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Inleiding

De laatste maal dat het defensiebeleid op lange termijn in een afzonderlijke nota aan de Kamer werd voorgelegd, was op 20 juni 1968, een jaar en drie maanden na het optreden van
het kabinet-De Jong.
Thans, zes jaar later en ruim een jaar na de komst van het huidige kabinet, verschijnt deze
nieuwe nota - getiteld 'Om de veiligheid van het bestaan' - bedoeld om het beleid voor de
lopende regeringstermijn uiteen te zetten en aanwijzingen te geven voor de jaren na 1977.
De inde nota van juni 1968 geschetste plannen konden niet geheel en al worden verwezenlijkt. Aan het eind van zijn ambtstermijn gekomen, moest de toenmalige bewindsman vaststellen dat de Nederlandse defensie in moeilijkheden was komen te verkeren. In een beschouwing, bekend onder de naam 'Nota-Den Toom', gaf hij aan waar de oorzaak van zekere tekortkomingen moest worden gezocht en tevens welke beslissingen en maatregelen
naar zijn oordeel nodig waren om de knelpunten op te heffen en de defensie op het gewenste peil te brengen.
In 1971, tijdens de formatie van een nieuw kabinet, konden de daarbij betrokken partijen
evenwel geen overeenstemming bereiken over de koers welke in de toekomst ten aanzien
van de Nederlandse defensie moest worden gevolgd. Daarom werd volstaan met de afspraak, vastgelegd in het regeerakkoord, dat de defensieproblematiek aan een brede commissie van onderzoek en advies zou worden voorgelegd. Zo'n commissie, die de taak van
de Nederlandse defensie in de NAVO en de voor vervulling daarvan vereiste middelen en
methoden kritisch zou moeten onderzoeken, werd tevens gewenst geacht tegen de achtergrond van de intussen op gang gekomen levendige publieke en politieke discussie over de
betekenis, de aard en de omvang van de Nederlandse defensie-inspanning.
Overeenkomstig het regeerakkoord installeerde minister-president Biesheuvel op 28 september 1971 een commissie van civiele en militaire deskundigen met als voorzitter mr. K.
van Rijckevorsel. De opdracht van de commissie was gelijkluidend aan de in het regeerakkoord gebruikte formulering - kritisch onderzoek naar de taak van de Nederlandse defensie
in de NAVO en de voor de vervulling daarvan vereiste middelen en methoden - met als nadere aanwijzing dat advies moest worden gegeven over de huidige omvang van de aangegane verplichtingen in NAVO-verband en over het financieringsniveau, vereist om een adequate vervulling van deze verplichtingen en tevens van de buiten de NAVO staande taken te
waarborgen.
Eind maart 1972 bood de commissie Van Rijckevorsel haar rapport aan de minister-president aan. Tot de belangrijkste aanbevelingen behoorden het advies van een deel van de
commissie om de defensie-uitgaven te verhogen met gemiddeld een kwart procent van het
netto nationaal inkomen tegen marktprijzen over de periode van 1973 t/m 1976 en het advies van het andere deel van de commissie om het aandeel van de defensie-uitgaven in het
nationaal inkomen constant te houden. Voorts pleitte de commissie voor verhoging van de
efficiency van het defensie-apparaat, een besparing van 10 pet. op de exploitatiekosten, een
herziening van de topstructuur van de departementale organisatie, een nieuw beginsel voor
de dienstplicht, alsmede een krachtig streven naar internationale samenwerking en taakverdeling in bondgenootschappelijk verband. Voorde samenstelling der krijgsmachtdelen
werden de regering verschillende oplossingen aan de hand gedaan.
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Terwijl de bewindsman van Defensie nog bezig was met het evalueren en verwerken van
deze aanbevelingen en omstreeks juli 1972 reeds vorderingen had gemaakt met de vastlegging van zijn beleid in een concept voor een defensienota bood het kabinet-Biesheuvel zijn
ontslag aan. Hierop volgde een lange tijd van politieke onzekerheid, gedurende welke de
defensieleiding niet anders kon doen dan het defensie-apparaat volgens de geldende uitgangspunten zo goed mogelijk gaande houden.
In mei 1973 vond de kabinetswisseling plaats en aanvaardden de eerste ondergetekende
alsmede de heren Mommersteeg en Stemerdink de verantwoordelijkheid voor het defensiebeleid. Nadat zij zich nader over de stand van zaken hadden laten informeren kwamen zij
tot de slotsom dat niet onbelangrijke aanpassingen nodig zouden zijn om de bondgenootschappelijke en andere defensietaken, gegeven de te verwachten financiële mogelijkheden
op langere termijn, zinvol te kunnen blijven vervullen. In plaats van aan een geleidelijke bij
stelling in de loop van vier jaar met maatregelen 'ad hoc' meende de Regering dat de voorkeur moest worden gegeven aan een breed intern onderzoek, waarvan de uitkomst richtinggevend zou zijn voor de plannen, welke dan in een alomvattende nota aan de Kamer zouden
kunnen worden voorgelegd. De ondergetekenden waren zich ervan bewust dat dit proces
geruime tijd zou vergen, mede omdat intensief interdepartementaal overleg nodig was en
de NAVO over wezenlijke beleidswijzigingen diende te worden geraadpleegd.
Het overleg met de bondgenoten, dat aanving op 21 mei jl. met de aanbieding van de Nederlandse plannen, is in de besluitvorming betrokken en heeft geleid tot enkele bijstellingen. De tekst van het op 9 juli 1974 gepu bliceerde NAVO-commentaar en de reactie van de
Nederlandse regering daarop, zoals die is vervat in de brief waarbij de defensienota aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd aangeboden, zijn voorin deze
nota opgenomen.
Aanvankelijk bestond hoop dat deze nota rondom de jaarwisseling 1973/74 zou kunnen
worden aangeboden. Dit bleek echter te krap bemeten, niet alleen vanwege de ingewikkeldheid der vraagstukken, maar ook omdat het overwegingsproces van een nieuw defensiebeleid door onverwachte gebeurtenissen en onvoorziene factoren werd doorkruist (moeilijkheden in de top van de landmacht, de energiecrisis, die nieuwe onzekerheden ten aanzien
van de financiering meebracht, het feit dat de staatssecretaris belast met personeelsaangelegenheden zijn ambt om gezondheidsredenen moest neerleggen). In maart 1974 moest
aan de Kamer worden meegedeeld dat de defensienota voor het 'zomerreces' gereed zou
zijn. Voor het begrip dat de volksvertegenwoordiging voor deze vertraging heeft betoond
zijn de ondergetekenden erkentelijk.Van hun kant hebben zij alles in het werk gesteld de nota inderdaad nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer te kunnen aanbieden. Dat zij
hierin nagenoeg zijn geslaagd is mede te danken aan het personeel van Defensie, burgerambtenaren en militairen.
Het spreekt vanzelf dat bij de samenstelling van de beleidsnota, die bij deze wordt aangeboden, de aanbevelingen van de commissie van Rijckevorsel in beschouwing zijn genomen.
Eveneens hebben de ondergetekenden zich rekenschap gegeven van de inhoud van rapporten die politieke partijen en hun wetenschappelijke instituten aan het defensiebeleid hebben gewijd, alsmede van de adviezen van hun voorgangers, neergelegd in de reeds genoemde 'Nota-Den Toom' en in de studie van de heer De Koster 'Defensie waarheen?' (november1972).
De ondergetekenden merken hierbij op dat zij veel waarde hechten aan inzichten die buiten
het ambtelijke en militaire apparaat, inzake defensie-aangelegen heden, tot stand komen.
Zonder aan de prioriteit van het contact met de volksvertegenwoordiging te kort te doen,
zullen zij dan ook voeling blijven houden met politieke en publieke instellingen en (advies)
organen die zich in de defensieproblematiek of onderdelen daarvan verdiepen. Zo werd
onlangs, overeenkomstig een door de Regering daartoe gedaan verzoek, door het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken (NIVV) advies uitgebracht over de rol van de nucleaire wapens in de NAVO-strategie van het aangepaste antwoord, met bijzondere aandacht
voor de betekenis en de consequenties van eventuele verklaringen van NAVO en Warschaupact, niet als eerste kernwapens te zullen gebruiken (zie blz. 15). Voor wat betreft aspecten van het personeelsbeleid hebben zij profijt getrokken van inzichten der in 1972 ingestelde Stuurgroep maatschappelijke invloeden in de krijgsmacht (STUMIK), alsmede van de
Nationale raad welzijn militairen.
Met het oog op beraad en raadpleging in meer algemene zin, hebben de ondergetekenden
tevens besloten de taak van de Staatscommissie voor Defensie naderte bezien. Deze bij Koninklijk besluit ingestelde commissie werd in het leven geroepen in 1948, toen er nog geen
vaste Kamercommissies waren. Zij is samengesteld uit leden van de Eerste en de Tweede
Kamer, die op voordracht van de minister van Defensie worden benoemd. Tot haar taak behoort het instellen van onderzoeken naar de doeltreffendheid bij de besteding der voor de
defensie ter beschikking gestelde gelden, alsmede het kennisnemen van alle problemen be-
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treffende de strijdkrachten. Gegeven het belang van overleg met verschillende groeperingen uit de maatschappij overwegen de ondergetekenden de Staatscommissie een schakelfunctie met de burgermaatschappij te doen vervullen. De commissie zou zich over de defensieproblematiek in de ruimste zin moeten beraden en voorts tot steun zijn van het parlement en de parlementaire controle.
Uiteraard zijn de door de volksvertegenwoordiging aangewezen vaste Commissies voor
Defensie en in sommige gevallen die voor Buitenlandse Zaken van de Eerste en Tweede Kamer de eerstaangewezen instanties voor periodiek overleg van de politieke leiding van het
departement van Defensie met het parlement. Voorts beogen de ondergetekenden de oprichting van een orgaan van advies en bijstand op het terrein van de interne verhoudingen
en het personeelsbeleid in de krijgsmacht. Hiervoor wordt verwezen naar het onderwerp
'Adviesorganen' in het hoofdstuk Personeelsbeleid (blz. 72).
De ondergetekenden hebben ernaar gestreefd de defensienota af te stemmen op het beleid
van de regering, gericht op wapenbeheersing en wapenbeperking, dat in de ontwapeningsnota nader zal worden bezien. Daarin zal ook aandacht worden geschonken aan het vraagstuk van de sociale verdediging, haar betekenis en modaliteiten.
Hoewel het in deze defensienota te berde gebrachte is te beschouwen als de uitkomst van
talrijke onderzoeken en overwegingen, spreekt het vanzelf dat op korte termijn niet alles kan
worden verwezenlijkt wat in velerlei relevante politieke basisstukken werd uitgesproken. Zij
wordt dan ook aangeboden in het besef dat - in breed overleg - moet worden voortgewerkt
aan verdere veranderingen in het beleid en aan nadere verfijning, terwijl mogelijke lacunes
in het beleidsconcept moeten worden opgevuld.
In de nota wordt allereerst een beschouwing gewijd aan de internationaal-politieke en strategische uitgangspunten van het defensiebeleid (hoofdstuk I). Vervolgens worden in hoofdstuk II het nationale en bondgenootschappelijke planningsproces beschreven, alsmede de
algemene uitgangspunten voor de defensiefinanciering, het financieringsniveau dat de ondergetekenden voor de komende 10 jaren noodzakelijk achten en het afwegingsproces dat
aan de vaststelling van dit niveau is voorafgegaan. In hoofdstuk III worden de taken behandeld van de drie krijgsmachtdelen - inclusief het Loodswezen en de Koninklijke marechaussee-alsmede de middelen die binnen het aangegeven financiële kader thans, aan het einde
van deze kabinetsperiode en in 1983 hiervoor beschikbaar zullen zijn. De belangrijkste investeringen die hiervoor nodig zullen zijn, worden, voorafgegaan door een korte beschouwing over enkele algemene aspecten van het materieelbeleid, uiteengezet in hoofdstuk IV.
In hoofdstuk V wordt aandacht geschonken aan het personeelsbeleid, zowel met betrekking
tot het - vrijwillig dienend en dienstplichtig - militair als het burgerpersoneel. De ruimtelijke
behoeften van Defensie en de wijze waarop hierin kan worden voorzien, worden behandeld
in hoofdstuk VI, terwijl in de volgende hoofdstukken de ontwikkelingen op het terrein van
respectievelijk automatisering en onderzoek en ontwikkeling en het te dien aanzien te voeren beleid worden uiteengezet. Hoofdstuk IX geeft tenslotte een overzicht van de vorderingen m.b.t. de reeds in de memorie van toelichting op de begroting-1974 aangekondigde reorganisatie van het ministerie van Defensie.
In verschillende bijlagen wordt een aantal losse onderwerpen op meer toelichtende wijze
behandeld.
De minister van Defensie,
H. Vredeling.

De staatssecretaris van Defensie,
C. L. J. van Lent.

De staatssecretaris van Defensie,

/ /
A. Stemerdink.
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Hoofdstuk I
De grondslagen van het defensiebeleid

Vrede en veiligheid
De regering richt haar internationale beleid op vrede, mede door het bevorderen van rechtvaardige verhoudingen inde wereld en het verzekeren van veiligheid. Niet door geweld,
maar door overleg en door ontwikkeling en verbetering van de internationale samenwerking moeten de vraagstukken die de wereld verdeeld houden, worden opgelost. Ook het defensiebeleid is aan dit doel dienstbaar. Het beoogt ertoe bij te dragen dat internationaal
overleg, in het bijzonder tussen Oost en West, kan worden gevoerd zonder dat het onderhandelingsklimaat wordt geschaad door bezorgdheid voor aantasting van de veiligheid en
door vrees voor pressie. Zoals in de regeringsverklaring werd gesteld ziet het kabinet de
voortzetting van het lidmaatschap van de NAVO in het perspectief van het streven naar veiligheid en ontspanning.
Met zijn bondgenoten heeft Nederland zich in de NAVO een tweeledige taak gesteld: veiligheid en ontspanning. Alleen wanneer door een toereikend defensief vermogen een klimaat
van stabiliteit en veiligheid is verzekerd, zal het streven van het bondgenootschap om de
bestaande politieke problemen op te lossen met succes kunnen worden bekroond.
Militaire veiligheids-en détente-politiek dienen niet tegenstrijdig te zijn, maar elkaar aan te
vullen. Het welslagen van het streven naar duurzame vreedzame verhoudingen in ons werelddeel zou betekenen dat de defensie-inspanning van Nederland en zijn bondgenoten
minder nadruk zal kunnen krijgen dan zij vandaag nog behoeft. De westelijke mogendheden
streven ernaar in de klimaatverbetering tussen Oost en West, die ondanks tegenstellingen
bestaat, grotere toenadering tot stand te brengen en het begrip voor de gemeenschappelijke belangen die op het spel staan te verdiepen, zulks in het besef dat nucleair geweld alles
kan vernietigen wat men in een mogelijke krachtmeting juist zou beogen te verdedigen.
De bewapeningswedloop - met name in de vorm van verder kwalitatieve en kwantitatieve
ontwikkeling van nucleaire massavernietigingswapens - houdt echter grote gevaren in
voor de onderlinge stabiliteit en kan uiteindelijk het voortbestaan van de samenleving in de
waagschaal stellen. De erkenning hiervan is treffend tot uiting gekomen in de besprekingen
over beperking van de strategische kernbewapening (SALT) der beide wereldmogendheden, die reeds een aantal afspraken hebben voortgebracht, waarbij het opstellen van defensieve anti-raketsystemen permanent, en van offensieve, te land of op onderzeeboten gestationeerde raketten voorlopig tot 1977 is beperkt. De nieuwe overeenkomst die uit de voortgaande onderhandelingen moet resulteren zal niet alleen, zoals de reeds bestaande, regeli ngen moeten inhouden voor kwantitatieve, maar ook - althans gedeeltelijk - voor de kwalitatieve aspecten van de ontwikkeling van de strategische kernwapens. Het grote belang
van deze overeenkomsten als garantie tegen een ongebreidelde wapenwedloop kan moeilijk worden overschat.
Daarnaast en daarmee samenhangend hecht de regering grote waarde aan de vorig jaar in
Wenen begonnen onderhandelingen tussen een aantal NAVO- en Warschaupactlanden
over wederzijdse en evenwichtige vermindering van hun strijdkrachten in centraal Europa.
De regering is ervan overtuigd dat al het mogelijke moet worden gedaan om het niveau van
de bewapening in West- en Oost-Europa terug te schroeven, met inbegrip van een ver-
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mindering van de aanwezige kernwapens. Van NAVO-zijde is voorgesteld in centraal Europa zodanige reducties toe te passen, dat wederzijds dezelfde sterkte aan landstrijdkrachten
in dat gebied - waarvan Nederland deel uitmaakt - resulteert, ingeleid door een eerste fase
van tot de Amerikaanse en Russische strijdkrachten beperkte reducties, waarbij de regering
hoopt dat in een verder stadium een vermindering van de kernwapens aan beide kanten in
het proces kan worden betrokken. Door het Warschaupact is een voorstel ingediend met
een wezenlijk andere strekking, nl. vermindering van de wederzijdse land- en luchtstrijdkrachten en tactische kernwapens met gelijke aantallen c.q. percentages, waardoor de voor
het Westen ongunstige asymmetrie in de militaire verhoudingen, voor wat betreft de conventionele uitrusting der strijdkrachten, in de betrokken sector blijft bestaan. Het beleid van
de regering blijft erop gericht de in gang zijnde onderhandelingen tot een voor beide zijden
bevredigend en aanvaardbaar resultaat te brengen.
Hoewel de besprekingen in de conferentie over veiligheid en samenwerking in Europa
moeizaam verlopen, mag het feit dat voor het eerst sedert de Tweede Wereldoorlog alle Europese landen met inbegrip van de landen van het Warschaupact, alsmede de Verenigde
Staten en Canada tot een formeel gesprek zijn gekomen, verheugend worden genoemd. De
invloeden op de militaire verhoudingen in directe zin zullen zeer gering zijn, aangezien op
deze conferentie, voor wat de militaire aspecten betreft, slechts wordt onderhandeld over
zogenaamde vertrouwen-bevorderende maatregelen, welke bestaan uit een op basis van
vrijwilligheid aanvaarde meldingsplicht van grotere militaire manoeuvres en troepenverplaatsingen en het uitwisselen van militaire waarnemers bij manoeuvres.
De bondgenootschappelijke samenwerking en Europese perspectieven
De samenwerking in de NAVO. Reeds vijfentwintig jaar is het Nederlandse defensiebeleid
gericht op de bondgenootschappelijke samenwerking inde NAVO. Omstreeks 1950 werd
het internationale beeld vooral bepaald door de tegenstelling tussen Oost en West.
Intussen hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, zoals de herleving van Europa en Japan, de toegenomen invloed van olieproducerende landen met name in het Midden-Oosten en de opkomst van China als derde wereldmacht. Op het ogenblik wordt de internationale verhouding gekenmerkt door een aantal politieke, economische en strategische factoren die zich indertijd niet of veel minder deden gelden, zoals: het welbewuste
streven naar vermindering van de spanning, het overleg over de strategische bewapening
(SALT), nieuwe elementen in de verhouding tot China en in de relaties binnen en ten opzichte van de derde wereld.
De gedachte dat de veiligheid van Europa slechts in samenwerking tussen Noord-Amerika
en Europa kan worden verzekerd is echter nog evenzeer van kracht als toen zij in 1949 in het
Noordatlantische verdrag werd neergelegd. In de op 26 juni jl. te Brussel ondertekende
nieuwe Atlantische verklaring (zie bijlage la) is dit wederom onderstreept. Europa kan, in
verbondenheid met de Verenigde Staten, een bijdrage leveren aan evenwichtige verhoudingen zonder welke ontspanning en samenwerking tussen Oost en West niet mogelijk zijn.
De betekenis van een nauwe verbondenheid met de Verenigde Staten en Canada zal ook
blijven bestaan als de Europese landen tot meer eenheid komen. Hierbij kan worden aangetekend dat een nauwe onderlinge band ook voor de Verenigde Staten van groot belang is,
omdat de belangen van het Noordamerikaanse deel van het verdragsgebied in het geding
zijn als de veiligheid van het Europese deel niet meer is verzekerd.
De Amerikaanse betrokkenheid bij de verdediging van Europa heeft in de loop der jaren
o.m. gestalte gekregen in het permanente bondgenootschappelijk beraad, zowel politiek als
militair, in de geïntegreerde commandostructuur en in de aanwezigheid van omvangrijke
Amerikaanse strijdkrachten op het Europese vasteland. Het handhaven van die aanwezigheid is voor de veiligheid van Europa onmisbaar. Grote betekenis moet dan ook worden
toegekend aan de Amerikaanse verzekeringen dat de Amerikaanse troepensterkte niet eenzijdig zal worden gereduceerd, zulks op voorwaarde dat de Europese landen ten aanzien
van hun defensie in dezelfde geest handelen. Wel pleit de Amerikaanse regering, mede op
aandrang van het Congres, steeds sterker voor compensatie van de lasten welke samenhangen met de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in Europa.
De Europese bondgenoten bleken bereid deze problematiek onder ogen te zien. Sedert medio 1973 is in de NAVO een studie gaande over de wijze waarop aan dit Amerikaans verlangen kan worden tegemoet gekomen. De studie wordt mede verricht tegen de achtergrond
van het in september jl. door het Amerikaanse Congres aanvaarde Jackson-Nunn amendement, inhoudend dat, zo de Europese bondgenoten niet het tekort op de zg. militaire betalingsbalans over dat begrotingsjaar 1973-1974 zouden compenseren, Amerikaanse strijdkrachten uit Europa zouden worden teruggetrokken. Een desbetreffend deficit zou begin
1975 moeten zijn gecompenseerd.
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De ondergetekenden tekenen hierbij aan dat de Europese bereidheid mee te werken aan
een oplossing voor deze problematiek niet betekent dat de Europese bondgenoten niet
reeds belangrijke offers brengen voor de gemeenschappelijke verdediging. Zij dragen immers omstreeks 80 pet. van de lasten van de conventionele verdediging in Europa, al moet
er in dit verband wel rekening mee worden gehouden dat de NAVO-verdediging óók afhangt van niet in Europa gestationeerde Amerikaanse strijdkrachten, in het bijzonder de
strategische kernmacht. Verder zou het onjuist zijn het vraagstuk van de Amerikaanse militaire betalingsbalans geheel los te zien van ontwikkelingen in breder verband met name de recente verbetering van de Amerikaanse betalingsbalans als geheel en de gevolgen van de
oliecrisis voor de Westerse wereld, waarvan vooral Europa de terugslag ondervindt. 1 )
De eenheid en de geloofwaardigheid van het bondgenootschap worden uiteraard mede bepaald door de wijze waarop lidstaten trouw betonen aan de in de preambule van het Noordatlantische verdrag genoemde beginselen van democratie, persoonlijke vrijheid en rechtsorde. Met gelijkgezinde regeringen zal de regering zich, waar en voor zover dit mogelijk is,
blijven inzetten voor meer democratische verhoudingen in het verdragsgebied. Zolang en
voorzover dit niet wordt bereikt zal door Nederlandse strijdkrachten zo min mogelijk gebruik worden gemaakt van faciliteiten van of worden geoefend met strijdkrachten van
NAVO-landen waarmee zulke samenwerking uit andere dan militaire overwegingen ongewenst of omstreden zou zijn.2) Aan een samenwerking met de in het geding zijnde lidstaten
zal echter niet kunnen worden ontkomen, als zulks voor de geoefendheid in het algemeen
en van de Nederlandse strijdkrachten in het bijzonder absoluut is vereist.
In de volgende hoofdstukken zal worden uiteengezet hoe Nederland naar de mening van de
regering in de komende jaren een voldoende en evenredige bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging kan blijven leveren binnen een aanvaardbaar niveau van financiële middelen. Deze bijdrage kan uiteraard allen worden geleverd op basis van een doelmatige besteding. Zoals bekend staat de regering op het standpunt dat doelmatigheid mede
moet worden gezocht in een verdergaande taakverdeling tussen de bondgenoten. Onder
taakverdeling c.q. specialisatie wordt verstaan een herverdeling van de taken en deeltaken
binnen de bondgenootschappelijke verdediging, opdat een lidstaat zich meer kan toeleggen
op taken, waarvoor hij door ligging, aard en omvang het meest geschikt is. Voorop moet
staan dat het militaire potentieel van de Alliantie als geheel niet eenzijdig wordt verzwakt,
ook al treden veranderingen op in de aard van de defensiebijdragen der bondgenoten.
De ondergetekenden herinneren eraan dat ook de commissie Van Rijckevorsel van oordeel
was dat verdeling van defensietaken tussen bondgenoten tot een doelmatiger en zuiniger
gebruik van de beschikbare middelen zou kunnen leiden, omdat ieder van de bondgenoten
zijn inspanning dan zou kunnen concentreren op minder uiteenlopende gevechtseenheden,
wapensystemen en ondersteunende taken. Inziende dat specialisatie zich slechts geleidelijk
zou kunnen voltrekken en dat een volledige specialisatie op enkele taken niet mogelijk zou
zijn zonder een vorm van politieke eenheid in Europa, drong de commissie in elk geval aan
op grote prioriteit voor de totstandkoming van een zeer nauwe internationale samenwerking, zo mogelijk in de zin van taakverdeling in bondgenootschappelijk verband.

