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I. INLEIDING
Een eerste aankondiging van het voornemen de twee oudste in dienst
zijnde onderzeeboten van de Dolfijn-klasse te vervangen staat in de
Defensienota 1974. Hierin wordt gesteld dat, in verband met de levensduur,
vervanging omstreeks 1981 moet plaatsvinden, maar dat in eerste instantie
- in het kader van het streven naar internationale taakverdeling - zal
worden bezien of en in hoeverre de behoefte aan onderzeeboten kan
worden bijgesteld.
In de periode tot omstreeks 1978 hebben in de aanloop tot het project
«onderzeebootvervanging» de volgende factoren een voorname rol
gespeeld:
- de pogingen in het kader van de taakverdeling leverden geen resultaat
op zodat de behoefte aan zes onderzeeboten gehandhaafd bleef;
- ontwikkelingen op het gebied van de dreiging - vooral de toename
van de duikdiepte van Sovjet-onderzeeboten - leidden ertoe dat ook aan
Navo-zijde de behoefte aan grotere duikdiepte ontstond;
- teruglopende werkgelegenheid in de scheepsbouw, alsmede de ook bij
de Koninklijke marine levende wens om bestaande know-how en ervaring
op het gebied van marinebouw in het algemeen en onderzeebootbouw in
het bijzonder bij de Nederlandse industrie te behouden en waar mogelijk
mede met het oog op exportmogelijkheden verder te ontwikkelen, leidden
tot toenemende druk om scheepsnieuwbouwprogramma's te initiëren;
- de continuïteit van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM)
als onderzeebootwerf, en de werkgelegenheid voor andere RSV/RDM-afdelingen, Nederlandse onderaannemers en toeleveranciers. Hierbij lag het
accent op de regionale economische problemen in het Waterweggebied.
Medio 1978 werd de bouw van de eerste boot van een serie van twee bij
de RDM in opdracht gegeven. Het voornemen hiertoe werd door middel
van een situatierapport in mei 1978 aan de Kamer gemeld. De meest
saillante punten uit dit rapport betreffen:
- de operationele noodzaak voor vervanging van de Dolfijn-klasse
onderzeeboten in verband met het naderende einde van hun levensduur;
- de grotere duikdiepte van de vervanger, die overigens qua ontwerp
neerkomt op een gemoderniseerde Zwaardvis;
- het voor de werkgelegenheid vervroegen van de aanbesteding
- waarvoor de Minister van Sociale Zaken een bijdrage van f 30 min, te
besteden in 1978, ter beschikking stelt - levert voor wat betreft de techniek
geen problemen op («tekeningen zijn besteksgereed»).
In de eerste jaren hierna blijken, mede doortechnologische ontwikkelingen
en op operationele gronden bij de uitvoering van de ontwerp- en bouwwerkzaamheden, die feitelijk gelijktijdig moesten worden uitgevoerd,
ingrijpende ontwerp-aanpassingen noodzakelijk. Hieruit is in de loop van de
tijd het vrijwel nieuwe Walrus-ontwerp geëvolueerd. Er kan dan ook
worden gesteld dat bij de bouw van de eerste boot sprake is geweest van
het ontwikkelen en bouwen van het prototype.

