. Wel zijn in november 1981
de versnellingsbakken gewijzigd. Die wijziging is in alle in 1982 geleverde
landrovers aangebracht. Overwogen wordt deze wijziging in alle landrovers
aan te brengen.
141
In hoeverre loopt het Patriot-programma parallel aan dat van andere
landen die deelnemen aan de verdediging in West-Duitsland? Loopt
Nederland daarin voorop en, zo ja, leidt dat tot meerkosten?
De landen die deelnemen aan de verdediging met Nike in de Bondsrepubliek zijn België, de Bondsrepubliek, Nederland en de Verenigde Staten.
Omtrent de Belgische vervangingsplannen bestaat dezerzijds onzekerheid.
De Bondsrepubliek overweegt vervanging in de tweede helft van de jaren
tachtig. De Verenigde Staten treffen thans voorbereidingen de Patriot vanaf
eind 1983 in Europa te stationeren. Waarschijnlijk zal Nederland daarna het
eerste Europese land zijn dat het systeem aanschaft. Dit zal naar verwachting
niet tot extra kosten leiden.
142
Gaan de gedachten nog steeds uit naar rechtstreekse aankoop van de
Patriot in de VS?
Zie het antwoord op vraag 141.
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143
Hoe verhoudt zich de verwachting dat eventuele Europese coproduktie
van de Patriot zal leiden tot niet aanvaardbare meerkosten en tot grote
vertragingen in de levering met het principe van de «two-way-street»?
Waaruit zou de compensatie, die zou moeten worden verkregen bij
rechtstreekse aankoop van de Patriot in de Verenigde Staten, kunnen
bestaan?
Welke zijn de «eisen van compensatie» waarvan wordt gesproken?
Gelet op de prille status van de onderhandelingen kan op dit moment
nog niets concreet worden opgemerkt over de mate waarin de Nederlandse
industrie bij de produktie van Patriot-componenten zal kunnen worden
betrokken. Het overleg hierover is begonnen tussen de betrokken Amerikaanse en Nederlandse industrieën, onder auspiciën van Economische
Zaken. Voorts worden initiatieven ontwikkeld om de compensatie ook
buiten het project te zoeken door de Amerikanen te bewegen ook door
middel van zogenaamde off-set-orders in Nederland, compensatie te
bieden. Vooral dit laatste is in lijn met de two-way-street-gedachte.
De voornaamste eisen te stellen aan compensatie betreffen het technologisch niveau, de financiële omvang en het effect op de werkgelegenheid in
Nederland.
144
Welke verhoging van exploitatiekosten
vervanging van de NF-5-vliegtuigen?

vloeit voort uit een verlate

Als gevolg van het beperken van de omvang van de jaarlijkse vervolgbestelling F-16 tot 12 vliegtuigen zal de vervanging van de NF-5-vliegtuigen
drie jaar langer duren dan oorspronkelijk was voorzien. De voordelen van
standaardisatie op één vliegtuigtype, zoals beperking van de opleidingen,
eenheid van meet- en testapparatuur, de uitwisselbaarheid van zowel
operationeel als logistiek personeel alsmede beperking van het noodzakelijke
assortiment reservedelen zullen pas later worden bereikt. Het langer
inzetbaar houden van de NF-5 zal met de geldende veiligheidseisen in
verband met de technische veroudering van het vliegtuig kunnen leiden tot
intensiever onderhoud. Het beleid zal erop zijn gericht door het maximaal
uitputten van de aanwezige voorraad reservedelen in de uitfaseringsperiode
de opwaartse druk op de exploitatiekosten zo veel mogelijk te beperken.
145
Kan een overzicht worden gegeven van de kostenontwikkeling per stuk
van de F-16? Hoe is het totaal-programma van de F-16 uitgevallen mede
gezien de overeengekomen co-produktie indien het in het oorspronkelijk
contract genoemde aantallen vliegtuigen zou worden overtroffen? Kunnen
hieromtrent ook gegevens worden verstrekt?
De kostenontwikkeling per F-16-vliegtuig met inbegrip van b.t.w. is als
volgt:
eerste bestelling van 102 stuks f 17,3 min., prijspeil 1975;
eerste vervolgbestelling van 22 stuks f 18,7 min., prijspeil 1980;
tweede vervolgbestelling van 20 stuks f 24,7 min., prijspeil 1981;
derde vervolgbestelling van 12 stuks f30,3 min., prijspeil 1982.
De stijging van de in Nederlandse guldens uitgedrukte stuksprijzen is per
saldo veroorzaakt door inflatie en wijziging van de dollarkoers.
De eindafrekening van het totale programma voor de eerste 998 F-16vliegtuigen, waaronder 102 voor de Koninklijke luchtmacht, kan pas na
1984 worden opgesteld, omdat het laatste vliegtuig van dit programma
begin 1985 zal worden afgeleverd. Tussentijdse berekeningen tonen aan
dat de bij de aanvang overeengekomen «not to exceed» prijs van $ 6,09
miljoen (zonder b.t.w. prijspeil 1975) nog steeds geldt. Volgens de laatste
berekeningen in oktober 1982 bedroeg de prijs $ 5,91 miljoen.
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146
Welke zijn de tekorten aan

vliegtuigwapens?

Zoals uit de memorie van toelichting 1982 en 1983 blijkt, is sedert het
munitiesituatierapport van september 1980 het voorraadbestand vliegtuigwapens niet verbeterd. In de komende defensienota zal aan deze materie
uitgebreid aandacht worden besteed. In ieder geval bestaat het voornemen
nog in 1983 over te gaan tot een eerste bestelling van lucht-lucht-geleidewapens ter aanvulling van de voorraad.
147
Welke meerkosten per vliegtuig zijn het gevolg van de voorgestelde
spreiding van de aankoop van de resterende te bestellen F-16 vliegtuigen
over een groter aantal jaren?
Deze meerkosten bedragen per vliegtuig f 0,37 min. (prijspeil 1982, met
inbegrip van b.t.w.).
148
Wat wordt bedoeld met de zinsnede: «Bezinning op het aantal vliegtuigen
is daarbij gewenst» ?
Het aanschaffingsprogramma voor de F-16 vergt een belangrijk deel van
de voor investeringen beschikbare financiële middelen van de Koninklijke
luchtmacht. Het ligt dan ook voor de hand bij inpassing van een tweede
omvangrijk programma te bezien in hoeverre het eerste programma
daardoor zal worden beïnvloed. Bij de invoering van de Patriot zullen
aanbetalingen in de eerste jaren worden gefinancierd uit fondsen die
vrijkomen door het vroegtijdig uit dienst nemen van een aantal Nikes. In
latere jaren zal het Patriot-programma wellicht tot gevolg hebben, dat de
F-16-bestellingen gehandhaafd moeten blijven op het niveau van de derde
vervolgbestelling van 12 vliegtuigen per jaar.
149
Leidt de vertraagde vervanging van de F-104G-Starfighter tot extra
onderhoudsuitgaven?
De vervanging van de F-104G-vliegtuigen is niet vertraagd en verloopt
geheel volgens schema. Van extra onderhoudsuitgaven voor de F-104G is
dus geen sprake.
150
Wat zijn de kosten van het samenvoegen van de twee laboratoria van de
HDO-TNO?
De kosten zijn geraamd op f20,6 min. gespreid over de jaren 1982 t/m
1985.
151
In hoeverre wordt niet gebruik gemaakt van de onderzoekscapaciteit
van de Militaire Academie en het KIM?
Het onderzoek aan het Koninklijk Instituut voor de Marine en de Koninklijke
Militaire Academie dient ter ondersteuning van het onderwijs. De daarvoor
beschikbare capaciteit is bescheiden van omvang. In uitzonderingsgevallen,
waar het onderwijsprogramma dat toelaat, kan het onderzoek ook bijdragen
aan wetenschappelijke ondersteuning buiten de onderwijssfeer.
152
Kan een specificatie worden verstrekt van de hier bedoelde 1500 personen
naar aard en hoedanigheid (militair of burger) opleiding en nationaliteit?
(POMSS)
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Bedoelde 1500 personen zullen voor 90% bestaan uit nieuw te werven
burgerambtenaren en voor 10% uit al bij Defensie werkzaam personeel.
Een volledige specificatie van de aard van de functies en de voor die
functies vereiste opleidingsniveaus is nog niet beschikbaar. Deze specificatie
maakt deel uit van onderhandelingen die daarover met de Verenigde
Staten worden gevoerd en die naar verwachting eerst medio 1983 zullen
worden afgerond.
153
Het personeelsbeleid bij Defensie dient «maatschappelijke aanvaarding
als toetssteen te hanteren». Kunnen daarvan voorbeelden gegeven worden?
Wat is in dit verband de rol die aan de VVDM wordt toegekend? Mag uit het
ontbreken van de belangenverenigingen van militairen in de memorie
worden afgeleid dat aan deze verenigingen geen aandacht wordt besteed,
of dat er geen beleidsmatige discussiepunten op tafel liggen?
Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 154 en, wat betreft voorbeelden, naar het antwoord op vraag 215.
De rol van de VVDM, zoals bedoeld in de vraag, is die van lid van de
Centrale commissie georganiseerd overleg militairen, een commissie
waarmee overleg wordt gevoerd over algemene rechtspositionele regels
en algemene aspecten van het personeelsbeleid.
De veronderstellingen in de laatste volzin van de vraag zijn onjuist. In het
Georganiseerd Overleg wordt tijdens ongeveer 100 vergaderingen per jaar
veel aandacht gegeven aan beleidsmatige discussiepunten en aan de
standpunten van de onderscheidene belangenverenigingen.
154
Kan nader worden aangegeven wat onder de term
aanvaardbaarheid wordt verstaan?