') Blijkens recente - uiteraard nog
voorlopige - berekeningen ziet het er
thans naar uit dat het volume van de
Europese militaire bestedingen in de
Verenigde Staten over het lopende
Amerikaanse begrotingsjaar voldoende zal zijn voor de opheffing van het tekort op de militaire betalingsbalans,
waardoor reducties ingevolge het
amendement kunnen worden vermeden.
2

) Indit verband zij erop gewezen dat
actief wordt gezocht naar een alternatief voor de oefenfaciliteiten, waarvan
ons land thans op Kreta gebruik maakt.

Een deel van de commissie meende dat met name de Starfightervervanging zou moeten
worden bezien in het kader van de taakverdeling, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat de
opvolger van de Starfighter zou worden gespecialiseerd op enkele beperkte taken. Een ander deel was van oordeel dat een besluit inzake vervanging zou moeten worden uitgesteld
totdat in NAVO-overleg inzake taakverdeling een eerste resultaat zou zijn verkregen. Met de
commissie zijn de ondergetekenden van oordeel dat taakverdeling krachtig moet worden
bevorderd. Maar ook zij beseffen dat taakverdeling onder de huidige omstandigheden in
Europa aan grenzen is gebonden.
Op het gebied van de land- en luchtmacht zijn in dit opzicht reeds concrete mogelijkheden
onderzocht. In de marinesector, waar zich in de praktijk reeds een zekere mate van specialisatie heeft ontwikkeld, bevindt het onderzoek zich nog in een eerste stadium. De ondergetekenden zijn van oordeel dat taakverdelingsprojecten het beste bij de bondgenoten kunnen
worden aanhangig gemaakt, tijdig vóórdat belangrijke vervangingen of vernieuwingen van
wapens of materieel aan de orde komen. Hierbij kan voor de marine worden gedacht aan de
vervanging van onderzeeboten en lange-afstandspatrouillevliegtuigen (Atlantics); voor de
luchtmacht aan de luchtverdediging met geleide wapens en voor de landmacht aan logistieke middelen. Op zijn minst zal standaardisatie de uitvoering van het streven naar taakverdeling vergemakkelijken. Mocht een betere taakverdeling tussen de bondgenoten niet totstandkomen, dan zou zulks ernstige consequenties voor onze bijdrage aan de NAVO kunnen hebben. In de Inleiding op hoofdstuk III wordt hierop nader ingegaan. Voor een overzicht van de vorderingen, welke zijn gemaakt met de op Nederlands initiatief bij de NAVO in
gang gezette taakverdelingsstudie, moge worden verwezen naar bijlage Ib van deze nota.
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Europese samenwerking. Naast erkenning van de noodzaak van Atlantisch samengaan is er
een groeiende aandacht voor Europese samenwerking. Het spreekt vanzelf dat bij de verwezenlijking van de door de regering nagestreefde politieke eenwording van Europa niet aan
samenwerking en integratie op defensiegebied kan worden voorbijgegaan. Hoewel de Parijse afspraken van oktober 1972 der Negen landen inzake politieke samenwerking, leidende
tot een Europese Unie, de defensie niet noemen en het denken noch het proces van besluitvorming goed op gang is gekomen, achten de ondergetekenden het gewenst in een eerste
terreinverkenning enkele overwegingen te geven die naar hun oordeel voor een Nederlandse standpuntbepaling van belang zijn. De ondergetekenden stellen voorop dat Europese samenwerking het wezen van de samenwerking in Atlantisch verband - tot uitdrukking komend in onderling overleg en in het zich richten op de vorming en instandhouding van een
zo doeltreffend mogelijke Europese bijdrage aan de bondgenootschappelijke defensie niet mag aantasten.
Een geheel zelfstandige Europese defensie zou, mede gelet op de conceptie welke de regering ten aanzien van inhoud en taak van een Verenigd Europa heeft, niet passen in de door
haar voorgestane samenwerking in Atlantisch verband. Wel menen de ondergetekenden
Europese samenwerking op defensiegebied te moeten zien als een logisch deel van Europese eenwording. Naarmate dit proces voortschrijdt zal het doel van deze samenwerking nader moeten worden bepaald. Het is duidelijk dat een gemeenschappelijke Europese defensiestructuur tenslotte tot stand moet komen in de kring van landen die gezamenlijk op Europese eenheid aansturen. Van een echte Europese defensiegemeenschap kan eerst sprake
zijn in een ook in politiek opzicht verenigd Europa met een volwaardige parlementaire controle en medezeggenschap.
Intussen is het gevaar niet denkbeeldig dat, als de voorbereiding van een gemeenschappelijke defensie bij de huidige stand van het overwegingsproces ter hand zou worden genomen, ongewenste spanningen en vertragingen zouden optreden. Wanneer echter de integratie zover is gevorderd dat de EEG-landen een gemeenschappelijke visie hebben ontwikkeld op het buitenlands beleid, zullen zij óók op defensiegebied niet meer elk huns weegs
kunnen gaan. Met andere woorden: samenwerking op buitenlands-politiek terrein en op defensiegebied moet in onderling verband ter hand worden genomen; maar de buitenlandspolitieke samenwerking moet wel enige gestalte hebben gekregen alvorens de defensie
daaraan kan worden toegevoegd.
In het besef van deze voorshands geringe ruimte voor defensiesamenwerking in Europees
verband zien de ondergetekenden thans, in het kader van de landen der Europese Economische Gemeenschap, slechts beperkte mogelijkheden voor initiatieven gericht op daadwerkelijke maatregelen van defensiesamenwerking. Toch kan, vooral gezien de hoge kosten van de bewapening, niet aan de noodzaak van Europese samenwerking op het gebied
van aanschaffing en produktie van defensiematerieel worden voorbijgegaan. Zulk een samenwerking zou trouwens een consequentie zijn van de eenwording der markt op het terrein van de industriële produktie en afzet. Niettemin is duidelijk dat daartoe bepaalde voorwaarden in het kader van de politieke samenwerking der Negen moeten worden vervuld.
Op korte termijn dient te worden gedacht aan de mogelijkheid die de bestaande militaire samenwerking biedt. In dit opzicht geeft de Eurogroep bepaald meer perspectief dan de Westeuropese Unie, die met name het nadeel heeft van een vaste en te beperkte samenstelling,
terwijl de Eurogroep openstaat voor deelneming door alle Europese leden van het bondgenootschap (Frankrijk, Portugal en IJsland doen vooralsnog niet mee). De WEU heeft het
voordeel dat Frankrijk daarvan deel uitmaakt.
Van Franse zijde zijn voorstellen gedaan voor uitbreiding van de bewapeningssamenwerking in het kader van de WEU. Het vraagstuk is hoe zulks te realiseren zou zijn zonder duplicatie of zelfs belemmering van de activiteiten van de Eurogroep. Onder de gegeven omstandigheden menen de ondergetekenden, ondanks de bezwaren die men tegen de huidige samenstelling van de Eurogroep kan aanvoeren, te moeten vasthouden aan het tijdens de ministeriële vergadering der Eurogroep van 6 december jl. algemeen aanvaarde oordeel, dat
deze samenwerkingsvorm momenteel het meest geschikte kader biedt voor pragmatische
interimactiviteiten op het terrein van de Europese defensiesamenwerking. Daarbij dient te
worden bedacht dat de Eurogroep bij voortduring voor Franse deelneming blijft openstaan
en dat zich geen enkel beletsel voordoet tegen Franse participatie in deelactiviteiten van deze groep.
Als onderdeel van de in de Europese gemeenschappen te ontwikkelen gemeenschappelijke
industriepolitiek zal, naar het oordeel van de regering, ook aandacht moeten worden besteed aan de bewapeningsindustrie. Een gunstig neveneffect van een dergelijke ontwikkelingzou zijn dat de Europese bewapeningsindustrie binnen de werkingssfeer van de publieke controle van het Europese parlement zou worden gebracht. Een dergelijke ontwikkeling
zou zijn toe te juichen met het oog zowel op het doel van de bewapeningssamenwerking als
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op dat van de wapenbeheersing. In het bijzonder moet dan aandacht worden geschonken
aan artikel 2233) van het EEG-verdrag.
Een ander aspect van het vraagstuk der Europese defensiesamenwerking is dat de weg naar
toekomstige vormen van samenwerking open moet blijven, d.w.z. dat geen belemmerende
verplichtingen worden aangegaan. Zo zal er in het MBFR-overleg voor moeten worden gewaakt dat de opties voor militaire samenwerking op conventioneel gebied in Westeuropees
verband niet worden beperkt.
Tenslotte kunnen de ondergetekenden niet voorbijgaan aan de kwestie van een Europese
kernmacht, ook al zijn zij ervan overtuigd dat de vorming van zo'n kernmacht onder de huidige politieke verhoudingen niet zeer actueel is. De politieke en praktische complicaties zijn
van dien aard dat zeker in de eerstkomende jaren geen beslissing zal worden gevraagd.
Intussen kan niet uit het oog worden verloren dat het vraagstuk van de nucleaire bewapening in een verder gelegen stadium van Europese eenwording reële vormen kan gaan aannemen. In het bijzonder verdient het feit de aandacht dat Engeland en Frankrijk reeds een eigen kernmacht bezitten. Een ontwikkeling naar een nauwe samenwerking tussen beide
kernmachten is niet gaande. Wil men voor de toekomst voorkomen dat uit deze nationale
kernmachten een onder een Europees politiek gezag staande kernmacht zou groeien, die
door de ondergetekenden onverminderd wordt afgewezen, dan is het noodzakelijk de ontwikkelingen op dit terrein met grote nauwkeurigheid te blijven volgen en zich rekenschap te
geven van de bedenkelijke implicaties die aan een eigen Europese kernbewapening verbonden zijn.
Zulk een kernmacht laat zich niet rijmen met het streven naar wapenbeheersing en een op
non-proliferatie gericht beleid en zou in het bijzonder op gespannen voet staan met het Nederlandse verlangen naar terugdringing van de rol der nucleaire wapens. Daarom zullen de
ondergetekenden elke ontwikkeling bevorderen, die de veiligheid van Europa verzekert zonder een eigen Europese kernmacht. Zij beseffen daarbij dat Europa deelt in de oorlogvoorkomende werking die uitgaat van de - mede door SALT beheerste - verhouding tussen de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Europa's relatie daarmee blijft hun bijzondere aandachthouden.
*
Het is naar het oordeel van de regering een misvatting te menen dat de veiligheid van Europa afdoende zou kunnen worden verzekerd door een Europese kernmacht. Die veiligheid
kan zoals reeds eerder opgemerkt in de huidige internationale verhoudingen slechts worden gewaarborgd in het hechte verband van het Atlantische verdedigingsstelsel, waarin de
Verenigde Staten het onmisbare tegenwicht vormen tegen de Sovjet-Unie.
Strategische vraagstukken

3

) Art. 223.
1. De bepalingen van dit Verdrag vormen geen beletsel voor de volgende
. , . „ . , .
. .

De ondergetekenden hebben reeds betoogd dat de NAVO zich onder de huidige internationale verhoudingen mede richt op het bevorderen van ontspanning tussen Oost en West.
Niettemin blijven mogelijkheden voor het weer toenemen van spanningen bestaan. Gezien
d e müitaire krachtsverhoudingen is in de NAVO als politiek-strategische conceptie aanvaard dat crises en conflicten het best kunnen worden beheerst en bedwonqen als de tegen-

a. geen enkele Ud-Staat is gehouden
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inlichtingen te verstrekken waarvan de
verbreiding naar zijn mening strijdig
zou zijn met de wezenlijke belangen
/S^elke Ud-Staat kan de maatregelen
nemen die hij noodzakelijk acht voor

partij beseft dat het gebruik van militair geweld zijnerzijds, in welke vorm en omvang dan
ook, geen winst zal opleveren en hem veeleer in situaties zal wikkelen waaraan voor hem
onaanvaardbare risico's zijn verbonden.
Deze
gedachte, die aansluitend op de ontspanningspolitiek de vaste wil tot beheersing van
geweld vertolkt, is tot uitdrukking gebracht in de bondgenootschappelijke strategie van

de bescherming van de wezenlijke be-

'f l e x i b i l i t V i n r e s p o n s e ' .

langen van zijn veiligheid en die betrekking hebben on de produktie van of

b o n d q ea n o o t s c h a p

logsmateriaai; die maatregelen mogen
de mededingingsverhoudingen op de
gemeenschappelijke markt niet wijzi
gen voor producten die met bestemd

mogelijkheden van agressie. Crisisbeheersing ter voorkoming of bedwinging van een conf liet zou immers sterk aan overtuigingskracht inboeten als de tegenpartij tijdens een crisis
w e e t ^at z i j n militair optreden slechts op beperkte of op onvolledige weerstand zal stuiten.
Dj n
t d e N A V Q t o t h e { i n s t a n d h o u d e n v a n e e n verscheidenheid aan defensiemiddelen.

de handel m wapenen, munitie en oor-

Deze strategie, welke allereerst is gericht op het voorkomen van oorlog, betekent dat het
zichtbaar in staat moet zijn weerstand te bieden aan de onderscheiden
'

zijn voor specifiek militaire doeleinden.

2. in de loop van het eerste jaar vol
gend op de inwerkingtreding van du
verdrag stelt de Raad met eenparig^

Het is het beleid van de regering om bij de maatregelen welke nodig zijn om de strategie
van 'flexibility in response' te doen functioneren, de rol van de kernwapens zoveel mogelijk
terug te dringen en de nadrukte leggen op het verbeteren van de conventionele afweermogelijkheden. Niettemin kan de aanwezigheid van nucleaire wapens in de bestaande strate-

heid van stemmen de lust vast van de
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producten waarop de bepalingen van
lid 1 b van toepassing zijn.

gie niet worden gemist. Wel dient - naar het oordeel van de regering - een beperking en terugdringing van de rol van de tactische nucleaire wapens in een later stadium der MBFR-onderhandelingen aan de orde te worden gesteld. In dat geval zal echter de veiligheid van de
b e t r o k k e n , a n d e n o n v e r m i n d e r d gewaarborgd moeten blijven.

3. De Raad kan met eenPar,ghe,d van
stemmen op voorstel van de Commissie wijzigingen in deze lijst aanbren-
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De nucleaire vraagstukken van de alliantie hebben de speciale aandacht van de ondergete-
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kenden. In dit verband willen zij hun erkentelijkheid uitspreken voor het onlangs door het
Nederland Instituut Voor Vredesvraagstukken (NIVV) aan de regering uitgebrachte en in de
inleiding reeds vermelde advies aangaande de rol van de nucleaire wapens in de NAVO
strategie, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan de betekenis en de consequenties van eventuele verklaringen van de NAVO en van het Warschaupact niet als eerste
kernwapens te zullen gebruiken, zulks mede in het licht van de conventionele krachtsverhoudingen in Europa. Gezien de datum waarop dit advies beschikbaar kwam, was de tijd te
kort om daarvan reeds vóór de afronding van deze nota een diepgaande analyse te maken.
De regering zal zich nader over het advies beraden en is voornemens hierop in de ontwapeningsnota terug te komen.
Voorts rijzen vragen meer specifiek gericht op het tactische gebruik van kernwapens. Het
verwerven van inzicht in en het onderzoeken van de mogelijkheden van daadwerkelijk gebruik van deze wapens is niet strijdig met de bondgenootschappelijke politiek ter voorkoming van agressie, oorlog en geweld. Integendeel, de geloofwaardigheid van deze politiek
hangt onder de huidige verhoudingen mede af van de mogelijkheid tot operationele inzet
der wapens onder veronderstelde politieke en militaire omstandigheden. Bedoeld onderzoek wordt met name verricht in het kader van de nucleaire planninggroep van de NAVO.
De Amerikaanse regering heeft inmiddels in bondgenootschappelijk verband duidelijk verklaard, dat zij volledig oog heeft voor het gevaar, dat bepaalde types kleinere kernwapens
het karaktervan een soort superconventionele wapens zouden kunnen krijgen, waardoor
het risico van een feitelijke verlaging van de atoomdrempel zou ontstaan. Tevens heeft de
Amerikaanse regering medegedeeld dat zij de ontwikkeling van dergelijke wapens niet beoogt en opnieuw de verzekering gegeven dat de eventuele toekomstige invoering van andere nieuwe vindingen op tactisch nucleair gebied in de bondgenootschappelijke strijdkrachten altijd onderwerp van voorafgaand overleg in de NAVO zal vormen.
Moderne wapens
De ondergetekenden willen dit hoofdstuk niet besluiten zonder hun zorg uit te spreken over
bepaalde aspecten van de ontwikkelingen die zich op het gebied der bewapening voordoen.
Zij doen dit in het besef dat deze ontwikkelingen - doorgaans aangeduid met het begrip
'wapenwedloop' - niet tot staan kunnen worden gebracht zonder medewerking van alle bij
het proces van voortgaande bewapening betrokken mogendheden. Zolang de bereidheid
daartoe ontbreekt zullen de ondergetekenden hun opvattingen over de wijze waarop de gevaren kunnen worden gekeerd niet altijd in hun beleid concreet tot uitdrukking kunnen
brengen. Dit neemt niet weg dat zij zich bij het nemen van belangrijke besluiten - vooral op
materieelgebied - zullen vergewissen van de implicaties die hun beslissingen kunnen hebben voor de wapenwedloop. Zij willen er vooral voor waken dat niet door het aanbrengen
van kwalitatieve verbeteringen in onze bewapening ons land bijdraagt tot de spiraalbeweging die kan ontstaan, wanneer de tegenover elkaar staande partijen elkaar voortdurend
trachten te overbieden bij de invoering van nieuwe wapensystemen. Daarbij zullen zij zich
laten leiden door de hierna volgende overwegingen.
Ontwikkeling ter technologie. De betekenis van militaire middelen voor de veiligheid is aan
verandering onderhevig. Dit is een gevolg van de technologisch-wetenschappelijke ontwikkeling die niet alleen de samenleving sterk afhankelijk heeft gemaakt van technologisch
hoogontwikkelde industrieën en gecentraliseerde massaproduktieprocessen, maar die ook
heeft geleid tot een revolutionaire toeneming van het destructief vermogen der wapens.
Door beide ontwikkelingen is de kwetsbaarheid van de moderne industriële maatschappij
zeer toegenomen.
In deze situatie schuilt een tegenstrijdigheid. Terwijl het vermogen en de trefzekerheid der
bewapening steeds groter worden, neemt - in een hoogontwikkelde samenleving - de mogelijkheid om wapens voor het bereiken van politieke doelen daadwerkelijk in te zetten af.
Dit geldt naar het oordeel van de ondergetekenden in hoge mate voor de nucleaire bewapening. Maar ook de zogenaamde conventionele wapens ontkomen niet aan de gevolgen van
bovenbedoelde ontwikkeling. Hun vernietigend vermogen is eveneens zozeer toegenomen
dat - ook in geval van conventioneel optreden, mat name in het technologisch hoogontwikkelde en dichtbevolkte Europa - zeer snel een schade zal worden teweeggebracht die in
geen redelijke verhouding staat tot welk doel dan ook.
Aankoopbeleid. Naar het oordeel van de ondergetekenden dient bij het aanschaffen van
wapens met het bovenstaande rekening te worden gehouden. Aard en omvang van de bewapening van alle betrokken partijen moeten zodanig zijn dat in geval van een militair conflict aan de samenleving geen onherroepelijke schade wordt toegebracht. In deze conceptie
past dat alle betrokken partijen wederzijds streven naar beperking van hun militaire midde-
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len, ook in die zin dat zij hun defensieve gezindheid duidelijk in de omvang en structuur van
hun bewapening tot uitdrukking brengen. De ondergetekenden zijn trouwens van oordeel
dat de NAVO-bondgenoten bij de opbouw van hun strijdkrachten in Europa in feite aan dit
uitgangspunt hebben vastgehouden in het besef dat een bij uitstek defensieve opstelling de
internationale stabiliteit bevordert. Daarnaast is met oog op het in een mogelijke crisis te
voeren beleid van grote betekenis in hoeverre wapens - gegeven hun karakter, hun logistieke structuren en de procedures voor de besluitvorming over hun inzet - destabiliserend dan
wel escalerend werken.
Tegen de achtergrond van het bovenstaande zal het beleid van de ondergetekenden zich
richten op een zodanige structuur der bondgenootschappelijke bewapening dat de doelstelling van beperking daarin blijft weerspiegeld. Dit impliceert dat bij het aankoopbeleid mede
als richtsnoer zou moeten worden gehanteerd, dat de aan te schaffen wapens passen in een
bondgenootschappelijk beleid van medewerking aan het inperken van de dominerende rol
van de kernwapens in Europa zodra zich daarvoor een redelijke mogelijkheid voordoet.
Van niet minder belang is dat, als aankopen worden overwogen, met de bondgenoten
wordt nagegaan welke indruk aanschaf van nieuw materiaal zal oproepen bij de andere partij, waarbij dan moet worden gelet op mogelijk escalerende effecten van de betrokken wapens. Voorkomen moet worden dat aankopen de andere partij een argument zouden verschaffen het niveau van zijn bewapening te verhogen. Het streven naar het beperkt houden
der strijdkrachten is immers niet gediend met een 'procesmatige' wapenwedloop. Overigens zullen beperkingen vooral moeten worden verkregen op basis van wederzijdse afspraken tussen Oost en West.
Conventionele bewapening. Met het oog op de gevaren verbonden aan een onbeperkte wapenwedloop, menen de ondergetekenden in deze beschouwing met name te moeten ingaan op de eerder genoemde technologische ontwikkeling die zich bij de conventionele bewapening heeft voltrokken. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een uitgebreid assortiment
van geavanceerde wapens, nieuwe detectiemethoden en computers voor informatieverwerking en controle. Daar elk nieuw wapen of onderdeel van een wapen, over en weer, een
scala van technologische antwoorden oproept, ontstaat een proces waarin de destructieve
kracht der bewapening toeneemt, hetgeen ten koste kan gaan van de veiligheid.
Aldus is de wapenproduktieeen zeer invloedrijk verschijnsel geworden. De regeringen zullen zich niet door de betekenis van de geavanceerde industrieën op dit terrein mogen laten
leiden en hun beleid integendeel moeten richten op het doel van beperking. Het streven
naar ontwapening en wapenbeheersing zal zich naast het primaire doel van nucleaire beperking in toenemende mate moeten gaan bezighouden met afremming van de conventionele bewapeningswedloop op kwalitatief gebied, welke het gevolg is van een soort technologisch automatisme. Het betreft hier een nog weinig ontgonnen gebied van de ontwapeningsproblematiek dat grotere aandacht dient te krijgen. Het stemt voorts tot voldoening
dat in een internationale Rode-Kruisconferentie van deskundigen thans de studie ter hand is
genomen van de mogelijkheden van beperking of uitbanning van die wapens, welke een bij
uitstek inhumane en onnodig leed veroorzakende uitwerking hebben.
Mede gelet op de in de voorgaande paragrafen gegeven politieke en strategische beschouwingen over de noodzaak van een bondgenootschappelijk defensief vermogen dat nucleaire en conventionele middelen moet omvatten, menen de ondergetekenden zich in hun beleid met betrekking tot de conventionele strijdkrachten te moeten richten op het instandhouden van goed toegeruste mobiele eenheden, teneinde de oorlog te kunnen voorkomen
en crisiste kunnen beheersen. Het streven naar beperking ingevolge de in deze paragraaf
genoemde overwegingen dient in dit beleid te zijn geïntegreerd. Daar Nederland deel uitmaakt van de NAVO zal dit beleid slechts in internationaal verband tot stand kunnen worden gebracht.
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Hoofdstuk II
Planning en financiering