II. VERLOOP VAN HET PROJECT
BESLUITVORMING
Intern defensie
De documenten tonen bij de besluitvorming over de aanbesteding van
met name de eerste onderzeeboot de beperkte financiële armslag van
defensie in het algemeen en die van de Marine in het bijzonder. De toegezegde gelden uit de werkgelegenheidsfondsen vormden echter een
belangrijk argument voor de Marine en de Directeur-Generaal Economie en
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Financiën (DGEF) om op een snelle beslissing aan te dringen. De DGEF
vreesde bovendien bij latere aanbesteding grote prijsverhogingen. Bovendien was naar zijn mening de financiering verzekerd. Op de mogelijk aan
het project verbonden financiële risico's wordt alleen door de CDS gewezen
ineen nota van eind maart 1978; hij waarschuwt daarbij voor een overhaaste
besluitvorming.
In de vergadering van de Defensieraad van 12 april 1978 besluit de
Minister van Defensie tot instelling van een interdepartementale projectgroep voor de onderzeebootvervanging.
Interdepartementale Projectgroep Vervanging Dolf ijn-klasse onderzeeboten
Sinds een aantal jaren is het beleid van de regering erop gericht om
voor grote materieelprojecten de politieke besluitvorming voor te bereiden
in interdepartementaal verband.
Op 9 mei 1978 werd de eerste vergadering van de Interdepartementale
Projectgroep Vervanging Dolfijn-klasse Onderzeeboten gehouden, onder
voorzitterschap van de Minister van Defensie, met als leden de Staatssecretaris van Defensie (materieel), de Secretaris-Generaal, vertegenwoordigers
van de Centrale Organisatie, de Koninklijke marine en voorts van de
Ministeries van Buitenlandse zaken, van Economische Zaken, van Financiën,
van Sociale Zaken en van Algemene Zaken.
Nadat op 19 juni 1978 door de Minister van Defensie een voorwaardelijke
bouwopdracht aan de RDM was verstrekt, werd op 22 juni 1978 de projectgroep opgeheven.
Parlement
Het parlement ontvangt op 17 mei 1978 het situatierapport over de
onderzeebootvervanging. Op 24 mei 1978 bespreekt de Vaste Commissie
voor Defensie dit rapport met de bewindspersonen van Defensie waarna
plenaire behandeling volgt op 7 juni 1978. Daarbij dient de geachte afgevaardigde Ploeg een motie in waarin aan de regering wordt gevraagd over
te gaan tot afsluiting van een contract voor de bouw van deze twee
onderzeeboten (14800 X nr. 33). Bij de stemmingen op 13 juni 1979 wordt
deze motie aangenomen, waarbij de fracties van PVDA, D'66, P.P.R., C.P.N.,
P.S.P. en DS'70 tegen stemmen.
OPERATIONELE BEHOEFTESTELLING
De Defensienota 1974 geeft aan dat de twee oudste driecylinderonderzeeboten (DOLFIJN-klasse) moeten worden vervangen.
Ter uitvoering van nationale en NAVO-taken in vredes-, crisis-, en
oorlogstijd dient de Marine te beschikken over ten minste zes oceaangaande
conventionele onderzeeboten.
De stafeisen voor de WALRUS-klasse onderzeeboten, die zijn gebaseerd
op de door de Admiraliteitsraad op 22 januari 1975 goedgekeurde stafdoelstelling, werden - eveneens door deze Raad - vastgesteld op 11 november
1975.
De stafdoelstelling geeft, na een taakomschrijving, gebaseerd op de
strategische conceptie, de operationele eisen en vervolgens in grote lijnen
de tactische en algemene eisen aan.
De stafeisen werken de doelstelling verder uit, waarbij rekening is
gehouden met technologische ontwikkelingen waarvan redelijkerwijze mag
worden aangenomen dat zij gedurende de direct volgende stap, i.c. de
bestekfase ter beschikking staan.
Dit betekende een modernisering en verbetering van de huidige
ZWAARDVIS-klasse onderzeeboot met de volgende kenmerken:
- gebruik van hoge rekgrensstaal voor het vervaardigen van de onderzeeboot drukhuid teneinde grotere operationele duikdiepten mogelijk te
maken;
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- verder doorgevoerde automatisering en afstandbediening teneinde
personeel te kunnen besparen en zodoende de personele en materiële
exploitatiekosten gedurende de gehele levensduurte kunnen drukken. De
ontwikkeling van deze automatisering is een logisch gevolg van de automatisering toegepast bij GW-fregatten, Zuiderkruis en S-fregatten;
- een modern wapen- en commandosysteem, primair gebruikmakend
van de Nederlandse industrie. Enkele onderdelen, zoals periscopen en
sonarapparatuur, dienen te worden betrokken van bevriende landen. Bij de
keuze van het totale pakket werd sterk de nadruk gelegd op rationalisatie,
integratie en standaardisatie met eigen KM-eenheden en met die marines
waarmee de onderzeedienst nauw samenwerkt.
In 1977 en 1978 stelde de Admiraliteitsraad nadere stafeisen voor de
sonar-installaties vast.
De zeer ruim geformuleerde stafeisen voor de Walrus-klasse werden na
aanvang van de bouw door de Marinestaf en na goedkeuring door de
Admiraliteitsraad op vier belangrijke gebieden nader ingevuld:
- in november 1978 werd definitief besloten dat de Walrus-klasse als
oorlogsbewapening MK 48-torpedo's krijgt; dit had uitsluitend gevolgen
voor het GIPSY-systeem (Geïntegreerd Informatieverwerkend en Presentatiesysteem);
- in december 1978 werd besloten dat de boten moesten worden
uitgerust met een automatisch extern communicatiesysteem, waarmee de
fregatten ook zouden worden uitgerust;
- in mei 1981 werd definitief besloten, dat de boot een Long Range
Sonar krijgt, dit had tevens gevolgen voor het GIPSY-systeem;
- in juli 1981 werd definitief besloten dat de Walrus-klasse als bewapening
tegen oppervlakteschepen ook wordt uitgerust met het HARPOON-wapensysteem; dit had voornamelijk gevolgen voor het GIPSY-systeem.
Tijdens het verloop van het project waren om operationele redenen
ontwerp- en constructieaanpassingen noodzakelijk die verband houden met:
- uitgestraald geruis in samenhang met schokbestendigheid, mede
gebaseerd op nieuwe technische ontwerp- en analyse-methodieken vanaf
1980;
- magnetische signatuur, mede gebaseerd op nieuwe meet- en analysemethodieken vanaf 1981.
ONTWERP-PROCES
Voorbereiding
In 1974 werd besloten tot het opdoen van praktische en theoretische
ervaring met de toepassing van het hoge-rekgrensstaal, teneinde bij de
nieuwbouw van onderzeeboten met vergrote duikdiepte vertraging te
voorkomen.
In het voorjaar van 1975 werden voor het opstellen van de stafeisen voor
de vervanging van de DOLFIJN-klasse onderzeeboten twee werkgroepen
gevormd, te weten één voor het platform en één voor de wapens &
sensoren.
Voor het verzamelen van relevante informatie over het operationeel
gebruik van onderzeeboten en het onderzeebootontwerp en bouw werden
door de Koninklijke marine vanaf het voorjaar 1975 contacten gelegd met
de marines van Frankrijk, De Verenigde Staten, Het Verenigd Koninkrijk,
Zweden en West-Duitsland.
Contractbestek
Inmiddels werden eind 1976 door een speciaal daartoe gevormde
werkgroep van de Koninklijke marine in nauwe samenwerking met de
bouwmeester (RDM) voorbereidingen getroffen tot het schrijven van
bestekken. Het streven was om - bij eventuele contractonderhandelingen hiermede 1 juli 1977 gereed te zijn.
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Besloten werd om hiertoe twee contract-bestekken te schrijven, te weten:
- Walrus I: nabouw Zwaardvis, zoveel mogelijk identiek voorzover
componenten op de markt nog verkrijgbaar zijn. Deze activiteit was met
name bedoeld om, indien het uit werkgelegenheidsoverwegingen noodzakelijk zou worden geacht op zeer korte termijn de Nederlandse scheepsbouwindustrie met de bouw van onderzeeboten voor de Koninklijke marine
te stimuleren, alsdan spoedigst zou kunnen worden aangevangen;
- Walrus II: een gedeeltelijk aangepaste Zwaardvis, vervaardigd van
hoge rekgrensstaal.
Parallel aan deze activiteiten werd een onderzoek uitgevoerd naar
verlenging van de levensduur van de 3-cylinder onderzeeboten.
Een nadere prognose in april 1977 van de stand van zaken bij het
schrijven van de bestekken luidde:
- Walrus I: bestekgereed 1 juli 1977;
- Walrus II: zoveel mogelijk conform stafeisen 1975, werkpakket 40 man
een halfjaar: «véél uitbesteden, veel werk in eigen kring». Bestekgereed
romp eind 1977, overige systemen medio 1978.
Onderkend werd dat naarmate er meer voorbereidingstijd beschikbaar
zou zijn, er in de bestekken méér voldaan zou kunnen worden aan de
stafeisen.
In verband met de voorbereidingen voor de contractonderhandelingen
werd ernaar gestreefd het voorontwerp Walrus II (zo compleet mogelijke
omschrijving van de leveringsomvang) te vervatten in het contractbestek.
Het contractbestek moest daarbij voldoende basis zijn voor de regeling
van de verantwoordelijkheden voor de prijsafspraken, de verdere technische
uitwerking (uitmondend in het bouwbestek) en de voorbereiding voor de
bouw (uitmondend in een aantal bestellingen die grote invloed hebben op
het begintijdstip en doorlooptijd).
Bouwbestek
Het bouwbestek geeft de volledige technische specificatie van de te
bouwen onderzeeboot. Alle daarmede relevante verantwoordelijkheden
worden door de bouwmeester van de KM overgenomen. De bouwmeester
is eveneens - voor zover van toepassing en afgesproken - bekend met de
achtergronden en eisen betreffende de onderzeeboot-systemen, om
volledig te kunnen instemmen met de gekozen uitwerking daarvan. Dit
betreft onder meer onderzoekingen, berekeningen, tekeningen enz.
Het in opdracht geven van het project in 1978 had de volgende consequenties:
- van het project bleek in ieder geval achteraf bezien alleen de voorontwerpfase afgerond, zodat de ontwem- en bestekfase in het bouwproces
moesten worden geïntegreerd. Dit ontwerp berustte op de toen bestaande
inzichten met betrekking tot de technische, operationele en veiligheidseisen
die aan deze onderzeeboot moesten worden gesteld en bleek niet toereikend
voor de gestelde eisen. Wijzigingen namen zoveel tijd in beslag, dat de
bouw pas eind 1979 kon aanvangen. Hoewel de kiel van de eerste boot
werd gelegd in oktober 1979 en vervolgens eerst eenvoudige segmenten
van de drukhuid werden vervaardigd, bleek in de loop van 1980, dat bij de
meer ingewikkelde delen van de drukhuid de ontwerp-eisen van de Zwaardvis-klasse niet zonder meer konden worden toegepast. Nieuwe berekeningen, proeven en tekeningen bleken nodig;
- verschillende ontwikkelingen in de hierop volgende bouwperiode
hebben het ontwerp van de Walrus verder beïnvloed. Met de afronding van
de systeembeschrijvingen in 1984 werd de ontwerpspecificatie voltooid.
Technologische ontwikkelingen brachten moderner, hoogwaardiger en
minder onderhoudsintensief materiaal op de markt. Toepassing van deze
materialen en componenten in de Walrus zal in de toekomst, naast een
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grotere operationele inzetbaarheid, ook besparingen in de exploitatie
opleveren. Bovendien garanderen deze materialen een veiliger bedrijfsvoering.
Gedurende de bouwperiode kwam enkele malen de vraag aan de orde of
invoering van respectievelijk de MK 48 en de Harpoon strikt noodzakelijk
was. In de rapportage over het verloop van het project is hierop nader
ingegaan. Wijzigingen in het geautomatiseerde informatieverwerkings- en
commandosysteem waren nodig door veranderingen in het wapen- en
sensorenpakket.
Het ontwerp ligt thans in een groot aantal gedetailleerde systeemspecificaties vast. De ruimtelijke indeling van de voornaamste compartimenten
zoals de machinekamer en de commandocentrale is in modellen op ware
grootte nagebootst. Hierdoor is het mogelijk de opstelling van de apparatuur
te toetsen aan de technische en operationele eisen.
De ontwerp- en bestekaanpassingen hebben zich gedurende de eerste
jaren van de bouw geleidelijk ontwikkeld en uiteindelijk geleid tot een
vrijwel geheel van de Zwaardvis afwijkend ontwerp.
Tekenwerk, berekeningen, mock-up
Het aantal tekenuren bleek door het extra ontwikkelingswerk drie keer zo
groot als oorspronkelijk geraamd.
De automatisering werd in de ontwerp-analyse van de marine dd. eind
1977 reeds ingeschat als een ingewikkelde materie met een risico-dragende
factor qua voortgang in ontwerp en tekenwerk. De uitwerking van de
automatisering naar de installaties toe, speciaal ten aanzien van de bijzondere omgevingscondities en terecht gestelde eisen ten aanzien van de
gevoeligheid en betrouwbaarheid, blijken grote invloed te hebben op de
ontwerp - en tekenuren met betrekking tot de veelvuldig samenhangende
installaties.
Gelet op de ruimtebepaling voor deze onderzeeboten hebben bovengenoemde factoren veel tijd gevraagd om tot een meer definitief inzicht in
kosten en tijd te komen. Tevens moet worden vermeld dat veel componenten
opnieuw moesten worden bepaald omdat de in het Zwaardvis-ontwerp
gebruikte componenten niet meer toepasbaar of verkrijgbaar waren.
In 1978 is een opdracht verstrekt aan het Instituut voor Zintuig Fysiologie
(IZF) van TNO voor het geven van ergonomische adviezen. Van de commandocentrale en bepaalde elektronische ruimten is een model op ware
grootte gemaakt. Voorts bleek het later noodzakelijk het IZF in te schakelen
bij de ontwikkeling van computergestuurde bedienings- en presentatiemiddelen voor bewaking, bediening en beveiliging van platforminstallaties.
De beperkte ruimte aan boord van onderzeeboten en de gecompliceerde
en sterk van de Zwaardvis afwijkende platforminstallaties maakten het in
1980 nodig de opdracht aan het IZF uit te breiden met de bouw van een
model op ware grootte van de complete machinekamer en achterschip. Dit
was nodig omdat anders het maken van een ruimtetechnisch verantwoord
ontwerp onmogelijk was.
De invloed van de duikdiepte op het Walrus-ontwerp is vanaf het begin
onderkend maar in de uitwerking onderschat. De mate waarin dit doorwerkt
op de installaties kon eerst tijdens het uitwerken van het ontwerp volledig
naar waarde worden geschat. Speciale analyses en nieuwe berekeningstechnieken werden toegepast om de vereiste bedrijfszekerheid, onderhoudbaarheid en veiligheid te garanderen.
De resultaten van de uitgewerkte installaties kwamen hierdoor veel later
dan was aangenomen en weken technisch-inhoudelijk vaak van de verwachtingen af. Het voorlopige uitgangspunt in de contractfase dat veel van de
Zwaardvistekeningen te gebruiken zou zijn, is hierdoor grotendeels
vervallen.
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Sterkte van scheepscontructies
Scheepsbouw-technisch kon slechts in geringe mate worden voortgebouwd op bekende technieken. In 1978 was door de werf met het nieuwe
hoge rekgrensstaal enige ervaring opgedaan die achteraf gezien te beperkt
is gebleken, gezien de nieuwe behandelings- en constructietechnieken die
dit staal met zich meebrengt.
Bij het uitwerken van het scheepsbouwkundig ontwerp bleek, dat nieuwe
berekeningstechnieken moesten worden toegepast. Dit betrof vooral de
sterkte constructies van de drukvaste huid, het drukhuidvoorfront in combinatie met lanceerinrichtingen en impulstank en de drukhuiddoorvoeringen
voor luiken, leidingen en kabels. Tevens moest het aantal buitenboordopeningen drastisch worden verminderd.
Veiligheid
Nadere speciale analyses moesten worden uitgevoerd om de vereiste
veiligheid en bedrijfszekerheid te garanderen.
De in verband met het dieper duiken aangepaste Zwaardvis-veiligheidseisen bleken na uitvoerig overleg met de Amerikaanse marine (naar
aanleiding van het vergaan van één van haar onderzeeboten) ingrijpend te
moeten worden gewijzigd. Deze wijzigingen werkten door in vrijwel alle
hoofdonderdelen van het bestek, speciaal in de scheepsbouw- en constructie-techniek en de configuratie van de platforminstallaties. De veiligheidseisen noodzaakten bovendien tot een nieuwe aanpak van de automatisering
van voortstuwing en besturing («fail safe» systemen) en tot het invoeren
van een nieuw koelsysteem. De hiermee gemoeide aanzienlijke toename
van apparatuur maakte een verlenging van de boot noodzakelijk. Ook het
wapentechnisch bestek onderging wijzigingen om aan de nieuwe veiligheidseisen te voldoen.
Voorts bleek met name voor de veiligheid op grotere diepte het toepassen
van X-roeren in plaats van de Zwaardvis-roeren noodzakelijk. Voor het
zonodig creëren van extra drijfvermogen tijdens noodsituaties werden
gasgeneratoren in het ontwerp opgenomen. Gewijzigde inzichten in
brandbestrijding maakten een nieuw type brandblusinstallatie noodzakelijk.
In verband met de voor dit type onderzeeboot nieuwe ontsnappingsfilosofie binnen de Navo moesten de hieruit voortvloeiende technische
voorzieningen in het ontwerp worden verwerkt.
Schokbestendigheid en signaturen
De eisen van schokbestendigheid, geluid, magnetische signatuur en
duurzaamheid van de materialen noodzaakten in vele gevallen tot het
kopen van produkten, die niet als standaard-produkt beschikbaar waren.
Hierdoor moest voer betrekkelijk kleine series een ontwerp worden
gemaakt, dan wel een bestaand ontwerp worden gemodificeerd en vervolgens beproefd. Voorts waren speciale materialen met vaak gecompliceerde
bewerkingstechnieken noodzakelijk.
Aanpassingen waren noodzakelijk van onder meerdrukhuiddoorvoeringen
(oorspronkelijk gelaste staalplaat, thans hoogwaardig smeedstaal), materiaal
van pijpsystemen, de in- en uitlaatconfiguratie van het dieselsnuiversysteem
en het hydraulieksysteem.
Platform-automatisering
De gewenste vermindering van de bemanning is uitsluitend mogelijk
door automatisering van systemen. Dit behelst vooral informatieverwerking,
presentatie van gegevens en besturing van systemen en onderdelen
daarvan. Ook om operationele redenen en veiligheidsoverwegingen was
dit noodzakelijk.
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Met het oog op het bijzondere veiligheidsaspect moesten zeer hoge
eisen aan de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde systemen worden
gesteld.
Het bouwen van een systeem voor beheersing van gecompliceerde
processen zoals het dieselstart/stopsysteem voor het snuiverbedrijf, het
batterijlaadbedrijf en het onderwaterbedrijf, vereist mede om veiligheidsredenen hooggekwalificeerd personeel en veel mensuren.
Het platform-automatiseringssysteem bestaat ondermeer uit computers,
automatieken en sensoren. Bij het uitwerken van het ontwerp voor de
platformautomatisering leidden de verhoogde veiligheidseisen tot invoering
van vele «fail safe» systemen. Ook de hiermee verband houdende verwerking
van omgevingscondities en condities van installaties zelf met de daaraan
gestelde eisen van gevoeligheid en betrouwbaarheid vergde veel extra
inspanning. Het vaststellen van blauwdrukken voor automatisering, de z.g.
systeembeschrijvingen, bleek veel tijdrovender dan aanvankelijk verwacht.
Deskundigheid en/of ervaring van andere marines was niet aanwezig.
Daarom moest deskundigheid worden opgebouwd door de bij de bouw
betrokken ondernemingen en de Koninklijke marine. Systeembeschrijvingen
zijn verfijnde specificaties, die aangeven op welke wijze systemen dienen te
functioneren. Zij dienen te worden beschouwd als onderdeel van het
bouwbestek. Het totstandkomen van de systeembeschrijvingen heeft de
nodige vertraging ondervonden. Van de technische systemen was medio
1982 slechts één systeembeschrijving goedgekeurd. Geconstateerd werd
dat met name bij de ontwerpers van de bouwmeester een grote achterstand
was in de voortgang.
Veel innoverend werk moest worden verzet voor nadere definiëring van
de toe te passen sensoren. Het aspect dynamische simulatie vroeg bijzondere
aandacht. Door middel van een waltest wordt de complete automatiseringsinstallatie beproefd in de uiteindelijke samenstelling zoals deze aan boord
zal worden geïnstalleerd.
Met het oog op een meer efficiënte exploitatie werd besloten tot uitbreiding
van de automatiseringsinstallatie met een conditiebewakingssysteem.
De gehele elektrische installatie moest met name als gevolg van de
vergaande automatisering worden aangepast.
Door toepassing van de automatiseringsinstallatie moest het aantal op
afstand bedienbare afsluiters in leidingensytemen drastisch worden
vergroot, hetgeen ingrijpende gevolgen had voor hydrauliek en pneumatiek.
Batterijen
Eind 1980 bleek het uit het oogpunt van operationeel gebruik, noodzakelijk
om de in de stafeisen geformuleerde eisen voor de hoofdbatterijen te
herzien. Na uitvoerig onderzoek werd eind 1981 bekend in hoeverre een
nieuw type batterij zou kunnen tegemoetkomen aan gestelde operationele
eisen. Met als uitgangspunt dat binnen de beschikbare ruimte voldaan
moest worden aan deze eisen werden in nauw overleg met de fabrikant
batterijspecificaties opgesteld en medio 1982 vastgesteld.
Voor de eerste onderzeeboot moest het toen reeds gefabriceerde
batterijcompartiment worden aangepast. In verband met de beschikbare
ruimte voor vergrote batterijcellen en uit het oogpunt van schokbestendigheid moest een speciale bevestiging worden geconstrueerd.
MEERWERK
Platform
Voor het platform is het overgrote deel van het meerwerk bij de RDM
opgesomd in 135 meerwerkposten. Ter verduidelijking is een aantal
hieronder per jaar gegroepeerd op het moment dat de werf en de Koninklijke
marine erkenden, dat een meerwerkpost nodig was. In de jaren daarna
moesten deze vervolgens eerst technisch worden uitgewerkt voordat
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definitief de financiële consequenties konden worden vastgesteld. Zodoende
begon de totale omvang van de aan meerwerk verbonden kosten zich in
1983 te manifesteren, nadat hiertoe een extra impuls was uitgegaan van
enerzijds de onderhandelingen met de werf over de tweede wijzigingscontracten en anderzijds het voornemen de 2de serie nog in 1984 aan te
besteden. Pas in de loop van de afgelopen maanden zijn bij de onderhandelingen over de uiteindelijke vaste prijs, ook de onderhandelingen over
het meerwerk afgerond.
Wijzigingen, die na het in opdracht geven van de eerste Walrus-onderzeeboot werden aangebracht in het ontwerp:
In 1979 werden 13 posten meerwerk erkend, waaronder:
- wijzigingen van het contractbestek;
- condition monitoring.
In 1980 werden 51 posten meerwerk erkend, waaronder:
- consequenties uitwerking luchtbehandeling;
- kleppen door luchtinlaat en uitlaatgassen;
- eerste herwaardering tekenuren Nevesbu;
- schema vergelijking pijpleiding systemen en appendages;
- gasgeneratoren;
- verbeterd geïntegreerd bedienings-en bewakingssysteem;
- verschil in uitvoering installatie van diverse wapensystemen;
- aanpassing hoge druk luchtcompressoren;
- verlenging machinekamer;
- kosten bouwmeester mock-up;
- schemavergelijk electro-technische installaties;
- demarcatieleveringen motorenleverancier.
In 1981 werden 38 posten meerwerk erkend, waaronder:
- verbetering luchtbehandelingsinstallatie;
- verbeterde uitvoering interkoelers;
- aanpassing verdamper;
- verbeterde inrichting kombuis;
- werkzaamheden databank;
- wijziging trim-automatiek;
- kunststof sonar-vensters;
- bordes boven diesels;
- assistentie-activiteiten sensorlijst.
In 1982 werden 12 posten meerwerk erkend, waaronder:
- afwerking binnenhuid;
- hulpdek achterzijde MK;
- herziening batterijcompartiment.
In 1983 werden 12 kleinere posten meerwerk erkend.
In 1984 werden 6 verschillende posten meerwerk erkend, waaronder:
- uiteindelijke consequenties verbeterde drukhuid doorvoeringen;
- totaal van de uitbreiding hydraulische installaties.
Wapensystemen
Op de volgende data werd door de achtereenvolgende staatssecretarissen
materieel aan de hand van investeringsmodellen definitief beslist over de
te kiezen wapensystemen en andere marineleveranties:
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Datum

Onderwerp

20-11-78
16-12-78
06-12-78
14-12-78
26-03-79
25-06-79
14-12-79
14-12-79
14-12-79
09-05-80
30-01-81
25-05-81
04-06-81
18-08-81
30-09-81
07-09-81
13-04-82
11-05-82
06-10-82

geruisanalyse-apparatuur
periscopen
medium range sonar en GIPSY 1ste boot
GIPSY ten behoeve van opleidingen
torpedolanceerinrichting
turbinepompen 1ste boot
antennemasten 1ste boot
medium range sonar 2de boot
stuurautomaat
radar-peil-zoekontvanger
turbinepompen 2de boot
informatieretransmissiesysteem
(passieve) sonar
long range sonar 1ste gedeelte
long range sonar 2de gedeelte
dynamisch simulatie
gasanalyse-apparatuur
hoofdbatterijen
antennemasten 2de boot.