maatschappelijke

Maatschappelijke aanvaarding, zoals op bladzijde 30 van de memorie
van toelichting genoemd als vierde toetssteen van het personeelsbeleid,
bedoelt tot uitdrukking te brengen dat het beleid ten aanzien van het
militaire personeel zoveel mogelijk moet aansluiten op en passen in
hetgeen elders in de maatschappij als normaal wordt ervaren. Dat tevens
sprake zal zijn van bijzondere aspecten is enkele regels verder op dezelfde
bladzijde tot uitdrukking gebracht.
155
Waaruit bestaan de personele voorzieningen ten behoeve van een goede
begeleiding van de voorzitters van het overleg met de nieuwe dienstcommissies? Zijn hieraan financiële consequenties verbonden, en zo ja, welke?
Voor een goede begeleiding van de voorzitters van het overleg met
dienstcommissies nieuwe stijl zullen twee overlegconsulenten worden
aangesteld.
Aan deze voorzieningen zijn alleen salariskosten verbonden.
156
Waaruit bestaan de financiële voorzieningen in de regeling om de
overgang naar de burgermaatschappij te vergemakkelijken?
De financiële voorzieningen die rechtstreeks ertoe dienen de overgang
naar de burgermaatschappij te vergemakkelijken zijn: studiefaciliteiten, een
uitkering in het geval van werkloosheid en de mogelijkheid van een
inkomenssuppletie. Voorts wordt een premie uitgekeerd na afloop van het
dienstverband.
157
Blijft de huidige koppeling tussen de wedde en het
gehandhaafd?

minimumjeugdloon
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Een standpunt over structuur en niveau van de bezoldiging van dienstplichtigen zal in de defensienota worden neergelegd.
158
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verleden jaar aangekondigd overleg inzake de wedde eerste oefening (rapport terzake van de
commissie-Erkens)? Is dit overleg reeds afgerond? Zo ja, kan de Regering
de uitkomsten van dit overleg meedelen?
Als gevolg van de recente kabinetswisseling is nog geen standpunt over
het rapport bezoldiging dienstplichtigen bepaald. Daarover is dan ook nog
geen georganiseerd overleg gevoerd.
Voor het overige wordt verwezen naar het antwoord op vraag 157.
159
Kan de Regering een inzicht verschaffen in de mate waarin aan de
voorkeur van de dienstplichtige wordt tegemoet gekomen bij de indeling in
een functie? Zijn er grote verschillen per wapen of dienstvak?
De dienstplichtige kan op de keuringsdag zijn voorkeur kenbaar maken
voor indeling in een bepaald functiegebied. Naar schatting wordt de kans
op indeling in een bepaald vakgebied of bij een wapen met inachtneming
van voorkeuren een aantal malen (2-10 keer) groter dan wanneer geen
rekening met voorkeuren zou worden gehouden. Dit kan afhankelijk van
vraag en aanbod per wapen of dienstvak dan wel vakgebied verschillen.
160
Welke maatregelen zijn inmiddels genomen om de voorkeur van individuele dienstplichtigen o.a. bij schoolverlaters beter te kunnen honoreren?
(Zie kamervragen Frinking 81/82 nr. 1394)
Zoals in antwoord op kamervragen tijdens de zitting '81/'82 nr. 1394 is
medegedeeld, wordt al zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan individuele
verzoeken, onder andere van schoolverlaters met een voorkeur voor een
bepaald tijdstip van opkomst. Het inmiddels begonnen onderzoek naar de
mogelijkheden in het algemeen meer ruimte te scheppen voor het voldoen
aan keuzes van dienstplichtigen en het op grond van dat onderzoek treffen
van maatregelen zullen nog geruime tijd in beslag nemen.
161
Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de in het buitenland gelegerde
militairen en hun gezinnen feitelijk het kiesrecht te laten uitoefenen?
Als de datum van de verkiezingen is vastgesteld, wordt de in het buitenland
wonende beroepsmilitairen zo spoedig mogelijk een zogenaamd D-2
formulier toegezonden. Door middel van dit formulier kunnen zij en hun
echtgenoten, voor zover met hen in gezinsverband levend, verzoeken te
worden opgenomen in het centraal register te 's-Gravenhage. Eerst nadat
dit verzoek bij de gemeente 's-Gravenhage is ontvangen, krijgen zij een
volmachtformulier. Dit formulier moet ingevuld worden toegezonden aan
de gemachtigde die van de gemeente waar hij woont een verklaring dient
te krijgen dat hij is opgenomen in het kiezersregister van die gemeente.
Vervolgens wordt het formulier doorgezonden naar Den Haag. Na ontvangst
wordt van daaruit de volmacht aan de gemachtigde gezonden.
Overigens is een wijziging van de Kieswet in voorbereiding waardoor het
voor Nederlanders, werkzaam in overheidsdienst in het buitenland en met
hen in gezinsverband levende echtgenoten, mogelijk zal worden bij brief te
stemmen. Aparte inschrijving in het centraal register blijft nodig opdat de
juiste adressen bekend zijn. Het indienen van een formulier om per volmacht
te stemmen is dan echter niet meer noodzakelijk.
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162
Welke regelingen bestaan er ten aanzien van de categorie werkloze
schoolverlaters van in het buitenland werkzame militairen?
Aangezien de werkingssfeer van de Rijksgroepsregeling Werkloze
Werknemers (RWW) beperkt is tot Nederland en dus in het buitenland
verblijvende Nederlanders daarop geen aanspraak kunnen maken, is een
eigen defensieregeling tot stand gebracht. Deze regeling geeft aan onvrijwillig werkloze kinderen van 16, 17 of 18 jaar die in het gezinsverband van
defensiewerknemers in het buitenland leven (zowel burgers als militairen)
aanspraak op een uitkering, die overeenkomt met de uitkeringsbedragen
van de RWW voor thuiswonenden.
In overeenstemming met de uitkomsten van de parlementaire behandeling
van het wetsontwerp tot afschaffing van de RWW voor 16- en 17-jarigen zal
ook deze regeling mogelijk worden aangepast.
163
Hoe groot zijn de verschillen in salariëring tussen militairen die in
Nederland dienst doen en hen die in het buitenland (en dan met name
Libanon) werkzaam zijn?
Tussen een in Nederland en een in het buitenland tewerkgestelde
Nederlandse militair bestaat strikt gezien geen verschil in salariëring.
Laatstgenoemde geniet wel boven zijn bezoldiging een toelage, afhankelijk
van het land van plaatsing, zijn rang, anciënniteit, burgerlijke staat en de
verblijfplaats van het gezin van de militair.
In afwijking daarvan wordt aan de bij vredesmachten tewerkgestelde
miltairen (Unifil/MFO-Sinaï), gegeven de daar heersende omstandigheden,
boven de bezoldiging een voor alle rangen gelijke dagtoelage toegekend.
Dezebedraagt voor Libanon $24 voor gehuwden en $18 voor ongehuwden.
Voor de Sinaï zijn deze bedragen achtereenvolgens $22,50 en $16,50. In
beide gevallen is deze toelage een tegemoetkoming in de extra kosten die
zijn verbonden aan verblijf in het buitenland.
164
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de doorvoering van
deeltijdbanen bij het Ministerie van Defensie?
Ongeveer 3% van het burgerpersoneel bij Defensie werkt in deeltijd.
Binnenkort zullen nadere aanwijzingen verschijnen voor het voeren van
een in dit verband stimulerend beleid.
165
In welke mate wordt gebruik gemaakt van de huidige faciliteitenregeling
ten behoeve van sollicitanten binnen Defensie? Welke zijn de resultaten?
Sedert juni 1980 is bij Defensie de regeling voorkeursbehandeling
ex-dienstplichtigen van kracht. Ongeveer 7,5% van de ex-dienstplichtigen
meldt zich op grond van deze regeling aan voor een burgerfunctie bij het
Ministerie van Defensie. Een deel daarvan wordt uiteindelijk geplaatst op
een zodanige functie. Daarbij moet worden bedacht dat sollicitanten veelal
meerdere sollicitaties hebben lopen. Ook is dikwijls sprake van een verschil
tussen opleiding en/of ervaring van betrokkenen en de eisen die voor
vervulling van de functie worden gesteld.
166
Kan de Regering aangeven aan welke voorwaarden een regio moet
voldoen om in aanmerking te komen voor een proef voor een regionaal
verplaatsingsbeleid? En kan aangegeven worden welke regio's aan welke
voorwaarden niet voldoen? Is een proef voor bepaalde categorieën
mogelijk?
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In een dergelijke regio moeten voldoende eenheden zijn van verschillende
bevelsressorts om het personeel de voor de loopbaan vereiste functies te
kunnen laten vervullen en uitwisseling tussen parate en opleidingseenheden
mogelijk te maken. De regio moet bovendien niet te groot zijn om te
voorkomen dat verplaatsingen toch verhuizingen tot gevolg hebben.
Uit een onderzoek van de Koninklijke landmacht is gebleken dat zo'n
regio alleen op de Veluwe zou kunnen worden gevormd. Zou de regiovorming zich beperken tot één regio, dan zouden de verplaatsings- en verhuslasten het buiten die regio werkzame personeel in versterkte mate treffen.
Een proef voor bepaalde categorieën is niet mogelijk.
167
Welke maatregelen zijn evenwel in het kader van het loopbaan- en
bevorderingsbeleid mogelijk om tot beperkingen van verplaatsingen te
komen?
De herziening van het verplaatsingsbeleid in samenhang met het
loopbaan- en bevorderingsbeleid is nog niet afgerond. Hierop zal nader
worden ingegaan in de Defensienota.
168
Welke maatregelen kunnen worden getroffen om kinderen van in het
buitenland gelegerde militairen ook na keuze van het vakkenpakket een
adequate schoolopleiding te geven? Wat zijn de mogelijkheden van het
opzetten van een (centraal) internaat?
Uitbreiding van de bestaande Nederlandse onderwijsvoorzieningen in
het buitenland voor kinderen van in het buitenland geplaatste militairen is
om vele redenen bezwaarlijk. Die redenen zijn onder meer gelegen in het
geringe aantal kinderen en de verscheidenheid aan onderwijstypen en
-vakken dat zou moeten worden aangeboden.
De volgende onderwijsmogelijkheden worden geboden:

Bergen
Blomberg
Borgholzhausen
Bramsche
Casteau
Rheine
Rickelrath
Schöppingen
Stolzenau
Zeven

Ned.
k.o./l.o.

m.a.v.o.
volledig

X

X

X

X

h.a.v.o./v.w.o. I.e.a.o.
t/m 3 jr.
beperkt

Intern,
school v.o.