Planning
Inleiding. Onder 'planning' wordt in dit hoofdstuk verstaan: het systematisch met elkaar in
verband brengen en het evalueren van alle factoren, die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de doelstellingen en/of medebepalend kunnen zijn voor de toekomstige vormgeving, omvang en hoedanigheid van de krijgsmacht. Als zodanig omvat de planning het
gehele proces van de beleidsvoorbereiding. Bij Defensie kan men dit onderscheiden in twee
duidelijk afgebakende doch onderling sterk afhankelijke onderdelen, nl. de bondgenootschappelijke planning en de nationale planning.
Het planningproces. Het planningproces hangt ten nauwste samen met de ontwikkeling en
produktie van moderne wapensystemen. In het algemeen omvat de gebruiksduur van een
wapensysteem een periode van tien tot twintig jaar. De ontwikkelingen de invoering welke
daar nog aan voorafgaan nemen in de regel ook verscheidene jaren in beslag. Daarom
wordt met de keus van een bepaald wapensysteem de gevechtskracht van de krijgsmacht
voor lange tijd bepaald. Ook wegens de daaraan verbonden personele en financiële consequenties dient een dergelijke keus onderdeel te vormen van een planning op lange termijn.
Deze planning op lange termijn werkt naar een toekomstbeeld, dat de resultante is van te
verwachten politieke, strategische, economische, technologische, militair-technische en
maatschappelijke ontwikkelingen.
Het zal duidelijk zijn dat het toekomstbeeld met meer onzekerheden is omgeven naarmate
de planningperiode langer is. Derhalve worden niet alleen plannen gemaakt voor de lange
termijn, maar ook voor de middellange en korte termijn. De planning op lange termijn is gebaseerd op globale veronderstellingen ten aanzien van de factoren die van invloed zullen
zijn op het te voeren beleid. Aan de planning op middellange termijn liggen meer concrete
veronderstellingen ten grondslag, zodat een nauwkeuriger beeld van het voorgenomen beleid kan worden gegeven, terwijl de planning op korte termijn de onmiddellijke beleidsvoornemens inhoudt. In deze nota worden de plannen weergegeven voor de korte termijn
(1974/1975), de middellange termijn (1974/1978) en voor de daarop volgende vijf jaren
(1979/1983), dit uiteraard meteen afnemende mate van nauwkeurigheid en gedetailleerdheid.
Doelstellingenanalyse als onderdeel van het nationale planningprocés. Een werkgroep
'Analyse Doelstellingen Defensie' is belast met het opnieuw analyseren en formuleren van
de hoofddoelstelling en de subdoelstellingen van de defensie-organisatie (zie ook Inleiding
hoofdstuk III). De werkgroep wordt in haar activiteiten bijgestaan door vertegenwoordigers
van het secretariaat van de Commissie Beleidsanalyse bij de Rijksoverheid (COBA). Dit
draagt ertoe bij dat bij de formulering van de doelstellingen langs dezelfde lijnen wordt gewerkt als bij de andere departementen waar soortgelijke analyses worden opgesteld.
De hoofddoelstelling van de Nederlandse defensie-organisatie kan - mede gelet op het terzake in het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet gestelde - als volgt worden omschreven: 'Het ondersteunen van het veiligheidsbeleid door middel van een krijgsmacht'.
Deze hoofddoelstelling valt uiteen in een aantal subdoelstellingen, die als volgt schematisch kunnen worden weergegeven:
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1. Het leveren van een (militaire) bijdrage t.b.v. de
vrede en veiligheid van het
Koninkrijk en zijn bondgenoten.

1.1. Het instandhouden en
voortdurend afstemmen
van de nationale NAVO-bijdrage op de door het bondgenootschap geformuleerde kwalitatieve en kwantitatieve eisen.

1.2. De handhaving van
vrede en veiligheid in Koninkrijksverband.

2. Het in het kader van de
internationale samenwerking leveren van een (al
dan niet militaire) bijdrage
aan vrede en veiligheid.

3. Het verrichten van alle
taken die uit doelmatigheidsoverwegingen of
krachtens speciale opdrachten aan de krijgsmachtaelen toevallen (b.v.
Loodswezen, Hydrografie,
Explosieven Opruimingsdienst, Luchtverkeersbeveiliging).

2.1. Het ieveren van een
bijdrage aan vredesoperaties in het kader van de
Verenigde Naties.
2.2. Het leveren van een
bijdrage aan hulpverleningsinstanties bij grote
natuurrampen in het buitenland (b.v. Rampenbrigade).
2.3. Het verrichten van alle
overige taken die op grond
van verdragsverplichtingen aan de krijgsmacht(delen) zijn of worden opgedragen (b.v. Opsporingsen reddingsdienst en Visserijinspectie).

4. Het scheppen van voorwaarden om een doelmatige uitvoering van de overige subdoelstellingen mogelijkte maken (b.v. opleidingen en logistieke ondersteuning).

18

Planning en financiering

1.1.1. Het leveren van een
aandeel in de maritieme beveiliging van de Atlantische Oceaan, Het Kanaal en de Noordzee (hieronder begrepen de bijdrage aan de Standing Naval
Forces en de deelname aan
de Maritime Contingency
Force).
1.1.2. Het leveren van een
landmachtaandeel aan de
verdediging van centraal
Europa.
1.1.3. Het leveren van een
in de Second Allied Tactical Air Force geïntegreerde
luchtmachtbijdrage; het zo
nodig beschikbaar stellen
van een operationele luchtmachtbijdrageten behoeve van ACE Mobile Force
(North).
1.2.1. Het voorzien inde
beveiliging van het Nederlandse territoir in Europa.
1.2.2. Het voorzien inde
beveiliging van Suriname
en de Nederlandse Antillen.
1.2.3. Het beschermen van
de Nederlandse belangen
op zee.

Het nationale planningproces. De door de werkgroep 'Analyse Doelstellingen Defensie' verrichte werkzaamheden zijn ook als een noodzakelijke voorwaarde te beschouwen voor de
invoering van een systeem van programmabudgettering. Dit systeem komt er op neer dat
naast de thans nog naar kostencategorieën ingedeelde begroting een begroting naar programma's wordt opgesteld, dat wil zeggen naar activiteiten gericht op de verwezenlijking
van bepaalde doelstellingen.
Door de invoering van programmabudgettering zullen de financieel-economische aspecten
van het beleid enerzijds en de operationele, personele en materiële aspecten anderzijds beter op elkaar kunnen worden afgestemd. In bijlage lla van deze nota woroen doel en werkwijze van het systeem van programmabudgettering nader uiteengezet.
Tot nu toe vond de nationale defensieplanning vooral plaats binnen oe verschillende krijgsmachtdelen. De bewindslieden konden hun invloed uitoefenen via de krijgsmachtaeelraden
en de horizontale raden. Deze situatie ontstond doordat elk krijgsmachtdeel zich in zijn planning vooral aansloot bij het grotere NAVO-verband, waarvan het deel uitmaakt. Het voornaamste nationale gegeven voor de krijgsmachtdelen waren de beschikbaar gestelde financiële middelen. Doordat deze volgens een vaste verdeelsleutel over de krijgsmachtdelen
werden verdeeld, bestond ook niet de behoefte de plannen van het ene krijgsmachtdeel af
te wegen tegen die van de andere. Het ontbreken van een geïntegreerd planningproces
voor de gehele krijgsmacht leidde ertoe dat ae politieke leiding haar aanaacht te zeer moest
verdelen over verschillende deelprocessen. Ook het overleg in de horizontale raden droeg
niet bij tot een vlotte besluitvorming.
De in hoofdstuk IX van deze nota uiteengezette reorganisatie van de topstructuur van het
ministerie is er mede op gericht deze bezwaren te ondervangen en de noodzakelijke integratie op centraal niveau tot stand te brengen.
Om een zo groot mogelijke doelmatigheid te bereiKen en de afweging van prioriteiten mogelijk te maken is het noodzakelijk de krijgsmachtdeelpiannen alsmede de personele, de
materieel-logistieke en de financieel-economische oeeipiannen te integreren in één defensieplan, dat centraal moet worden bewaakt. In het gehele planningproces zal voortdurend
en op alle niveaus de aansluiting met de NAVO-planning Dehouden moeten blijven.
De planning op materieel gebied omvat primair:
- de vervangingsinvesteringen (verwerving van nieuwe wapensystemen ter vervanging
van verouderde);
- de verbeteringsinvesteringen (kwaliteitsverbetering van bestaande wapensystemen dan
wel voorziening in nieuwe behoeften).
Hierbij zij opgemerkt dat in de praktijk van de aanschaffingen oeze elementen veelal niet
duidelijk zijn te scheiden.
In het materieelaanschaffingsprogramma dient een prognose te zijn opgenomen van de
aan het programma verbonden exploitatiekosten, terwijl tevens aandacht moet worden geschonken aan de bijkomende kosten in de investeringssfeer (voorraden, instructiemiddelen, infrastructuur e.d.). Daar grote investeringen soms bij meer dan één krijgsmachtdeel tegelijk nodig zijn, is het - gegeven de beperktheid der financiële middelen en de wenselijkheid de bestedingen zo gelijkmatig mogelijk over een langere periode te verdelen - noodzakelijk dat een financieel beleid op lange termijn wordt gevoerd en dat prioriteiten worden
gesteld ten aanzien van de plannen van de verschillende krijgsmachtdelen.
De NAVO-planningcyclus. Eénmaai per twee jaar wordt door oe hoogste NAVO-commandanten, aan de hand van door de NAVO-ministers gegeven richtlijnen, een behoefteraming
per land en per krijgsmachtdeel voor de eerstvolgende zes jaren opgesteld. Nadat deze ramingen zijn samengevoegd en door de NAVO-ministers zijn goedgekeurd en aanvaard, vormen zij als 'Nato Force Goals' het streefplan voor de nationale bijdrage aan de gezamenlijke
verdediging. Daarnaast worden door de NAVO-landen jaarlijks vragenlijsten ingevuld,
waarin de nationale plannen voor de komende vijf jaren in globale termen en de plannen
voor het komende jaar nauwkeurig worden aangegeven. Nadat deze plannen en de 'force
goals' tegen elkaar zijn afgewogen, wordt jaarlijks een risico-evaluatie opgesteld, die aanleiding kan zijn de nationale plannen te herzien. Elke NAVO-planningcycius wordt afgesloten
met het aanvaarden van een vijfjarenplan. De aanvaarding van een vijfjarenplan door de
ministers van Defensie houdt in dat de landen voor het eerste jaar vaste verplichtingen aangaan, terwijl de voor de overige jaren aangegeven piannen voor de NAVO-autoriteiten
uiteraard een belangrijke aanwijzing vormen voor de te verwachten nationale bijdragen.
De logistieke ondersteuning van de operationele eenheden vormt een nationale verantwoordelijkheid. De kosten van deze ondersteuning zijn verhoudingsgewijs hoger wanneer
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het gaat om een geringer aantal operationele eenheden, die qua uitrusting en bewapening
grote verschillen vertonen. Het hieruit voortvloe'ende financieel nadeel voor de kleinere
NAVO-landen vormde een hoofdpunt in de overwegingen welke tot de studie leidden die in
het najaar van 1973 op Nederlands initiatief door de NAVO in gang werd gezetter onderzoeking van de mogelijkheden tot specialisatie en taakverdeling. Het lijkt aanbeveling te verdienen dat in de toekomst als vast onderdeel van de planningprocedure wordt gezocht naar
nieuwe mogelijkheden op dit gebied.
Wat betreft de planning op langere termijn is gedurende de laatste jaren binnen de NAVO
een aantal activiteiten ontwikkeld. Uit een gehouden vooronderzoek is gebleken dat vooral
behoefte bestaat aan coördinatie van de verschillende nationale inzichten met betrekking
tot toekomstige strategische en tactische concepten en de structurele ontwikkeling van de
strijdkrachten op langere termijn. Hiertoe werd medio 1973 binnen het Military Committee
van de NAVO een speciale studiegroep geformeerd. Verder kunnen nog worden vermeld
een groot aantal NAVO-werkgroepen, waarin vaak ook Nederland is vertegenwoordigd en
die zich bezighouden met het bestuderen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen op
verschillend terrein.
Binnen de Eurogroep tenslotte bestaat een speciale werkgroep, 'Eurolongterm', welke is
onderverdeeld in drie subgroepen voor zee-, land- en luchtstrijdkrachten en die zich ten
doel stelt een grotere éénheid in het militair-strategische en tactische denken te verwezenlijken, waardoor standaardisatie en samenwerking ten aanzien van de militaire uitrusting kunnen worden bevorderd.
Financiering
Algemene uitgangspunten voor de defensiefinanciering. Een financieringsstructuur voor de
defensiehuishouding dient naar de opvatting van de ondergetekenden aan de volgende algemene eisen te voldoen:
- de financieringsstructuur dient de defensiehuishouding op dezelfde wijze als zulks voor
de overige takken van overheidszorg geldt, een redelijke mate van zekerheid te verschaffen
m.b.t. de op langere termijn ter beschikking komende financiële middelen teneinde de uitvoering van de vastgestelde fysieke meerjarenplanning en daarmee van de aanvaarde taken mogelijk te maken;
- de financiële meerjarenplanning dient een voortschrijdend karakter te hebben teneinde
de continuïteit in het planningproces te kunnen waarborgen;
- de financieringsmethode dient de mogelijkheid te bieden tot bijstelling van het financieel
niveau als gevolg van internationaal-politieke en militair-strategische ontwikkelingen;
- de financieringsmethode dient dermate flexibel te zijn, dat zij de niet steeds geheel gelijkmatig verlopende behoefte aan financiële middelen, die vooral wordt veroorzaakt door het
soms onvermijdelijk samenvallen van een aantal grote investeringsprojecten, kan opvangen;
- onvoorziene economische ontwikkelingen die tot aanpassing van de totale rijksuitgaven
nopen, dienen - indien zij van toepassing zijn op de defensie-uitgaven - evenals dit geldt
voor andere begrotingshoofdstukken op overeenkomstige wijze tot bijstelling van het niveau van de defensie-uitgaven te leiden;
- de financieringsmethode dient een optimale allocatie van de produktiefactoren in de defensiehuishouding zo min mogelijk in de weg te staan: zij mag geen afbreuk doen aan een
rationele afweging van deze factoren.
Financieringsmethode. Zoals ook in het rapport van de commissie Van Rijckevorsel (blz. 44)
werd aangetoond, kleefden aan de in het verleden voor de defensiefinanciering gemaakte
meerjarenafspraken ernstige bezwaren. Deze afspraken bestonden in de toekenning van financiële niveaus voor een aantal jaren, waarbij de verschillen tussen de per jaar gefixeerde
bedragen, de zgn. accressen, moesten dienen ter compensatie van de te verwachten loonen prijsstijgingen. Daar de financiële gevolgen van algemene regeringsmaatregelen inzake
salarissen en pensioenen overeenkomstig de bestaande budgettaire methodiek boven de
aan de departementen bij de begroting toegekende bedragen worden vergoed, kon bij de
meerjarenafspraken worden afgezien van het treffen van voorzieningen voor de hiermee
samenhangende kostenstijgingen.
Het bleek echter dat de verwachtingen ten aanzien van de prijsontwikkeling vrijwel immer
te optimistisch waren. Zo werd bij de meerjarenafspraken voor 1969-1972 - de laatste maal
dat meerjarenafspraken werden gemaakt - uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van
2a 3 pet., terwijl achteraf alleen al voor het jaar 1969 de prijsstijging tussen 7 pet. (voor particuliere consumptie) en 10 pet. (voor bouwwerken) bleek te liggen.
Op deze wijze ontstond een niet voorziene en ongewilde vermindering van de reële defensie-inspanning. Dit werd nog erger doordat in het verleden de uitkomst van de laatste meer-
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Overzicht uitgaven defensie 1974 t / m 1983
in miljoenen guldens
constante prijzen
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gemiddeld 1979t/m 1983 per jaar
|