Hieruit blijkt dat de meeste beslissingen die hebben geleid tot kostenverhogingen in of voor 1981 zijn genomen.

BOUWTIJD
In de contracten van juni 1978 (Walrus) en december 1979 (Zeeleeuw)
werden de opleverdata voor de proeftocht vastgesteld op respectievelijk 15
juli 1983 en 15 januari 1985.
Bij het verder uitwerken van het bestek bleek een verlenging van de
bouwtijd nodig om de wijzigingen op het oorspronkelijke Zwaardvis-ontwerp
aan te brengen. In verband hiermede zijn de proeftochtdata voor de beide
onderzeeboten verder verschoven naar respectievelijk 15 juli 1985 en 15 juli
1986. Deze nieuwe opleverdata zijn verwerkt in de wijzigingscontracten van
7 juli 1982.
In het situatierapport «Eerste vervolgbestelling Walrus-klasse onderzeeboten» van 6 januari 1984 is meegedeeld, dat de Walrus 1 en 2 in 1986 en
1987 voor de proeftocht zouden worden opgeleverd. Volgens de recent
vastgestelde planning die in het contract wordt opgenomen, levert de werf
de eerste boot in december 1986 op voor afregelen en in bedrijfstellen van
de automatiseringsinstallaties. De proeftocht zal aanvangen in het voorjaar
van 1987. De tweede boot volgt een jaar later.
De verlenging van de bouwtijd is ondermeer het gevolg van de volgende
factoren:
- vertraging van het ontwerpproces;
- late orderplaatsing van systemen en componenten i.v.m. beperkte
financiële middelen en daardoor late beschikbaarheid van gedetailleerde
inbouwinformatie daarover;
- installaties die uit produktie bleken te zijn genomen, zodat moest
worden gezocht naar modernere;
- uit de operationele behoeftestelling noodzakelijke aanpassing en/of
introductie van systemen en componenten;
- RSV-problematiek, faillissement RDM.
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Overzicht meldingen bouwtijd
mei 1978
1e situatierapport onderzeebootvervanging:
«In verband met de technische en operationele levensduur
moeten de Dolfijn en Zeehond in 1981 en 1982, het jaar
waarin de eerste nieuwe boot kan gaan proefvaren, van de
operationele sterkte worden afgevoerd. Ten aanzien van het
tijdstip van de vervanging van de beide onderzeeboten van
de Dolfijn-klasse zijn, behalve het aspect van de drukvaste
huid, ook andere factoren van belang»
(volgt opsomming),

proeftocht 1e boot 1982.

juni 1979
contract

proeftocht 1e boot juli 1983.

juli 1979
Nota DMKM aan Stasmat

proeftocht 1e boot juli 1983.

«Diverse aanloopproblemen dienden te worden opgelost en
verscheidene verbeteringen moesten worden aangebracht, terwijl
meer inzicht in het ontwerp verkregen werd. Bij het ondertekenen
van de'«letter of intent» voor de bouw en levering van een
onderzeeboot werd de voorwaarde gesteld dat overeenstemming
moest worden bereikt over de inhoud van het te sluiten contract.
Na de onlangs afgeronde onderhandelingen met de bouwmeester
hieromtrent werd het contract getekend op 29 mei 1979. De
bouwmeester heeft zich hierbij verbonden de eerste onderzeeboot voor de opleveringsproeftocht gereed te hebben op
15 juli 1983.
november 1979
Brief aan de vaste Commissie voor Defensie van de Tweede
Kamer m.b.t. bestelling 2e boot:

proeftocht 1e boot medio 1983
proeftocht 2e boot jaarwisseling 1984/1985.

december 1979
contract

proeftocht 2e boot jan. 1985

juli 1980
interne melding KM tijdens vergadering nieuwbouw schepen:

vertraging t.o.v. planning

«Aan de hand van een door de RDM verstrekt planningsdiagram
wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de bouwvoortgang toegelicht. De werf heeft toezegging gedaan zich zoveel
mogelijk te zullen inspannen».
augustus 1980
interne melding K M , aantekenblad van PRO aan DMKM.

geschatte vertraging 2 jaar.

«. . . Gebleken is dat zowel personele als technische aspecten, vaak
niet c.q. nog niet gedefinieerd, uiteindelijk zullen leiden tot een
«aanzienlijke» vertraging in de bouw van de Walrus-klasse onderzeeboten. Alles op een rij gezet is de mening dat de vertraging
van de Walrus (1e boot) uiteindelijk 2 jaar t.o.v. de oorspronkelijke planning zal bedragen. . .».
september 1980
brief RDM aan DMKM
«. . . dat een bestekswijziging in de vorm van een verlenging van
het machinekamergedeelte met één spantafstand noodzakelijk
is en dat meer tijd uitgetrokken dient te worden voor het
inbedrijfstellen van de automatisering. Bovenstaande
aanpassingen verwerkt in de planning, zullen resulteren in
verschuiving in tewaterlating en gereedheid proeftocht. . . .».
Memorie van toelichting op begroting 1981;

proeftocht 1e boot juli 1985
proeftocht 2e boot juli 1986

bouw verloopt volgens plan

september 1981
Memorie van toelichting begroting 1982
«de bouw van de onderzeeboot Walrus ondervindt vertraging»,
juli 1982
wijzigingscontracten

proeftocht 1e boot midden 1985
proeftocht 2e boot midden 1986

proeftocht 1e boot juli 1985
proeftocht 2e boot juli 1986

november 1982
interne melding KM, tijdens vergadering nieuwbouw schepen:

bouwtijdvertraging 3/4 jaar

« . . . De RDM is achter op bouwschema.
Oorzaken:
1. ontwerp nog niet afgerond;
2. veel technische aandachtpunten;
3. onvoldoende mankracht KM en bouwmeester. . .»
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februari 1983
faillissement RDM

bouwtijdvertraging onbekend

september 1983
Memorie van toelichting 1984:

bouwtijdvertraging onbekend

«is thans niet te overzien welke vertraging zal optreden als
gevolg van de oprichting van het nieuwe RDM-concern. . . .».
jan. 1984
2e situatierapport (bestelling 2e serie)

proeftocht 1e boot 1986
proeftocht 2e boot 1987

«. . . De twee volgende onderzeeboten zullen dienen ter
vervanging van de twee driecylinderboten van de Potvis-klasse,
die rond 1990 wegens veroudering moeten worden uit dienst
gesteld. Voor de beide oudste boten, Hr. Ms. Dolfijn en Hr.
Ms. Zeehond, is de grens van de technische en operationele
levensduur bereikt. Voor de vervanging ervan zijn de eerste
twee Walrus-klasseboten bestemd, die nu in aanbouw zijn en
die voor de proef tochten worden opgeleverd in 1986 en
1987
».
september 1984
brief StasDef aan VC

proeftocht 1e boot voorjr. 1987
proeftocht 2e boot voorjr. 1988

«
Volgens de recent vastgestelde planning die in het
contract wordt opgenomen levert de werf de eerste boot in
december 1986 op voor afregelen en in bedrijfstellen van de
automatiseringsinstallatie. De proeftocht zal aanvangen in het
voorjaar van 1987.
De tweede boot volgt een jaar later. .».

ONTMANTELING RSV
Rond de jaarwisseling 1982/1983 werd het duidelijk dat de problemen bij
RSV tijdelijk van invloed zouden zijn op de voortgang van de onderzeebootbouw bij de RDM.
Op de datum van de surséance (8 februari 1983) was de toelevering van
materialen en diensten van onder- en toeleveranciers gestaakt. Na aandringen werden door een speciale procedure van de bewindvoerders deze
toeleveringen op beperkte schaal hervat.
Met betrekking tot de produktiviteit waren de gevolgen in die periode
duidelijk merkbaar, waardoor de bouw vertraagd werd.
Na het faillissement van RDM-oud werd het functioneren van RDM-nieuw
ernstig belemmerd door problemen met onderleveranciers inzake nog
verschuldigde bedragen van RDM-oud.
De RDM-nieuw heeft de contracten van RDM-oud volledig overgenomen.
Tegelijkertijd werden besprekingen voortgezet om op basis van een
gedefinieerd ontwerp te komen tot een afsluitend contract.

FINANCIEEL VERLOOP
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de totale projectkosten
weergegeven, inclusief inflatoire prijsstijgingen.
Kostenraming

Datum

Informatie

1977

Oorspronkelijke raming voor eerste 2 boten (prijspeil 1977): f 290 min.
(dit bedrag betreft Walrus type I: nabouw Zwaardvis)

26-09-1977

Voordracht in COM:
Kostenraming voor eerste 2 boten (prijspeil 1976):

13-02-1978

Hoofd Plannen Marine Staf in «Notitie O-boten»:
Kostenraming Walrus type I I :
(een modernisering en verbetering van de Zwaardvis).

18-02-1978

f 284 min.
f 465 min.

Overleg tussen DMKM en CMS:
Eerste bezinning op de bezuinigingsmogelijkheden in het
project.
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Datum

Informatie

Kostenraming

22-02-1978

DMKM-kostenraming:

f 473 min.

28-02-1978

Bijstelling door D M K M van de cijfers uit de COM-voordracht sept. 1977:
Kostenraming voor eerste twee boten (prijspeil 1977):

f 460 min.

01-03-1978

Voorzitter Admiraliteitsraad aan onder meer Minister
en Staatssecretaris:
Kostenraming:

f 460 min.

13-03-1978

DMKM aan onder meer Staatssecretaris:
Kostenraming eerste twee onderzeeboten (prijspeil 1977):

f 460 min.

29-03-1978

DMKM aan Staatssecretaris:
— Kostenraming nu lager door het omlaagbrengen van de
bouwmeesterprijs door onderhandelingen. Nu in pp.'77:
— In de planning vasthouden aan f 460 m i n .
— Gedetailleerde kostenraming opgenomen.

f 425 min.

17-05-1978

Situatierapport aan Kamer:
Kostenraming voor eerste twee boten (prijspeil 1977):

f 425 min.

20-07-1978

Tweede begrotingsbespreking (DMKM en Financieel Beheer
KM) over marine-leveringen Walrus:
Kostenraming (prijspeil 1977):

f 4 6 1 min.

12-12-1978

Interne aantekening D M K M :
Tweede bezinning op bezuinigingsmogelijkheden
Resulterende kostenraming:

f 441 min.

13-12-1978

Overbruggingsplan:
Kostenraming eerste serie onderzeeboten Walrus-klasse
(prijspeil '78):

f 429 min.

Jan. '79

DMKM-inputgegevens voor begrotingsbespreking 79/80:
Actuele kostenraming Walrus in prijspeil 1978:

f 440 min.

10-07-1979

DMKM aan onder meer Staatssecretaris:
— Melding stand van zaken.
— Melding verhoging projectkosten met f 3/4 min.

26-09-1979

DMKM aan onder meer Staatssecretaris:
Kostenraming eerste serie onderzeeboten:

f 460 min.

02-11-1979

DGM aan Minister en Staatssecretaris (i.v.m. bestelling
tweede boot):
Kostenraming:

f 460 min.

30-11-1979

Tweede Situatierapport aan Kamer (bestelling tweede
boot) Sedert de plaatsing van de opdracht in medio '78
hebben zich, buiten de gangbare kostenontwikkeling,
geen bijzondere prijsstijgingen voorgedaan. Dit betekent in
prijspeil 1979:

f 460 min.

Jan. '80

DMKM-inputgegevens t.b.v. begrotingsbespreking 8 0 / 8 1 :
Actuele kostenraming Walrus (prijspeil 1979):

f 521 min.

Febr.'80

NDPP 1 9 8 1 - 1 9 9 0 :
Geen expliciete vermelding projectkosten eerste serie.

17-04-1980

Projectbeheerder (PBO) en Technisch Coördinator (TCO)
aan onder meer de Directie van de D M K M .
Wijzigingen van het algemene scheepsontwerp t.g.v. systeem
uitbreiding is in dit stadium niet meer mogelijk. De rek is
eruit! Voorgesteld werd het huidige ontwerp in absolute
zin te bevriezen.

25-04-1980

In de vergadering nieuwbouw schepen (NIEBOS) besluit
souschef-Nieuwbouw alle extra nieuwe zaken af te wijzen.

08-08-1980

Projectbeheerder aan directie van de D M K M :
— Melding van aanzienlijke vertraging van het project.
— Financiële consequenties nog niet aan te geven.

30-09-1980

R DM aan DM K M :
— Melding verlenging machinekamer en automatisering.

02-12-1980

Admiraliteitsraad beslist over de verlenging van de Walrus.

10-1 2-1980

DMKM aan onder meer Staatssecretaris:
— Melding vertraging 154 jaar in verband met de verlenging.
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Kostenraming

Datum

Informatie

15-12-1980

Schriftelijke antwoorden t.b.v. UCV 15-12-1980:
Raming 1 9 7 9 - 1 9 8 8 : f 940 min. voor 4 boten.