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

Voor de kinderen woonachtig in Rheine, Schöppingen en Rickelrath
wordt dagelijks busvervoer ingezet voor bezoeken aan scholen voor
voortgezet onderwijs in Nederland.
Voor kinderen verblijvend in Amerika en Kreta wordt de mogelijkheid
geboden schriftelijk basisonderwijs te volgen via de Stichting IVIO.
Er wordt niet overwogen een (centraal) internaat op te zetten.
169
Doen zich thans nog problemen voor bij het inschrijven van uit het
buitenland terugkerende militairen als woningzoekende(n)?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ter zake tijdens de
behandeling van de defensiebegroting 1982 toegezegde notitie?
Alhoewel zich nog wel problemen voordoen bij het inschrijven als
woningzoekende(n), worden uit het buitenland terugkerende militairen op
grond van afspraken met lokale autoriteiten op redelijke termijn in of nabij
de nieuwe standplaats aan passende woonruimte geholpen.
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De toegezegde notitie zal spoedig worden aangeboden, nu de onderhandelingen van de interdepartementale werkgroep voorkeursregeling met de
provincie Gelderland zijn afgerond.
170
Op welke termijn zal het rapport met de aanbevelingen van de werkgroep
aan het GOM worden aangeboden?
Bij de informele besprekingen over het rapport inzake de woningvoorziening met vertegenwoordigers van de belangenverenigingen is gebleken
dat de daarin opgenomen aanbevelingen zodanig ingewikkeld zijn dat over
hoofdzaken, zoals onder andere de regeling van de rechtsverhouding
huurder/verhuurder, nog geen overeenstemming is bereikt. Wel is overeengekomen te bezien in hoeverre het Nederlands puntenwaarderingssysteem voor zelfstandige woningen van de Huurprijzenwet woonruimte van
juli 1979 een bruikbare basis zou kunnen vormen om te komen tot een
billijker systeem van huurbijdrage op basis van woongenot.
Gezien het vorenstaande is nu helaas geen prognose te geven over de
termijn waarop het rapport aan het CGOM formeel zal worden aangeboden.
171
Welke maatregelen zullen worden getroffen, die leiden tot
van het functiebestand bij de Koninklijke landmacht?

vermindering

Vermindering van het functiebestand wordt vooral bereikt door rationalisatie van bestaande structuren, zoals reorganisatie van de luchtverdediging
en van de tank- en verkenningseenheden.
172
Kan worden aangegeven hoeveel onderofficieren tot nu toe gebruik
hebben gemaakt van de mogelijkheid zich te laten omscholen?
Er zijn drie cursussen opgezet waaraan telkens 12 onderofficieren kunnen
deelnemen. Voor de eerste cursus, in juni 1982 begonnen, meldden zich 67
onderofficieren, van wie er 19 aan de gestelde eisen voldeden en er 12
werden geplaatst. De overige 7 zijn kandidaat voor de cursus die in februari
1983 begint. Voor deze cursus hebben zich bovendien tien nieuwe gegadigden gemeld zodat ook deze cursus, naar verwacht wordt, geheel zal zijn
bezet. Er zal daaropvolgend nog een derde cursus worden opgezet. Voor
deze derde cursus is nog geen startdatum vastgesteld.
173
Doen zich bij de Koninklijke luchtmacht geen tekorten aan technisch
personeel voor? Zo nee, wat is naar de mening van de Regering hiervan de
oorzaak, daar bij de overige krijgsmachtdelen zich in deze sector wel
tekorten voordoen?
Bij de Koninklijke luchtmacht bestaan momenteel geen tekorten aan
technisch personeel.
Sedert 1974 is de organisatie van de Koninklijke luchtmacht voortdurend
ingekrompen. In de personeelsbehoefte aan technisch personeel kan
daardoor primair worden voorzien door uit het aanwezige personeelsbestand
te putten.
174
Wanneer zullen de reeds vorig jaar toegezegde voorstellen betreffende
loopbaanpatronen van Koninklijke marine-officieren in het georganiseerd
overleg worden gebracht?
Gelet op de context van de vraag is aangenomen dat voorstellen over
loopbaanpatronen van officieren van de Koninklijke marechaussee zijn
bedoeld. Begin 1983 kunnen de herziene algemene loopbaanpatronen, met
inbegrip van die voor de officieren van de Koninklijke marechaussee, aan
het georganiseerd overleg worden aangeboden.
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175
Wanneer kunnen de toegezegde herziene algemene loopbaanpatronen
van officieren met inbegrip van officieren der KMar, worden tegemoet
gezien?
Zie het antwoord op vraag 174.
176
Is het overleg inzake de overgang van marechaussee der eerste klasse
naar de civiele politie inmiddels afgerond? Zo nee, wat zijn de oorzaken
van de vertraging? Zo ja, wanneer zullen de regelingen in werking treden?
De overgang van marechaussee der eerste klasse, in het bezit van het
politiediploma, naar rijks- of gemeentepolitie is op 1 december 1982 aan de
orde gesteld in het Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken. Het
standpunt van de commissie is verdeeld. Aan de hand van het nu uit te
brengen advies zullen de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie
en van Defensie beslissen hoe zij deze zaak verder zullen afwerken.
177
Is de studie inzake het onderscheid tussen burger- en militaire functies
afgerond? Wat zijn de conclusies, en hoe zal daarmee verder worden
geprocedeerd?
Deze studie is zover afgerond dat binnenkort een formeel voorstel zal
worden gedaan aan de Centrale commissie georganiseerd overleg militairen
en de Bijzondere commissie burgerpersoneel Departement van Defensie.
Pas na behandeling in deze beide overlegorganen kunnen de criteria
worden vastgesteld. Het is de bedoeling die criteria daarna te gebruiken bij
het vaststellen van formaties binnen de defensie-organisatie.
178
Welke uitgangspunten heeft u gehanteerd in uw adviesaanvraag aan de
MRK «over het functioneren van de vrouw in de krijgsmacht»?
Uitgangspunten zijn onder meer de in de praktijk opgedane ervaringen
met betrekking tot fysieke kracht, operationele consequenties en isolement
van geringe aantallen vrouwen in mannengemeenschappen.
179
Welke conclusie verbindt u aan de evaluatie van de proefperiode met
vrouwen aan boord van Hr. Ms. Zuiderkruis en de in het rapport «Met
vrouwen naar zee» opgenomen aanbevelingen?
Conclusies staan in de brief van 14 oktober 1982, waarmee het rapport
«Met vrouwen naar zee» is aangeboden aan de voorzitters van de vaste
Commissies voor Defensie van de beide Kamers der Staten-Generaal.
Zie ook het antwoord op vraag 180.
180
Kloppen de gegevens vermeld in het verschenen rapport over de vrouw in
de krijgsmacht met opvattingen, die o.a. de commandant der zeemacht ter
zake heeft geuit?
Moet uit het feit dat de toepassing wordt voortgezet worden afgeleid, dat
nog niet helemaal vaststaat dat vrouwen in de krijgsmacht «algemeen
inzetbaar» zijn en derhalve in beginsel dus niet binnen de krijgsmacht
kunnen functioneren?
In het antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Schutte (2828202270)
is meegedeeld dat de bevelhebber der zeestrijdkrachten enige persoonlijke
opvattingen heeft gegeven over het varen met gemengde bemanningen.
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Het zou niet juist zijn mededelingen te doen over persoonlijke meningen
van naaste adviseurs.
De Koninklijke marine gaar door met het plaatsen van gemengde
bemanningen aan boord van varende schepen. Daaruit kan worden
afgeleid dat de Koninklijke marine voortgaat met het verwerven van een
beter inzicht in de wijze waarop de vrouw aan boord van varende schepen
kan worden geplaatst.
Het is onjuist uit de voortzetting van het project te concluderen dat de
vrouw niet binnen de krijgsmacht kan functioneren.
181
Wat is de leeftijd, sekse, arbeidspatroon en opleidingsniveau van
degenen die vrijwillig dienst nemen? Is er een verschuiving ten opzichte
van vorige jaren?
De leeftijd van degenen die vrijwillig dienst nemen als militair varieert
van 17 tot 26 jaar. De sekse varieert, maar dat zal geen verbazing wekken.
Over het arbeidspatroon worden geen gegevens zodanig bijgehouden dat
die eenvoudig, bij voorbeeld geautomatiseerd, toegankelijk zijn. Het
opleidingsniveau is afhankelijk van het functiegebied. Het aantal vrouwen
dat in dienst treedt vertoont een lichte stijging.
182
Kan de Minister aangeven welke financiële consequenties de voorstellen
van de werkgroep Voeding in vergelijking met de huidige regeling hebben
voor de groep manschappen/korporaals, onderofficieren en officieren? Is
het technisch mogelijk een differentiatie in prijzen voor bovengenoemde
groepen door te voeren?
Wat zijn de financiële consequenties van het voorgestelde «bonnensysteem» voor een officier en voor een achttienjarige dienstplichtige soldaat,
die beiden vijf dagen per week op de kazerne eten, vergeleken met het
huidige systeem?
Een vergelijking tussen bestaande en nieuwe prijzen, zoals gevraagd, is
opgenomen in het rapport van de projectgroep Voeding. Dat rapport (nr.
D82/631/22596) is op 2 december 1982 aangeboden aan de voorzitter van
de vaste Commissie voor Defensie. Technisch is het mogelijk differentiatie
in prijzen voor bepaalde groepen door te voeren.
Bijlage bij 182
Vergelijking (maaltijd-)prijzen huidige en nieuwe situatie
In onderstaande tabel is per categorie militair personeel aangegeven hoe
de nieuwe prijzen van de maaltijden, gebaseerd op de bijgestelde rantsoenschaal (prijspeil 1-10-1981) en een opslag van 30% zich verhouden tot
de huidige inhouding voeding per dag.
Prijzen oud
Inhouding voeding

Dpi. soldaat
Ontbijt
Broodmaaltijd
Warme maaltijd
Totaal

4,98

Dpi. korporaal
Ontbijt
Broodmaaltijd
Warme maaltijd
Totaal

5,48

Prijzen nieuw
KL/KLu

KM

1,00
2,00
3,20

1,00
1,70
4,10

6,20

6,80

1,00
2,00
3,20

1,00
1,70
4,10

6,20

6,80
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Prijzen oud
Inhouding voeding
Onderofficieren
Ontbijt
Broodmaaltijd
Warme maaltijd
Totaal

7,87

Officieren
Ontbijt
Broodmaaltijd
Warme maaltijd
Totaal

7,87

Prijzen nieuw
KL/KLu

KM

1,00
2,00
3,20

1,00
1,70
4,10

6,20

6,80

1,00
2,00
3,20

1,00
1,70
4,10

6,20

6,80

183
Is de problematiek van de restitutie inzake de huisvesting al in het GOM
aan de orde gesteld? Zo ja, kunnen de resultaten hiervan aan de Kamer
worden medegedeeld?
Voor de problematiek met betrekking tot de huisvesting zal een projectgroep worden ingesteld, naar het voorbeeld van de inmiddels opgeheven
projectgroep Voeding. Dit is in het CGOM aangekondigd en heeft daar
geen bezwaar ontmoet. De projectgroep moet nog worden ingesteld. Het
werk zal naar verwachting in de vorm van een rapportage na ongeveer een
halfjaar kunnen zijn afgerond.
184
Kan het eindrapport van de projectgroep
tingsbehandeling worden ontvangen?