27^6

jarenafspraak het uitgangspunt vormde voor de vaststelling van de volgende, zodat een
eenmaal opgelopen achterstand een permanent karakter kreeg. Daar stond tegenover dat
het defensieplafond vrijwel steeds buiten de compensaties voor overschrijdingen op andere begrotingshoofdstukken in het kader van voorjaarsnota's e.d. werd gehouden. Deze
uitzonderingspositie wordt in de toekomst echter opgeheven in die zin dat het defensiebudget op overeenkomstige wijze als andere begrotingshoofdstukken zal worden bijgesteld
voor in de begroting niet voorziene prijsstijgingen.
De vermindering in koopkracht welke in de afgelopen jaren optrad ging gepaard met een
sterke stijging van de kosten van wapensystemen, een kostenstijging die niet alleen voortkwam uit de geldontwaaraing, maar ook uit de technologische ontwikkeling, die het nodig
maakte dat verouderde wapensystemen werden vervangen door meer geavanceerde en
daardoor kostbaarder nieuwe systemen.
Ter illustratie van de prijsstijging van een wapensysteem, waaroij de technologische ontwikkeling doorslaggevend is, kan woroen gewezen op de opeenvolgende generaties jachtvliegtuigen van de Koninklijke luchtmacht. De 'Meteor', de eerste in 1948 bij de Koninklijke
luchtmacht ingevoerde straaljager, kostte nog geen half miljoen gulden; de kosten van de
'Hunter', de opvolger van de 'Meteor', bedroegen in 1956 reeds ruim f 2 min., terwijl de in
de periode 1963-1965 in de sterkte opgenomen 'Starfighter' circa f 5 min. kostte. Als de opvolger van de 'Starfighter' in 1978 of 1979 in gebruik wordt genomen, zullen degeldontwaarding en de technologische ontwikkeling wederom tot een vertienvoudiging van de
prijs van de meest geavanceerde jachtvliegtuigen hebben geleid. Voor de Koninklijke luchtmacht zal chter woroen volstaan met de aanschaffing van een kleiner, modern toestel van
omstreeks f 15 min.
Ook in de toekomst zullen naar alle waarschijnlijkheid de prijzen van wapensystemen blijven stijgen. Derhalve zal er bij de aanschaffing van nieuwe wapens op moeten worden gelet
dat een verbetering van de kwaliteit niet leidt tot een zodanige vermindering in kwantiteit,
dat per saldo een negatief resultaat wordt bereikt. Het is immers duidelijk dat voor de uitvoering van een taak een bepaald aantal wapensystemen noodzakelijk kan zijn. Bovendien
leidt een vermindering in kwantiteit op zichzelf weer tot een prijsstijging, omdat de ontwikkelings- en aanloopkosten moeten worden toegedeeld aan kleinere produktieseries. Een beleid dat gericht is op verbetering van de bewapening vindt hier dus een beperking. Een andere beperking van meer principiële aard vloeit daarnaast voort uit de in hoofdstuk I aangegeven uitgangspunten inzake de beheersing van de kwalitatieve wapenwedloop.
Onder verwijzing naar de eisen waaraan de defensiefinanciering moet voldoen, geven de
ondergetekenden de voorkeur aan een systeem, waarbij de financiële meerjarenafspraken
voor defensie - gebaseerd op een planning infysieKe eenheden met inachtneming van de
technologische ontwikkeling - worden uitgedrukt in constante prijzen. Hierbij wordt er uiteraard van uitgegaan dat de in constante prijzen luidende reeks van overeengekomen bedragen, op basis van de opgetreden en voorziene loon- en prijsbewegingen, elk jaar in het
kader van de jaarlijkse begrotingsbesprekingen zal worden bijgesteld en aangepast.
Richtlijnen. De uitwerking van de plannen van de krijgsmachtdelen vond plaats op basis
van de volgende richtlijnen:
- de planning geschiedde op basis van het prijspeil dat bij het opstellen van de begroting
1974 werd gehanteerd, waarbij voor de investeringen rekening wordt gehouden met de in
de periode 1974-1978 te verwachten technologische ontwikkeling; teneinde een vergelijking met de miljoenennota mogelijk te maken, zijn in een afzonderlijke kolom ook de benodigde totaalbedragen gepresenteerd, na aanpassing van de materiële uitgaven en investeringen aan het verwachte prijspeil bij een jaarlijkse loonsomstijging van 71/2 pet.;
- voor de gehele planningperiode tot en met 1983 wordt een taakstellende personeelsbezuiniging met name voor het vrijwillig dienend militair- en burgerpersoneel doorgevoerd,
zulks in aansluiting op de hiertoe reeds onder het vorige kabinet gegeven aanzet;
- bij de raming van de personeelskosten wordt rekening gehouden met een relevante loonstijging van 1 pet. per manjaar in de periode 1975-1978;
- de diensttijd wordt voor het overgrote deel der dienstplichtigen met vier maanden verkort; voor de dienstplichtigen ingedeeld bij de Koninklijke marechaussee en voor enkele
kleine groepen specialisten en kaderieden bedraagt de verkorting twee a drie maanden;
met de gefaseerde invoering van de diensttijdverkorting zal in 1975 worden begonnen, terwijl ernaar wordt gestreefd de totale diensttijdverkorting volledig te doen gelden voor de
eerste lichtmgsploeg van 1977;
- de wedde eerste-oefening wordt inde periode 1 januari 1975-1 januari 1978 structureel
verhoogd met inachtneming van de wettelijke regeling inzake het minimumloon en rekeninghoudend met het bijzondere karakter en de bijzondere positie van de categorie dienstplichtigen, zoals nader toegelicht in het hoofdstuk Personeelsbeleid (zie blz 92, 93 en 94);
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- in de tweede helft van 1974 zal zo mogelijk een werk- en rusttijdenregeling tot stand komen; de volledige doorvoering van de hiermee samenhangende maatregelen zal worden
gespreid over een aantal jaren; compensatie voor extra en onregelmatige diensten zal zoveel mogelijk in tijd en gedeeltelijk in geld worden geboden;
- ter verbetering van het leefklimaat zal het programma van infrastructurele werken versneld tot uitvoering woraen gebracht;
- inde plannen voorde krijgsmachtdelen wordt - conform net in de regeringsverklaring
gestelde - bijzondere aandacht geschonken aan een verbetering van de huidige investeringsquote, hetgeen resulteerae in een voor de totale planningperiode geraamde investeringsguote van 32,3 pet. voor de Koninklijke marine, 22,6 pet. voor de Koninklijke landmacht
en 25,6 pet. voor de Koninklijke luchtmacht; ter vergelijking diene dat deze percentages in
1974 resp. 24,2,18,8 en 18,2 bedragen;
- de invoering van voorgenomen wettelijke bepalingen zoals de reeds aangekondigde
maatregelen ter beperking van water- en luchtverontreiniging en geluidshinder, alsmede alle andere kostenvernogingen die niet direct met het defensiebeleid als zodanig samenhangen en de uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied met een belasting op onroerend goed, worden ais exogene factoren aangemerkt; bij de planning door de krijgsmachtdelen is met de daaraan verbonden financiële consequenties geen rekening gehouden,
doch deze werden wel in aanmerking genomen bij de berekening van de toiale financieringsbehoefte.
Op grond van een beoordeling van de huidige internationaal-politieke situatie achten de ondergetekenden, na afweging van de nationale prioriteiten en een kritische beschouwing van
de plannen van de krijgsmachtdelen, het onderstaande financieringsniveau voor de periode
1974 t/m 1978 noodzakelijk:

1974
1975
1976
1977
1978

vaste prijzen Degroting
1974*)(x1 min.)

op prijspeil behorende bij jaarlijkse loonsomstijging van 7'/2 pet. * *)

6242
6333
6431
6510
6599

6242
6435
6645
6845
7056

Bij deze cijfers is uitgegaan van de Degroting 1974, verhoogd met een Dedrag ad f 93 min.
als compensatie voor de sedert de opstelling als gevolg van de energiecrisis opgetreden
prijsstijgingen, terwijl voorts rekening is gehouden met de consequenties van de tot en met
1978 te verwachten technologische ontwikkeling.
Voor de tweede helft van de planningpenode zijn de volgende bedragen geraamd:
1979
1980
1981
1982
1983

vaste prijzen Degroting 1974 (x 1 min.)
6773
6922
7025
7180
7322

Ten aanzien van deze periode zij gesteld dat de daarvoor genoemde bedragen slechts tentatief kunnen worden aangegeven, hetgeen overigens inherent is aan iedere planning op langere termijn.

*) inclusief de salarismaatregelen 1974
geraamd op f 301 min.
»*) inclusief 1 pet. incidentele looncomponent, 4 pet. prijsstijging over de
materiële uitgaven en 5 pet. prijsstijging gebouwen en terreinen; deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers in
de miljoenennota.

Niettemin is duidelijk dat, indien ae ontwikkeling van ae internationaal-politieke situatie in
de tweede helft van de totale planningperiode zou noodzaken tot handhaving van het thans
voorziene takenpakket, dit zou resulteren in een financieel kader waarin aanzienlijk hogere
jaarlijkse accressen (ca. f 145 min. op Dasis prijspeil begroting 1974) dan in de eerste helft
van de planningperiode nodig zijn. Zou een dergelijke accresverhoging niet mogelijk blijken, dan zal zulks ingrijpende gevolgen neoben voor ae structuur van de krijgsmacht in die
periode en met name de marge voor nieuwe investeringsprojecten (d.w.z. projecten waarmede niet reeds tijdens de eerste perioae een begin is gemaakt) vernauwen.
In feite zou het dan voor Nederland niet meer mogelijk zijn om, gegeven de omvang van de
huidige defensietaken en gelet op de kosten van de ter vervulling daarvan vereiste moderne
wapensystemen, het bestaande takenpakket ongewijzigd te continueren. Dit is slechts te
ondervangen door enerzijds een herstructurering van de bondgenootschappelijke verdedi-
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Overzicht uitgaven krijgsmachtdelen
in miljoenen
guldens
constante prijzen

Koninklijke
marine
(excl. Loodswezen)

Koninklijke
landmacht

2994

3000

3241

3°«

Koninklijke
luchtmacht

3011

investeringen
2435 L

2000

Idfifi

1425 J l i ;

.id
,46

1494

1 |

investeringen
1079

t071

1065

' 1061

,060

1000

exploitatie

o -J1974

1975

1976

1977 1978

gem. 1979/'83

24

1974

1975

1976

1977 1978

P l a n n i n g en f i n a n c i e r i n g

gem. 1979/'83

1974

1975

1976

1977

1978

gem. 1979/'83

Investeringsuitgaven krijgsmachtdelen
1974 t/m 1983 in procenten

36,3.
KM
m

/

/

31,4

27,8

27,7, KLu

24,5, KL

24,9
23,3
21,9
20,6

1974
(20,1

1975
121,8

1976

1977

123,3

defensie investeringspercentage
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124,8

1978
124,6

1974/'78
gem.
123

1979/'83
gem.
|27,6

1974/'83
gem.
,25,4

ging en anderzijds door specialisatie van defensietaken en standaardisatie op materieelgebied. Wel dient erop te worden gewezen dat, onafhankelijk van het bovenstaande, rekening
moet worden gehouden met bijzondere omstandigheden ten aanzien van de posten voor
pensioenen, wachtgelden en uitkeringen aan gewezen militairen en voor de dienst van het
Loodswezen.
De pensioenlasten zullen in de toekomst sterk stijgen tengevolge van een grote toeneming
van het aantal pensioengenietenden. Dit hangt samen met de zeer snelle uitbouw van de
strijdkrachten terstond na de Tweede Wereldoorlog. De in die periode in dienst getreden
militairen zullen in de loop van de jaren '70 de dienst met pensioen verlaten.
Voor de dienst van het Loodswezen bleek het niet mogelijk de investeringen volledig gelijkmatig in de tijd te spreiden, zulks in verband met de eisen die door de civiele scheepvaart
ten behoeve van een veilig verkeer van en naar de Nederlandse kust en langs de benedenloop van de grote rivieren en kanalen worden gesteld. Hierbij dient te worden bedacht dat
de omvang van de dienstverlening door het Loodswezen uitsluitend door externe factoren
wordt bepaald.
Voor een uitvoeriger beschouwing wordt verwezen naar resp. bijlage llb inzake de accessoire defensie-uitgaven en naar de paragraaf van hoofdstuk III gewijd aan het Loodswezen.
Niet-toegedeelde uitgaven. In de financiële planning van de krijgsmachtdelen is een aantal
uitgaven niet opgenomen. Hiertoe behoren onder meer de kosten verbonden aan het Koninklijk militair tehuis voor oud-militairen 'Bronbeek', de bijdrage aan de Centrale organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (RVO-TNO), alsmede de kosten van
het Laboratorium elektronische ontwikkelingen voor de krijgsmacht (LEOK). Deze uitgaven
zijn samengevat in onderstaand overzicht van de zgn. 'niet (aan de krijgsmachtdelen e.d.)
toegedeelde uitgaven'. De Nederlandse bijdragen aan gemeenschappelijk gefinancierde
NAVO-infrastructuurprogramma's en budgetten zijn eveneens onder deze categorie uitgaven gerangschikt.
Niet-toegedeelde

uitgaven
1974

•

1975

1976

1977

1978

1974
t/m
1978

1979
t/m
1983

Exploitatiekosten
Bezoldiging
Materiële exploitatiekosten

45,2
33,5

43,5
59,5

43,5
74,5

43,6
101,6

43,8
145,5

219,6
414,6

222,7
718,0

Totale exploitatiekosten
Investeringskosten

78,7
53,0

103,0
60,0

118,0
60.0

145,2
60,0

189,3
60,0

634,2
293,0

940,7
300,0

131,7

163.0

178,0

205,2

249.3

927,2

1240,7

Totaal-generaal

Accessoire defensie-uitgaven. Op de defensiebegroting komt een aantal posten voor die de
defensie-inspanning als zodanig niet of slechts zijdelings raken. Voor het jaar 1974 bedragen deze accessoire defensie-uitgaven f 1142 min., waardoor zij niet minder dan 19 pet. van
de totale defensiebegroting uitmaken. In de discussies over de omvang van de Nederlandse
defensie-inspanning wordt vrijwel steeds uitgegaan van de totale op een defensiebegroting
verschijnende lasten, waardoor wellicht een vertekend beeld ontstaat.
Ofschoon de ondergetekenden van mening zijn dat het de voorkeur verdient deze uitgaven
op de defensiebegroting te handhaven, heeft het aangegeven bezwaar hen ertoe doen besluiten deze uitgaven in het vervolg zoveel mogelijk afzonderlijk te presenteren. Voor een
uitvoeriger beschouwing over deze problematiek wordt verwezen naar bijlage llb.
De Nederlandse defensie-inspanning gezien in internationaal verband. Bij de behandeling
van de defensiebegroting 1974 in de Tweede Kamer werd door de eerste ondergetekende
de toezegging gedaan dat in deze nota een nadere uiteenzetting zou worden gegeven over
de relatieve omvang van de Nederlandse defensie-inspanning in vergelijking met die van
de bondgenoten.
Uit de in bijlage Mc opgenomen tabel blijkt dat bij vergelijkingen de gehanteerde maatstaf
van doorslaggevende betekenis is voor de onderlinge verhouding. Daar bij de opstelling
van vergelijkingen niet altijd dezelfde maatstaf wordt gebruikt, terwijl evenmin steeds dezelfde kostencategorieën daarin worden betrokken, is het noodzakelijk deze met de nodige
zorgvuldigheid te hanteren. In de bijlage wordt hierop nader ingegaan. Toch lijkt op grond
van het beschikbare cijfermateriaal de voorzichtige conclusie gewettigd, dat Nederland
voor wat betreft het niveau van zijn defensie-uitgaven in vergelijking met de bondgenoten
een middenpositie inneemt.
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Totaal financieel overzicht (in constante prijzen)

1974
1975
1976
1977
1978
1974/78
1979/83

lil

Bezoldiging

Pensioenen
etc.

Mat.
exploit.
kosten

3210,2
3166,9
3128,9
3086,4
3106,6

359,0
327,8
317,8
307,7
306,7

842,5
835.5
832,5
822,6
860,5

4411,7
4330,2
4279,2
4216,7
4273,8

1257,0
1380,0
1498,0
1616,0
1622,0

5668,7
5710,2
5777,2
5832,7
5895,8

573,0
623,0
654,0
677,0
703,0

6241,7
6333,2
6431,2
6509,7
6598,8

20,1
21,8
23,3
24,8
24,6

15699,0
15379,2

1619,0
1544,5

4193,6
4614,0

21511,6
21537,7

7373,0
9704,0

28884,6
31241,7

3230,0
3980,0

32114,6
35221,7

23,0
27,6

31078,2

3163,5

8807,6

43049,3

17077,0

60126,3

7210,0

67336,3

25,4

Totaal
exploit.
kosten
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Totaal
exploitatie +
investeringen

Totaal

lnvesteringspercentage

Overige
pers.
kosten

Hoofdstuk III
De krijgsmacht

Inleiding
De in dit hoofdstuk weergegeven plannen voor de krijgsmacht zijn het resultaat van een beleidsbepaling die is geschied zowel met het oog op de noodzaak van beperking uit nationaal-financiële overwegingen als met inachtneming van de internationaal-politieke situatie.
Wat de beperking uit financiëlen hoofde betreft kan worden opgemerkt dat de defensietaak
slechts een van de activiteiten is die door de overheid moet worden bekostigd, zodat de
vaststelling van het bedrag dat ons land voor zijn defensie overheeft een zaak is van het
stellen door regering en volksvertegenwoordiging van prioriteiten bij de aanwending van
overheidsgelden.
Met betrekking tot de invloed van de actuele internationale politieke en militaire situatie, en
van de verwachtingen te dien aanzien, op de omvang van het aan defensie toegewezen deel
der gelden, is de regering - mede gelet op grootte en verwachte ontwikkeling van het nationaal inkomen - van oordeel dat de groei van de defensie-uitgaven geen gelijke tred behoeft te houden met de ontwikkeling van dit nationale inkomen. Dit reeds in de regeringsverklaring aangekondigde uitgangspunt hangt ook samen met het feit dat de regering de internationaal-politieke situatie thans niet zodanig inschat dat bij de toewijzing van de overheidsgelden aan de defensie-inspanning de hoogste prioriteit zou moeten worden gegeven.
Dit alles heeft de krijgsmachtplannen in sterke mate bepaald.
Bij hun ambtsaanvaarding troffen de ondergetekenden een defensie-opzet aan die bij hen evenals dit het geval was bij een deel van de commissie Van Rijckevorsel - de indruk wekte
dat Nederland in het verleden op defensiegebied te veel hooi op zijn vork had genomen.
Daarbij bleek dat door onvoldoende investeringen in de loop der jaren aanzienlijke kwalitatieve tekortkomingen waren ontstaan, alsmede een opeenhoping van in de toekomst te verrichten investeringen.
Daar het steeds moeilijker wordt deze tekortkomingen, die zich in alle drie krijgsmachtdelen
voordoen, op te heffen, is herbezinning nodig op de omvang en aard van de middelen voor
de uitvoering van de taken die Nederland in de NAVO op zich heeft genomen. De ondergetekenden staan thans voor de taak een einde te maken aan de onbevredigende situatie,
waarin de Nederlandse defensie is komen te verkeren, zulks in het besef dat andere wegen
moeten worden ingeslagen om te voorkomen dat de Nederlandse militair operationele taken moet uitvoeren met materieel dat in technisch en tactisch opzicht niet is opgewassen tegen dat van de landen van het Pact van Warschau, waardoor de overlevingskansen van het
personeel meer dan noodzakelijk in gevaar zouden worden gebracht.
Bij het nemen van maatregelen ten behoeve van de krijgsmacht is in vrijwel elk opzicht
doorslaggevend dat Nederland, vrijwillig toegetreden tot het Noordatlantisch bondgenootschap, zijn verdediging in bondgenootschappelijk verband moet organiseren. Dit betekent
dat enerzijds onze defensie niet 'naar alle windstreken' behoeft te zijn gericht, anderzijds dat
de opzet van onze defensie bepaald wordt door de in bondgenootschappelijk verband aanvaarde strategie.
In het kader van een bondgenootschappelijke politiek van oorlogsvoorkoming door crisisbeheersing wordt in deze NAVO-strategie een sterke nadruk gelegd op de aanwezigheid
van voldoende parate en mobiele strijdkrachten. Bij de bezinning op de door de krijgsmacht
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te vervullen taken en bij de vaststelling van de daarmee samenhangende plannen en financiën hebben de ondergetekenden overwogen dat zee- en luchtstrijdkrachten door hun grote
beweeglijkheid en daarmee hun vermogen om snel te reageren beantwoorden aan de eisen
die crisisbeheersing en oorlogsvoorkoming stellen. Het nieuwbouwprogramma voor de
vloot en de plannen om, op basis van een NAVO-taakverdelingsstudie, de verouderende
Starfighters van de Koninklijke luchtmacht te vervangen zijn daarvan afgeleid. Om die
hoofdbijdragen mogelijk te maken zijn enige ingrepen in huidige taken van deze krijgsmachtdelen noodzakelijk.
Onder de gegeven omstandigheden werd besloten tot de naar verhouding het meest ingrijpende wijzigingen bij de Koninklijke landmacht. Dit houdt verband met het feit, dat dit
krijgsmachtdeel - anders dan voor de beide andere krijgsmachtdelen, welker oorlogssterkte
niet of nauwelijks van de vredessterkte kan afwijken - in de vereiste gevechtskracht kan
worden voorzien door deze onder te brengen in een samenhangend geheel van in vredestijd aanwezige, parate eenheden enerzijds en geoefende en snel inzetbare mobilisabele
eenheden anderzijds. Dan moeten wel maatregelen en voorbereidingen worden getroffen,
opdat de paraat aanwezige sterkte betrekkelijk gemakkelijk door het oproepen en paraat
stellen van mobilisabele eenheden kan worden uitgebreid en zo nodig tot de vereiste oorlogssterkte kan worden opgevoerd.
In het kader van de huidige verdeling van bondgenootschappelijke verantwoordelijkheden
voor de verdediging van centraal Europa is aan Nederland in eerste aanleg een bepaalde
sector toegewezen. Voor het uitvoeren van deze taak is een totale sterkte vereist van 10 brigades (daarvan 9 gemechaniseerd) van een samenstelling, die nader is omschreven in de
landmachtparagraaf van dit hoofdstuk.
Behalve door de eerdergenoemde overwegingen hebben de ondergetekenden zich bij het
maken van plannen voor de krijgsmacht laten leiden door denkbeelden over meerjarenplannen in het kader van een doelstellingenanalyse, het door de regering ingenomen standpunt inzake het niveau van de defensie-inspanning, alsmede de wens het investeringspercentage te vergroten en de doelmatigheid te bevorderen.
De behoefte aan meerjarenplanning heeft zich sedert 1968 - het jaar waarin de vorige defensienota verscheen - in toenemende mate doen voelen. Hierbij speelden vooral de volgende omstandigheden een rol:
- de sterk stijgende personeelskosten eisten een steeds groter percentage van het voor defensie beschikbare budget op;
- de kosten verbonden aan het ontwikkelen, produceren en in stand houden van moderne
wapens werden steeds hoger;
- de houding ten aanzien van de dienstplicht veranderde;
- de verhouding op langere termijn tussen materiële behoeften en financiële mogelijkheden was onvoldoende duidelijk.
Het ontbreken van een doelgericht meerjarenplan voor de Nederlandse defensie was mede
oorzaak ervan dat in de afgelopen jaren aan de NAVO geen duidelijke mededelingen konden worden gedaan over de defensieplannen op middellange termijn. Uiteraard draagt dit
niet bij tot een goed verloop van het internationale planningproces. In de jongste miljoenennota heeft de regering tot uitdrukking gebracht dat zij streeft naar de opstelling van
meerjarenplannen en meerjarenramingen voor alle overheidsactiviteiten (miljoenennota
1974, blz. 59). Met de indiening van krijgsmachtplannen tot 1983 tracht zij mede uitvoering
te geven aan dit beleidsvoornemen.
Een toekomstplan kan slechs verantwoord worden opgesteld als eerst een analyse is gemaakt van de doelstellingen van de organisatie. De relatie tussen deze doelstellingen en de
verrichte inspanningen dient immers duidelijk te zijn. Reeds tijdens de vorige kabinetsperiode werd een werkgroep 'Analyse Doelstellingen Defensie' ingesteld, die tot taak heeft de
hoofddoelstelling en de subdoelstellingen van de defensie-organisatie opnieuw te formuleren en nader te analyseren, zodat uiteindelijk enkelvoudige doelstellingen ontstaan die onmiddellijk kunnen worden gerelateerd aan bepaalde organisatie-elementen en/of militaire
middelen. Daar de werkgroep vrijwel met haar taak gereed is, kon met de resultaten van
haar arbeid bij de opstelling van plannen reeds rekening worden gehouden. De formulering
en analyse van de hoofddoelstelling en de belangrijkste daarvan afgeleide subdoelstellingen van de Nederlandse defensie-organisatie zijn opgenomen in hoofdstuk II van deze nota.
Zoals in de regeringsverklaring werd opgemerkt, zal Nederland de nadruk leggen op de
kwaliteit van zijn defensie-inspanning. De vraag naar de kwantiteit, m.a.w.: 'hoeveel is genoeg', werd reeds vele malen gesteld. De vereiste kwantiteit is geen vast gegeven en is mede afhankelijk van de internationale politieke en militaire situatie en uiteraard ook van de
ontwikkeling van detechnologie.
De bepaling van de omvang van een nationale bijdrage aan het bondgenootschap vloeit