Jan. '81

DMKM-inputgegevens voor begrotingsbespreking 1981/
1982:
Actuele kostenraming Walrus in prijspeil 1980:

f 585 min.

28-09-1981

Projectbeheerder aan de directie van de D M K M
Actuele raming: Walrus prijspeil 1981:

f 748 min.

02-10-1981

Comité Plannen aan Admiraliteitsraad met een aantekening betreffende de financiële problematiek NDPP 1981:
Actuele kostenraming:

f 746 min.

09-12-1981

Comité Plannen stelt voor, voor f 65 min. arbitrair te
bezuinigen, zodat de totale kosten uitkomen op
f 6 8 1 min.

10-12-181

Souschef Nieuwbouw aan onder meer D M K M , met een
verslag van het gesprek over het «fin. plaatje Walrus»
van de Projectbeheerder d.d. 28-09-81:
— De sterk gestegen begrotingscijfers: t.o.v.
f 585 min. (najaar '80) nu in het NDPP gebracht:
— De kosten van het platform kunnen niet worden
teruggebracht doch zullen nog stijgen
— Door aankoop van een tweetal (belangrijke) Sewacosystemen achten/vege te laten, zou de KM-begroting met
f 46 min. kunnen worden ontlast.
— In het gunstigste geval wordt het netto tekort dus
f 58 min.
— Andere realistische mogelijkheden tot bezuiniging doen
zich in dit stadium niet meer voor.
— Voor de derde keer werd hier dus naar bezuinigingsmogelijkheden in het project gezocht.

f 748 min.

Jan. '82

DMKM-inputgegevens voor begrotingsbespreking 1982/
1983:
Actuele kostenraming in prijspeil 1981:

f 731 min.

25-01-1982

Memo projectbeheerder «fin. stand van zaken O-boten»
voor AR-vergadering 26-01-82:
Actuele kostenraming (prijspeil 1981):

f 747 min.

25-01-1982

Schriftelijke beantwoording vraag 91 Tweede Kamer m.b.t.
extra kosten die gepaard gaan met de wijzigingen en
vertragingen:
De kosten van de verlenging bedragen f 2,9 min. per boot.

26-01-1982

Aantekening Bedrijfseconomisch Adviseur Materieel/DMKM
(BEAMAT) t.b.v. AR-vergadering d.d. 26-01-82:
Bedrag Walrus aangepast (arbitrair bezuinigd):
f 746 min. 7. f 65 min. • :
f 681 min.

12-02-1982

Begrotingsbesprekingsverslag:
1982 f 141 min.
i.p.v.
f 185 min.
1983 f 91 min.
i.p.v.
f 128 min.
1984 f 266 min.
i.p.v.
f 235 min.
In relatie met de betalingen stand van f 183 min. leidt dit
tot het terugbrengen van de oorspronkelijk bureauraming
van f 731 min. tot:

15-03-1982

Indiening Marine-plan 1 9 8 2 - 1 9 9 2 :
Voor de eerste serie Onderzeeboten gebaseerd op kostenraming:
(het bedrag van f 681 min. is weliswaar te herleiden, maar
als zodanig niet expliciet vermeld)

26-08-1982

f 681 min.

f 681 min.

BEAMAT aan Comité Plannen:
Presentatie van budgetramingen 1982—1987 die inclusief
de betalingstand t/m 1981 leiden t o t :

f 731 min.

17-09-1982

Comité Plannen aan Admiraliteitsraad:
Presentatie van budgetramingen 1982—1987, die inclusief
de betalingenstand t/m 1981 leiden tot:

f 751 min.

22-09-1982

Ontwerpplan 1 9 8 2 - 1 9 9 3
Gebaseerd op actuele kostenramingen (prijspeil 1982):
(bedrag wel te herleiden, maar niet expliciet vermeld)

f 751 min.
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Datum

Informatie

30-11-1982

Memo Projectbeheerder en aan Technisch Coördinator
aan de directie van de DMKM voor interne briefing d.d.
01-12-82:
— In de hierbij behorende bijlage wordt het volgende
overzicht van de kostenramingen gegeven:
Projectbeheerder sept, 1982:
f 748 min.
RDM-Memo juni 1982:
f 777 min.
ontwerpplan 1983-1984
f 7 5 1 min.
Projectbeheerder voor begroting 1983/1984:
f 821 min.

Kostenraming

(prijspeil 1981)
(prijspeil 1981)
(prijspeil 1982)
(prijspeil 1982)
f 821 min.

— Voor het Walrus-project bestaat noch geld, noch tijd
meer voor het doen van experimenten.
Jan. '83

DMKM-inputgegevens voor begroting 1983/1984:
Actuele kostenraming Walrus (prijspeil 1982):

25-02-1983

Uit het NIEBOS-verslag blijkt dat in de hiervoor aangegeven
raming alleen de aangegane verplichtingen zijn opgenomen.

15-06-1983

Antwoord Staatssecretaris in beleidsdebat Eerste Kamer:
Bij de Onderzeeboten van de Walrusklasse is, naast een
normale inflatoire stijging, toch sprake van een aanzienlijke
stijging. Dit is mede veroorzaakt door wijzigingen van de
technische specificaties tijdens de ontwerpfase.

04-07-1983

Aantekening BEAMAT aan D M K M :
Actuele raming voor de eerste serie onderzeeboten
(prijspeil 1982):

15-09-1983

Marine-plan voor Defensienota 1984:
Gebaseerd op kostenraming (prijspeil 1982):
(bedrag wel te herleiden, maar niet expliciet
opgenomen)

f 734 min.

f 790 min.
f 790 min.

Dec.'83

DMKM-inputgegevens t.b.v begroting 1984/1985:
Actuele kostenraming Walrus (prijspeil 1983):

f 827 rnln.

06-01-1984

Situatierapport aan Kamer (1e vervolgbestelling):
Actuele kostenraming eerste serie (prijspeil 1982):

f 790 min.

19-03-1984

Memorandum van de accountantsdienst (DAC) over meerwerk onderzeeboten eerste serie, onder meer aan DGEF:
— In wezen is er noch in het basiscontract, noch in de
wijzigingscontracten sprake van een werkelijke contractsom, maar is slechts een voorlopige financieringssom
vastgesteld.
De bedoeling van het contract is de financiering van
boten veilig te stellen.
— Op basis van prijspeil 1983 en inclusief marineleveranties
betekent e.e.a. een bedrag van:

f 940 min.

30-03-1984

NIEBOS-verslag
Melding gesprek d.d. 23-03-84 met RDM, waarin een drietal zaken is afgesproken:
— de raming van het aantal manuren zal nader worden
bezien;
— mogelijkheden tot vereenvoudiging zullen worden
onderzocht;
— RDM zal scherp gaan onderhandelen met de onderleveranciers.
Een en ander zal moeten leiden tot een substantiële prijsverlaging per boot (dit betreft het vierde onderzoek naar
bezuinigingsmogelijkheden in het project).

28-04-1984

Aanbieding tweede wijzigingscontract door DMKM aan
onder meer de Staatssecretaris.
— Raming meerwerk d.d. 17 januari 1983 verwerkt
— Nog meerwerk te verwachten
— Onderhandelingen over vaste prijs in enkele maanden
afgerond.

29-06-1984

NIEBOS-verslag:
Op 28-06-1984 is een nieuw voorstel om tot besparingen
te komen van RDM ontvangen.

12-07-1984

Verslag bespreking eindresultaat (vierde) besparingsactie:
— Bereikte besparingen: f 61 min.
— Actuele raming projectkosten (prijspeil 1983):

f 915 min.
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Datum

Informatie

Kostenraming

3108-1984

BEAMAT in aantekening t.b.v. gesprek met Stasmat:
Kostenraming eerste serie Onderzeeboten (prijspeil 19831:

f 930 min.

20-09-1984

Brief aan Kamer over kostenverhoging onderzeeboten
Walrusklasse:
Bovengrens van het project vastgesteld op (prijspeil 1983):

f 940 min.

Overzicht begrote en gerealiseerde gelden: (in min. gld.)

1978'
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985 3

Autorisatiebegroting

Betaald

in het jaar

cumulatief

in het jaar

cumulatief

1
55
63
78
120
95
91
153

1
56
119
197
317
412
503
656

28
51
61
48
127
121
120

28
79
140
188
315
436
556

±

±

1
In 1978 is de bijdrage ad f 30 min. van
SoZa ter beschikking gekomen.
2
Ontwerpbegroting.

Afsluitende opmerkingen
Voor wat betreft de financiële beheersing is het van belang dat binnen de
Directie Materieel KM er niet echt sprake is van een centraal beheerst
projectbudget maar van afdelingsbudgetten, die te veel als op zich zelf
staand worden beschouwd. Uit de documenten blijkt dat steeds de problematiek van het beteugelen der kasgelduitgaven op de voorgrond heeft
gestaan, de aandacht was daardoor minder gericht op de beheersing van
de projectkosten.
Zoals uit het overzicht over het financiële verloop blijkt, zijn er in de loop
van het project vier bezuinigingsronden op de projectkosten ondernomen.
Echter al bij de eerste bezuinigingspogingen blijkt dat het project zo ver
was gevorderd dat er maar weinig reële bezuinigingsmogelijkheden
aanwezig waren. De conclusie van 10 december 1981 was dat er eigenlijk
geen mogelijkheden tot substantiële bezuiniging meer aanwezig waren.
Gelet op de steeds verdergaande kosten-ontwikkelingen is het niet goed
mogelijk vast te stellen wat het netto effect van deze bezuinigingsronden is
geweest. Mogelijk hebben zij een nog sterkere prijsstijging weten te
voorkomen. Anderzijds moet worden gewezen op het wat arbitraire
karakter van de gekozen bezuinigingsdoelstellingen.
Ook moet nog worden opgemerkt dat de invloed van het RSV-ontmanteling
op de kostenoverschrijding niet exact kan worden vastgesteld, gelet op de
soms moeilijk meetbare invloeden die een dergelijke situatie nu eenmaal
met zich meebrengt.
CONTRACTVORMING
Op 19 juni 1978 wordt een voorwaardelijke opdracht verstrekt voor één
onderzeeboot. De technische grondslag wordt niet gedefinieerd, noch
gedateerd. Een opleveringsdatum wordt niet vermeld.
Op 15 juni 1979 wordt het contract gesloten voor één onderzeeboot. De
technische grondslag wordt niet voldoende gedefinieerd en gedateerd. Het
contract bevat een groot aantal stelposten (ruim 40% van de aannemingssom).
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Een stelpost is een bedrag dat om zuiver begrotingstechnische redenen
wordt vastgelegd voor componenten/delen waarvoor de technische
specificatie nog niet is overeengekomen en de definitieve prijs derhalve
nog onbekend is.
Het contract voorziet in prijsherziening op grond van:
- verrekening loonpeil/sociale lasten;
- verrekening stelposten;
- verrekening wijzigingen meer- en minderwerk.
De verrekening van meerwerk zal één of twee keer per jaar plaatsvinden.
Alle meerwerk behoeft autorisatie door DMKM.
Op 17 december 1979 wordt het contract voor de tweede onderzeeboot
getekend.
Op 7 juli 1982 wordt een 1ste wijzigingscontract gesloten. Hiermede
wordt de opdracht bevestigd tot vergroting van de lengte van de onderzeeboot.
Op 20 augustus 1984 wordt een 2de wijzigingscontract gesloten. Dit
contract autoriseert meerwerk naar de stand der werkzaamheden per 17
januari 1983.
Begin 1983 starten met de bouwmeester de onderhandelingen over een
nieuw contract voor de eerste serie, waarin een vaste prijs is opgenomen.
De onderhandelingen over de vaste prijs zijn inmiddels afgerond. Op korte
termijn valt de overeenstemming over het gehele vernieuwde contract te
verwachten.