Voeding nog voor de begro-

Het rapport (nr. D82/631/22596) is op 2 december 1982 aangeboden aan
de voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie.
185
Om welke reden is in de memorie van toelichting niets vermeld over de
inhouding van huisvesting?
Wat is uw oordeel over de resultaten van een recentelijk gehouden
AVN-enquête, waaruit blijkt, dat 44% van de dienstplichtigen op de kazerne
niet bespaart op zijn huisvesting thuis?
De redenen om in de memorie van toelichting niets te vermelden over de
inhouding voor huisvesting zijn verwoord in het antwoord op vraag 183.
Een oordeel over de in de vraag genoemde enquête kan niet worden
gegeven omdat de onderzoekgegevens met betrekking tot die enquête
onbekend zijn.
186
Is de Regering bereid bij de vaststelling van het nieuwe systeem van
betaling voor de maaltijden behalve de ingrediëntenprijs ook de eetomgeving te betrekken bij de vaststelling van de maaltijdprijzen?
Het rapport van de projectgroep Voeding vormt onderdeel van het
overleg in het CGOM. Het zou onjuist zijn nu al vooruit te lopen op de
resultaten van dat overleg.
Zie ook het antwoord op vraag 182.
187
Kan een kosten/batenanalyse worden gegeven van de invoering van het
profijtbeginsel bij de verstrekking va,1 voeding van rijkswege?
Verwezen wordt naar de uitvoerige becijferingen ter zake in het rapport
(nr. D 82/631/22596) van de projectgroep Voeding dat op 2 december 1982
werd aangeboden aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie.

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 600 hoofdstuk X, nr. 19

43

188
Waarop is het opslagpercentage van 30 gebaseerd dat gehanteerd
bij de prijsberekening van de voeding?

wordt

De uitvoerige argumentatie, waarom de projectgroep Voeding het
percentage van 30 als opslag heeft gekozen op de ingrediëntenprijs is
neergelegd in het rapport (nr. D82/631/22596) van die projectgroep, dat op 2
december 1982 werd aangeboden aan de voorzitter van de vaste Commissie
voor Defensie.
189
Wat is de reden dat een dienstplichtig soldaat niet in aanmerking komt
voor de eenmalige uitkering?
Zoals vermeld in de nota naar aanleiding van het verslag behorende bij
het wetsontwerp inzake de verlening van een eenmalige uitkering (Tweede
Kamer, zitting 1982, 17 528, nr. 7, blz. 8, tweede volle alinea), komen
dienstplichtige militairen niet in aanmerking voor die uitkering. Zij voldoen
niet aan de toetsingscriteria.
190
Waaruit bestaat de in overweging zijnde aanpassing op het gebied van
de ziektekosten voor militairen?
Leidraad is dat de koopkrachtontwikkeling van militairen en burgerambtenaren in evenwicht moet blijven. Daarvan uitgaande wordt een voorstel
uitgewerkt dat globaal dezelfde negatieve gevolgen zal hebben voor de
koopkracht van vrijwillig dienend militair personeel als de herziening van
de interimregeling ziektekosten ambtenaren op 1 april 1982 voor het
burgerlijk rijkspersoneel heeft gehad. Dit voorstel zal binnenkort aan het
CGOM worden aangeboden.
Daarnaast wordt nog interdepartementaal overlegd over de geneeskundige
verzorging van militairen en hun gezinsleden in het algemeen.
191
Wordt met «verminderingen elders» de overwogen aanpassing op het
gebied van de ziektekostenvoozieningen bedoeld, of heeft deze vermindering
ook betrekking op andere terreinen?
Met «verminderingen elders» wordt niet gedoeld op de overwogen
aanpassing van de ziektekostenvoorzieningen. Bedoeld is aan te geven dat
- als gevolg van de beperkte mogelijkheden - verbeteringen in arbeidsvoorwaarden in beginsel zullen moeten worden gevonden binnen het
totale voor de arbeidsvoorwaarden beschikbare budget. De memorie van
toelichting bij de begroting 1981 maakte daarvan al op blz. 73 melding.
192
Kan een indicatie worden gegeven van de aard van de aanpassing van
de ziektekostenvoorzieningen, mede in het licht van de pakketvergelijking
tussen militair en burgerpersoneel?
Zie de antwoorden op de vragen 190, 191 en 196.
193
Wat wordt bedoeld met «In het kader van een gelijkblijvende koopkrachtontwikkeling wordt een aanpassing overwogen op het gebied van de
ziektekostenvoorzieningen voor militairen»?
Zie de antwoorden op de vragen 190, 191, 196.
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194
Welke belemmeringen zijn er voor de toepassing van de AWBZ op de in
het buitenland gelegen militairen ?
Ingevolge artikel 5, eerste lid, sub c, van de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten behoren de in het buitenland gelegen militairen tot de kring
van verzekerden in het kader van de AWBZ.
Alleen in de als zodanig erkende inrichting kan aanspraak worden
gemaakt op verpleging. In het buitenland is alleen het Nederlands Sanatorium te Davos Platz (Zwitserland) als zodanig erkend.
195
Wanneer is een regeling voor rusttijden van militaire chauffeurs te
verwachten?
Wordt de tachograaf ook door militaire chauffeurs gebruikt?
De proefneming die noodzakelijk is voor invoering van een specifieke
nieuwe regeling rij- en rusttijden chauffeurs militaire motorvoertuigen
wordt voorbereid en zal in de loop van 1983 worden uitgevoerd. De
verwachting bestaat dat de regeling in 1984 definitief kan worden ingevoerd.
Overigens is het niet zo dat thans geen regelingen op dit terrein zouden
gelden.
In militaire motorvoertuigen wordt geen tachograaf gebruikt.
196
Aan welke «bescheiden» verbeteringen wordt gedacht met betrekking tot
de ingevoerde compensatieregelingen, nu zich moeilijkheden voordoen
met de registratie?
Voor de moeilijkheden met de registratie van overwerk wordt een
oplossing ontwikkeld die in 1983 zal kunnen werken. Gelijktijdig met de
invoering van vergoeding voor overwerk zal een beperkte verhoging van
de vergoedingen voor andere vormen van extra beslaglegging plaatsvinden,
opdat het onderlinge evenwicht tussen de verschillende vergoedingen
gehandhaafd blijft. In verband met opgetreden vertragingen bij het aanbrengen van bezuiniging in de sfeer van de ziektekostenvoorzieningen van
militairen zal de invoering van de hier bedoelde bescheiden verbeteringen
wellicht enige vertraging ondervinden.
197
Wordt, daar waar wordt gesproken over «een bescheiden vergoeding
voor overwerk», op een vergoeding in tijd of op een vergoeding in geld
bedoeld?
Voor overwerk zal primair een vergoeding in tijd worden gegeven,
secundair in geld.
198
Wat zijn destijds de redenen geweest om het Rijtijdenbesluit niet van
toepassing te verklaren op militairen? Wat betekent dit voor de verkeersveiligheid?
Bij het tot stand brengen van het Rijtijdenbesluit <Stb. 1977, 547) is
- zoals blijkt uit de nota van toelichting (artikel 4 en 5, werkingssfeer) overwogen van de werking van het besluit onder meer uit te zonderen
«vormen van vervoer waarvan in mindere of meerdere mate gesteld kan
worden, dat het een publieke functie vervult en zich aan normale controle
onttrekt (politie, krijgsmacht, noodwachters, verplaatsing bevolking)».
In het belang van de verkeersveiligheid hebben de bevelhebbers van de
krijgsmachtdelen voorlopige richtlijnen uitgegeven voor de rij- en rusttijden
van bestuurders van militaire voertuigen tijdens verplaatsingen over
grotere afstanden.
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199
Worden bij het ministerie ook de mogelijkheden
korting onderzocht?