29

De krijgsmacht

voort uit een gemeenschappelijke planningsprocedure. Hierin worden alle van invloed zijnde factoren zo goed mogelijk afgewogen. Voor wat betreft de militaire ontwikkelingen in de
landen van het Warschaupact geschiedt dit in eerste instantie door de militaire NAVO-autoriteiten. De uitkomst van de evaluatie wordt vervolgens aan de NAVO-ministers voorgelegd. Op basis hiervan worden ministeriële directieven uitgegeven, aan de hand waarvan
de NAVO-opperbevelhebbers behoefteramingen per land en per krijgsmachtdeel opstellen.
Na beoordeling en goedkeuring van deze ramingen wordt door de ministers een streefplan
opgesteld voor de eerstvolgende vijf jaren, waarin de nationale bijdragen aan de gezamenlijke verdediging zijn aangegeven. Hiermee is het antwoord op de vraag naar de omvang in
beginsel gegeven. Aan deze internationale planningsprocedure werd in hoofdstuk II van deze nota reeds uitvoerig aandacht geschonken.
Bij het opstellen van de plannen voor de krijgsmacht kon niet worden voorbijgegaan aan
het MBFR-overleg te Wenen. Dit biedt een unieke mogelijkheid het niveau van militaire confrontatie in centraal Europa terug te dringen, nieuwe en meer evenwichtige krachtsverhoudingen te scheppen en aldus de Oost-Westverhouding te verbeteren. De Nederlandse regering speelt een actieve rol in de MBFR-besprekingen en heeft eerder ingestemd met het
standpunt van de bondgenoten dat niet tot eenzijdige troepenreducties mag worden overgegaan buiten deze onderhandelingen om.
De westelijke bondgenoten beogen met dit overleg primair een gelijke numerieke sterkte
van de landstrijdkrachten van de NAVO en het Warschaupact in centraal Europa. Genoemde doelstelling werd uitvoerig toegelicht door het hoofd van de Nederlandse delegatie te
Wenen tijdens een persconferentie op 14 februari van dit jaar. Het betreffende persverslag
werd op 20 februari 1974 aangeboden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (12 600 X J ; 61 b). Daar Nederland deel uitmaakt van het voorziene reductiegebied is
het duidelijk dat een eenzijdige vermindering van de vredessterkte van de Koninklijke landmacht ernstige politieke gevolgen zou hebben voor de positie van de bondgenoten bij de
MBFR-onderhandelingen alsook voor het welslagen van deze onderhandelingen in algemenezin.
Zoals bekend staat de Amerikaanse regering reeds lange tijd onder sterke druk om tot vermindering van de Amerikaanse troepensterkte in Europa over te gaan. Consolidatie van een
gemeenschappelijk niveau in centraal Europa van de troepensterkte der MBFR-onderhandelingspartners doormiddel van een MBFR-akkoord istevensde basis vooreen hernieuwde garantie van de Amerikaanse aanwezigheid in Europa.
Nu de MBFR-besprekingen nog gaande zijn, stonden de ondergetekenden voor de keuze of
zij met de uitwerking van hun plannen wel of niet rekening dienden te houden met een positieve uitkomst van deze besprekingen. De regering heeft deze vraag in die zin beantwoord
dat zij de plannen voor de Nederlandse landstrijdkrachten heeft opgesteld in de verwachting en onder het voorbehoud dat dit jaar zal blijken dat het verantwoord zal zijn de beoogde
reducties in 1975 te gaan effectueren.
Met de diensttijdverkorting zal een begin worden gemaakt in 1975; het tempo van de gefaseerde doorvoering zal echter afhankelijk worden gesteld van de ontwikkelingen bij de
MBFR-onderhandelingen.
De regering acht een verdergaande taakverdeling tussen de krijgsmachtdelen van de NAVO-landen en de standaardisatie van materieel dringend noodzakelijk, wil het NAVO-bondgenootschap op den duur alle aanvaarde taken kunnen blijven uitvoeren.
Het is verheugend om te constateren dat bij de NAVO-partners een groeiend besef voor de
urgentie van een doelmatiger besteding van de beschikbare financiële middelen is ontstaan. Over het te bereiken doel bestaan geen fundamentele verschillen van opvatting. Op
de weg erheen liggen echter tal van obstakels, die het vooralsnog twijfelachtig maken of
binnen afzienbare tijd positieve resultaten geboekt kunnen worden. De regering wil haar
verontrusting over deze belemmeringen voor een doelmatige en doelgerichte bondgenootschappelijke defensie niet verhelen.
Behoudens de onderwerpen, die thans in het kader van de internationale taakverdelingsstudie worden geëvalueerd, is in deze nota geen concreet voorstel gedaan om, na bondgenootschappelijk overleg, bepaalde belangrijke taken af te stoten terwille van een verdere
specialisatie op andere taken, die dan geheel of gedeeltelijk van een of meer der bondgenoten zouden moeten worden overgenomen. Het zal duidelijk zijn dat, wil een dergelijke operatie zin hebben, de totale kosten van de uitgewisselde taken lager moeten zijn dan voorheen. De aldus vrijkomende gelden zullen opgrond van dan geldende overwegingen worden beschouwd als netto besparingen of als middelen waarmee een additionele defensieinspanning, indien noodzakelijk, kan worden gefinancierd.
Het op deze wijze bevorderen van de vereiste doelmatigheid kan slechts geschieden in bi- of
multilateraal overleg. De ondergetekenden zijn dan ook van mening, dat het vooralsnog
niet juist zou zijn om te trachten door taakafstoting een unilaterale oplossing te vinden voor
de steeds toenemende kosten. De ondergetekenden willen er echter op wijzen dat het bij onvoldoende voortgang met de taakverdeling op den duur steeds moeilijker zal zijn om de in
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de plannen geschetste strijdkrachten in hun volle omvang te handhaven. Spoedige vorderingen op dit gebied zijn derhalve essentieel. Hoewel het in dit stadium, zonder nader bondgenootschappelijk overleg, niet mogelijk is concreet aan te geven, welke onderwerpen het
meest voor verdergaande taakverdeling in aanmerking komen, zal naar het oordeel van de
ondergetekenden vooral moeten worden gedacht aan grote investeringsprojecten, bijvoorbeeld de vervanging van de onderzeeboten, de vervanging van de Atlantic maritieme patrouillevliegtuigen en de opvolger van de Nike geleide-wapensystemen.
Een verdeling waarbij een of meer van onze bondgenoten het totale takenpakket van een
der Nederlandse krijgsmachtdelen zou overnemen komt als doelstelling van beleid niet in
aanmerking. Voor een dergelijke regeling zijn bij de huidige stand van de Europese samenwerking de politieke, economische en mentale voorwaarden niet vervuld.
Het streven om tot een betere taakverdeling tussen de bondgenoten te komen richt zich dan
ook niet op een reorganisatie welke tot het afstoten van een geheel nationaal krijgsmachtdeel zou leiden. Het gaat om een stroomlijning in de deelgebieden en wel zodanig dat bepaalde specialisaties worden doorgevoerd, welke uit een oogpunt van kosteneffectiviteit
een gunstige werking zullen hebben. Mochten evenwel de hiervan en van standaardisatie te
verwachten besparingen niet tot stand komen, dan valt desalniettemin te vrezen dat de kleinere landen in de toekomst voor de noodzaak zouden kunnen worden gesteld eenzijdig tot
afstoting van een geheel krijgsmachtdeel over te gaan.
De ondergetekenden menen dat de in de volgende paragrafen uiteengezette plannen uitzicht bieden op een modern uitgeruste krijgsmacht. De noodzakelijke herstructurering zal
om technische - b.v. de duur van de verwerving van nieuw materieel - en financiële redenen - de spreiding van grote investeringen - een aantal jaren vergen. In die zin zijn de jaren
1974-1976 te beschouwen als een overgangsperiode, waarin dooreen geforceerde verlaging van de exploitatiekosten de basis moet worden gelegd voor een structureel aanvaardbaar niveau van deze kosten op lange termijn. In 1977, d.w.z. aan het einde van dezekabinetsperiode, zullen de herstructurering - waarbij de nadruk zal liggen op de kwaliteit boven
de kwantiteit - afgerond en de gevechtskracht van de krijgsmacht op het beoogde niveau
zijn.
De ingediende plannen voor de jaren 1979-1983 dragen een voorlopig karakter. De verdere
uitwerking vande plannen voor die periode is mede afhankelijk van de resultaten van taakverdeling, van nadere beslissingen met betrekking tot de aard en de omvang van eventueel
herziene en aangepaste NAVO-taken en van nadere prognoses met betrekking tot de dan ter
beschikking staande financiële middelen. Het is gewenst een vloeiende overgang in planning en uitvoering te waarborgen tussen het eerste deel van de planningperiode
(1974-1978) en het tweede gedeelte (1979-1983). Overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk II (blz. 23) is echter tussen genoemde perioden een spanning ontstaan ten gevolge van
de beschikbare financiële middelen en tot uitdrukking komend in een verhoging van het gemiddeld jaarlijks accres in de eerste periode van ca. f 90 min. tot een gemiddeld noodzakelijk accres van ca. f 145 min. in de tweede periode.
Dit kan gevolgen hebben voor het takenpakket van de krijgsmacht in de jaren 80, tenzij een
grotere doelmatigheid van de gezamenlijke verdedigingsopbouw in centraal Europa kan
worden gerealiseerd. Behoudens de mogelijkheden die hiertoe worden geboden door verdergaande taakverdeling en standaardisatie, is door de eerste ondergetekende alsook van
Amerikaanse zijde tijdens de ministeriële zitting van het DPC op 14 juni jl. sterk aangedrom
gen op het initiëren van een studie over de uitvoering van de NAVO-strategie in de jaren 80.
Als een eerste resultaat daarvan is inmiddels overeengekomen dat, in het kader van de
planningcyclus van de NAVO, zal worden gezocht naar mogelijkheden om tot een efficiënter gebruik van de voor defensie beschikbare middelen te komen en dat hieraan in de ministeriële DPC-vergadering van december a.s. speciale aandacht zal worden geschonken.
Het meerjarenplan voor defensie in deze nota is zodanig opgezet dat de mogelijkheid tot
bijsturen voortdurend blijft bestaan. Het ligt in het voornemen van de ondergetekenden om
telkenjare bij de indiening der jaarlijkse defensiebegrotingen de doel- en taakstellingen, zoals in deze nota vervat, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen, waarbij onderscheid zal
worden gemaakt tussen de middellange termijn van vijf jaar en de lange termijn van tien
jaar. Zo ontstaat een vijf- a tienjarige planningperiode, waarin de defensieplannen op onderdelen binnen een 'revolving plan' jaarlijks of tweejaarlijks kunnen worden aangepast.
Een en ander zal zich mede dienen te voltrekken binnen het kader van de NAVO-planningcyclus.
Dat de mogelijkheid tot bijsturen voortdurend blijft bestaan, blijkt ook uit het volgende. Zou
bijvoorbeeld over enkele jaren de internationale situatie een vermindering van het aantal
brigades bij de Koninklijke landmacht rechtvaardigen, dan is een dergelijke inkrimping zonder ernstige financiële consequenties mogelijk. De grote materieelaanschaffingen zijn namelijk zodanig in de tijd gespreid, dat een dergelijke ontwikkeling niet behoeft te leiden tot
kapitaalvernietiging in die zin dat reeds verrichte investeringen voor de lange termijn op
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korte termijn zouden moeten worden afgeschreven. Bijsturen is eveneens mogelijk, indien
een nieuwe prioriteitsstelling zou nopen tot een verschuiving tussen de krijgsmachtdelen.
De Koninklijke marine en het Loodswezen
De Koninklijke

marine

De in het recente verleden op gang gekomen maritieme expansie van de traditioneel continentaal gerichte Sovjet-Unie zet zich nog onverminderd voort. Elke mogelijke bedreiging
die hiervan op de veiligheid van de zeeverbindingen uitgaat, moet terstond worden onderkend. Derhalve worden door 'surveillance'-operaties met schepen en vliegtuigen de bewegingen van zeestrijdkrachten van het Warschaupact doorlopend gevolgd. Maritieme eenheden zijn in staat snel en doelmatig te reageren. Daarom is hun aanwezigheid ter zee in het
kader van oorlogsvoorkoming en crisisbeheersing van grote betekenis.
Om zowel in vredestijd als onder crisis- en oorlogsomstandigheden zijn belangen ter zee te
verzekeren, moet Nederland een toereikende bijdrage tot de gezamenlijke maritieme inspanning van de NAVO leveren.
Het oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, Het Kanaal en de Noordzee vormen het voornaamste operatieterrein van de Koninklijke marine. De samenstelling van onze maritieme
NAVO-bijdrage is afgestemd op het opereren in deze zeegebieden.
Taken en middelen. De volgende taken vloeien rechtstreeks voort uit of houden nauw verband met de bijdrage aan de NAVO:
- het deelnemen in NAVO-verband aan acties ter beheersing van crises; eenheden van de
Koninklijke marine maken deel uit van permanente NAVO-smaldelen, zowel met onderzeebootjagers of fregatten in de'Standing Naval Force Atlantic', als met mijnenbestrijdingseenheden in de 'Standing Naval Force Channel'; maritieme eenheden, inclusief amfibische
eenheden van het Korps mariniers, maken deel uit van de gezamenlijke strijdkrachten, die
in geval van crises snel kunnen optreden. Hiertoe kunnen die eenheden zonodig reeds in
vredestijd onder NAVO-bevel in actie komen;
- het uitvoeren van gecoördineerde verkenningen; de Koninklijke marine neemt deel aan
verkenningen met vliegtuigen, onderzeeboten en bovenwaterschepen;
- het verlenen van steun aan de landstrijdkrachten op de NAVO-flanken, door het beschikbaar stellen van amfibische eenheden voor operaties op de flanken;
- het leveren van een bijdrage aan de conventionele afschrikking ter zee en het openhouden van de zeeverbindingen; de omvangrijke onderzeebootvloot en de nog steeds groeiende bovenwatervloot van de Sovjet-Unie onderstrepen het belang van deze taak;
- mijnenbestrijding; deze omvat het geheel van maatregelen, nodig om de vaarroutes,
kustwateren en haventoegangen vrij te houden van mijnen en obstakels; hoewel de voornaamste taak van de mijnenbestrijding ligt in de nationale wateren, is internationale samenwerking ook op dit gebied een voorwaarde voor efficiënte taakuitvoering;
- organisatie en beveiliging van kustkonvooien;
- maritieme havenverdediging;
- opslag, vervoer en distributie van voorraden ten behoeve van de escortegroepen.
Voor de uitvoering van deze taken wordt de volgende samenstelling van de Koninklijke marine optimaal geacht. Deze sterkte is de best mogelijke bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging, in harmonie met de NAVO-plannen en tevens realistisch in het licht van
de nationale mogelijkheden:
- 2 escortegroepen voor de oostelijke Atlantische Oceaan en een escortegroep voor Het
Kanaal, elk bestaande uit een geleide-wapenfregat, dat commandofaciliteiten en luchtverdediging voor de middelbare afstand verzorgt, 6 fregatten met goede onderzeebootbestrijdings- en oppervlakte-gevechtscapaciteit en een bevoorradingsschip;
- 1 escortegroep voor de Noordzee, bestaande uit 4 fregatten met dezelfde configuratie als
die genoemd voor de bovenstaande escortegroep;
- 6 conventioneel voortgestuwde onderzeeboten;
- 21 lange-afstand maritieme patrouillevliegtuigen;
- 36 helikopters voor de schepen en het walsquadron;
- 2 groepen mijnenbestrijdingsschepen, elk bestaande uit 12 schepen en 1 groep mijnenbestrijdingseenheden, bestaande uit 7 schepen;
- Een Korps mariniers met 2 amfibische gevechtsgroepen en een 'koud-weer'-compagnie,
operationeel geïntegreerd met de Engelse mariniers;
- 3 hydrografische en oceanografische vaartuigen;
- een aantal kleinere eenheden.
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Al deze eenheden moeten zijn uitgerust met moderne apparatuur en bewapening en worden ondersteund door een efficiënte logistieke organisatie. De bemanningen moeten goed
zijn opgeleid en geoefend om goed gemotiveerd en met succes hun taak te kunnen verrichten.
Voor de uitvoering van de taken zijn thans beschikbaar:
- 1 geleide-wapenkruiser (Hr. Ms. De Zeven Provinciën);
- 10 onderzeebootjagers (2 van de Holland-klasse en 8 van de Friesland-klasse);
- 6 fregatten van de Van Speijk-klasse;
- 6 kleine fregatten van de Wolf-klasse;
- 1 bevoorradingsschip;
- 6 conventioneel voortgestuwde onderzeeboten;
- 23 lange-afstand maritiemepatrouillevliegtuigen (15 van het type Neptune en 8 van het
type Bréguet-Atlantic);
- 18 helikopters;
- 46 mijnenbestrijdingsschepen en 3 hoofdkwartier-ondersteuningsschepen voor de mijnendienst;
- 2 amfibische gevechtsgroepen en een 'koud-weer'-compagnie van het Korps mariniers;
- 3oceanografischevaartuigen;
- een aantal kleinere eenheden.
In de afgelopen jaren zijn bij de Koninklijke marine kwalitatieve en kwantitatieve tekortkomingen ontstaan, welke een goede en volledige uitvoering van de eerder genoemde taken
in de weg staan. Het afvoeren van de kruiser Hr. Ms. De Ruijter, twee Holland-klasse onderzeebootjagers, een Bréguet-Atlantic vliegtuig en twee Neptune-vliegtuigen geschiedde zonder dat vervanging plaatsvond. Voorts is een aantal van de huidige schepen en vliegtuigen
verouderd, doordat in het verleden de beslissing over vervanging moest worden uitgesteld.
Het programma voorde periode 1974-1983 voorziet in het verbeteren van dezetekortkomingen; in het kort komen de plannen op het volgende neer (voor de uitwerking zie hoofdstuk IV):
- de bouwvan twee geleidewapenfregatten, welke in 1977 en 1978 operationeel moeten
zijn;
- de bouw van een zgn. 'aangepast' standaardfregat, bestemd voor de derde escortegroep,
derhalve met commandofaciliteiten en luchtverdediging voor de middelbare afstand; het
schip zal in 1984 operationeel zijn;
- de bouw van een tweede bevoorradingsschip, dat in 1975 operationeel zal zijn; een derde
bevoorradingsschip zal niet worden gebouwd: een commerciële tanker zal in de brandstofvoorziening van de derde escortegroep voorzien;
- de bouwvan 12 standaardfregatten, waarvan de eerste operationeel zal zijn in 1978 en
welke dienen voor de vervanging van de huidige 10 onderzeebootjagers en de 2 onderzeebootjagers, welke reeds uit de operationele sterkte moesten worden afgevoerd;
- de aanschaf van 13 moderne lange-afstand maritieme patrouillevliegtuigen voor de vervanging van de Neptune-vliegtuigen en de verloren gegane Bréguet-Atlantic;
- de aanschaf van 24 helikopters voor de fregatten, de bevoorradingsschepen en voorts
voorde vervanging van de 7 verouderde helikopters van het walsquadron;
- een zgn. 'mid-life' modernisering van de huidige 6 Van Speijk-klasse fregatten in de periode 1977-1982, waardoor deze schepen weer aan de dan geldende eisen zullen voldoen;
- de vervanging van de twee oudste 3-cylinder type onderzeeboten, waarvoor in eerste instantie gepoogd zal worden mogelijkheden te vinden in het kader van de specialisatie (zie
ook hoofdstuk IV blz. 61);
- de bouwvan 15 moderne mijnenbestrijdingsschepen voor de vervanging van 30 huidige
mijnenvegers;
- de bouwvan een oceanografisch vaartuig, dat in 1976 gereed zal zijn en dat tevens voor
niet-militair wetenschappelijk onderzoek zal worden gebruikt.
Na uitvoering van deze plannen zal de Nederlandse maritieme bijdrage aan de NAVO het
volgende beeld opleveren:
- 2 escortegroepen voor de oostelijke Atlantische Oceaan, elk bestaande uit een geleidewapenfregat, een bevoorradingsschip en 6 fregatten, alle voorzien van ingescheepte helikopters;
- 1 escortegroep voor de diepe wateren, grenzende aan het zeegebied van Het Kanaal, bestaande uit 6 fregatten met ingescheepte helikopter, een 'aangepast' standaardfregat en
een onder oorlogsomstandigheden door vordering of huur te verkrijgen tanker;
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wordt in 1976/77 uit dienst
gesteld, afgestemd op indienstneming standaardhelikopters