III. RAPPORTAGE OVER HET VERLOOP VAN HET PROJECT
AAN BEWINDSPERSONEN EN CENTRALE ORGANISATIE
Periode tot de opdracht voor de eerste boot
De informatie uitwisseling over de in de defensienota 1974 aangekondigde
vervanging van de Dolfijn-klasse onderzeeboten begint met name in de
tweede helft van 1977.
Op 26 september 1977 wordt aan het Comité Materieel (COM) een
briefing gegeven. Kort samengevat komt deze neer op het volgende:
- in verband met de levensduur moeten de Dolfijn-klasse onderzeeboten
rond 1981 worden vervangen;
- de Koninklijke marine dient voor de uitvoering van haar taken te
beschikken over «oceaan-gaande» conventionele onderzeeboten;
- de inmiddels vastgestelde stafeisen voor de nieuwe onderzeeboot
kwamen neer op een verbeterde Zwaardvis die dieper kan duiken door
toepassing van het hoge rekgrensstaal. Verder doorgevoerde automatisering
leidt tot vermindering van de bemanning en ten slotte wordt er een
modern wapen- en commandosysteem voorzien;
- ter voorbereiding van de bouw is, om met het nieuwe staal ervaring
op te doen; begin 1977 met de bouw van een proeftank gestart (Codema
project);
- het voorontwerp is gereed in de vorm van contract-bestekken. Op
basis hiervan zijn de onderhandelingen met de werf RDM gestart;
- de opdracht voor de bouw zou in april 1978 kunnen worden verstrekt;
- de bouwtijd zal ruim vier jaar bedragen;
- uitstraling van dit innovatie project naar andere takken van de Nederlandse industrie is verwachtbaar (onder meer off-shore);
- opdracht aan RDM is van belang voor het behoud van kennis en
ervaring bij personeel en staf van de werf, waardoor de positie als onderzeebootwerf kan worden behouden mede van belang met het oog op het
verkrijgen van exportopdrachten;
- de kosten worden geraamd op f284 min. (prijspeil 1977).
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In de eerste helft van 1978 volgt een aantal nota's van de Koninklijke
marine die ongeveer hetzelfde beeld geven. Met name wordt hierin nog
eens de aandacht gevestigd op:
- het belang voor de Nederlandse industrie;
- het belang ook voor de Koninklijke marine voor het handhaven en
verder ontwikkelen van de onderzeebootbouw bij de Nederlandse industrie;
- het einde van de nuttige levensduur van de Dolfijn-klasse begin jaren
'80;
- mogelijkheid om gebruik te maken van een bijdrage van Ministerie van
Sociale Zaken door de aanbesteding iets te versnellen;
- de mogelijkheden van toepassing van het nieuwe staal zijn bewezen
(proeftankproject);
- de onderzeeboot component bij de Marine moet worden gehandhaafd;
- de grotere duikdiepte is door de dreigingsontwikkeling absoluut
noodzakelijk;
- het project betreft een verbeterde Zwaardvis;
- het project is gereed voor aanbesteding;
- medio 1978 worden de kosten voor de twee onderzeeboten na enige
variaties uiteindelijk geraamd op f425 min. (prijspeil 1977);
- een verklaring wordt gegeven van de kostenverhoging van f300 min.
naar f425 min.;
- proefvaart van de eerste boot wordt voorzien in 1982;
- gezien de beperkte financiële ruimte wordt voorgesteld in 1978 de
eerste en in 1979 de tweede boot te bestellen;
Op 1 maart 1978 wordt door de voorzitter Admiraliteitsraad een brief aan
de minister en staatssecretaris materieel gezonden waarin expliciet wordt
aanbevolen over te gaan tot bestelling van de eerste diepduikende onderzeeboot met een optie op een tweede.
Op 29 maart 1978 wordt door DMKM een gedetailleerde kostenraming
aan de Staatssecretaris verzonden. Meest saillante punten zijn:
- in de raming komt een groot aantal stelposten voor;
- ook de Harpoon is opgenomen in de raming;
- «De gehoorde opvatting dat economische/sociale maatregelen de
prioriteitsstelling van projecten bij defensie, in dit geval KM-onderzeeboten,
zouden verstoren is een miskenning van de werkelijkheid. Die werkelijkheid
is dat begin van onderzeebootbouw eerst in 1978 aan de te late kant is voor
tijdige vervanging van de oudste driecylinder boot DOLFIJN (afvoer
gepland 1981) en behoud van innovatie en technologie (druktank RDM,
elektrotechnische installaties Smit-Slikkeveer, vuurleiding/datahandling
Signaal enz.), behoud van hoogwaardige werkgelegenheid (bouw bij RDM,
export door RSV) verloren kan gaan. Of anders gezegd zonder KM-opdracht
geen export onderzeeboten, geen tijdige vervanging Dolfijn».
Uit de hierboven aangehaalde documenten blijkt, dat in de periode
voorafgaande aan de aanbesteding, althans schriftelijk, door de Koninklijke
marine niet is gewezen op eventueel aan dit project verbonden risico's.
Periode na de opdracht voor de eerste boot medio 1978
Algemeen
Op 15 december 1978 ontvangt het Directoraat-Generaal Materieel van
DMKM een afschrift van de instellingsbeschikking van de werkgroep bouw
onderzeeboten.
In een brief van 10 juli 1979 van DMKM aan Staatssecretaris van Defensie
verzonden wordt onder meer gesteld:
- project definitiefase begin 1979 afgerond met het gereedkomen van
het «totale bouwbestek». Totaal ontwerp en algemeen plan vastgelegd;
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- verlenging met één spant noodzakelijk. Extra kosten hiervoor geraamd
op f 3/4 min.;
- bouwfase begin 1979 aangevangen;
- dagelijkse technische begeleiding door «werkgroep bouw onderzeeboten»;
- contract met RDM op 29 mei 1979 getekend;
- voorzieningen voor longe range sonar (towed array).
- proeftocht van de Ie boot wordt voorzien 15 juli 1983.
In september 1979 verzoekt DMKM machtiging tot het plaatsen van een
opdracht voor de tweede boot. Hierbij worden overigens geen bijzondere
ontwikkelingen vermeld. De kostenraming voor twee boten bedraagt f460
min. (prijspeil 1979).
Bij de voorbereiding van de brief aan de Tweede Kamer over het verlenen
van een opdracht voor de bouw van de tweede boot komt in het najaar van
1979 het volgende naar voren:
- de bouw van de eerste boot vordert volgens plan; de werf heeft
aangetoond het verwerken van het hoge rekgrensstaal, waaraan hoge
technische eisen worden gesteld, volledig te beheersen;
- de tweede boot is identiek aan de eerste;
- sedert plaatsing opdracht eerste boot hebben zich geen bijzondere
prijsstijgingen voorgedaan;
- proefvaart eerste boot medio 1983, tweede boot jaarwisseling 1984/
1985.
- gezien de financiële consequenties moet worden afgezien van een
eventueel uitstel of annulering van de bestelling van de tweede boot;
- gezien de beperkte financiële ruimte is het de bedoeling de bouw van
de tweede boot in een laag, aangepast, tempo aan te vangen;
- kostenraming twee boten f460 min. (prijspeil 1979).
Op 10 december 1980 wordt de toenmalige Staatssecretaris van Defensie
geïnformeerd over vertraging van de bouw en (een tweede) verlenging van
de boot. Hierbij wordt voor de verlenging een prijs van f2,7 min. per boot
opgegeven. Meest saillante punten:
- bouwtijd wordt met twee jaar verlengd;
- er doen zich problemen voor bij het uitwerken van de automatisering;
- er zijn problemen met de ruimtelijke indeling;
- er worden overigens geen verdere kostenconsequenties aangegeven.
In 1981 en 1982 heeft geen correspondentie over dit project, anders dan
investeringsmodellen, plaatsgevonden.
Pas bij de voorbereiding van het situatierapport vervolgbestelling komen
in de tweede helft van 1983 de volgende nieuwe gegevens naar voren:
- proefvaart in 1986 en 1987;
- grote problemen in ontwerp- en bestekfase voornamelijk door veiligheidseisen, automatisering en het nieuwe staal;
- het ontwerp is geëvolueerd van aangepaste Zwaardvis naar (nieuwe)
Walrus;
- kostenraming van f790 min. (prijspeil december 1982).
Bovenstaande aspecten zijn ook in het op 6 januari 1984 verzonden
situatierapport vermeld.
Bij de voorbereiding van de notitie «kostenverhoging eerste serie Walrusonderzeeboten» kwam steeds meer informatie beschikbaar. In de brief van
20 september jl. is daarover uitvoerig gerapporteerd.
In het tweede wijzigingscontract dat in de Ie helft van 1984 aan de
Staatssecretaris door DMKM werd aangeboden is de kostencalculatie per
17 januari 1983 als uitgangspunt genomen. Meer recente cijfers waren op
dat moment niet voorhanden. De staatssecretaris schrijft in de goedkeuringsnota van het contract dat hij een kostenoverzicht van het totale project
verlangt.
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Investeringsmodellen
In de periode oktober 1978 tot september 1982 zijn twintig investeringsmodellen ingediend. Meest saillante punten:
- In 1979 wordt duidelijk dat voor de Walrus definitief de torpedo MK 48
wordt gekozen.
- Medio 1981 wordt het investeringsmodel «long range sonar» ontvangen,
aangegeven als uitbreiding van het oorspronkelijke plan. De consequenties
voor GIPSY zijn aangegeven.
- De achtereenvolgende investeringsmodellen geven geen inzicht in het
totaal van de projectkosten.
Verslagen van de Admiraliteitsraad
Hoewel uit de verslagen van de Admiraliteitsraad is gebleken dat het
Walrusproject, een overigens beperkt, aantal malen aan de orde is geweest,
kan uit de inhoud van de verslagen nauwelijks inzicht in het verloop van
het project worden ontleend.
Informatie uit het NDPP en tussentijds ingediende plannen.
Specifieke technische informatie per project wordt niet in de verschillende
plannen verstrekt zodat geen algemene conclusies over de voortgang van
een project kunnen worden getrokken. Voor wat betreft het financiële
inzicht geldt, dat vanaf het plan 1981-1990 geen totaalramingen meer voor
de eerste serie worden opgegeven, maar alleen de in toekomstige jaren
nog resterende financiële verplichtingen en plannen verbonden aan het
project. Voor de tweede serie wordt wel een totaal raming opgegeven
omdat het gehele project nog in de plannen voor de toekomstige jaren is
opgenomen. De totaalramingen voor de tweede serie verlopen als volgt:
Plan 1981-1990 (februari 1980):
Plan 1982-1992 (maart 1982):
Ontwerp-plan 1983-1993 (september 1982):
Plan 1984-1993 (september 1983):

f460
f680
f750
f750

min. (prijspeil
min. (prijspeil
min. (prijspeil
min. (prijspeil

1980)
1982)
1982)
1982)

Informatie uit de Defensie projectgroep RSV
Gedurende de periode januari 1983—juli 1984 zijn onder leiding van de
Staatssecretaris Van Houwelingen ongeveer twintig besprekingen gehouden
met de betrokken defensie-organisaties (DGM, DGEF, DJZ, DMKM, DEBKM
en DMKL) om de gang van zaken rond de RSV affaire te volgen en waar
nodig van defensiezijde bij te sturen. Aan de orde zijn voornamelijk
geweest de gevolgen voor defensie van het verzelfstandigen van de RDM,
de herfinanciering van de verloren gegane gelden, de invloed van de
surseance op de bouw van de onderzeeboten etc. Als gevolg van deze
discussies en genomen maatregelen zijn begin 1983 onderhandelingen
begonnen om op basis van een gedefinieerd ontwerp te komen tot een
afsluitend contract. Tijdens deze vergaderingen is herhaaldelijk de voortgang
van de contractonderhandelingen en de voortgang van het project door
Staatssecretaris aan de orde gesteld.
Informatie voor nieuwe bewindspersonen
Bij het aantreden van nieuwe bewindspersonen worden aan hen informatiebundels verstrekt die gegevens bevatten over de actuele, politiek
relevante onderwerpen. De bundels van december 1977, maart 1978,
september 1981 en november 1982 bevatten geen informatie over het
project. In september 1981 en november 1982 hebben de nieuwe bewindspersonen een kennismakingsbriefing in de Admiraliteitsraad ontvangen.
Daarbij werd slechts gerept over een niet nader gedefinieerde vertraging in
de bouw.
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AAN HET PARLEMENT
1974-1978
Het voornemen tot onderzeebootvervanging
Defensienota 1974 (blz. 61):
«Nederland beschikt thans over zes oceaangaande conventionele boten.
Hr.Ms. onderzeeboten Zwaardvis en Tijgerhaai zijn thans operationeel en
vormen een grote kwalitatieve verbetering van de onderzeedienst. De
vervanging van de oudste twee driecylindertype onderzeeboten zal in
verband met de levensduur omstreeks 1981 moeten geschieden. Van 1979
af zijn belangrijke fondsen voor dit project opgebracht. Het is echter de
stellige overtuiging van de regering dat getracht moet worden hiervoor
mogelijkheden te vinden in het kader van de internationale taakverdeling.
Indien zulks mogelijk blijkt zullen geen nieuwe onderzeeboten worden
gebouwd en zullen de opgebrachte fondsen beschikbaar blijven voor
andere marineprojecten».
Memorie van toelichting bij de Defensiebegroting 1975:
«Geen specifieke mededelingen».
Memorie van toelichting 1976 (blz. 14):
«De ontwikkeling van nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke marine
moet - zoals gezegd - worden bezien in het licht van de in de Navo aan de
orde gestelde noodzaak tot rationalisatie en specialisatie van taken. Met
behulp van de Franse marine en de Nederlandse industrie worden studies
voor een ontwerp-casco voor de nieuwbouw-onderzeeboten uitgevoerd.
De samenstelling van wapen- en commandosystemen voor dit nieuwe type
onderzeeboot wordt in samenwerking met de industrie en de bondgenoten
bestudeerd».
Memorie van toelichting 1977:
«Geen bijzonderheden».
Memorie van toelichting 1978:
«De technische en operationele veroudering van de onderzeeboten van
de Dolfijn-klasse maken een beslissing over vervanging op korte termijn
noodzakelijk. De voorbereidingen voor het ontwerp van het type onderzeeboot, dat deze boten kan vervangen, zijn afgerond. Gezocht wordt naar
mogelijkheden tot rationalisatie met de nadruk op integratie en tot samenwerking met bondgenoten op het gebied van deelsystemen».
Memorie van antwoord 1978, antwoorden op vragen 34 en 35 onder
meer:
In de Defensienota 1974 werd gesteld:
«De vervanging van de oudste twee driecylindertype onderzeeboten zal
in verband met de levensduur omstreeks 1981 moeten geschieden». Op
basis hiervan is gepland Hr.Ms. Dolfijn medio 1981 en Hr.Ms. Zeehond
medio 1982 af te voeren. Aangezien vanaf het moment dat de kiel van een
onderzeeboot wordt gelegd tot het moment van operationele gereedheid
circa 5 jaar verlopen moet een beslissing tijdig worden genomen.
1978
Daarnaast wordt vermeld dat ter voorbereiding van de bouw van de
Dolfijnklasse-onderzeeboten vanaf 1975 een bedrag van 2 min. gulden aan
verplichtingen is aangegaan en dat ter verkrijging van gegevens over de
nieuwe staalsoort voor de vervangers bij de RDM een proeftank is gebouwd
(50% Codema, 50% RDM, f 2,8 min.).
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Plaatsing opdracht van de boten
Na mondeling overleg met de vaste Commissie voor Defensie van de
Tweede Kamer op 16 maart en 13 april 1978 (Minister Scholten, Staatssecretaris van Eekelen) wordt op 17 mei 1978 een situatierapport onderzeebootvervanging aan de vaste Kamercommissie voor Defensie gezonden.
In het situatierapport wordt uiteengezet dat in verband met de werkgelegenheid in de scheepsbouw Defensie een opdracht voor een eerste
onderzeeboot vervroegd zal plaatsen; de Minister van Sociale Zaken draagt
hiertoe f30 min. bij.
Uiteengezet wordt dat het gaat om een verbeterd en gemoderniseerd
Zwaardvis-ontwerp waarbij vooral verder doorgevoerde modernisering,
technologische ontwikkelingen en grotere duikdiepte op de voorgrond
staan. Ten aanzien van prijsopbouw en kosten wordt het volgende medegedeeld:
Bouw casco (werfkosten)
Toeleveringsbedrijven
Tekenkosten

f 95 min.
f 70 min.
f 10 min.