van een arbeidstijdver-

Mogelijkheden van een algemene arbeidstijdverkorting bij het ministerie
worden momenteel niet onderzocht. Het beleid ter zake zal waar mogelijk
worden afgestemd op wat voor de gehele rijksdienst zal komen te gelden,
nadat het overleg over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het overheidspersoneel is voltooid.
200
Wat zijn de consequenties van de verhoging van de ontslagleeftijd van
marinepersoneel voor de vaar-wal-verhouding en wat zijn de gevolgen
voor de bevorderingstermijnen? Is er onderzoek verricht naar de sociaalmedische aspecten van de verhoging van de ontslagleeftijd?
Aan de marineleiding zal worden opgedragen één of meer modellen te
ontwikkelen voor de verhoging van de ontslagleeftijd van 50 naar 52 jaar.
Pas als die opdracht is uitgevoerd, wat over ongeveer een half jaar het
geval zal zijn, zal een nauwkeurig antwoord op de gestelde vragen mogelijk
zijn.
Met uitzondering van een literatuurstudie is geen specifiek onderzoek
verricht naar de sociaal-medische aspecten van de verhoging van de
ontslagleeftijd bij de Koninklijke marine.
201
Welke financiële consequenties zijn verbonden aan de wijziging in het
leeftijdsontslag voor militairen? Kunnen daarbij ook de indirecte kosten
worden gegeven van eventuele werkloosheidsuitkeringen die moeten
worden gegeven, omdat als gevolg van langer dienen latere vervanging
plaatsvindt?
De financiële consequenties van de verhoging van de ontslagleeftijden
van militairen kunnen op dit moment nog niet exact worden aangegeven.
Binnenkort zullen de krijgsmachtdelen met betrekking tot dit onderwerp
gerichte opdrachten ontvangen, waarvan de uitwerking ongeveer een half
jaar zal mogen vergen.
202
Welke maatregelen zijn getroffen om de in de memorie van toelichting
beschreven situatie bij de Koninklijke marechaussee te verbeteren?
203
Moet uit de «inlevering» van 40 man bij het Wapen der Koninklijke
marechaussee worden afgeleid dat de zinsnede waarin gesproken wordt
over de verzwaring van de werklast als gevolg van actuele situaties
(welke?) geen grote realiteitswaarde heeft?
204
Worden reeds maatregelen voorbereid ook met betrekking tot de
opleiding bij het Wapen in het kader van de positie in het geheel van het
nieuwe politiebestel, wanneer de nieuwe Politiewet haar vaste vorm zal
hebben verkregen?
205
Hoe is te rijmen een sterktevermindering van de Koninklijke marechaussee
met een reeds jaren erkend tekort, wat wezenlijk van invloed is op het
functioneren van het Wapen? Is er soelaas te krijgen uit een geleidelijk
verminderen van de semi-permanente bijstand in Amsterdam?
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202, 203, 204, 205
Van inlevering van 40 man bij het Wapen der Koninklijke marechaussee
is geen sprake. Weliswaar ligt het getal van de voor 1983 begrote sterkte 40
man lager dan de sterkte die voor 1982 was voorzien, maar dit betekent
geen vermindering van het bestand aan personeel dat op functie aanwezig
is.
Begin 1982 werd het aantal te werven marechaussees verminderd van 60
tot 45 per twee maanden waardoor de sterkte van het personeel in opleiding
- één van de elementen van de begrotingssterkte - terugliep; daardoor
komt de totale werkelijke sterkte aan vrijwillig dienend personeel van de
Koninklijke marechaussee in 1982 lager uit. Een en ander hangt samen met
de stagnerende uitstroom van marechaussees eerste klassen en het besluit
het personeelsbestand om budgettaire redenen voorlopig op het niveau
van 1972 te bevriezen. Eén van de op blz. 20 van de memorie van toelichting
bedoelde actuele situaties, die tot vermeerdering van de werkzaamheden
hebben geleid, vormt de vestiging van het Koninklijk gezin in Den Haag. De
behoefte aan personeel voor beveiligingsdiensten is daardoor met ongeveer
75 man toegenomen.
De beperkte financiële ruimte laat geen maatregelen toe die op korte
termijn de bestaande situatie kunnen verbeteren. Naar verwachting zal in
1985 een aanzet kunnen worden gegeven tot het, overeenkomstig de
plannen, geleidelijk uitbouwen van het personeelsbestand tot het vereiste
niveau.
Geleidelijke vermindering van de semi-permanente bijstand te Amsterdam
biedt geen soelaas. Dat zou namelijk gepaard moeten gaan met een
verdere reductie van het te werven aantal marechaussees, aangezien het
bijstand verlenende personeel ten laste komt van de begroting van Binnenlandse Zaken.
De positie van de Koninklijke marechaussee in het nieuwe politiebestel is
op zich geen reden de opleiding bij het wapen te herzien. Wel wordt steeds
onderzocht of de opleiding wellicht bijstelling behoeft. Hierbij geldt als één
van de uitgangspunten dat de aansluiting op de opleiding van de politie
dient te worden bestendigd en waar mogelijk verbeterd. Hoofddoel is en
blijft het opleiden van personeel voor het doen uitvoeren van de aan de
Koninklijke marechaussee opgedragen taken.
206
Kan de Minister een overzicht geven van de aantallen geestelijke verzorgers
afkomstig van de kerkgenootschappen en de aantallen humanistische
geestelijke verzorgers? Welke bedragen zijn er voor de kerkelijke en welke
voor de humanistische verzorgers beschikbaar? Komen deze bedragen
naar verhouding overeen met de geloofsovertuiging van degenen, voor
wie de geestelijke verzorging is bedoeld?
De organieke en werkelijke sterkte van geestelijke verzorgers bedraagt:
Rooms-katholiek

Koninklijke marine
Koninklijke landmacht
Koninklijke luchtmacht

Protestant

organiek

werkelijk

organiek

20
76
23

12 + 1'
45+6'
15 + 3'

20
76
26

72 + 10

werkelijk

17
65
22

104

Part-timers.
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Verder zijn er organiek 22 raadslieden en 2 rabbijnen in de organisatie
opgenomen; de werkelijke sterkte bedraagt 20 respectievelijk 2. De raadslieden en de rabbijnen zijn werkzaam ten behoeve van de zee-, land- en
luchtmacht.
De bedragen, die bestemd zijn voor geestelijke verzorging, zijn, verdeeld
over vele posten, in de begroting opgenomen. In totaal beloopt een en
ander enkele tientallen miljoenen. Daarbij kan ervan worden uitgegaan
dat de verhouding in bedragen gelijk is aan die van de ambtsdragers, en
wel globaal 9:1. In hoeverre deze bedragen naar verhouding overeenkomen
met de geloofsovertuiging van degenen voor wie de geestelijke verzorging
bedoeld is, wordt momenteel bezien.
207
Waaruit bestaan de onderlinge meningsverschillen die leidden tot de
ontbinding van de COGV? Bent u bereid om vanwege de extra vertraging
die hierdoor ontstaan is in de opheffing van de achtergestelde positie van
de Humanistische Geestelijke Verzorging ten opzichte van de Protestantse
en Katholieke GV, interimmaatregelen te nemen, die gelijkschakeling van
de Humanistische GV beogen?
De COGV is ontbonden, omdat geen overeenstemming kon worden
bereikt tussen de zendende instanties over uitgangspunten voor een
normeringsmodel voor de aantallen geestelijke verzorgers. Interimmaatregelen zoals in de vraag bedoeld, worden, in afwachting van de besprekingen,
dan ook niet overwogen.
208
Wanneer en op welke wijze wordt de Kamer betrokken bij de discussie
over de geestelijke verzorging?
Wilt u het rapport van de ambtelijke werkgroep ook aan de Tweede
Kamer sturen?
Zodra het overleg met de zendende instanties is afgerond, zal de Kamer
onmiddellijk worden geïnformeerd. Bovendien ben ik voornemens over dit
onderwerp ook de gevoelens van het Centraal georganiseerd overleg
militairen te peilen.
Zodra mijn standpuntbepaling voldoende ver is om het gesprek met het
CGOM te kunnen voeren, zal het rapport worden toegezonden. Definitieve
besluitvorming zal pas in een later stadium plaatsvinden.

209
Wanneer wordt het rapport van de ambtelijke werkgroep betreffende de
geestelijke verzorging ter kennisneming aan de Kamer toegezonden?
Zie het antwoord op vraag 208.
210
Binnen welke termijn zullen aan het georganiseerd overleg voorstellen
worden gedaan betreffende een pakketvergelijking tussen regelingen van
militair en burgerpersoneel? Is de studie door Binnenlandse Zaken reeds
afgerond?
Voorstellen voor een aanpak van een pakketvergelijking tussen regelingen
van militair en burgerpersoneel zijn op 4 november 1982 aan het georganiseerd overleg bij Defensie voorgelegd. Het overleg daarover moet nog
beginnen. Met de studie zoals wordt voorgestaan door Binnenlandse
Zaken, moet nog een begin worden gemaakt.
211
Is het overleg inzake de bijzondere positie van de militair, het zogenaamde
Dumdef-overleg, thans afgerond? Zo nee, wat zijn hiervan de oorzaken?

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 600 hoofdstuk X, nr. 19

48

Dit overleg is nog niet afgerond. De voornaamste reden vormt de recente
kabinetswisseling, waardoor Defensie nog geen standpunt heeft kunnen
Depalen over het in de tripartite werkgroep samengestelde concept-Dumdef.
212
Wat is de oorzaak van het toenemend beroep op allerlei
en wettelijke voorzieningen?

rechtspositionele

Door de situatie op de arbeidsmarkt kunnen steeds meer technisch
specialisten en kort-verbandvrijwilligers, aansluitend op hun dienstverlating,
geen werkkring in de burgersector meer vinden. De betrokkenen zijn dan
gedwongen een beroep te doen op een overbruggingsuitkering, waarop zij
krachtens hun rechtspositie aanspraak kunnen maken.
213
Wordt bij het verplaatsingsbeleid
huis»-bezitters?

ook rekening gehouden met «eigen

Het bezit van een eigen huis vormt een onderdeel van de privé-omstandigheden die een rol spelen bij de beleidsoverwegingen bij het verplaatsen
van militair personeel.
214
Worden er nog andere wegen onderzocht om dienstplichtigen na hun
diensttijd als beroeps of semi-beroeps beneden de rang van korporaal in
dienst te houden tegen een «normale» wedde? Welke functies lenen zich
hiervoor?
Er wordt niet naar nieuwe wegen gezocht; er bestaan reeds vele wegen
die leiden naar vrijwillige dienst bij de krijgsmacht.
215
Kan de Regering de zinsnede «Militairen en burgerambtenaren bij de
defensie bevinden zich in vele opzichten principieel in gelijke positie»
nader concretiseren?
Deze zinsnede geeft aan dat, hoewel de krijgsmacht specifieke kenmerken
heeft die elders in de maatschappij niet aanwezig zijn, de rechtspositie
van de militaire ambtenaren in hoge mate gelijk is en principieel gelijk
moet zijn aan die van de burgeramtenaar. In dit verband wordt gewezen op
artikel 5.2.10 in de nieuwe Grondwet en op de per 1 januari 1983 in
werking tredende voorschriften op het gebied van de rechtspositie van
militairen, zoals het Algemeen Militair Ambtenarenreglement en het
Reglement rechtstoestand dienstplichtigen.