24

- 1 escortegroep voorde Noordzee, bestaande uit 6 fregatten van de Wolf-klasse;
- 6 onderzeeboten met conventionele voortstuwing (surveillance en oorlogstaak);
- 21 lange-afstand maritieme patrouillevliegtuigen ter ondersteuning van de escortegroepen en voor surveillancetaken;
- 2 mijnenbestrijdingsgroepen van elk 12 schepen voor operaties nabij de toegangen naar
de Nederlandse havens (nationale taak) en een groep van 7 schepen voor Het Kanaal (NAVO-taak);
- amfibische eenheden van het Korps mariniers, primair bestemd voor flanksteun en voornamelijk omvattend 2 amfibische gevechtsgroepen en een 'koud-weer'-compagnie.
Vóórdat bovengenoemde toekomstige situatie wordt bereikt, zullen echter gedurende een
aantal jaren tekortkomingen blijven bestaan. Als gevolg van de lange bouwtijden en in verband met de beschikbare financiële middelen, is het thans onvermijdelijk dat bij de vervanging van de huidige schepen en vliegtuigen leemten optreden alvorens de nieuwe eenheden beschikbaar zijn. Inmiddels blijft ook het eerder gesignaleerde probleem van de veroudering bestaan. In de volgende overzichten wordt het verloop van de sterkte geïllustreerd.
Situatie ultimo 1977
- 2geleidewapenfregatten;
- 1 Holland-en 8 Friesland-klasse jagers;
- 1 standaardfregat gereed voor proefvaart, overige in aanbouw of besteld;
- 6 Van Speijk-klasse fregatten, waarvan 2 in modernisatie;
- 2 bevoorradingsschepen;
- 6 Wolf-klasse fregatten;
- 6 onderzeeboten; vervanging van de 2 oudste in voorbereiding, afhankelijk van de resultaten van de specialisatie;
- 12 Neptune-, 8 Atlantic-vliegtuigen; vervangende vliegtuigen voorde Neptunes, alsmede
aanvulling besteld voor 1 verloren gegane Atlantic;
- 24 standaardhelikopters afgeleverd of besteld alsmede 12 Wasp-helikopters;
- 1 oceanografisch vaartuig en 2 Noordzee-opnemers;
- 34 mijnenbestrijdingsschepen en 3 hoofdkwartierschepen;
- 2 amfibische gevechtsgroepen en 1 koud-weer-compagnie, behorende bij het Korps mariniers;
- een aantal overige eenheden.
Situatie ultimo 1983 (belangrijkste wijzigingen, vergeleken bij 1977):
- 1 aangepast standaardfregat gereed voor proefvaart;
- 8 standaardfregatten gereed, overige in aanbouw;
- alle Holland- en Friesland-klasse jagers afgevoerd van de sterkte;
- 6 gemoderniseerde Van Speijk-klasse fregatten gereed;
- 2driecylindertype onderzeeboten afgevoerd van de sterkte; voor de vervanging van deze boten en voor de vervanging van de 2 resterende driecylinder boten is voorzien door de
mogelijkheden in het kader van de specialisatie;
- 31 mijnenbestrijdingsschepen; voor 15daarvan vervangende schepen besteld;
- de Neptunes en eenverloren gegane Bréguet-Atlanticzijn vervangen door 13 moderne
vliegtuigen; vervangers van 8 Atlantics besteld;
- vervangers van Wasp-helikopters besteld.
Behalve de met de NAVO samenhangende taken, vervult de Koninklijke marine verscheidene andere taken op grond van doelmatigheidsoverwegingen of verdragsbepalingen. Daarbij kunnen, met handhaving van de eerste prioriteit van de NAVO-taken, voor de uitvoering
van deze taken dezelfde middelen worden ingezet die primair voor de uitvoering van de NAVO-taken worden gebruikt bijvoorbeeld:
- de visserij-inspectie; deze wordt uitgevoerd met een of twee kleine schepen; zij oefent
het toezicht uit op de naleving van wetten en internationale verdragen en verleent steun aan
de Nederlandse visserij;
- de opsporings- en reddingsdienst; hiervoor beschikt de Koninklijke marine over een
coördinatiecentrum op het marinevliegkamp Valkenburg; hier wordt contact onderhouden
met de andere op dit terrein werkzame instanties en staan tevens doorlopend een of meer
vliegtuigen gereed om onmiddellijk te kunnen worden ingezet; ook het schip van de wacht,
dat zich nabij de Nederlandse kust ophoudt, heeft daarbij een taak;
- de hulpverlening bij rampen van allerlei aard; hiermee heeft de Koninklijke marine zowel
in binnen- als buitenland haar sporen verdiend; bij oefeningen en opleidingen wordt hieraan speciale aandacht besteed;
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- de steun aan de Verenigde Naties; Nederland heeft op maritiem gebied schepen, vliegtuigen en marinierseenheden toegezegd voor het geval op ons land een beroep zou worden
gedaan om een bijdrage te leveren aan een internationale strijdmacht ter handhaving van
de internationale rechtsorde;
- de bestrijding van de milieuvervuiling; schepen, die door olielozing of door het dumpen
van afvalstoffen de zee verontreinigen, worden opgespoord en gerapporteerd;
- het duikbedrijf en de mijnenopruimingsdienst; deze bewijzen nog dagelijks hun onmisbaarheid bij het onschadelijk maken van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (in 1973
nog 465 meldingen met in totaal 48 000 kg aan mijnen, bommen, torpedo's en granaten);
- vlagvertoon; door eenheden van de Koninklijke marine worden - in de regel in combinatie met oefenreizen - vlagvertoonbezoeken aan buitenlandse havens gebracht; hiermee
wordt reliëf gegeven aan diplomatieke activiteiten en kunnen commerciële activiteiten worden begeleid; een goed voorbeeld daarvan is de recente reis van twee schepen, tezamen
met eenheden van de Britse marine, naar het Verre Oosten.
De verdediging van de Nederlandse Antillen. De territoriale en maritieme verdediging met
inbegrip van de bewaking en de beveiliging van bases en inrichtingen in de Nederlandse
Antillen zijn aan de Koninklijke marine opgedragen taken. De belangrijkste elementen van
de strijdkrachten in de Nederlandse Antillen zijn op het ogenblik 1 onderzeebootjager, ongeveer400 mariniers - verdeeld over Curacaoen A r u b a - e n enige vliegtuigen van de marineluchtvaartdienst. Voorts wordt beschikt over ruim 200 Antilliaanse mariniers, die zowel
op Curacao als op Aruba zijn gelegerd en van wie de vorming en opleiding is opgedragen
aan het Korps mariniers. De sterkte in de Nederlandse Antillen zal op een voldoende hoog
peil worden gehouden om geloofwaardig te zijn. Voor planningsdoeleinden is ervan uitgegaan, dat de verantwoordelijkheid van Nederland voor de externe verdediging van de Nederlandse Antillen voorshands gehandhaafd blijft.
Het Korps mariniers. De ondergetekenden achten het Korps mariniers onmisbaar, zowel
voor nationale als bondgenootschappelijke taken. In het kader van crisisbeheersing is voor
een effectief optreden op NAVO-flanken de inzet van amfibische strijdkrachten van grote
betekenis. Deze strijdkrachten kunnen immers, ingescheept aan boord van schepen, op zee
gereed worden gehouden om in te grijpen, zodra dat nodig is. Met name de kwetsbare
noordflank van het NAVO-gebied behoeft een dergelijke bescherming. De mariniers moeten geoefend zijn in het terrein waar zij mogelijkerwijs zullen worden ingezet. De Nederlandse bijdrage bestaat uit twee amfibische gevechtsgroepen, ingedeeld bij de 3rd Commando
Brigade Royal Marines en een koud-weer-compagnie, ingedeeld bij 45 Commando Royal
Marines.
Voorts zijn marinierseenheden getraind om in opdracht van de regering te worden ingezet
voor het verlenen van militaire bijstand en rampenbestrijding.
Een aantal mariniersdetachementen is bestemd voor de bewaking en beveiliging van marinebases en "inrichtingen in Nederland en in de Nederlandse Antillen.
Van oudsher zijn afdelingen mariniers geplaatst aan boord van marineschepen met als specifieke taak op te treden als landingsdetachement of een kern daarvan en voorts bij schepen
en inrichtingen de instructie in de infanteristische en fysieke training.
Tenslotte levert het Korps mariniers militaire waarnemers voor de bestandorganisaties van
de Verenigde Naties en kader voor de opleiding van dienstplichtige Antilliaanse mariniers.
De korpssterkte is thans ongeveer 2800 man, exclusief het personeel behorende tot de marinierskapel der Koninklijke marine en tamboers en pijpers.
Binnen afzienbare tijd wordt geen wijziging van de taken van het Korps Mariniers voorzien.
Wel zullen deze taken nader worden bezien, evenals enkele aspecten van de speciale opleiding en training van de leden van dit korps. Te zijner tijd zal voorts de plaats van het korps
binnen de krijgsmacht onderwerp van studie zijn.
De dienst der Hydrografie. De dienst der Hydrografie is belast met hydrografisch, oceanografisch en meteorologisch onderzoek in het Noordzeegebied, het oostelijk deel van de
Noordatlantische Oceaan en de wateren nabij de overzeese Rijksdelen.
Naast hydrografische opnemingen, die voor een veilige vaart over de zeeën nodig zijn en op
basis waarvan zeekaarten en zeemansgidsen worden samengesteld, zijn de activiteiten op
oceanografisch en meteorologisch gebied gericht op de variërende samenstelling en de gedragingen van de zee, de bodemgesteldheid en de lucht-zee interactie. Op deze gebieden
wordt intensief samengewerkt met civiel wetenschappelijke instituten, terwijl ook tal van
internationale contacten worden onderhouden.
De door de activiteiten van de dienst der Hydrografie verworven kennis is van zeer veel belang voor o.m. onderzeeboot" en mijnenbestrijding.
De bemanningen der hydrografische vaartuigen komen voort uit het militaire personeelsbestand en onderscheiden zich in genendele van die der overige eenheden der Koninklijke
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marine. In de nieuwe organisatie van het ministerie van Defensie blijft de dienst der H y d r o
grafie een integrerend deel van de Koninklijke marine.
Samenwerking tussen marineluchtvaartdienst
en Koninklijke luchtmacht. Tussen de marineluchtvaartdienst en de Koninklijke luchtmacht wordt vooral op het gebied van de opleidingen nauw samengewerkt. Genoemd kunnen worden:
- de voortgezette vliegeropleiding bij de squadrons van de Koninklijke luchtmacht;
- de instructeursopleiding bij de Koninklijke luchtmacht;
- de door de luchtmacht beschikbaar gestelde vliegtuigen met bemanningen (F27) ten behoeve van de waarnemersopleiding;
- de opleiding van technisch personeel van de marineluchtvaartdienst bij de luchtmacht.
Financiering. Uitgaande van de doelstelling een maximale gevechtskracht te realiseren binnen het voor de Koninklijke marine gefixeerde financieringsplafond worden de uitgaven
voor de tienjarige planningperiode geraamd volgens het onderstaande schema:

1974

Exploitatiekosten
a. Bezoldiging militair personeel
b. Bezoldiging burgerpersoneel
c. Pensioenen,
wachtgelden
d. Overige personele
exploitatie
Personele exploitatie
Materiële exploitatie

Investeringskosten
a. Lopende projecten
b. vervolg/toek.
projecten
c. overige investeringen

Totaal-generaal
Investeringsuitgaven
in%
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1975

1976

1977

1978

1974
t/m
1978

1979
t/m
1983

(in miljoenen guldens)

455

450

443

433

425

2206

1984

230

227

224

220

217

1118

1011

148

155

161

172

182

818

1028

57

51

51

51

51

261

255

890
189

883
188

879
186

876
185

875
185

4403

933

4278
1012

1079

1071

1065

1061

1060

5336

5290

198

186

154

122

117

777

260

76
72

139
72

170
72

238
73'

304
67

927
356

2429

346

397

396

433

488

2060

3033

1425

1468

1461

1494

1548

7396

8323

24,2

27,0

27,0

28,9

31,4

27,8

344

36,3

Het Loodswezen
Plaats binnen de overheidsdienst. De plaats die de dienst van het Loodswezen binnen het
totaal van de overheidsorganisatie inneemt is in het verleden verschillende malen ter discussie gesteld. Steeds is men tot de conclusie gekomen dat er geen wezenlijke en zakelijke
argumenten waren voor verandering. Een van de belangrijkste redenen was dat overgang
van de dienst van het Loodswezen naar een ander departement niet zou leiden tot een vermindering van de totale overheidsuitgaven, zelfs dat een verhoging van de overheidsuitgaven meer waarschijnlijk was.
De dienst van het Loodswezen, een 'overheidsrederij', behoeft de steun van een 'walorganisatie', welke nautisch is georiënteerd. Door gebruik te maken van de technische kennis, die
bij de Koninklijke marine aanwezig is, kan deze steun op de meest doelmatige wijze worden
verkregen. De gespecialiseerde wetenschappelijke en praktische kennis op het gebied van
de modernste nautische technieken die binnen het defensieapparaat aanwezig is, stelt het
Loodswezen in staat zijn taak, de zorg voor de veilige navigatie van de scheepvaart langs de
Nederlandse kust, in de zeegaten en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat, in
nauwe samenwerking met de dienst der Hydrografie, optimaal uit te oefenen. Deze beveiligingstaak zal in tijden van spanning of in geval van oorlog moeten worden voortgezet in
nauwe samenwerking met de Koninklijke marine. Het bevoorradingssysteem van het
Loodswezen is daarenboven geënt op dat van de Koninklijke marine, hetgeen tot aanzienlijke kostenbesparingen leidt.
De doelstelling de beste service te leveren tegen een zo laag mogelijke prijs - immers de
kosten van de loodsdiensten worden verhaald op de scheepvaart - wordt in de huidige constellatie het best nagestreefd. Om deze redenen is de dienst van het Loodswezen als een afzonderlijke taak in de organisatie van het departement van Defensie gehandhaafd.
De taken van het Loodswezen worden als het ware van buitenaf opgelegd (aantallen te beloodsen schepen, verhoging van de veiligheid door het voorzien in hulpmiddelen voor de
navigatie). Vermeerdering c.q. inkrimping van de inspanning van het Loodswezen staat derhalve in de toekomst in geen enkele directe relatie tot de financieringsbasis voor Defensie in
het algemeen en voor de Koninklijke marine in het bijzonder. Het beleid met betrekking tot
het Loodswezen dient daarom geheel onafhankelijk te worden beschouwd van het beleid
met betrekking tot de eigenlijke defensietaken en afzonderlijk te worden gepresenteerd.
Plaats in de nieuwe structuur van het ministerie van Defensie. Het door het Loodswezen te
voeren beleid dient ter uitvoering van de bij de wet aan het Loodswezen opgedragen taken.
De beleidsvoorbereiding dient te geschieden in d e - losvan de krijgsmachtdelen staande Loodswezenorganisatie. De directeur-generaal van het Loodswezen is voorde uitwerking
van eerdergenoemde taken verantwoordelijk jegens de minister. Ook in de nieuwe organisatie van het ministerie is de directeur-generaal van het Loodswezen rechtstreeks gesteld
onderde minister.
De beleidsvoorbereiding met betrekking tot de dienst en voorzover van toepassing met betrekking tot de dienst der Hydrografie zal daarbij geschieden in een raad voor het loodswezen en de hydrografie, als onderraad van de defensieraad. De samenstelling van deze onderraad is zodanig, dat daarin de deskundigheid van de diensten is vertegenwoordigd.

Loodswezen
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1 lichtplatform
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30 kleine vaartuigen
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4606 onverlichte boeien
3187 streekbakens

Daarbij zal tevens gebruik worden gemaakt van specifieke deskundigheid van de Koninklijke marine of van andere afdelingen van het ministerie.
De beleidsvorming van het Loodswezen geschiedt in de defensieraad aan de hand van de
door de raad van het loodswezen en de hydrografie uitgewerkte voorstellen.
In de begroting zullen de uitgaven en inkomsten van de dienst van het Loodswezen als afzonderlijke organisatorische eenheid worden zichtbaar gemaakt. Daarmede zal de begroting voor de directeur-generaal van het Loodswezen een taakstellende begroting worden,
de uitdrukking van een beleid dat geheel losstaat van het voor de krijgsmacht te formuleren
beleid.
Taken van het Loodswezen, enz. Het Loodswezen verzorgt het beloodsen van zeeschepen
in de Nederlandse zeegaten, op de benedenloop der grote rivieren en op de voor de zeescheepvaart opengestelde kanalen. Door de dienst wordt zorg gedragen voor de betonning,
bebakening en verlichting van de scheepvaartroutes op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat, het beveiligen van de vaarwegen naar en binnen de zeegaten en op het Usselmeer. Het markeren van hindernissen voor de scheepvaart (banken, wrakken, mijnbouwinstallaties, enz.) behoort eveneens tot de taken. De veilige navigatie langs de Nederlandse
kust wordt, behalve door de eerdergenoemde betonde scheepvaartroutes mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de lichttorens, de lichtschepen, een lichtplatform en radiobakens. Gedurende perioden van verminderd zicht worden de aan boord van de schepen
aanwezige loodsen geïnformeerd over de positie van het eigen schip en de bewegingen van
de scheepvaart in de nabijheid door het personeel van de radardiensten te Umuiden en
langs de Nieuwe Waterweg. In een walradarsysteem langs de Eems wordt binnenkort voorzien, zodra de gemeenschappelijke Duits/Nederlandse radarketen operationeel wordt. Het
totstandkomen van de radarketen Westerschelde maakt goede vorderingen. In overleg en
voor rekening van de Belgische autoriteiten zijn de opdrachten voor een beperkte keten geplaatst. Verdere uitbreiding van het systeem wordt overwogen. De studies hieromtrent zijn
nog nietten einde.
Efficiënte dienstverlening. Om een veilige navigatie en optimale dienstverlening aan de
scheepvaart te waarborgen worden de vaartuigen van het Loodswezen die zijn verouderd,
vervangen door schepen van moderne structuur en grotere capaciteit. Hierbij wordt speciaal gestreefd naar de toepassing van personeelbesparende technieken.
Omdat - zoals eerder betoogd - de kosten van de loodsdiensten in evenwicht moeten zijn
met de opbrengst van de loodsgelden, wordt grote aandacht besteed aan alternatieve beloodsingsprocedures. Zo worden te Umuiden proefnemingen uitgevoerd om te komen tot
een systeem van beloodsing vanuit de buitenhaven met snelle motorboten. Dit zal leiden
tot een aanzienlijke personeelsbesparing. De methode van beloodsen met behulp van helikopters is reeds enige jaren in gebruik - en voorzover bekend - nog steeds uniek. Dit werk
komt voornamelijk de zeer grote schepen (o.a. Eurogeulschepen) ten goede.
Ook op ander gebied maken technische ontwikkelingen een vermindering van het personeelsbestand mogelijk, zoals is aangetoond bij de vervanging van het lichtschip 'Goeree'
door het gelijknamige geautomatiseerde en onbemande lichtplatform. In dit kader wordt
gedacht aan vermindering van taken op andere lichtschepen, bij de visuele Wind- en stormwaarschuwingsdienst en bij de Kustwacht. Overleg met de daarbij betrokken instanties
vindt plaats.
Van groot belang voor de efficiency en de veiligheid van de scheepvaart naar Rotterdam is
de vernieuwing van de radarketen langs de Nieuwe Waterweg. Gezien de aard en de omvang van dit project is intensief overleg en overeenstemming over de organisatorische en
technische doelstellingen tussen de betrokken partners-t.w. de gemeente Rotterdam, de
Rijkswaterstaat en het Loodswezen - een eerste vereiste.
De instelling van een havencoördinatiecentrum voor dit vaargebied heeft geleid tot een beter contact tussen de autoriteiten die bemoeienis hebben met de scheepvaart. De stichting
van een subcentrale te Hoek van Holland is voorzien. Hierbij wordt door het Loodswezen in
de kosten geparticipeerd.
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Financieringsschema

Loodswezen
1974

1975

1977

1978

1974
t/m
1978

1979
t/m
1983

guldens
84,5
5,0
5,0

85,5
5,0
5,0

87,0
5,0
5,0

89,0
5,0
5,0

430,0
25,0
25,0

443,5
25,0
25,0

94,0
6,0

94,5
6,0

95,5
6,0

97,0
6,0

99,0
7,0

480,0
31,0

493,5
35,0

Totale exploitatiekosten
Investeringskosten

100,0
22,0

100,5
26,0

101,5
30,0

103,0
30,0

106,0
22,0

511,0
130,0

528,5
71,0

Totaal-generaal

122,0

126,5

131,5

133,0

128,0

641,0

599,5

Bezoldiging
Wachtgelden
Overige personeelskosten
Personele exploitatiekosten
Materiële exploitatiekosten

in miljoenen
84,0
5,0
5,0

1976

De Koninklijke landmacht
Algemeen. Het bondgenootschappelijk grondgebied in centraal Europa grenst over grote
afstand aan de landen van het Warschaupact. De sterkte van de landstrijdkrachten in deze
landen gaat ver uit boven hetgeen benodigd is voor defensieve doeleinden. In geval van crisis, oorlogsdreiging of agressie zal rekening moeten worden gehouden met en zo nodig het
hoofd moeten worden geboden aan het optreden van deze landstrijdkrachten.
De omvang van en de operationele planning voor de landstrijdkrachten der NAVO-landen is
gebaseerd op de gemeenschappelijk vastgestelde strategie. Die strategie vereist een variatie van middelen, waaronder parate - d.w.z. daadwerkelijk aanwezige, direct inzetbare landstrijdkrachten van groot belang zijn. De parate eenheden moeten als de situatie dat zou
vereisen snel door middel van mobilisabele elementen kunnen worden versterkt. Deze
moeten daarom kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de parate eenheden. De mogelijkheid om
de werkelijk aanwezig parate sterkte aan landstrijdkrachten snel en flexibel te variëren, kan
in het kader van het streven een oorlog te voorkomen en crises te beheersen van veel belangzijn.
De bondgenootschappelijke strategie vereist voorts dat over nucleaire capaciteit wordt beschikt. Daartoe moeten de landstrijdkrachten over inzetmiddelen voor tactische kernwapens kunnen beschikken.
Taken en middelen. Door de Koninklijke landmacht worden de volgende taken vervuld:
- het leveren van een bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging in het kader
van de 'forward defence';
- de beveiliging van het Nederlandse grondgebied en van de van dat gebied deel uitmakende 'lines of communication';
- de handhaving van de veiligheid van Suriname in het kader van het Statuut voor het Koninkrijk;
- overige taken, zoals het beschikbaar houden van eenheden en middelen ten behoeve van
vredesoperaties van de Verenigde Naties, rampenbestrijding in binnen- en buitenland en
steunverlening.
Er is een nauwe relatie tussen de twee eerstgenoemde taken, welke beide zijn gebaseerd op
bondgenootschappelijke afspraken.
Voor de uitvoering van de eerste drie taken zijn thans respectievelijk bestemd: een uit een
paraat aanwezige en een mobilisabele component bestaand legerkorps, territoriale eenheden, die nagenoeg alle mobilisabel zijn en de Troepenmacht in Suriname.
Voorde uitvoering van de overige taken zal in voorkomend geval gebruik worden gemaakt
van middelen die primair bestemd zijn voor de eerder genoemde taken.
Uitgangspunten en overwegingen bij het opstellen van de plannen voorde Koninklijke
landmacht
Algemeen. Bij de opstelling van de plannen voor de Koninklijke landmacht wordt de hoogste prioriteit toegekend aan de vorming en instandhouding van de gevechtskracht benodigd voor de uitvoering van de taken van het eerste legerkorps in oorlogstijd.
De uitvoering van de taken van het eerste legerkorps vindt plaats in nauwe samenwerking