Totale bouwmeesterkosten
Sensoren/Wapenpakket

f175 min.
f 37,5 min.

Totaalkosten per boot
Programmakosten 2 boten

f 212,5 min.
f425 min.
(prijspeil 1977)

In dit bedrag zit alleen al aan loonkosten bij de Nederlandse industrie een
bedrag van ongeveerf225mln. In het investeringsschema van de Koninklijke
marine is met deze prijs rekening gehouden. De betaling zal worden
gespreid over de jaren 1978 tot en met 1984; de opdracht voor de eerste
boot zal in 1978 worden geplaatst en de opdracht voor de tweede een jaar
later.
De oorspronkelijke raming voor twee boten bedroeg ongeveer f300 min.
Dit bedrag was gebaseerd op de uiteindelijke bouwkosten van de Zwaardvis-klasse (1972) met doorberekening van de gebruikelijke bedragen voor
prijsontwikkelingen sindsdien. Dat de uiteindelijke ramingen hoger liggen,
wordt voornamelijk veroorzaakt door extra prijsstijgingen.
1978-1981
Bij de parlementaire behandeling van het situatierapport op 7 juni 1978
wordt door Staatssecretaris Van Eekelen onder meer het volgende gezegd:
De opbouw van de meerprijs per schip is:
- nieuwe staalsoort
f 7,5 min.
- automatisering van apparatuur ter besparing van
personeelskosten
f 17 min.
- excessieve prijsssijgingen
f20 min.
- technologische ontwikkelingen
f 18 min.
Oorspronkelijk werd de prijs van twee van deze boten geraamd op f 290
min., maar door de zojuist gespecificeerde kostenverhogende factoren
komt men thans op f 425 min. voor beide onderzeeboten.
Memorie van toelichting 1979:
«Het contract voor de bouw van een onderzeeboot met een optie voor
een tweede, ter vervanging van de oudste driecylinder-onderzeeboten
- Hr.Ms. Dolfijn en Hr.Ms. Zeehond - is in juni 1978 afgesloten. De bouw
van de eerste boot zal nog in 1978 beginnen».
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In de Brief van 30 november 1979 aan de Tweede Kamer zegt Staatssecretaris van Eekelen over de aanbesteding tweede onderzeeboot:
«Sedert de aanbesteding van de eerste boot medio 1978 hebben zich,
buiten de gangbare kostenontwikkelingen, geen bijzondere prijsstijgingen
voorgedaan. Dit betekent dat de totale prijs per onderzeeboot, die in het
voorjaar van 1978 op f 212,5 min. (prijspeil 1977) werd geraamd, op
prijspeil 1979 op f 230 min. is gekomen.» Daarnaast wordt vermeld dat de
bouw zonder technische problemen volgens plan verloopt.
Memorie van toelichting 1980:
«De bouw verloopt volgens plan».
Memorie van toelichting 1981:
«De bouw verloopt volgens plan; met de bouw van de tweede boot is
eind 1979 begonnen».
In bijlage 2 van de lijst van antwoorden voor de UCV over de langetermijnplannen van Defensie (15 december 1980) staat vermeld:
Verwerving onderzeeboten 1979-1988: 940 min.
- Het gaat om de vervanging van de twee onderzeeboten van de
Dolfijn-klasse en de twee onderzeeboten van de Potvis-klasse.
- Er bestaat verband met het project walreservedelen.
- Bij enkele scholen moeten voorzieningen worden getroffen voor
trainers, etc.
1981-1984
Vertragingen in bouw/kostenverhogingen
Memorie van toelichting 1982:
De bouw van de onderzeeboot Walrus ondervindt vertraging. Bij het
uitwerken van de bestekken is gebleken dat wijzigingen nodig zijn; ook
moet meer tijd worden uitgetrokken voor het beproeven van de geautomatiseerde apparatuur. Waarschijnlijk kan midden 1985 worden proefgevaren.
Van de onderzeeboot Zeeleeuw wordt in het najaar van 1981 de kiel
gelegd. De proefvaart is voorzien voor midden 1986.
Memorie van antwoord 1982:
Als antwoord op de vraag welke wijzigingen en vertragingen en welke
daarmee mogelijk verbonden extra kosten in het Walrus-project zijn
opgetreden, werd geantwoord dat bij het nader uitwerken van de bestekken
aan de onderzeeboten van de Walrus-klasse is gebleken dat een bestekswijziging in de vorm van een verlenging met een spantafstand (625 mm)
van het machinekamercomplex noodzakelijk is en dat meer tijd nodig is
voor het in bedrijf stellen van de geautomatiseerde systemen. De aanpassingen leiden tot vertragingen van de tewaterlating en de proeftocht. De
kosten van de verlenging bedragen f2,9 min. per boot. De leverantie van
onderzeeboten door RSV aan het buitenland heeft geen invloed op het
invoeringsschema van de Koninklijke marine.
Memorie van toelichting 1983:
«De bouw van de twee onderzeeboten van de Walrus-klasse verloopt
thans volgens plan. De proefvaart van de eerste boot blijft voorzien voor
midden 1985».
Defensie-debat Eerste Kamer 15 juni 1983:
Staatssecretaris van Houwelingen antwoordt onder meer:
Ten slotte wil ik nog een opmerking maken over de onderzeeboten van
de Walrus-klasse. Ook daarbij is, naast een normale inflatoire stijging, toch
sprake van een aanzienlijke stijging. Die is mede veroorzaakt door wijzigingen
van de technische specificaties tijdens de ontwerp-fase.
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Memorie van toelichting 1984:
«Hoewel de bouw van de twee onderzeeboten van de Walrus-klasse
voortgaat is thans niet te overzien welke vertraging zal optreden als gevolg
van de oprichting van het nieuwe RDM-concern. Een contract voor de
derde en vierde onderzeeboot van deze klasse is in voorbereiding».
Overleg Staatssecretaris Van Houwelingen met vaste Kamercommissie
voor Defensie over Brons-motoren op 6 oktober 1983:
Staatssecretaris van Houwelingen merkt onder meer op dat de projectkosten voor Walrus 3 en 4 f 750 min. bedragen.
Memorie van antwoord 1984:
«Opgelopen vertragingen bij de afbouw van de luchtverdedigingsfregatten
en Walrus-onderzeeboten blijkt hoogstens 6 maanden te zijn. Herfinanciering
van lopende orders maakt deel uit van de steunverlening aan de Koninklijke
Maatschappij De Schelde (KMS) en RDM. In deze herfinanciering is rekening
gehouden met de kosten verbonden aan de door de surséance opgelopen
vertraging. Controle op de uitvoering zal gebeuren door accountantsonderzoek. De betalingen voor de lopende orders moeten worden onderscheiden
van de eerder genoemde herfinanciering en de normale contractuele
verplichtingen. De herfinanciering is zo verantwoord mogelijk gekoppeld
aan de voortgang van het werk. Aan de contractuele verplichtingen wordt
op normale wijze voldaan door op de afgesproken tijd, die is gekoppeld
aan het bereiken van een bepaalde fase van de bouw, betalingen te
verrichten».
Situatierapport betreffende de eerste vervolgbestelling Walrus-klasse
onderzeeboten 6 januari 1984, blz. 11:
De wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp hebben invloed gehad op
de uiteindelijke prijs van de eerste serie Walrus-klasse onderzeeboten, die
nu ca. f395 min. per boot (prijspeil december 1982) bedraagt. De aanbestedingsprijs in 1978 was ca. f210 min. (prijspeil 1977). Het verschil is te
verklaren uit ca. f 90 min. aan prijsstijgingen en ca. f 95 min. aan aangebrachte
wijzigingen. Gezien de materiële en operationele kwaliteit van het Walrusprodukt wordt dit verantwoord geacht.
Voor de tweede serie onderzeeboten van de Walrus-klasse is in de
plannen f357 min. per boot opgenomen (prijspeil december 1982). Dit gaat
uit van een prijsvermindering van ca. 5%, gebaseerd op de opgedane
ervaring bij de bouw van de eerste twee boten en de aansluiting van de
huidige bestelling op die bouw (z.g. learning-curve-effect).
Mondeling overleg 25 januari 1984, Staatssecretaris Van Houwelingen
(blz. 3 verslag):
Toezegging tot nadere informatie over prijsstijging Walrus 1 en 2. Eerste
verklaring voor de prijsstijging: versnelde bestelling in 1978; niet 80%
oud/20% nieuw ontwerp, maar 95% nieuw; wijzigingen ten behoeve van
de veiligheid in verband met rapportage over ongeval Amerikaanse
onderzeeboot; veel meer automatisering, nieuwe technologie, prijsstijging
bewapeningssystemen.
Brief aan vaste Kamercommissie voor Defensie over kostenverhoging
Walrus 1 en 2 van 20 september 1984:
Bovengrens projectkosten nu 940 min.
Brief van 8 oktober 1984 met resterende antwoorden van mondeling
overleg met vaste Kamercommissie voor Defensie op 27 september 1984:
«Binnen de begrotingspost Groot Materieel KM zal voor de jaren 1986
t/m 1988 nog een bedrag worden verwerkt van ongeveer f 35 min. per jaar.
Het overgrote deel van de kostenverhoging is dus verwerkt in de begrotingen
voor de jaren t/m 1985».
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KM INTERN
De stafdoelstellingen, stafeisen, concepten voor plannen, begrotingen,
situatierapporten en sommige investeringsmodellen zijn steeds door de
Admiraliteitsraad behandeld. Daarnaast heeft op een drietal momenten
nog een afzonderlijke discussie over het project in de Admiraliteitsraad
plaatsgevonden: in december 1980 over de vergroting van de lengte van
de Walrus, in januari 1982 over de totale financiële problematiek van het
project en in augustus 1984 over de coördinatie voor het project.
Organisatie van het Walrus-project
In de fase voorafgaande aan de aanbesteding van de vervanging van de
Dolfijn-klasse onderzeeboten was de «coördinator onderzeeboten» (geplaatst bij het stafbureau souschef nieuwbouw) belast met de werkzaamheden inzake besteks- en contractvoorbereiding. Waar nodig kon hij daarbij
terugvallen op daartoe aangewezen vertegenwoordigers van afdelingen en
staffunctionarissen van de directie materieel marine (DMKM), de marinestaf,
de directie personeel marine (DPKM) en directie economisch beheer
marine (DEBKM).
Op 15 december 1978 werd naar aanleiding van de aanbesteding van de
Walrus-klasse-onderzeeboten de organisatie voor de bouwfase vastgesteld.
Het algemeen toezicht wordt uitgevoerd door de souschef nieuwbouw.
Daarnaast worden principiële zaken betreffende de logistiek-technische
documentatie en de kwaliteitszorg behandeld door respectievelijk de
souschef logistiek en souschef exploitatie.
Het technisch toezicht is in handen gelegd van de hoofden van de
technische afdelingen scheepsbouw, werktuigbouw, elektrotechniek en
wapen- en communicatiesystemen, die te zamen de bouwdirectie vormen.
In een later stadium werd de directeur van het centrum voor automatisering
van wapen- en commandosystemen hieraan toegevoegd.
Het dagelijks toezicht wordt uitgevoerd door de «werkgroep bouw
onderzeeboten», onder handhaving van de technische verantwoordelijkheid
van de hoofden van de technische afdelingen. Het dagelijks toezicht omvat
de begeleiding van de bouw van de onderzeeboten inclusief de daarvoor
benodigde installaties en materialen, vanaf specificaties tot de overname
door de bouwmeester, rekening houdende met het bouwcontract.
De werkgroep bouw onderzeeboten is samengesteld uit permanente
vertegenwoordigers van de afdelingen scheepsbouw, werktuigbouw,
elektrotechniek en wapen- en communicatiesystemen en ad hoc vertegenwoordigers van de afdelingen aanschaffingen, algemene technische zaken,
intendance zaken en bevoorrading alsmede, ter assistentie, een administratieve kracht.
De werkgroep wordt gecoördineerd en voorgezeten door de Technisch
Coördinator (TCO) die zorgt voor de goede samenwerking binnen de
werkgroep en de zo noodzakelijke continuïteit. De Technisch Coördinator
wordt door de directeur materieel KM aangewezen en is rechtstreeks
gesteld onder de souschef nieuwbouw.
De Technisch Coördinator voert de door hem noodzakelijk geachte
werkzaamheden uit in overleg met de Projektbeheerder (PBO), die de
souschef nieuwbouw assisteert voor wat betreft het dagelijks beheer van
het programma, ten aanzien van de voortgang, doelmatigheid, planning,
het financieel beheer, de nautisch-militaire aspecten en de bewaking van
de stafeisen. De verhouding tussen de TCO, de PBO en de organisatiegeledingen van de directie materieel KM is in bijlage B schematisch weergegeven.
Naast de vertegenwoordigers voor de werkgroep bouw onderzeeboten
wijzen de hoofden van de betrokken technische afdelingen van de DMKM
medewerkers voor specialistische assistentie. Voorts wordt technische
assistentie verleend door de marine-onderhoudsbedrijven.
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De marinestaf, directie personeel voor de marine en de directie economisch
beheer voor de marine zijn voor wat betreft hun functiegebied eveneens
betrokken bij nieuwbouwprojecten. De onderzeedienst levert als gebruiker
een wezenlijke bijdrage aan het onderzeeboot-nieuwbouwproject en is in
een aantal werkgroepen vertegenwoordigd.
De nieuwbouwactiviteiten van de KM, omvatten zowel intern als in
relatie tot de bouwmeester een groot aantal vergaderingen met verslaglegging en actieaanduiding. Hiertoe zijn speciale procedures vastgesteld.
Relatiestructuren
Het uitwerken van het ontwerp en de bouw van de onderzeeboten
kunnen verdeeld worden in interne marinewerkzaamheden en activiteiten
in relatie met de bouwmeester. Onder interne marinewerkzaamheden
vallen ook de activiteiten die verband houden met de marineleveranties. De
externe werkzaamheden omvatten eveneens de contacten met de onderen toeleveranciers van de bouwmeester. De Koninklijke marine is voor de
marineleveranties namelijk toeleverancier van de bouwmeester. De marine
blijft echter verantwoordelijk voor de functionele werking van de geleverde
systemen.
De projectbeheerder en de technisch coördinator onderhouden vrijwel
dagelijks contact met de bouwmeester en waar nodig met zijn onder- en
toeleveranciers. Belangrijke onderwerpen zijn hierbij techniek, voortgang
en financiën.
Voor aanschaffings- en financiële zaken van inkoop en contractvoorbereiding wordt de werkgroep bouw onderzeeboten geassisteerd door de
afdeling aanschaffingen van DMKM. Het stafbureau coördinatie en financiën
van DMKM voorziet onder meer in de begeleiding van begrotingszaken. De
directie accountantsdienst van het Ministerie van Defensie heeft een
adviserende en controlerende taak over contractaangelegenheden. De
directie juridische zaken verleent juridische ondersteuning.
Op de bouwplaats zijn vertegenwoordigers van de technische afdelingen
van DMKM belast met de dagelijkse begeleiding van het project.
In verband met de veelheid van onderwerpen, die veelal een interdisciplinaire aanpak vragen, zijn er verschillende werkgroepen gevormd. Afhankelijk
van de activiteiten en de daarbij betrokkenen, zijn de werkgroepen samengesteld uitsluitend uit marinepersoneel of marine- en bouwmeestervertegenwoordigers.
Marinewerkgroepen die in de loop van het project zijn gevormd, zijn
ondermeer:
- platform- en sewaco-werkgroepen tijdens de contractbesteksfase,
onder voorzitterschap van betrokken hoofden van technische afdelingen
DMKM;
- werkgroep bouw onderzeeboten, onder voorzitterschap van de
technisch coördinator;
- contactgroep bouw onderzeeboten met vertegenwoordigers van de
marinestaf, de directie personeel van de marine, de DMKM en de onderzeedienst, onder voorzitterschap van de projectbeheerder onderzeeboten;
- werkgroep contractonderhandelingen;
- werkgroep configuratiebeheer Walrus-klasse onderzeeboten;
- werkgroep kwaliteitszorg Walrus-klasse onderzeeboten.
In samenwerking met de bouwmeester zijn ondermeer de navolgende
werkgroepen samengesteld:
- werkgroep ter voorbereiding van het contract, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de marine en de bouwmeester met zijn belangrijkste
onderleveranciers;
- diverse werkgroepen voor de realisering van de platform-automatisering, zoals sensorwerkgroep, werkgroep systeemontwerp en werkgroep
techniek;
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- vijf werkgroepen mock-up, gericht op los van elkaar staande onderwerpen inzake operationele aspecten, platformautomatisering, inrichting
operationele centrale en achterschip, dynamische simulatie voor geautomatiseerde systemen en inrichting batterijcompartiment.
Genoemde werkgroepen hebben veelal een marinevertegenwoordiger
als voorzitter.
Volgens een vastgesteld schema worden voorts ondermeer de volgende
vergaderingen gehouden:
- Voortgangs- en technische coördinatievergaderingen, zowel intern
marine als met de bouwmeester. Onder voorzitterschap van de projectbeheerder c.q. technisch coördinator worden techniek, voortgang en financiële
aspecten aan de orde gesteld. Onder meer wordt de stand van het onderhanden meer-en minderwerk gerapporteerd.
- Besteksvergaderingen met de bouwmeester ter completering van het
bouwbestek onder voorzitterschap van de projectbeheerder.
- Pertechnische afdeling worden technische hoofd-en deelvergaderingen
gehouden onder voorzitterschap van het betreffende lid van de werkgroep
onderzeeboten. In deze vergaderingen worden met de bouwmeester en zijn
onder- en toeleveranciers technische aspecten aan de orde gesteld.
- Tekeningbesprekingen, die wekelijks worden gehouden met de
bouwmeester en ontwerpbureau's. In deze vergaderingen wordt planning,
voortgang en inhoud van het tekenwerk besproken.
- Bouwplanningsvergaderingen vinden plaats met de bouwmeester
onder voorzitterschap van de technisch coördinator.
- Contract- en begrotingsvergaderingen met de bouwmeester vinden
plaats onder voorzitterschap van het hoofd van de afdeling aanschaffingen.
Hierin participeren naast de werkgroepleden van de technische afdelingen
eveneens de PBO en TCO. BEAMAT participeert op ad-hoc basis. Met name
in de begrotingsvergaderingen worden alle financiële bouwmeester
aspecten besproken.
- De contactgroepvergaderingen met deelname van marinedirecties en
deOnderzeedienstzijn ingesteld om de niet direct met de bouw gerelateerde
aspekten welke een optimale introduktie van de nieuwe onderzeeboot als
operationele marine-eenheid beogen, te coördineren. Aspekten inzake
infrastructurele benodigdheden, opleidingen, personeelsaspecten krijgen
ondermeer de aandacht.
- In de vergadering nieuwbouwschepen, onder voorzitterschap van de
souschef nieuwbouw, waarbij wordt deelgenomen door onder meer de
bouwdirectie en de projectbeheerder en technisch coördinator worden
technische, voortgangs- en financiële zaken aan de orde gesteld.
Bij alle vergaderingen die tussen de marine en bouwmeester worden
gehouden fungeert een daartoe aangewezen marinefunctionaris als
voorzitter. Van genoemde vergaderingen vindt schriftelijke verslaggeving
plaats.
De volgende procedures zijn vastgesteld voor rapportages binnen de KM
en/of Defensie en in relatie tot de bouwmeester:
- Procedure meer- en minderwerk voor bouwmeesteraangelegenheden.
De procedure beschrijft de achtereenvolgende handelingen over meerwerk. Na de aanmelding volgt de technische omschrijving, waarna de
uitwerking van de omvang van het ontwerp en/of bouwwerkzaamheden zo
duidelijk mogelijk wordt vastgelegd om de financiële consequenties te
kunnen vaststellen. Ten slotte verleent de souschef nieuwbouw zijn
goedkeuring aan de uitvoering van het meerwerk.
Na de ondertekening van het contract werd het voorontwerp van de
Walrus-klasse onderzeeboten nader uitgewerkt en vastgelegd in het
bouwbestek. Door voortdurende vergelijking van het contractbestek met
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het bouwbestek werd het meerwerk geleidelijk duidelijk en erkend in de
voortgangs- en technische coördinatievergaderingen. Op een enkele
uitzondering na kon deze procedure niet worden gevolgd, omdat duidelijke
afbakening van de aan het meerwerk verbonden activiteiten niet mogelijk
was.
- Procedure inzake behandeling Voorstel tot Aankoop
Aankopen die door de bouwmeester worden gedaan binnen het kader
van een stelpost in het contract, behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever (souschef nieuwbouw). De aanmelding door de bouwmeester
geschiedt door middel van een formulier, waarop technische- en financiële
aspecten moeten worden aangegeven.
- Procedure inzake behandeling Voorstel tot Inkoop
Binnen het kader van de verwerving van marineleveranties is binnen de
marine een procedure vastgesteld. Afhankelijk van de financiële omvang
wordt een Voorstel tot Inkoop goedgekeurd door DMKM, een souschef of
hoofd afdeling aanschaffingen. Daarnaast dient goedkeuring te worden
gegeven door het hoofd financieel beheer van de marine.
De communicatielijnen binnen de directie materieel KM zijn kort en
daardoor in veel gevallen informeel. De informatie-uitwisseling tussen de
verschillende directieleden en staffunctionarissen, waaronder het projectbeheer, en de aanwijzing wie bepaalde acties moet uitvoeren, is hierdoor
vaak mondeling. Alleen van de vergadering van «Nieuwbouw schepen» en
de vergaderingen met de RDM zijn verslagen beschikbaar.
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BIJLAGE A