216
In welke mate wordt de aanwezigheid van homoseksuele dienstplichtige
en beroepsmilitairen binnen de krijgsmacht als problematisch ervaren?
Is de homoseksualiteit van dienstplichtige en beroepsmilitairen de laatste
jaren reden geweest tot al dan niet vrijwillig ontslag uit de militaire dienst?
In hoeverre wordt in de opleiding aandacht besteed aan de aanwezigheid
van homoseksuele dienstplichtige en beroepsmilitairen in de krijgsmacht?
Op welke wijze wordt de hulpverlening geregeld aan homoseksuele
dienstplichtige en beroepsmilitairen?
De aanwezigheid van homoseksuele dienstplichtige en beroepsmilitairen
wordt binnen de krijgsmacht niet als een probleem ervaren. Sinds 1974 is
homoseksualiteit van dienstplichtige en beroepsmilitairen geen grond
meer voor ongeschiktheid voor de militaire dienst. Homoseksualiteit is ook
geen reden meer tot ontslag. Het beleid, neergelegd in de brief van 15februari
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1974, nr. 372.897/K, aan de voorzitter van de vaste Commissie voor
Defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, is niet gewijzigd. In
hoeverre homoseksuele geaardheid een rol speelt bij het nemen van
vrijwillig ontslag door beroepsmilitairen, onttrekt zich aan de waarneming.
In de opleiding wordt geen aandacht besteed aan de aanwezigheid van
homoseksuele dienstplichtige en beroepsmilitairen in de krijgsmacht.
De hulpverlening aan homoseksuele dienstplichtige en beroepsmilitairen
is op dezelfde wijze geregeld als voor alle militairen. Ook daarin wordt
geen onderscheid gemaakt.
217
Kunt u nader inzicht geven in de omvang van het probleem van de
wachttijden van dienstplichtige schoolverlaters? Op welke wijze probeert u
deze wachttijd te beperken?
Zie het antwoord op vraag 160.
De pogingen de wachttijd te beperken, worden ongunstig beïnvloed door
de verplichting een keuze naar het jaar van opkomst te honoreren.
218
Bij de KL en KLu wordt bezuinigd op ontspanningsuitgaven. Kan de
Minister inzicht geven in de mogelijkheden tot dergelijke bezuinigingen
de Koninklijke marine? Kan er inzicht worden gegeven in de kosten en
benutting van de welzijnsactiviteiten?

bij

Ook bij de Koninklijke marine is bezuinigd op ontspanningsuitgaven. Zo
zijn abonnementen op tijdschriften beperkt en is het aantal te vertonen
films verminderd.
De totale kosten die door de krijgsmachtdelen voor welzijnsactiviteiten
worden aangewend bedragen ongeveer f 6 min. De bestedingen zijn voor
35% gericht op vorming en studie, voor 20% op actieve ontspanning en
voor 45% op passieve ontspanning.
219
Welke bezuinigingsmaatregelen zijn getroffen in de sfeer van de passieve
ontspanning? Hoe verhoudt deze ingreep zich tot hetgeen op blz. 52 in
artikel 36 is gesteld ten aanzien van de Koninklijke marine?
Zie het antwoord op vraag 218.
Aan boord van varende schepen zijn de filmvoorstellingen gratis. Met
verhoging van de afkoopsommen is in de begroting rekening gehouden.
220
Wat is de reden waarom ook de faciliteiten voor «ontwikkeling, sport en
ontspanning» niet overeenkomstig het profijtbeginsel worden behandeld
evenals thans met «voeding» gaat gebeuren?
Voor een aantal faciliteiten op het gebied van ontwikkeling, sport en
ontspanning wordt van deelnemers een bijdrage geëist. In dat geval wordt
het profijtbeginsel dus reeds gehanteerd. Volledige doorberekening van de
kosten wordt uit een oogpunt van personeelszorg onjuist geacht. Dit
standpunt geldt ook voor de voedingverstrekking.
221
Op welke wijze ondersteunt Defensie het ontwikkelen van een alcoholmatigingsbeleid? (Zie ook het antwoord op vragen zitting 1981-1982, nr.
1440).
Op de ontwikkeling van een algemeen beleid gericht op matiging bij het
gebruik van alcohol heeft Defensie slechts een beperkte invloed. Wel is al
eerder aangegeven dat Defensie het ontwikkelen van een zodanig algemeen
beleid ondersteunt. Zo neemt Defensie actief deel aan de werkzaamheden
van een interdepartementale commissie die zich onder andere bezighoudt
met het ontwikkelen van een samenhangend alcoholmatigingsbeleid
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222
Hoeveel personeel en van welk niveau is in organisatorische functies
werkzaam? Welke besparingen zijn als gevolg van hun werkzaamheden in
1983 te verwachten?
Bij de centrale organisatie van het Ministerie van Defensie en bij de
ministeriële gedeeltes voor de krijgsmachtdelen zijn de volgende aantallen
personeelsleden met organisatorische werkzaamheden belast.
Organisatie

Burgerpersoneel

beheerstaak
adviestaak

H
ref.en
hoger)
1,5
24,5

M
(vanaf
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9,5

26
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L

Off.

00

1

26
14

3
1

41
49

1
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4

90

De beheerstaak omvat uitsluitend de beheersing en bewaking van de
organisatiestructuur en de formatie.
De organisatie-adviesfunctie is in het bijzonder gericht op het bereiken
van een verhoging van de doelmatigheid en effectiviteit van de organisatie.
In hoeverre de organisatie-adviezen 1983 tot besparingen zullen leiden is
thans nog niet aan te geven.
223
Kan terzake van het bij de Awacs-basis in Geilenkirchen
personeel een opgave verstrekt worden van:
a. de aantallen;
b. de woonplaats in de BRD of hier te lande?

geplaatst

Bij de Awacs-basis in Geilenkirchen zijn 20 man van de Koninklijke
luchtmacht geplaatst. Van hen wonen in de Bondsrepubliek Duitsland 4
officieren, 11 onderofficieren en 2 korporaals. In Nederland wonen 3
onderofficieren.
224
Welke mogelijkheden bestaan er voor dienstplichtige militairen om ter
wille van het aannemen van een betrekking de dienst eerder te verlaten ?
Gelden deze ook bij het aanvaarden van een deeltijdbaan?
De mogelijkheden voor dienstplichtigen de militaire dienst vervroegd te
verlaten voor het verkrijgen van een betrekking, zijn dezelfde als die gelden
voor hen die de dienst met vervroegd klein of groot verlof verlaten om een
studie te beginnen. Wanneer de dienstplichtige ook maar enigszins kan
worden gemist en de wettelijke minimumdiensttijd is voltooid, wordt een
dergelijk verzoek, ook als het een deeltijdbaan betreft, toegestaan.
225
Heeft het Antilliaanse militiekader (Antmilkader) een dienstverhouding
met de Nederlandse Staat of met de Antilliaanse Staat?
226
Welke rechtspositionele regelingen gaan nu precies van toepassing
worden op het Antmilkader, gestationeerd op Curacao en Aruba?
227
Welke vorderingen zijn gemaakt ten aanzien van de toezeggingen van de
vorige minister, gedaan tijdens zijn bezoek aan de Nederlandse Antillen
begin dit jaar, met betrekking tot de pensioenvoorzieningen van het
Antmilkader en een voorlopige regeling met betrekking tot een weduwenen wezenpensioen?
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228
Wat zullen de consequenties zijn voor het Antmilkader van een eventuele
onafhankelijkheid van Aruba en/of een eventuele losmaking van de
Nederlandse Antillen uit het Koninkrijk der Nederlanden?
Alle Antilliaanse militairen zijn ten principale in werkelijke dienst op basis
van de Antilliaanse Landsverordening van 20 december 1961 tot regeling van
de militaire dienstplicht. Een aantal kaderleden (onderofficieren en officieren)
mag op grond van artikel 27 van genoemde verordening langer in werkelijke
dienst blijven dan voor het vervullen van hun eerste oefening nodig was.
Met betrekking tot de rechtspositie bestaat een aantal onduidelijkheden.
Inmiddels is de Antilliaanse regering voorgesteld een gemengde werkgroep te belasten met het ontwerpen van een geheel van rechtspositieregelingen, rekening houdende met de bestaande rechtspositie van deze
militairen en de plaats van de Antilliaanse dienstplichtigen in de eigen
samenleving, nu en in de toekomst. In dit voorstel zijn de namen van de
Nederlandse leden van de werkgroep vermeld.
Inmiddels zijn bij Landsbesluit van 11 oktober 1982 de leden van de
Antilliaanse sectie van de gemengde werkgroep benoemd. De werkgroep
zal naar verwachting op korte termijn met de werkzaamheden aanvangen.
De antwoorden op de gestelde vragen zullen dan onderwerp zijn van
beraad; daarop kan niet worden vooruitgelopen. Het ligt wel in het voornemen op korte termijn een voorlopige voorziening voor de weduwen- en
wezenpensioenen voor gezinnen van de tot het Antilliaanse militiekader
behorende onderofficieren te treffen.

229
Bij welke ME-acties L :jn dienstplichtigen ingezet en wat was precies de
hun opgedragen taak?
Bij welke ME-acties zijn marechaussees ingezet en wat precies hun
taak?
In 1982 zijn bij slechts één ME-actie, en wel bij de afvoer van radio-actief
materiaal vanuit Petten, zeven dienstplichtigen ingezet als gewondenverzorger. Hun taak beperkte zich tot het afvoeren en verzorgen van eventuele
gewonden.
In 1982 werden twee ME-acties gehouden waarbij marechausseepersoneel
werd ingezet. Deze acties betroffen de afvoer van radio-actief materiaal van
Petten via Den Helder en de ontruiming van de Lucky Luyk, een kraakpand
in Amsterdam.
De bij deze acties aan personeel van de Koninklijke marechaussee
opgedragen taken komen overeen met die, welke door de politie worden
verricht en worden geleid door het ter plaatse bevoegde gezag.
230
Wat is de invloed op het mobilisabele bestand en dus op personele
vulling in oorlogstijd door het niet volledig worden voorzien in dienstplichtig
personeel in 1982 en 1983? Is een zelfde effect te verwachten voor 1984?
De in 1982 en 1983 optredende tekorten aan dienstplichtig personeel
veroorzaken tijdelijk in beperkte mate tekorten in het mobilisabele bestand.
De invloed wordt beperkt omdat de tekorten niet ten laste worden gebracht
van functies die voor de vulling van de oorlogsorganisatie als kritisch
kunnen worden aangemerkt. Voor 1984 is een zelfde tekort niet te verwachten.
231
Wanneer zal het wetsontwerp inzake een vrijstellingsbeleid
gronden de Kamer bereiken ?