41

De krijgsmacht

met eenheden van de andere aan de verdediging van de centrale sector van Europa deelnemende bondgenoten en dient daarin harmonisch te passen. Op basis van een grondige analyse van het operatiegebied en van de mogelijke krachtsverhoudingen werd geconcludeerd
dat voor de uitvoering van de huidige strategie de totale gevechtskracht van het legerkorps
georganiseerd dient te zijn in tien brigades, waarvan er negen gemechaniseerd moeten zijn.
Mechanisatie en daarmee pantsering en modernisering van de middelen zijn noodzakelijk
omdat het voeren van een 'forward defence', technische ontwikkelingen en de aanwezige
dreiging van het kernwapen eisen dat de strijdkrachten flexibel en mobiel kunnen optreden
en daarbij maximale overlevingskansen aan het personeel bieden.
De parate component van het legerkorps. Om verschillende voor de hand liggende redenen
is het niet noodzakelijk de voor de uitvoering van de taak benodigde gevechtskracht in vredestijd voortdurend geheel en al paraat -d.w.z. daadwerkelijk aanwezig, geoefend en direct
inzetbaar - te houden. De verhouding tussen parate en mobilisabele eenheden dient zodanig te zijn dat indien nodig de totale gevechtskracht, rekening houdend met de beschikbare
voorbereidingstijd, tijdig op sterkte kan worden gebracht. Voorts zijn parate troepen nodig
voor de opbouw en het in stand houden van mobilisabele eenheden, omdat immers alleen
bij parate eenheden de daartoe vereiste eerste oefening kan plaatsvinden.
Bij de uitvoering van de plannen voor de Koninklijke landmacht moet ten aanzien van de parate component van het legerkorps rekening worden gehouden met de bondgenootschappelijke afspraken ten aanzien van het MBFR-overleg die een vermindering van de vredessterkte voorshands onmogelijk maken.
Bij handhaving van de huidige vredessterkte zal een diensttijdverkorting met vier maanden
leiden tot overbelasting van de opleidingscapaciteit. Derhalve alsook op grond van financiële overwegingen, zal de doorvoering van de diensttijdverkorting gefaseerd moeten geschieden, waarbij zal worden aangesloten bij de stand van zaken bij de MBFR-onderhandelingen.
Tengevolge van de grotere aantallen in opleiding te nemen personeel zal bij verkorting van
de diensttijd toch het aantal te vervullen functies verminderen en dus de parate gevechtskracht van het legerkorps afnemen. Wanneer een bepaalde maatregel volgens de plannen
zou moeten worden uitgevoerd, doch in strijd is met het t.a.v. het MBFR-overleg gevoerde
beleid zal laatstbedoeld beleid bij het maken van een politieke keuze in principe prevaleren.
De mobilisabele component van het legerkorps. Een deel van de benodigde gevechtskracht
kan, zoals eerder gesteld, mobilisabel zijn, mits de verhouding tussen paraat aanwezige en
mobilisabele delen van het geheel zorgvuldig wordt afgewogen. Aangezien de mobilisabele
component een integraal deel uitmaakt van de uiteindelijk benodigde gevechtskracht en
voor de uitvoering van de opgedragen taak niet gemist kan worden, moet bovendien een
verantwoorde militaire planning erop gericht zijn te verzekeren dat de mobilisabele component over modern materieel kan beschikken, snel kan worden opgeroepen en tijdig operationeel inzetbaar kan zijn.
Mechanisatie van de mobilisabele component van het legerkorps is voor het bereiken van
dat doel essentieel. Niet alleen kan op die wijze worden voorzien in de modernisering van
de gevechtskracht door de uitrusting met adequaat materieel, maar bovendien kan daardoor een voorwaarde worden vervuld voor het toepassen van het zogenaamde 'RIM (rechtstreeks instromend mobilisabel)-systeem' voor die mobilisabele component. Die voorwaarde is vervuld, als een mobilisabele 'dochtereenheid' eenzelfde organisatie heeft en van hetzelfde matetieel is voorzien als een parate 'moedereenheid' en rechtstreeks vanuit die eenheid met personeel kan worden gevuld. In dat geval kan het geoefende personeel, dat aan
het einde van de eerste oefening de parate eenheid met groot verlof verlaat, administratief
bij de mobilisabele eenheid worden ingedeeld, waar het na eventuele oproep hetzelfde organisatorische werkverband en hetzelfde materieel aantreft als waarmee tijdens de eerste
oefening werd gewerkt. Door de 'RIM-status' van het personeel ten hoogste anderhalf jaar
na afloop van de eerste oefening te laten duren, wordt voorkomen dat de geoefendheid die tijdens de periode van groot verlof uiteraard afneemt - beneden een aanvaardbaar peil
zou zakken. Daarna blijft dat personeel in het 'gewone' mobilisabele bestand opgenomen
en wordt het ingedeeld bij 'gewone' mobilisabele eenheden. In dat geval is enige aanvullende oefening na oproep noodzakelijk om de eenheid de vereiste inzetbaarheid te verschaffen.
Toepassing van het 'RIM-systeem' op mobilisabele eenheden versnelt het bereiken van de
operationele inzetbaarheid zeer aanzienlijk. De van militaire zijde voorbereide alarmeringsen mobilisatiemaatregelen zijn er bovendien op gericht de mobilisabele componenten van
het legerkorps inzetbaar in het operatiegebied aanwezig te doen zijn vóór het eventueel uitbreken van vijandelijkheden. Daarbij is in tijden van oplopende spanning een besluitvorming vereist, waaraan naast politieke factoren ook militaire aanbevelingen en tijdschema's
ten grondslag liggen.
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Toepassing van het 'RIM-systeem' op mobilisabele eenheden maakt het voorts mogelijk het
bestand aan geoefende en direct inzetbare gevechtskracht snel en flexibel te verhogen.
Daartoe is nauwelijks méér nodig dan het tijdig oproepen van, het betreffende personeel.
De plannen
De opbouw van het legerkorps. Bij het vaststellen van de nieuwe structuur werd voortgegaan met een beleid dat was gericht op belangrijke personeelsbesparingen door het
stroomlijnen van organisaties en procedures, een beleid dat in de periode van 1962 tot 1973
reeds een besparing van ca. 25 pet. heeft opgeleverd. De nieuwe plannen leiden tot een vermindering van de organieke vredesfuncties met 10 000. Hiervan worden buiten het legerkorps door reorganisatie ca. 2500 functies bespaard. Grotere reducties zijn, gezien de reeds
eerder doorgevoerde verminderingen, niet mogelijk. Als gevolg van de relatief geringe besparingen te bereiken buiten het legerkorps, is de aanpassing van de plannen voor het legerkorps het meest ingrijpend.
In de nieuw voorgestelde organisatie zal het eerste legerkorps er als volgt uitzien:
- zes pantserinfanteriebrigades,
- drie pantserbrigades en
- een infanteriebrigade,
elk onder meer bestaand uit drie manoeuvrebataljons;
- een aantal op deze organisatie afgestemde legerkorpssteunende gevechts- en verzorgingseenheden.
In de nieuwe structuur wordt de gevechtskracht van de pantserinfanteriebrigades met één
pantserinfanteriebataljon gereduceerd. Voorts wordt een aantal mobilisabele eenheden geheel opgeheven, waaronder zes infanteriebataljons.
Van dit legerkorps zullen in vredestijd, inbegrepen het klein-verlofpersoneel, aanwezig zijn:
- twee pantserbrigades;
- vier pantserinfanteriebrigades;
- een evenredig deel van de legerkorpssteunende gevechts- en verzorgingseenheden.
Afhankelijk van de fasering van de diensttijdverkorting en de gang van zaken bij de MFBRonderhandelingen zal een kleiner of groter aantal eenheden (RIM-)mobilisabel zijn, oplopend tot maximaal '/3 deel van de brigade. De parate brigades kunnen gezien de afgewogen
omvang van de RIM-component binnen 48 uur inzetbaar zijn in het oorlogsgebied voor uitvoering van de oorlogstaak. De risico's die door het opnemen van een RIM-eenheid in een
parate brigade worden genomen, zijn onder bepaalde voorwaarden aanvaardbaar. Deze
voorwaarden hebben onder meer betrekking op de hoeveelheid RIM-mobilisabel personeel
in verhouding tot het aanwezige deel van de grotere organieke eenheid, alsmede op de tijd
waarbinnen dit personeel in voorkomend geval ter beschikking kan komen. Een verschuiving in deze verhouding ten nadele van het daadwerkelijk aanwezige deel van de grotere organieke eenheid vermindert de slagvaardigheid en verhoogt het risico.
Wanneer in het vorenstaande sprake is van parate eenheden, dient bedacht te worden dat
mede als gevolg van de beschikbare financiële en personele middelen, niet alle tot de parate brigades behorende gevechtseenheden daadwerkelijk in vredestijd aanwezig zijn. Behalve dat een beperkt aantal van deze eenheden behoort tot de zgn. RIM-eenheden, is van het
resterende deel van de gevechtseenheden steeds ca. 20 pet. met klein verlof.
In de periode tot 1978 zullen ten aanzien van de samenstelling van het legerkorps de volgende maatregelen worden genomen:
het verminderen van:
- het gezamenlijk aantal tank- en (pantser) infanteriebataljons in de pantserinfanteriebrigades van vier na drie;
het opheffen van:
- zes mobilisabele infanteriebataljons;
- twee mobilisabele afdelingen veldartillerie;
- één mobilisabel geniebataljon;
het mobilisabel stellen van:
- elf parate eenheden van bataljonssterkte (5 pantserinfanterie", 2 veldartillerie-, 3 lichte
luchtdoelartillerie-en 1 verkenningsbataljons/afdelingen);
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- acht parate gevechts-(steun)eenheden van compagniessterkte (1 verkennings-, 1 pantser-antitank-, 2 pantsergenie-, en 1 bewakingscompagnie/eskadrons; alsmede het personeel ter sterkte van 3 verbindingsdienstcompagnieën);
het aanpassen van:
- de vredes- en oorlogssterkte van de verzorgingssteuneenheden zowel op brigade- als op
legerkorpsniveau aan de verminderde verzorgingstotalen;
het paraatstellen van:
- één mobilisabel tankbataljon;
het oprichten (eind 1978) van:
- vier parate batterijen gemechaniseerde luchtdoelartillerie;
- vijf mobilisabele batterijen gemechaniseerde luchtdoelartillerie;
het versneld mechaniseren van:
- het na reorganisatie nog niet gemechaniseerde deel van drie mobilisabele brigades; dit
betreft onder meer één infanteriebataljon en tien eenheden van compagniesterkte.
Voorts zullen in het kader van de taakverdeling twee parate afdelingen Honest John worden
opgeheven. Zie hiervoor blz. 46
De personele sterkte (organieke functies) van het gehele legerkorps verandert als volgt:
volgens plan

thans
In vredestijd aanwezig:

33 700

Met klein verlof:
RIM-mobilisabel:
Gewoon mobilisabel:
Totale oorlogssterkte'.

6
8
42
91

(+850 extra
vredesfuncties)

27 100
5
17
31
81

400
600
400
100

(+ 700 extra
vredesfuncties)

300
600
200
200

De vredessterkte van de brigades vermindert met 30 pet.; voor het gehele legerkorps bedraagt de vermindering 20 pet.; voor de gehele landmacht uiteindelijk 15 pet.
Voor wat betreft de tot de tien brigades behorende tank- en (pantser)infanteriebataljons,
houdt de reorganisatie het volgende in:
thans

eindsituatie

totaal

par

RIM

tankbataljons

12V«

4

4

pantserinfanteriebataljons

14

12

infanteriebataljons

10

totaal

36'/3

mob

totaal

par

RIM

mob

4'/3

12'/3

5

5

2'/3

2

-

15

7

7

1

-

-

10

3

-

-

3

16

6

14'/J

30 Vi

12

12

6'/3

De reeds jaren geleden aangevangen reorganisatie en mechanisatie van het legerkorps is
nog niet voltooid. Wel is dit het geval voor wat betreft de beide parate divisies, zij het op basis van een organisatiestructuur die in het licht van recente ontwikkelingen opnieuw in beschouwing is genomen. Met de reorganisatie en mechanisatie van de mobilisabele divisie
is de laatste jaren een bescheiden begin gemaakt. Dit onder meer door aanpassing van de
structuur van deze divisie aan die van de parate divisies en voorts door een deel van het
door vervanging vrijgekomen materieel, afkomstig van de parate divisies, bij deze mobilisabele divisie in te voeren. In het verleden werd aan deze activiteiten voorrang gegeven boven
maatregelen ter beveiliging van het etappegebied, i.c. het Nederlandse grondgebied, als
achterland van het operatiegebied in Duitsland.
Afronding van de mechanisatie van de mobilisabele divisie in haar huidige omvang zou betekenen d a t - behalve enkele eenheden van compagniesgrootte - niet minder dan 7 infanteriebataljons nog van modern materieel zouden moeten worden voorzien. De zeer hoge kosten hieraan verbonden hebben doen besluiten tot een herstructurering van het legerkorps.
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De plannen hiertoe, sedert 1972 in ontwerp gereed en onder andere neergelegd in de nota
'Defensie, waarheen in de komende 10 jaar?', zullen in deze kabinetsperiode ten uitvoer
worden gelegd.
Zij betekenen in feite dat de huidige 5de (infanterie)divisie wordt opgeheven en dat drie volledig gemechaniseerde, moderne en snel inzetbare brigades worden gecreëerd. Het door
deze reorganisatie vrijgekomen materieel wordt ingedeeld bij mobilisabele eenheden van
de nationale sector, hetgeen voor die eenheden een niet onaanzienlijke verbetering van de
gevechtskracht betekent.
De vier mobilisabele tankbataljons van de huidige 5de divisie worden binnen het legerkorps
de kernen van 2 mobilisabele pantserinfanteriebrigades (elk 1 tankbataljon) en 1 mobilisabele pantserbrigade (2 tankbataljons). Deze tankbataljons zijn op dezelfde wijze georganiseerd en uitgerust als overeenkomstige 'moedereenheden' in het parate bestand van het legerkorps, zodat in principe het 'RIM-systeem' kan worden toegepast.
Voorts kunnen door het terugbrengen van het aantal pantserinfanteriebataljons in de pantserinfanteriebrigade van 3 naar 2,4 van die bataljons - van elk der parate pantserinfanteriebrigades één - uit het parate bestand van het legerkorps naar de mobilisabele component
worden overgebracht. Dit brengt evenmin extra kosten met zich mee, aangezien het materieel voor die bataljons thans in het parate bestand aanwezig is. Ook op deze - nu mobilisabele - pantserinfanteriebataljons kan in principe het 'RIM-systeem' worden toegepast.
Aangezien de 2 pantserinfanteriebrigades elk 2 en de pantserbrigade 1 pantserinfanteriebataljon omvat, zijn voor de nieuwe mobilisabele component van het legerkorps niet 4, maar
5 pantserinfanteriebataljons benodigd. Derhalve moet nog 1 gemechaniseerd pantserinfanteriebataljon worden geformeerd en uitgerust.
Bovendien tellen de mobilisabele brigades gezamenlijk nog een tiental kleinere afzonderlijke eenheden van compagniesgrootte (staf-, genie-, verkenningseenheden), die onmisbaar
zijn voor het functioneren van een brigade en in materiële uitrusting niet achter kunnen blijven, zonder dat aan de gevechtskracht van de brigade afbreuk wordt gedaan. Het op peil
brengen van het materieel van deze kleinere eenheden is tevens noodzakelijk om ook deze
voor toepassing van het 'RIM-systeem' geschikt te maken.
Het hier beschreven plan voorziet in een legerkorps van een geringere sterkte in oorlogstijd,
een beduidend geringere vredessterkte en een verhoudingsgewijs groter mobilisabel bestand. Het is echter op één mobilisabele infanteriebrigade na geheel gemechaniseerd en
volledig uitgerust met overwegend modern materieel. De oorlogssterkte wordt van 36 naar
30 bataljons infanterie en/of tanks teruggebracht. Waar echter van de thans bestaande manoeuvre-eenheden rond 70 pet. gemechaniseerd is, bedraagt dat percentage bij het geherstructureerde legerkorps 90 pet., zodat hier duidelijk kwantiteit voor kwaliteit werd 'geruild'.
Het voorgestelde plan voorziet in 12 parate manoeuvrebataljons, wat betekent dat iedere
parate brigade een RIM-bataljon bevat.
Uit operationele overwegingen zouden tenminste twee brigades volledig paraat moeten
zijn. Voorts moeten bij voorkeur alle mobilisabele eenheden van het RIM-type zijn. Het totale aantal RIM-eenheden kan niet groter zijn dan het aantal parate 'moedereenheden'. In de
optimale situatie zijn deze aantallen gelijk.
Het eerste legerkorps heeft 9 gemechaniseerde brigades, die elk bestaan uit 3 manoeuvrebataljons met een totaal van 27 bataljons. Om nu alle mobilisabele bataljons de RIM-status
te kunnen geven, dienen tenminste 14 bataljons paraat te zijn. In het voorliggende plan
waarin is voorzien in 12 parate manoeuvrebataljons, zullen van het mobilisabele gemechaniseerde bestand 3 bataljons niet RIM kunnen zijn.
Om deze redenen zullen de ondergetekenden, wanneer in het reorganisatieproces het aantal van 14 bataljons is bereikt, zich hierover opnieuw beraden, rekening houdend met de internationaal-politieke en financiële situatie van dat ogenblik. Handhaving van 14 manoeuvrebataljonszou leiden tot een verhoging van de jaarlijkse exploitatiekosten met circa f 15
min. in het eerste jaar, oplopend tot ca. f 50 min.
Van de drie mobilisabele gemechaniseerde brigades (één pantser- en twee pantserinfanteriebrigades) zullen er twee bestaan uit RIM-eenheden. De derde z a l - indien slechts twaalf
parate bataljons aanwezig zijn - als gevolg van het ontbreken van parate 'moedereenheden'
met gewoon mobilisabel personeel moeten worden gevuld. De samenstelling en uitrusting
is evenwel identiek aan die van de overige gemechaniseerde brigades. Voor de twee eerstgenoemde brigades neemt het formeren, inzetbaar maken en gereed maken voor verplaatsing naar het operatiegebied wat meer tijd in beslag dan het geval is bij de grotendeels parate brigades met een afgewogen RIM-component, omdat een parate component van voldoende omvang ontbreekt. De eenheden worden immers niet opgenomen in een bestaande organisatie, maar gevoegd onder staven die zelf ook mobilisabel zijn. Na mobilisatie behoeven zij geen additionele oefening als brigade. Het ligt in het voornemen de staven zo-
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veel mogelijk te formeren uit vredeseenheden zodat iedereen elkaar en eikaars prestaties
kent, terwijl in de vorm van commandopostoefeningen de staven als eenheid kunnen worden geoefend. Het oefenen van brigadestaven met de eenheden zal plaatsvinden in korte
herhalingsoefeningen. Het formeren van de brigade als zodanig kan zeer snel geschieden.
Er is slechts geringe tijd nodig om het verband in de brigade tot stand te brengen.
Behalve één gemechaniseerde brigade blijft ook de infanteriebrigade geheel behoren tot
het gewone mobilisabele bestand. Hoewel voor deze brigades herhalingsoefeningen zullen
worden gehouden moet na mobilisatie enige tijd worden uitgetrokken voor additionele oefening. Bij de planning van de operationele inzet van deze brigades in het vak van het legerkorps kan rekening worden gehouden met het feit dat zij pas enige dagen na mobilisatie
voor alle gevechtstaken inzetbaar zullen zijn.
Bij realisatie van de uiteengezette plannen kan aan de gestelde taak van het legerkorps worden voldaan. Tegenover een verbetering van de gevechtskracht door de versnelde voltooiing van de mechanisatie staat een aantasting hiervan door de verkorting van de diensttijd
en de ongunstige verhouding tussen vredes- en oorlogssterkte.
De verminderde geoefendheid als gevolg van de diensttijdverkorting moet worden gecompenseerd door verbeterde opleidingsmethodieken. Hiermee is reeds een begin gemaakt.
De ongunstige verhouding tussen vredes- en oorlogssterkte wordt deels gecompenseerd
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doordat het merendeel van de mobilisabele eenheden de RIM-status krijgt. De RIM-eenheden zullen voortaan vaker worden geoefend in het verband , waarin zij hun oorlogstaak vinden. Daar deze herhalingsoefeningen hoofdzakelijk gericht zijn op samenwerking in groter
verband zullen zij relatief kort kunnen zijn. Als regel zullen zij worden gehouden kort nadat
het personeel met grootverlof is gegaan.
Relatie tot MBFR. Zou de uitvoering van de huidige plannen onverwijld ter hand worden genomen, dan zou dit per 1 januari 1977 resulteren in een vermindering van de vredessterkte
met ± 15 pet.
Er dient echter rekening te worden gehouden met de mogelijkheid, dat de MBFR-onderhandelingen nog gaande zijn en het verhoopte resultaat nog niet hebben afgeworpen op het
tijdstip, dat volgens het in de plannen voorziene schema de maatregelen tot effectuering
van de reductie van de parate sterkte der strijdkrachten in gang zouden moeten worden gezet. In dat geval zal overeenkomstig de bondgenootschappelijk gemaakte afspraak de uitvoering van de maatregelen worden opgeschort.
Voor de handhaving van de huidige parate sterkte zullen de benodigde extra gelden bij suppletoire begrotingswet beschikbaar moeten worden gesteld.
Vervanging Honest John. Thans wordt onderzocht of vervanging van twee afdelingen Honest John door één afdeling Lance (omstreeks 1977) kan worden gerealiseerd in het kader
van de taakverdeling. De minister van Defensie van de Bondsrepubliek Duitsland heeft zich
bereid verklaard in bilateraal overleg naar een oplossing te zoeken. Vooruitlopend op het resultaat van dit overleg is er in de plannen van uitgegaan dat de twee afdelingen Honest
John per januari 1976 worden opgeheven en is als investeringspost een bedrag van f 86
min. gereserveerd voor de eventueel te leveren tegenprestatie.
De luchtverdediging van het eerste legerkorps. Onderzocht wordt een aantal mogelijkheden
om op korte termijn de luchtverdedigingscapaciteit van het eerste legerkorps op te voeren.
Deze mogelijkheden hebben voornamelijk betrekking op het versneld invoeren van een geleid raketsysteem, in aanvulling op het reeds bestelde 35 mm-systeem. Tevens wordt in
NAVO-verband nog gestudeerd op mogelijkheden tot gebruik van deze systemen in een algeheel luchtverdedigingsconcept, welke studies nog niet zijn afgesloten.
Gelet op de urgentie van dit project voor de Koninklijke landmacht, zal de ontwikkeling
nauwlettend worden gevolgd en zullen de eigen studies worden versneld, zodat medio
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1975 opnieuw kan worden bezien of de invoering kan worden vervroegd. Mocht deze mogelijkheid zich voordoen, dan zullen de plannen dienovereenkomstig worden aangepast.
Voor planningsdoeleinden is bij de Koninklijke luchtmacht een bedrag opgenomen voor
een SHORAD (Short Range Air Defence) - systeem. Het is niet uitgesloten dat deze gelden
zullen worden besteed ten behoeve van de luchtverdediging van de Koninklijke landmacht.
De plannen op lange termijn. Het hiervoren geschetste plan met de voorgestelde nieuwe
structuur van het legerkorps vormt mede de basis voor de planning op langere termijn, met
name voor de periode na 1978.
Dit betekent geenszins dat de structuur en de omvang van het legerkorps ook voor de jaren
tachtig vastligt. Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk op blz. 31 vermeld, is door de eerste
ondergetekende in de NAVO de noodzaak aan de orde gesteld om op korte termijn over te
gaan tot overleg over en herbezinning op de toepassing van de NAVO-strategie in de centrale sector.
Vertrouwende dat dit overleg en deze herbezinning zodanig tijdig tot positief resultaat zullen leiden, dat de resultaten ervan nog in de organisatorische opbouw voor de jaren tachtig
kunnen worden verwerkt, hebben de ondergetekenden besloten in afwachting daarvan
over te gaan tot afronding van de mechanisatie en herstructurering van het legerkorps,
daarbij inbegrepen de vorming van een 5de divisie nieuwe stijl, gedeeltelijk voorzien van
materieel dat vrijkomt ten gevolge van de herstructurering van de twee parate divisies.
De nationale sector. In oorlogstijd is in de nationale sector een omvangrijke organisatie vereist voor de beveiliging van het eigen grondgebied, het instandhouden van het legerkorps
en een aantal eenheden van de Koninklijke luchtmacht in West-Duitsland, en het beveiligen
van de achterwaartse aan- en afvoerlijnen (de zgn. 'lines of communication') van geallieerde eenheden in West-Duitsland.
In vredestijd kan worden volstaan met een beperkte organisatie, welke qua taak enerzijds is
gericht op de noodzakelijke voorbereiding voor de oorlogstaken en anderzijds op vredestaken, zoals bewaking, opleiding, huishoudelijke verzorging van personeel e.d. De vredesorganisatie moet echter aan bepaalde minimumeisen voldoen, opdat zij in tijd van oorlogsdreiging de mobilisatie van de Koninklijke landmacht veilig kan stellen en snel kan uitgroeien tot een organisatie met de capaciteit om de dan sterk toegenomen operationele taken uit
te voeren.
Uit studies is gebleken, dat een herstructurering van de nationale sector kan worden verwezenlijkt zonder de uitvoeringvan de taken in gevaarte brengen. Een dergelijke herstructurering zal leiden tot een organisatie, die niet alleen minder personeel vereist, maar die tevens
voor wat betreft de niet-personeelsgebonden exploitatiekosten gunstige perspectieven
biedt. Overwogen wordt om te komen tot een bundelingvan de volgende functiegebieden:
- de opleidingsfunctie in vredestijd, in oorlogstijd de personeelsaanvullingsfunctie;
- het operationele functiegebied, waarin - naast de vanzelfsprekende taken op het gebied
van de territoriale beveiliging - de vervoers- en verkeerstaak, mede met het oog op de geallieerde aan- en afvoerlijnen, van groot belang is;
- de ondersteuningsfunctie ten behoeve van het legerkorps, alsmede van de in West-Duitsland gelegen eenheden van de Koninklijke luchtmacht;
- het logistieke functiegebied;
- het geneeskundige functiegebied.
De opleidingsfunctie van de Koninklijke landmacht is reeds bij de herstructurering in 1969
ondergebracht in het Commando Opleidingen Koninklijke landmacht. Deze reorganisatie
leidde tot een efficiëntere werkwijze en tot concentratie en integratie van opleidingen, waardoor een aanzienlijke personeelsvermindering in de opleidingssfeer werd bereikt. Verdere
rationalisatie van de opleidingen zal worden nagestreefd.
De resterende taken kunnen worden gebundeld in één territoriale organisatie, waarbij de
drie regionale territoriale bevelhebbers met hun staven worden vervangen door één Nationaal Territoriaal Commando en het aantal garnizoenscommando's wordt teruggebracht
van achttien tot negen. Voorts kunnen op grond van een nieuwe analyse van de beveiligingstaken in oorlogstijd van deze organisatie vijf mobilisabele infanteriebataljons worden opgeheven.
Voor de luchtverdediging in de territoriale sector wordt voor de komende periode gerekend
op een voortzetting van deze taak door de hiervoor bestemde bondgenootschappelijke organisatie. De studies omtrent de integrale afstemming van de overige functiegebieden op
elkaar, kunnen naar verwachting op korte termijn worden afgesloten, terwijl enkele deelprojecten, die los staan van de totale herstructurering, reeds thans worden verwezenlijkt. Naar
verwachting wordt door deze herstructureringsplannen het aantal functies in de nationale
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sector met circa 2000 verminderd. Over de locatie van de verschillende centra in de nationale sector zal op korte termijn een beslissing worden genomen.
Troepenmacht in Suriname. Voor de beveiliging van Suriname tegen een externe dreiging
is aangewezen de Troepenmacht in Suriname (TRIS), thans bestaande uit één versterkt infanteriebataljon van onder meer vier infanteriecompagnieën, waarvan er één mobilisabel
is.
In het kader van het overleg met de regering van Suriname ter voorbereiding van deonafhankelijkheid is in beginsel besloten dat zal worden overgegaan tot desurinamisering van
de krijgsmacht van het Koninkrijk, waarbij de gedachten in de eerste plaats uitgaan naar het
spoedig beëindigen van het oproepen van Surinaamse dienstplichtigen bij de troepenmacht in Suriname.
Een Surinaams-Nederlandse commissie van deskundigen zal daartoe op korte termijn voorstellen aan de beide regeringen doen; eveneens zal zij een regeling voorbereiden voor de
oprichting van een Surinaamse organisatie, waaraan na de beëindiging van de staatkundige verhouding de defensie van Suriname kan worden opgedragen.
Tenslotte wordt er naar gestreefd de sterkte van de TRIS in 1975 geleidelijk te verminderen,
waarbij er voor planningsdoeleinden van wordt uitgegaan, dat Nederland na 1 januari 1976
geen externe defensieverplichtingen meer zal hebben ten opzichte van Suriname.
Overige taken. Het bestaande aanbod tot het beschikbaar houden van eenheden voor vredesoperaties van de Verenigde Naties wordt gehandhaafd. Dit aanbod omvat:
- een versterkt pantserinfanteriebataljon;
- een zelfstandige geneeskundige compagnie;
- een detachement Koninklijke marechaussee (uitsluitend voor politietaken).
Voorde vorming van een Rampenbrigade zijn dezelfde eenheden bestemd, aangevuld met:
i