ORGANISATORISCHE ASPEKTEN
STRUCTUREN
Organisatiestructuur
Aan de top van de defensie-organisatie staan de Minister, de Staatssecretaris Personeel, de Staatssecretaris Materieel en de Secretaris-Generaal.
De defensie-organisatie zelf is te verdelen in de ministeriële organisatie en
de krijgsmachtdelen.
De ministeriële organisatie is een matrixorganisatie, bestaande uit een
functioneel gerichte centrale organisatie en produktgerichte ministeriële
gedeelten voor de krijgsmachtdelen (produktgericht wil in dit verband
zeggen: gericht op het ter beschikking stellen van middelen aan het
betreffende krijgsmachtdeel, gericht op het uitvoeren van de opgedragen
taken).
Zowel de centrale organisatie als de ministeriële gedeelten voor de
krijgsmachtdelen zijn in vierfunctiegebieden verdeeld: operatiën, personeel,
materieel en economie & financiën. De hoofden van de functiegebieden op
centraal niveau, de directeuren-generaal, en de directeuren van de krijgsmachtdeeldirecties ressorteren rechtstreeks onder de departementsleiding.
Functioneel overleg vindt plaats in comité's per functiegebied, zoals bij
voorbeeld het Comité Materieel. Produktgerichte afstemming geschiedt in
de krijgsmachtdeelraden; voor de Koninklijke marine is dat de Admiraliteitsraad. De coördinatie op ambtelijk niveau gebeurt in het Departementaal
Beraad, waarin onder meer de voorzitters van de functionele comité's en
de krijgsmachtdeelraden zijn vertegenwoordigd. De politieke beoordeling
geschiedt onder leiding van de bewindspersonen in de Defensieraad.
Taken van de centrale organisatie
De taken van de centrale organisatie omvatten globaal:
- het binnen de politieke richtlijnen en in overleg met de krijgsmachtdelen
ontwikkelen en voeren van een constituerend beleid overeenkomstig de
hoofd- en subdoelstellingen van de Nederlandse defensie-organisatie;
- coördineren, onder andere van de totstandkoming/bijstelling van
beleidsdocumenten;
- optreden als departementale staf c.q. adviseren van de politieke
leiding.
Het zwaartepunt van bovengenoemde taken verschilt per functiegebied.
Met name in het operationele functiegebied ligt de nadruk op de laatste
twee taken; de operationele behoeftestelling in de vorm van stafeisen vindt
bij voorbeeld geheel plaats op krijgsmachtdeelniveau.
Het constituerend beleid (eerste taak) van de centrale organisatie in
relatie tot de ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen is vooral
gericht op de toekomstoriëntatie voor de defensieorganisatie en de
inrichting van de processen. De verantwoordelijkheid voor het verloop van
de processen zelf ligt bij de ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen.
Taken van de ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen
De taken van de ministeriële gedeelten voor de krijgsmachtdelen zijn
globaal:
- het leveren van een bijdrage in de krijgsmachtdeelraad tot de beleidsvorming en de -uitvoering voor de korte en lange termijn, binnen het kader
van de aan dat krijgsmachtdeel opgedragen taken;
- het leveren van een bijdrage in de functionele comité 's aan de
beleidsvorming binnen het desbetreffende functiegebied;
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- het doen functioneren van onder bevel gestelde diensten en inrichtingen;
- het voeren van het beleid van het krijgsmachtdeel, gericht op het
optimaal functioneren van dat krijgsmachtdeel in oorlogs- en vredestijd.
Totaaloverzicht van de ministeriële organisatie
De ministeriële organisatie c.q. de organisatie-structuur ziet er als volgt
uit:
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De activiteiten bij investeringsprojecten spelen zich vooral af in het
materiële en financieel-economische functiegebied. Hierop zal onderstaand
nader worden ingegaan.
Materieel-organisatie
De Staatssecretaris Materieel draagt, onder de algehele verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie, in eerste instantie de politieke
verantwoordelijkheid voor het materiële functiegebied. Hij wordt daarin
bijgestaan door de Directeur-Generaal Materieel (DGM). Ten aanzien van
investeringsprojecten kan de DGM inzicht verkrijgen door de ingediende
plannen en investeringsmodellen. Het zwaartepunt van de activiteiten bij
investeringsprojecten ligt bij de directies materieel voor de krijgsmachtdelen.
De directie materieel Koninklijke marine (DMKM) is belast met het
voorzien in en de instandhouding van het materieel dat de Koninklijke
marine nodig heeft voor haar operationele taak. Als zodanig is de directeur
materieel Koninklijke marine lid van de Admiraliteitsraad. Het onderzeeboot-nieuwbouwproject valt dus in eerste instantie binnen de verantwoordelijkheid van deze materieeldirectie.
De structuur van de DMKM is grofweg aan te duiden als een aantal naar
technieken verbijzonderde afdelingen (scheepsbouw, werktuigbouw,
elektrotechniek en wapen- en communicatiesystemen), alsmede een aantal
algemeen ondersteunende afdelingen en stafbureaus (onder meer aanschaffingen, bevoorrading, algemeen technische zaken en coördinatie & financiën
materieel).
Het directieteam van de DMKM kent een souschef nieuwbouw, die
verantwoordelijk is voor alle scheepsnieuwbouwprojecten. Hij wordt
daarbij ondersteund door een stafbureau nieuwbouw en, afhankelijk van
de mate van complexiteit en de omvang van een project, door projectbeheerders, technisch coördinatoren en een bureau administratie nieuwbouw.
Financiële organisatie
De Minister van Defensie draagt in eerste instantie de politieke verantwoordelijkheid voor het financieel-economische functiegebied. Hij wordt
daarin bijgestaan door de Directeur-Generaal Economie en Financiën
(DGEF).
Het inzicht in de kostenontwikkeling van investeringsprojecten is door de
DGEF in principe te ontlenen aan:
- de ingediende plannen;
- de ingediende begrotingen;
- de ingediende investeringsmodellen van onderdelen van projecten.
Binnen de KM is de Directeur Economisch Beheer (DEBKM) verantwoordelijk voor het financieel-economische aspect binnen de Koninklijke
marine. Als zodanig is hij lid van de Admiraliteitsraad.
Het Hoofd van de Afdeling Financieel Beheer KM (HFIBEKM) is tevens
souschef Financiële Zaken KM (SCFIZAKM). Als HFIBEKM is hij verantwoording verschuldigd aan de DGEF. Als SCFIZAKM rapporteert hij rechtstreeks
aan de DEBKM. In het kader van de controle op kostenontwikkelingen
wordt hij vooral bijgestaan door de onder hem ressorterende Afdeling
Planning, Begroting en Analyse.
De belangrijkste activiteiten van deze functionaris zijn globaal als volgt
samen te vatten:
- begrotingsopstelling;
- participeren in opstelling en bijstelling van de krijgsmachtdeelplannen;
- liquiditeitsbeheer;
- behandeling investeringsmodellen;
- uitvoering Comptabiliteitswet.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18600 hoofdstuk X, nr. 11