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 600 hoofdstuk X, nr. 19

op individuele

52

Het beraad over een nieuw vrijstellingsbeleid is nog niet afgesloten.
Daarom kan nog niet worden gezegd wanneer een nieuw wetsontwerp
wordt ingediend.
In dit beraad wordt mede betrokken de op blz. 36 van de memorie van
toelichting gedane mededeling dat wordt overwogen wetsontwerp 16 608
in te trekken. Het streven blijft erop gericht het nieuwe wetsontwerp zo snel
mogelijk in te dienen.
232
Wanneer wordt de wetswijziging, bedoeld om de categoriale
gronden uit de Dienstplichtwet te schrappen, ingediend?

vrijstellings-

Zie het antwoord op vraag 231.
233
Hoe luidt het advies van de MRK met betrekking tot «de militair en het
kernwapen», en welke beslissingen zijn daarover intussen genomen?
Mijn ambtsvoorganger heeft op 4 december 1981 het rapport «De militair
en het kernwapen» aangeboden aan de voorzitter van de vaste Commissie
voor Defensie van de Tweede Kamer, met een brief waarin hij zijn voorlopige
reactie op het rapport gaf.
De aanbevelingen van de MRK zullen mede in beschouwing worden
genomen bij het in de Defensienota te formuleren beleid.
234
Wanneer is het oordeel van de Regering te verwachten over het MRKadvies over de militair en het kernwapen?
Zie het antwoord op vraag 233.
235
Zal het beoordelen van individuele gevallen ten aanzien van gewetensbezwaren niet het risico inhouden van ongelijke behandeling?
236
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de richtlijnen aan
commandanten voor het afwegingsproces in verband met zogenaamde
kernwapenbezwaarden ?
Het beoordelen van individuele gevallen - en niet alleen ten aanzien
van gewetensbezwaren - houdt per definitie het risico in van ongelijke
behandeling.
Voor een zuivere beoordeling geldt als beginsel dat gelijke gevallen gelijk
moeten worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk. Daarmede is niet
gezegd dat een ongelijke behandeling onbillijk zou zijn. Immers juist het
specifiek individuele kan daarbij tot zijn recht komen. Op dit probleem zal
in de Defensienota worden ingegaan.
237
Wat is de oorzaak van het feit dat het interdepartementaal overleg «over
deze al lang lopende kwestie» (Handelingen nr. 14, zitting 1981-1982, blz.
1724) met betrekking tot gewetensbezwaren bij overheidspersoneel nog
niet is afgerond? Op welke termijn zal het overleg worden afgerond?
Het interdepartementaal overleg over overheidspersoneel met gewetensbezwaren verloopt goed. Naar het zich laat aanzien zal de betrokken
werkgroep begin 1983 rapporteren.
238
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de regeling voor totaalweigeraars?
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239
Wanneer is de indiening te verwachten van een ontwerp voor een
wettelijke regeling betreffende totaalweigeraars?
240
Wanneer precies wordt een wetsontwerp betreffende weigering van
Jehova's getuigen en van zogenaamde totaalweigeraars aan de Kamer
aangeboden?
Het interdepartementaal overleg over een regeling voor totaalweigeraars
is nog gaande. Daarbij dient te worden bedacht dat thans bij de StatenGeneraal wetsontwerpen aanhangig zijn tot herziening van het militaire
straf- en tuchtrecht en de Dienstplichtwet (16813 (R 1165)), ingediend
tijdens de zitting 1980-1981), waarin ook bepalingen voorkomen die
rechtstreeks raken aan de problematiek van de totaalweigeraars. Het
streven blijft erop gericht zo spoedig mogelijk een ontwerp van wet in te
dienen.
241
Op grond van welke overwegingen wordt overwogen
16608 in te trekken?

wetsontwerp

Zie het antwoord op vraag 231.
242
Welke financiële voorzieningen bestaan er voor die beroepsmilitairen die
vanwege gewetensbezwaren tegen de kernbewapening ontslag krijgen?
Er zijn geen specifieke financiële voorzieningen voor beroepsmilitairen
die in verband met gewetensbezwaren worden ontslagen. Welke financiële
voorzieningen zullen gelden voor overheidspersoneel dat vanwege
gewetensbezwaren ontslag krijgt, vormt onderwerp van beraad in het
interdepartementaal overleg dat is genoemd in het antwoord op vraag 237.
Wel kan thans al worden medegedeeld dat in beginsel zal worden gekozen
voor de voorzieningen die nu al in de rechtspositionele bepalingen zijn
opgenomen.
243
Hoeveel totaalweigeraars is het kiesrecht ontnomen en voor hoe lang?
Hoeveel maanden zijn zij na hun vrijlating nog van het kiesrecht verstoken?
Op grond van artikel B 3 van de Kieswet zijn van de uitoefening van het
kiesrecht uitgesloten onder andere zij die bij onherroepelijke rechterlijke
uitspraak tot een gevangenisstraf van meer dan één jaar zijn veroordeeld.
De uitsluiting geldt voor een periode tot drie jaar na de straf. Op dit
moment zijn 22 totaalweigeraars uitgesloten van uitoefening van het
kiesrecht. Zij zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden. De
periode dat zij zijn uitgesloten van uitoefening van het kiesrecht is dus 4V2
jaar.
244
Wanneer zijn standpunten van de Minister te verwachten over de
adviezen van de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht over de
militair en het kernwapen, de KVV'ers en de dienstverlating en personeelsvoorzieningsbeleid?
Ten aanzien van de militair en het kernwapen: zie het antwoord op vraag
233.
Het voorlopige standpunt over het advies KVV'ers en dienstverlating is
bij brief van 29 januari 1982, nr. D82/054/197, ter kennis gebracht van de
voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal. Het definitieve standpunt kan binnenkort worden
tegemoet gezien.
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245
Kunt u nadere cijfers geven over het aantal militairen dat problemen
heeft met het vervullen van bewakingsdiensten bij opslagplaatsen van
kernwapens (SITE-wacht)?
Van juni 1980 tot augustus 1982 is tegen 46 militairen die de SITE-wacht
hebben geweigerd een strafrechtelijke vervolging ingesteld. Dit aantal is
ongeveer 0,2% van het aantal militairen dat in genoemde periode betrokken
is geweest bij het vervullen van de SITE-wacht.
246
Wat verstaat de Regering onder «specifieke categorieën

militairen»?

Met de passage over specifieke categorieën militairen in de derde alinea
op blz. 34 van de memorie van toelichting wordt bedoeld dat het onjuist
zou zijn de krijgsmacht mede te laten bestaan uit personeel waarop niet
onder alle omstandigheden kan worden gerekend.
247
Hoeveel dienstplichtigen hebben in de loop van de tijd via het invullen
van een z.g. VRA-formulier of anderszins niet hoeven deelnemen aan de
SITE-wacht?
Op grond van het feit dat VRA-formulieren (Verzoek Rapport Aanvraag
bezoek arts) worden afgedaan op onderdeelsniveau bestaat er op centraal
niveau geen inzicht in het aantal dienstplichtigen dat op deze wijze verzocht
heeft niet te hoeven deelnemen aan de SITE-wacht.
Zie ook de beantwoording op vraag 245.
248
Op grond waarvan wordt «verwacht dat met een lager bedrag zal kunnen
worden volstaan» (memorie van toelichting, blz. 51).
Sedert het optreden van de enkelvoudige kamer in 1980 inzake de
erkenning van gewetensbezwaren tegen de militaire dienst is de vóór die
tijd opgetreden achterstand ingelopen.
249
Is het toegestaan aan daartoe aangewezen personen af te wijken van het
onder verantwoordelijkheid van de Directie voorlichting verschafte informatiemateriaal?
De fundamentele voorlichting behelst het verstrekken van informatie
over de grondslagen van de internationale en de bondgenootschappelijke
verdediging en het toelichten en verklaren van de hoofdpunten van het
defensiebeleid. Hieruit vloeit voort dat de functionarissen, die binnen het
raam van de fundamentele voorlichting een functie vervullen, niet tot taak
hebben eigen standpunten uit te dragen. Hun werkzaamheden liggen
veel meer in de sfeer van het aanreiken van feitelijke gegevens en het
belichten van achtergronden. Binnen dat kader kan ook informatiemateriaal,
dat niet afkomstig is van de Directie voorlichting, een nuttige functie
vervullen.
250
Welke faciliteiten zijn verleend aan de belangenorganisaties om voorlichting te kunnen geven op de kazernes over het vraagstuk van de kernbewapening?
Aan de belangenverenigingen van militairen zijn verschillende faciliteiten
verleend voor het verrichten van verenigingswerk. Specifieke faciliteiten
voor het genoemde doel zijn daarin niet opgenomen. Het wordt aan de
verenigingen overgelaten op welke wijze zij de toegekende faciliteiten
gebruiken binnen de bestaande bepalingen.
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251
Met welke instellingen en particuliere deskundigen treedt de Directie
voorlichting in contact voordat zij met betrekking tot de zogenaamde
fundamentele voorlichting een standpunt inneemt?
Het gaat bij de fundamentele voorlichting niet om het bepalen van een
standpunt voor de Directie voorlichting, maar om het verstrekken van
feitelijke informatie en het geven van toelichting op en verklaring van het
gevoerde beleid. De behoefte met instellingen en particuliere deskundigen
hierover in contact te treden heeft zich nog niet voorgedaan.
Zie ook het antwoord op vraag 249.
252
Is het waar dat in meerdere gevallen aan deskundigen van buiten die
waren uitgenodigd om informatie over kernwapens te verschaffen de
toegang tot de kazernes is geweigerd?
Bij enkele onderdelen van de krijgsmacht zijn op initiatief van individuele
of groepen militairen op ad hoe-basis bijeenkomsten met een informatief
karakter georganiseerd om aandacht te besteden aan het vraagstuk van de
kernbewapening. Voor wat betreft de organisatorische aspecten van
dergelijke bijeenkomsten is mede door toedoen van lokale commandanten
steeds de hand gehouden aan het gestelde in de «Voorlopige algemene
aanwijzingen inzake de uitoefening van bepaalde grondrechten door
militairen», gepubliceerd bij brief van de Minister van Defensie, d.d. 10 juli
1975. In enkele gevallen heeft dat ertoe geleid dat een voorgenomen
bijeenkomst niet binnen de kazerne is gehouden.
253
Worden de belangenorganisaties voor zowel dienstplichtigen als vrijwillig
dienende militairen als burgerpersoneel betrokken bij het opzetten van een
fundamenteel voorlichtingsprogramma?
Zo ja, op welke wijze?
Het ligt niet in het voornemen de belangenorganisaties te betrekken bij
het opzetten van een programma voor de fundamentele voorlichting. Zij
zullen over de voortgang op de hoogte worden gehouden.
254
Op welke wijze wordt gegarandeerd dat de «fundamentele
voorlichting»
die het ministerie wenst te voeren evenwichtig zal zijn en dat daarin ook de
visie van de vredesbeweging aan de orde zal komen?
Bent u bereid de vredesbeweging op enigerlei wijze ook anderszins te
betrekken bij de «fundamentele voorlichting» ?
Op welke wijze wilt u de Kamer betrekken bij de bepaling van nadere
vorm en inhoud van de «fundamentele
voorlichting»?
In het kader van de fundamentele voorlichting zullen de inzichten en
opvattingen van de vredesbeweging als feitelijkheden aan de orde worden
gesteld.
Er zal bij de samenstelling van het informatiepakket steeds worden
gestreefd naar een genuanceerde en evenwichtige benadering van de
geselecteerde onderwerpen. Daarbij zal ook worden gebruik gemaakt van
documentatiemateriaal van organisaties die plegen te worden aangeduid
met de term vredesbeweging.
De Kamer zal desgewenst op de hoogte worden gehouden van de
voortgang bij de fundamentele voorlichting.
255
Wat zijn de financiële gevolgen van de uitbreiding van de directie
voorlichting ten behoeve van fundamentele
voorlichting?
Wat is de mening van het personeel zelf over de uitbreiding?
Hoe wordt de neutraliteit van informatie bewaakt?
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Het is in dit stadium mogelijk met enige nauwkeurigheid aan te geven in
welke opzichten en in hoeverre de Directie voorlichting uitbreiding behoeft
in verband met de introductie van de fundamentele voorlichting. Dat hangt
nauw samen met de uitkomsten van het beraad in de Stuurgroep fundamentele voorlichting over de verdere gang van zaken met deze activiteit.
Voorlopig wordt begonnen met een proef bij enkele opleidingseenheden.
Meningsvorming over eventuele uitbreiding is bij het personeel van de
Directie voorlichting niet tot uitdrukking gekomen. De aard van de informatie
is reeds aangeduid in antwoord 249. De deugdelijkheid ervan wordt door
de betrokken directie bewaakt op dezelfde wijze als dat met andere sectoren
van de voorlichting gebeurt.
256
Kan de Minister nader aangeven wat bedoeld wordt met «een algemene
oriëntatie op de structuur van de Defensie in bondgenootschappelijk
verband»? Wordt hieronder ook verstaan voorlichting over de oorzaken
van de Oost-West-tegenstelling, de dreiging van de Sovjet-Unie, de
mensenrechtensituatie in Oost-Europa en de doeleinden van het Noordatlantisch Bondgenootschap?
De aangehaalde passage heeft ten doel er de nadruk op te leggen dat bij
de fundamentele voorlichting aan dienstplichtigen met name aandacht zal
worden besteed aan onderwerpen, die direct te maken hebben met doel en
wezen van de Nederlandse defensie in bondgenootschappelijk verband. De
in het tweede deel van de vraag opgesomde onderwerpen zijn hieronder
begrepen.
257
Heeft de Minister nog plannen betreffende de uitbreiding van de mogelijkheden van dienstplichtigen hun grondrechten ook in militair dienstverband te kunnen uitoefenen?
Sinds 1 september 1975 zijn van kracht de Voorlopige algemene aanwijzingen inzake de uitoefening van bepaalde grondrechten door militairen.
Op grond van deze aanwijzingen is het ook voor dienstplichtigen mogelijk
binnen bepaalde grenzen in militair dienstverband hun grondrechten uitte
oefenen. De ervaringen met deze aanwijzingen tot nu toe geven geen
aanleiding aan de regeling uitbreiding te geven.
258
Wanneer kan het onderzoek naar de mogelijkheid tot intrekking van het
voorbehoud bij het Protocol van 1925 betreffende chemische wapens
worden afgesloten en het regeringsstandpunt ter zake aan de Kamer
worden aangeboden?
De studie naar het opheffen van het voorbehoud bij het Protocol van
Genève van 1925 op departementaal en interdepartementaal niveau is
inmiddels afgerond. Voor de verdere besluitvorming ter zake is het van
belang eerst de opvattingen van de NAVO-bondgenoten te vernemen over
de vraag of de in beginsel positieve opvatting van de Nederlandse Regering
inzake opheffing van het voorbehoud voldoende steun ondervindt van
andere bondgenoten die een zelfde voorbehoud gemaakt hebben.
259
Op welke termijn zal de coördinator ruimtelijke ordening defensie zijn
coördinatietaak inzake het milieubeleid kunnen aanvangen? Welke middelen
krijgt hij hiervoor ter beschikking?
Ook in de afgelopen jaren werd reeds op meerdere plaatsen buiten het
defensie-apparaat de nodige aandacht aan de diverse aspecten van het
milieubeleid geschonken. Door uitbreiding van de taak van de CROD tot
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CROMD (coördinator ruimtelijke ordening en milieu defensie) zal hier een
verdere coördinatie tot stand worden gebracht. De volle ontplooiing van dit
beleid zal kunnen plaatsvinden zodra daarvoor een speciale staffunctionaris
is aangetrokken. Deze functionaris zal gebruik kunnen maken van de
bestaande organen en middelen in de defensie-organisatie.
260
Op welke wijze zijn de problemen betreffende de inrichting van het
Lauwersmeer als militair oefenterrein - zoals die in het rapport van de
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee in 1981 werden verwoord —
inmiddels opgelost?
Aangenomen dat hier wordt bedoeld het in opdracht van de Landelijke
Vereniging tot behoud van de Waddenzee door het ingenieursbureau
Dwars, Hederik en Verhey opgestelde rapport, wordt verwezen naar de
brief van de toenmalige Staatssecretaris dr. W. F. van Eekelen, dd. 24 juli
1981, nr. D 81/085/1636, gericht aan de voorzitter van de vaste Commissie
voor Defensie van de Tweede Kamer, waarin het defensiestandpunt ten
aanzien van de conclusie in het DHV-rapport wordt uiteengezet. Zoals bij
de mondelinge beantwoording van de vragen van de leden van de Tweede
Kamer Van den Bergh, Tommei en Bakker op 2 december 1982 reeds is
medegedeeld, bestaat gezien de opgedane ervaringen geen twijfel aan de
technische en financiële haalbaarheid voor de inrichtingsplannen van de
militaire terreinen in het Lauwersmeergebied.
261
Worden de inrichtingswerkzaamheden
Marnewaard binnenkort hervat?

voor het militaire terrein in de

262
Zijn reeds inrichtingswerkzaamheden voor het militaire rijterrein in de
Marnewaard hervat? Hoe staat het met de aanbesteding en de aanbestedingsprocedure ?
Is de Minister bereid een belevingsonderzoek te houden onder de omwonenden van de Lauwersmeer, zoals door enkele gemeenten uit de regio is
gevraagd? Is de Minister bereid de werkzaamheden niet te hervatten c.q.
stop te zetten voordat/totdat dit belevingsonderzoek is afgerond?
Op 4 november 1981 heeft Staatssecretaris Stemerdink laten weten, dat
de aanbesteding van een deelproject drainagewerkzaamheden zou worden
aangehouden om de financiële positie van Defensie nader te kunnen
bezien. Inrichtingswerkzaamheden die voor die datum al op gang waren
gebracht zijn sindsdien voortgezet. De in november 1982 opgeschorte
aanbesteding is geschied.
In het najaar van 1978 is een geluidbelastingonderzoek in het Lauwersmeergebied gehouden door het Instituut voor Zintuig-fysiologie TNO. De
resultaten van dit onderzoek hebben aangetoond dat in vrijwel alle woonkernen de grenswaarde voor een rustige woonwijk niet zal worden overschreden. Ten einde een zo optimaal mogelijke situatie te verkrijgen zal er
bovendien een aantal geluidwerende voorzieningen in het inrichtingsplan
worden opgenomen. In een later stadium kan een nader geluidbelevingsonderzoek zinvol zijn voor aanvullende voorzieningen.
263
Wat wordt bedoeld met de «bestuurlijk-juridische situatie» betreffende
de voortzetting van de cultuur- en civieltechnische inrichting van de
Marnewaard als oefenterrein?
Het bestuurlijke aspect heeft betrekking op de aanwijzing ex artikel 38
van de Wet ruimtelijke ordening welke op 30 oktober 1979 door de toenmalige
Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werd gegeven aan
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het provinciaal bestuur van Groningen om het streekplan Groningen zo te
wijzigen dat het militaire terrein in de Marnewaard daarin wederom zou
worden opgenomen.
Het juridische aspect heeft betrekking op de uitspraak van de Haagse
rechtbank van 8 december 1980, waarin werd gesteld dat deze door de
Ministervan Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gegeven aanwijzing
ex artikel 38 WRO aan de provincie Groningen geen onrechtmatige daad
vormt als bedoeld in artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek.
De Ministervan Defensie,
J. de Ruiter
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