32

Materieelprocedures
De procedure van de investeringsmodellen kan als volgt worden beschreven:
Investeringsmodellen zijn documenten waarin een voorstel wordt
gedaan voor materieelaanschaffingen van meer dan f 1 min. Deze investeringsmodellen worden, door toedoen van respectievelijk DGEF en DGM,
ingediend bij de Staatssecretaris materieel. De toetsing door DGEF is
gericht op de mogelijkheden de voorziene kasbetalingen binnen de
betreffende jaren te realiseren, rekening houdend met de betreffende
begrotingen en plannen en de aanwijzing inzake het aanhouden van
financiële flexibiliteit. Het DGEF-akkoord wordt niet eerder verstrekt dan
nadat een verklaring van geen bezwaar van HFIBEKM is ontvangen. Deze
verklaring van geen bezwaar wordt altijd onder voorbehoud van door
Minfin/IRF te verstrekken kredietopening afgegeven. De toetsing door DGM
geschiedt op basis van het materieelbeleid.
De ingediende investeringsmodellen betreffen in dit geval steeds
onderdelen van het project en beslaan in hun totaliteit slechts een minderheid
van de totale projectkosten voor de eerste serie onderzeeboten. Optelling
van de betreffende bedragen geeft onvoldoende inzicht in de ontwikkeling
van de totale projectkosten.
FINANCIËLE PROCEDURES
Financieel-economisch projectbeheer
DMKM beschikt over een geautomatiseerd systeem met plannings-,
begrotings- en voortgangsgegevens van de verschillende stafeisen (FINSTEIS). Het systeem beoogt de financiële stand van zaken van de verschillende investeringsprojecten bij te houden. Het systeem is op dit moment
nog niette gebruiken, omdat bepaalde relevante data, zoals valutakoersen
en prijsescalatieclausules in contracten, nog niet zijn ingebracht.
De DEBKM werkt momenteel aan het financieel-economisch projectbeheer. De belangrijkste verbetering is de opzet van een moderne projectadministratie onder verantwoordelijkheid van de souschef financiële zaken.
Planningsprocedure
Het geheel van opstelling van het (tienjaren)plan, tweejaarlijkse planaanpassing en jaarlijkse begrotingsopstelling vindt plaats in het kader van het
Nederlandse Defensie Planning Proces (NDPP), dat gericht is op de totstandkoming van een geïntegreerd beleid binnen de Defensieorganisatie.
De opstelling en benodigde bijstellingen van de verschillende (tienjaren)plannen worden steeds voorbereid in het onder de Admiraliteitsraad
ressorterende Comité Plannen van de marine. In dit Comité zijn alle
directies vertegenwoordigd: Voor de DEBKM het Hoofd van de afdeling
Planning, Begroting en Analyse en het Hoofd Stafbureau. Van deze besprekingen verschijnen geen verslagen. De Voorzitter van het Comité Plannen
rapporteert over het algemeen (schriftelijk) rechtstreeks aan de Voorzitter
van de Admiraliteitsraad. De uiteindelijke vaststelling van de plannen is in
de Admiraliteitsraad. De Admiraliteitsraadverslagen geven hierover steeds
vrij summiere informatie.
In de door de marine ingediende (concept)plannen zijn de geplande
projectkosten van de tweede serie onderzeeboten steeds expliciet opgenomen, maar vanaf 1980 is niet meer direct te zien wat, naar de laatste
inzichten, de totaal geplande projectkosten (incl. reeds gedane uitgaven)
van de eerste serie onderzeeboten zijn. Dit komt omdat de vanaf dat jaar
verschijnende plannen niet meer de totale looptijd van het project omvatten.
Om de totale projectkosten te berekenen, moeten dan de betalingen tot en
met het laatste niet in het plan opgenomen jaar worden meegerekend.
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Om het inzicht in de ontwikkeling van de projectkosten te verbeteren, is
inmiddels besloten dat krijgsmachtdelen in de toelichting op de investeringsplannen voortaan bij lopende projecten ook opnemen de (geschatte)
betalingenstand inclusief het laatste niet in het plan opgenomen jaar en de
hieruit resulterende (geschatte) totale projectkosten.
Begrotingsprocedure
Het opstellen van de jaarlijkse begroting van het marinedeel begint met
een computeruitdraai van de DMKM, die overzichten per jaar en per project
bevat. Hierin zijn ook de geschatte totale projectkosten opgenomen. Het
blijven eerste ramingen, onder meer door de inschattingen van prijsescalaties en nog af te sluiten complementaire contracten. Het overzicht bevat
geen nadere toelichting op de geschatte totale projectkosten.
Vervolgens wordt met de technische afdelingen een begrotingsbespreking
gevoerd over de in de begrotingsjaren benodigde gelden. Voor de nieuwbouwprojekten vinden ook nog afzonderlijke besprekingen plaats. Alhoewel
het hoofd financieel beheer van de marine voorafgaand aan de besprekingen
aangeeft wat het beschikbare niveau is, overtreft het totaal van de aanvragen
altijd het beschikbare budget. De Directeur Materieel, die deze besprekingen
over de begroting persoonlijk voorzit, stelt prioriteiten, om dichter bij de
beschikbare bedragen te komen. Tijdens de begrotingsbesprekingen zelf is
de aandacht bijna volledig gericht op het jaar van de herziene begroting en
het jaar van de ontwerp-begroting. Van deze besprekingen zijn summiere
verslagen, die voornamelijk op de begrotingsjaren zijn gericht en weinig
directe informatie bevatten over (overschrijding van) totale projectkosten.
Per directie wordt ook intern overleg gevoerd over de betreffende
deelbegroting. De Admiraliteitsraad beslist ten slotte over de resterende
tekorten en stelt daarbij vast hoe deze over de directies en de bestedingscategorieën (exploitatie versus investeringen) worden verdeeld. De
hierover in de verslagen van de Raad opgenomen informatie is zeer
summier.
Na de afronding binnen de marine wordt de concept-begroting bij de
DGEF ingediend. Deze indiening vindt plaats bij aanbiedingsnota van de
voorzitter van de Admiraliteitsraad. Hierin wordt aangegeven hoe een
eventuele problematiek is veroorzaakt en tot oplossing is gebracht. De
DGEF organiseert vervolgens een begrotingsconsultatie waarbij door de
DEBKM en het hoofd financieel beheer voor de marine nadere informatie
wordt verstrekt. De discussie is daarbij sterk op het betreffende begrotingsjaar gericht.
Bij de jaarlijkse behandeling van de ingediende concept-begrotingen is
steeds expliciet aangegeven het begrotingsbedrag voor de eerste serie
Walrus-klasse onderzeeboten in het lopende (herziene begroting) en
komende jaar (ontwerp-begroting). Vanuit de onder DGEF ressorterende
Directie Financieel Beheer is ook steeds bekend wat de meest recente
betalingenstand van het project is. Indien de begrotingsbedragen afwijken
van de geplande jaarbedragen, worden deze afwijkingen voor de resterende
jaren echter niet toegelicht. Hierdoor ontbreekt het zicht op het verloop van
de totale projectkosten.
Om dit inzicht ook bij de begrotingsopstelling te verbeteren, is in het
door de DGEF uitgevaardigde begrotingmemorandum, voor de opstelling
van de begroting 1985/1986, een aantal standaard-formats opgenomen
waarin de krijgsmachtdelen expliciet naar de betalingenstand van lopende
projecten en de raming van de projectkosten wordt gevraagd. Daarnaast
wordt nu ook door DGEF in het kader van de voortgangsrapportage
«beleidsinformatie krijgsmachtdelen en ministerie» ieder kwartaal aan de
krijgsmachtdelen om een geactualiseerde raming van de kosten van grote
projecten gevraagd.
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Procedures bij de begrotingsuitvoering
De bij het Ministerie van Defensie ingediende rekeningen, worden
ingeboekt in de crediteurenadministratie. Vervolgens wordt nagegaan of
de prestaties, die in rekening worden gebracht, zijn geleverd.
Bij de bouwvan schepen, worden rekeningen van geleverde prestaties
(bij voorbeeld het bereiken van een bepaald meetpunt in de produktie) ter
certificering toegezonden aan de instantie belast met het beheer van
materieelsprojecten, de DMKM. Bij deze directie wordt door de personen
die hiertoe bevoegd zijn, de voortgang vergeleken met de prestaties die in
rekening worden gebracht. Als de rekening akkoord wordt bevonden,
wordt een desbetreffende verklaring op de rekening gesteld. Deze rekening
wordt vervolgens teruggezonden naar de betalende instantie, Financieel
Beheer voor de marine.
De afdeling Financieel Beheer voor de marine gaat na hoe de bepalingen
in het contract luiden en verifieert of er een rechtsgrond voor betaling
bestaat en zo ja, tot welk bedrag en op welk tijdstip. Als deze rechtsgrond
bestaat en de eerder bedoelde prestatieverklaringen zijn afgegeven door
de DMKM, wordt de rekening betaalbaar gesteld. Voordat betaling daadwerkelijk plaatsvindt, worden de stukken eerst nog gecontroleerd door een
interne controle van de directie financieel beheer.
In grote contracten zijn veelal z.g. loon- en materiaalverrekeningsclausules
opgenomen. Door de afdeling Financieel Beheer voor de marine wordt
nagegaan of de leverancier bij de opstelling van zijn rekeningen de loonen materiaalverrekeningsclausules correct heeft toegepast. Voor contracten
met de scheepswerven vindt deze controle plaats door de accountantsdienst
van het Ministerie van Defensie, aangezien verschillende ontwikkelingen
afhankelijk zijn van goedkeuring van cijfers door deze accountantsdienst.
In de begrotingen worden jaarlijks de bedragen geraamd die naar
verwachting per project tot betaling zullen komen. De begrotingen luiden
steeds in het prijspeil van het lopende jaar (zo is de begroting 1984 gesteld
in prijspeil 1983). Later wordt een op relevante macro-prijsontwikkelingen
gebaseerde prijsbijstelling aan de (deel)begroting(en) toegevoegd. Door bij
voorbeeld de toepassing van loon- en materiaalverrekeningsclausules
kunnen de per jaar begrote bedragen afwijken van het in rekening gebrachte.
Op grond van de contracten heeft de leverancier dan recht op betaling,
ondanks dat er voor dat project te weinig geld is begroot. In zo'n geval
moet op juridische gronden toch betaling plaatsvinden. Teneinde een
begrotingsoverschrijding te voorkomen, vindt dan binnen het begrotingsartikel compensatie ten laste van andere projecten plaats.
Een andere reden waardoor in de begroting voor een project geraamde
betalingen kunnen afwijken, is bij voorbeeld het tempo van voortgang van
een project. Vaak zijn bepaalde betalingstermijnen gekoppeld aan een
bepaald stadium van voortgang bij de bouw. Als deze bouw vertraging
ondervindt, vervallen de betalingstermijnen ook later. Dit kan tot gevolg
hebben, dat een betaling die in het ene begrotingsjaar was gepland, pas
het volgende begrotingsjaar zal worden uitgevoerd. Als een prestatie
eerder wordt geleverd, kan de consequentie zijn dat ook de betaling eerder
dient plaats te vinden. Dit hangt af van de daarover in de contracten
gestelde bepalingen.
Overboekingen tussen verschillende begrotingsartikelen worden uiteindelijk bij de z.g. Slotwet voorgelegd aan het parlement. Kleinere mutaties
(tot maximaal 5% van een begrotingsartikel) kunnen buiten de Slotwet om
worden aangebracht op grond van artikel 11 van de Comptabiliteitswet.
Van deze mutaties wordt mededeling gedaan aan de Ministervan Financiën,
en de Algemene Rekenkamer.
Indien op grond van het voorgaande blijkt dat de nog in komende jaren
te verrichten betalingen hoger zullen worden dan in financiële planning
van het project verwerkt, worden voorstellen tot bijstelling van deze
ramingen gedaan, uiteindelijk leidend tot begrotingsramingen in volgende
jaren, die hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd.
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BIJLAGE B

ORGANISATIESTRUCTUUR DMKM BOUW ONDERZEEBOTEN WALRUSKLASSE
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Directeur Materieel Koninklijke M a r i n e
Souschef N i e u w b o u w
Souschef Exploitatie
Souschef Logistiek
Afdeling Scheepsbouw
Afdeling Werktuigbouw
A f d e l i n g Elektrotechniek
A f d e l i n g C e n t r u m A u t o m a t i s e r i n g W a p e n - en C o m m a n d o s y s t e m e n
A f d e l i n g W a p e n - en C o m m u n i c a t i e s y s t e m e n
Afdeling Aanschaffingen
Afdeling Bevoorrading
Overige a f d e l i n g e n D M K M
Project Beheerder
Technisch C o ö r d i n a t o r
Kwaliteitszorg Functionaris
Functionaris v o o r Logistiek-Technische D o c u m e n t a t i e
Functionaris t e k e n k o s t e n b e w a k i n g tevens adviseur van de KZF m.b.t.
kwaliteitszorgaspecten bij de u i t v o e r i n g van het tekenwerk
rechtstreekse technische v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d (Bouwdirectie)
Staftaken D M K M t a v . bepaalde c o ö r d i n e r e n d e functies
Functionele lijn
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