- eenheden van een geniegevechtsgroep;
- een lichte transportcompagnie.
Financiering. Uitgaande van de doelstelling een maximale gevechtskracht te realiseren binnen het voor de Koninklijke landmacht gefixeerde financieringsplafond worden de uitgaven
voor de tienjarige planningperiode geraamd volgens het onderstaande schema:

1974

Exploitatiekosten
a Bezoldiging militair personeel
b Bezoldiging burgerpersoneel
c Pensioenen,
Wachtgelden
d Overige personele
kosten

1975

1976

1977
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1974
t/m
1978

1979
t/m
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(in miljiDenen guldens]
1139

1125

1112

1092

1112

5580

5604

488

483

478

473

477

2399

2385

323

358

378

385

395

1839

2176

205

189

181

172

172

919

871
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2155
280

2155
266

2149
249

2122
231

2156
230

10737
1256

11036
1202

Totale exploitatiekosten

2435

2421

2398

2353

2386
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12238

260
230
73

143
337
93

73
482
90

134
434
90

173
432
66

783
1915
412

7
3513
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563
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658

671

3110

3968
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2994
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3011
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Investeringskosten
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- lopende verplichtingen per 1-1-74
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b Infrastructuur
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De stijging in de exploitatiekosten, die zich de laatste jaren heeft voorgedaan, zal zich met
name voor de Koninklijke landmacht versterkt voortzetten als gevolg van de diensttijdverkorting, de verhoging van de wedde eerste oefening en de regeling werk- en rusttijden. Derhalve moest de noodzakelijke investeringsruimte worden verkregen uit een sterke vermindering van de personeelssterkte. Als geheel geeft de financiering bij de geherstructureerde Koninklijke landmacht een gunstiger beeld te zien ten aanzien van het percentage
dat voor investeringen beschikbaar kan worden gesteld dan in de voorgaande jaren het geval was.
In bijlage lila wordt een beschouwing gewijd aan enkele suggesties ten aanzien van de
Koninklijke landmacht, die in beschouwing zijn genomen, maar niet of slechts gedeeltelijk
in de plannen zijn overgenomen. Het gaat hier met name om het zgn. 'Plan Meijnderts' en
het legervormingssysteem.

De Koninklijke luchtmacht
Moderne luchtstrijdkrachten beschikken over een grote vuurkracht en flexibiliteit en een
snel reactievermogen. Als bovendien hun overlevingskansen voldoende zijn verzekerd, bezitten zij grote overtuigingskracht als militair instrument. Zij kunnen binnen enkele uren in
een bedreigd gebied aanwezig zijn, mede omdat de bevelsstructuur van de luchtmachten
der NAVO-landen in centraal Europa volledig is geïntegreerd.
Parate luchtstrijdkrachten kunnen tijdig een daadwerkelijke dreiging door luchtverkenning
signaleren en snel de omvang ervan vaststellen. Ook voor het geval een agressor zou proberen door een zeer snelle actie met een beperkte doelstelling een 'fait accompli' te stellen,
zijn snel reagerende luchtstrijdkrachten van groot belang. Hun vertragende actie stelt andere strijdkrachten in staat tijdig tot ontplooiing te komen.
Kan een crisis toch niet worden ingedamd, dan is verdediging van Europa goeddeels afhankelijk van het tijdig aanvoeren van versterkingen van buiten het continent en van het ontplooien daarvan in het bedreigde gebied. Dit is slechts mogelijk als luchtstrijdkrachten een
voldoende veilige situatie in de lucht verzekeren. Hiertoe dragen zowel offensief als defensief in te zetten eenheden bij. Bij de defensieve inzet spelen naast vliegtuigen ook geleidewapeneenheden een belangrijke rol.
Bij de verdere operatiën bieden luchtstrijdkrachten het voordeel grote vuurkracht geconcentreerd te kunnen inzetten. Onder de huidige omstandigheden ligt het accent hierbij op
de conventionele vuurkracht, meer in het bijzonder op de steun aan de landstrijdkrachten,
zowel door directe steun op het gevechtsterrein als door interdictie daarachter. Niettemin is
het in de huidige strategie ook nodig dat Nederlandse luchtstrijdkrachten bijdragen aan de
nucleaire afschrikking. Hieraan wordt voldaan door de zogenaamde 'dual role' squadrons,
die een conventionele én nucleaire taak hebben.

Huidige taken en middelen:
Luchtverdediging
- 2 squadrons F-104G 'all weather' onderscheppingsjagers op de vliegbasis Leeuwarden;
- 8 squadrons NIKE grond-lucht geleide wapens voor onderscheppingen op grote en middelbare hoogte;
- 11 squadrons HAWK grond-lucht geleide wapens voor onderscheppingen op lage en
middelbare hoogte;
- 2 radarstations, nl. Nieuw Milligen en Den Helder, die deel uitmaken van het NADGE
(NATO Air Defence Ground Environment).
Tactische luchtsteun
- 2suadrons F-104G strike/attack jagerbommenwerpers voor conventionele en nucleaire
operatiën, gestationeerd op de vliegbasis Volkel;
- 4 squadrons NF-5 attack jagerbommerwerpers voor conventionele aanvallen, gestationeerd op de vliegbases Eindhoven, Gilze-Rijen en Twenthe; een squadron op de vliegbasis
Twenthe is naast zijn operationele taak tevens belast met de operationele opleiding;
- 1 squadron RF-104G vliegtuigen voor tactische verkenningstaken, geplaatst op de vliegbasis Volkel (met als oorlogsbasis De Peel).
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Transport
- 1 squadron Fokker F-27 vliegtuigen op de vliegbasis Soesterberg.
Voorts exploiteert de Koninklijke luchtmacht ten behoeve van de Koninklijke landmacht de
Groep Lichte Vliegtuigen met Alouette Hl-helikopters en Beaver- en Piper Cub-vliegtuigen.
Ten behoeve van de vredesoperaties van de Verenigde Naties zijn uit het reeds genoemde
bestand één F-27 en drie Alouette-helikopters ter beschikking gesteld. Tenslotte verricht de
Koninklijke luchtmacht een aantal nationale taken, zoals civiele hulpverlening, meteorologische diensten, een aandeel in de luchtverkeersbeveiliging en assistentie aan o.a. Rijkswaterstaat met luchtverkenningen, alles met dezelfde middelen waarmee ook de NAVO-taken
worden uitgevoerd of ondersteund. Bovendien wordt nationaal beschikt over enkele Alouette-helikopters voor opsporings- en reddingsacties.
Gewensfe opbouw. De omvang van de NAVO-luchtstrijdkrachten in de centrale sector van
Europa is nauwelijks voldoende voor de uitvoering van de taak die aan de Europese NAVObevelhebber (SACEUR) is opgedragen. Het is daarom van groot belang dat de Nederlandse
luchtmachtbijdrage in de 2de Geallieerde Tactische Luchtmacht zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
De eisen, die aan de samenstelling van luchtstrijdkrachten worden gesteld, hangen uiteraard nauw samen met de geldende strategie. De aanvaarding van de strategie van het aangepaste antwoord in 1967 bracht ingrijpende wijzigingen met zich mee voor de vereiste samenstelling van de luchtstrijdkrachten, die tot dan toe hoofdzakelijk was gericht op de nucleaire afschrikking. De aanpassing van de luchtstrijdkrachten aan de behoeften van de
nieuwe strategie is echter nog niet voltooid. Deze achterstand zal in de komende jaren moeten worden weggewerkt.
Voor het Nederlandse aandeel in de NAVO-luchtstrijdkrachten zijn in het kader van de
AD-70 (Allied Defence in the 1970's) studies door de NAVO de volgende maatregelen met
hoge prioriteit aanbevolen:
- voorzien in hogere overlevingskansen op de grond door het treffen van effectieve passieve beschermingsmaatregelen, zoals de bouw van versterkte vliegtuigonderkomens en door
de opbouw van een actieve luchtverdediging van de vliegbases;
- voorzien in hogere overlevingskansen in de lucht door inbouw van elektronische beschermingsapparatuur;
- vervanging van de F-104G door een vliegtuigtype, aangepast aan de eisen van de huidige
strategie;
- verhoging van de gevechtswaarde van de HAWK-onderdelen door modificatie en renovatie volgens het European HAWK Improvement Program (EHIP).
Plannen. Het opstellen van lange-termijnplannen heeft aangetoond dat voortzetting van alle
huidige taken met het thans vereiste moderne materieel, investeringen vergt die de beschikbare financiële middelen te boven gaan. Ook zou voortzetting van deze taken bij de
huidige stand van de techniek voor kleinere landen onvermijdelijk moeten leiden tot disproportioneel grote kosten voor bestuur, opleidingen en onderhoud. Derhalve werden in
NAVO-verband op Nederlands aandringen de mogelijkheden van taakspecialisatie bestudeerd. Voorde Koninklijke luchtmacht leidde deze studie tot de aanbeveling dat zij zich bij
het vervangen van het F-104G vliegtuig geleidelijk meer zou moeten concentreren opconventionele tactische opdrachten, waarbij het te kiezen vliegtuig zich boven het gevechtsterrein in het luchtgevecht zal moeten kunnen handhaven en tevens in staat zal moeten zijn tot
nucleair optreden voorzover dit in overeenstemming is met de reikwijdte, die door de eerste
twee eisen wordt bepaald. Aanvalsopdrachten naar ver afgelegen doelen en luchtverdediging op grote hoogte zullen worden overgelaten aan de vliegtuigen van andere landen en
aan de geleide-wapeneenheden.
Niettemin zal ook los van de specialisatie een aantal NAVO-taken niet langer kunnen worden uitgevoerd en zal aan een aantal door de NAVO aanbevolen maatregelen niet of slechts
gedeeltelijk kunnen worden voldaan. In het kort betekent dit het volgende:
- vier NIKE-squadrons (de helft van het Nederlandse aandeel in de betreffende geleide-wapengordel) worden opgeheven;
- vijf extra HAWK-squadrons ter verdediging van vliegbases kunnen niet worden aangeschaft, doch worden voor dit doel aan de HAWK geleide-wapengordel in Duitsland onttrokken;
- de aanschaf van korte-afstand luchtverdedigingswapens (SHORAD) wordt beperkt;
- het aantal te bouwen vliegtuigschuilplaatsen blijft beperkt tot 70 pet. van het aantal ingedeelde vliegtuigen;
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- de vervanging van de F-104G wordt eerst in 1984 voltooiden beperkt van 112 tot 102
vliegtuigen;
- de thans aanwezige vliegtuigen worden niet alle van de benodigde elektronische beschermingsapparatuur voorzien;
- de vliegbasis Eindhoven wordt in vredestijd gesloten;
- het aantal ingedeelde vliegers per jachtsquadron wordt teruggebracht;
- het aantal vlieguren per vlieger wordt tijdelijk verminderd.
De genoemde structuurmaatregelen zullen de omvang van de Koninklijke luchtmacht verminderen. Dientengevolge zullen de exploitatiekosten worden teruggebracht tot een zodanig niveau dat in de periode 1974-1977 de noodzakelijke ruimte voor de meest urgente investeringen wordt verkregen. Deze investeringen worden nader besproken in het hoofdstuk
materieelbeleid. Op langere termijn zal dit beleid ertoe leiden dat een betere verhouding
wordt verkregen tussen de operationele slagkracht, de bijbehorende ondersteuning en de
beschermende middelen.
Toelichting op enkele beleidsmaatregelen
Het terugtrekken van vijf HAWK-squadrons naar Nederland. De verdediging van vliegbases
met grond-luchtgeleide wapens (Improved HAWK) is door de NAVO met de hoogste prioriteit aanbevolen. Om financiële redenen is aanschaf van extra HAWK-eenheden voor dit doel
niet mogelijk.
Berekend is dat met het uitvoeren van de EHP-modificatie de vuurkracht per HAWK-squadron
zodanig stijgt, dat de samenhang van de HAWK-gordel in de Bondsrepubliek Duitsland
over de breedte van het door de Koninklijke luchtmacht bestreken gebied nog juist kan worden gehandhaafd met zes squadrons, hoewel dit een vermindering van de deelneming aan
de HAWK-gordel betekent. Op deze wijze kunnen vijf HAWK-squadrons voor de verdediging
van vliegbases worden vrijgemaakt. Gezien de financiële situatie biedt deze maatregel de
enige mogelijkheid om in beide behoeften op enigszins aanvaardbare wijze te voorzien. De
terugtrekking zal moeten worden afgestemd op het EHIP-programma.
De maatregel brengt mee dat een HAWK-groepshoofdkwartier in West-Duitsland kan worden opgeheven waardoor een belangrijke verlaging van de exploitatiekosten mogelijk
wordt. In de plannen is ervan uitgegaan dat dit groepshoofdkwartier reeds in 1975 kan worden opgeheven. Aan de HAWK-squadrons op de vliegbases zullen niet dezelfde zeer hoge
paraatheidseisen worden gesteld als aan die in de HAWK-gordel. Hierdoor kan een additionele exploitatiebesparing worden bereikt. Een neveneffect van de opstelling van HAWKsquadrons op de vliegbases is, dat tevens een zekere mate van verdediging met geleide wapens wordt verkregen voor een groot deel van het Nederlandse grondgebied.
Hef NIKE-wapensysteem. De opheffing van vier NIKE-squadrons zal, gezien het personeelsintensieve karakter van dit wapensysteem, belangrijk bijdragen tot de beoogde vermindering van de exploitatiekosten. Om de vermindering van de slagkracht tot een minimum te
beperken, zullen de te handhaven NIKE-eenheden zodanig worden gekozen dat de samenhang van de geleide-wapengordel zoveel mogelijk in stand wordt gehouden, zodat de conceptie van luchtverdediging in de diepte zo min mogelijk wordt aangetast. Bovendien wordt
enige compensatie geboden door de operationele basisvoorraad aan raketten per squadron
te verruimen door herverdeling van vrijgekomen NIKE-raketten. Teneinde de beoogde besparingen inderdaad te kunnen realiseren, dient met de gefaseerde opheffing van de
squadrons nog in1974te worden aangevangen.
Vliegveldbelegging.
De verplaatsingen samenhangende met de invoering van de NF-5
hebben nu hun beslag gekregen. In mei 1972 bleek het noodzakelijkéén van de NF-5
squadrons van de vliegbasis Eindhoven op Gilze-Rijen te stationeren, omdat reparatie van de
bestaande dan wel aanleg van een nieuwe hoofdstartbaan langdurige vertraging ondervond
en voortzetting van de operatiën met twee squadrons van de smalle noodstartbaan niet mogelijk bleek. Destijds werd, na overleg met de gemeente Eindhoven, de toezegging gedaan
de vliegbasis na 1980 in vredestijd nog slechts voor oefeningen te gebruiken. Na ampele
overwegingen zijn de ondergetekenden nu echter voornemens reeds medio 1975 tot ontruiming van de vliegbasis in vredestijd over te gaan. Om operationele redenen dient de vliegbasis voor gebruik in oorlogstijd ter beschikking van de Koninklijke luchtmacht te blijven.
Eveneens zullen in vredestijd bepaalde oefeningen vanaf Eindhoven moeten plaatsvinden.
Hiertoe zal een klein verzorgings- en bewakingsdetachement op de vliegbasis achterblijven.
In overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal een regeling worden getroffen
dat ook in de toekomst burgermedegebruik mogelijk zal blijven.
Consequentie van de de-activering van de vliegbasis Eindhoven in vredestijd is, dat het op
deze basis gestationeerde NF-5 squadron naar een andere vliegbasis of andere vliegbases
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moet worden overgeplaatst. Door concentratie van squadrons zullen aanzienlijke besparingen in de personeelssector worden bereikt. Overplaatsing van het betrokken squadron naar
de NF-5 basis Twenthe is, door de grotere afstand tussen vredes- en oorlogslocatie, uit een
oogpunt van bedrijfsvoering en logistieke ondersteuning minder gewenst. De ondergetekenden realiseren zich dat verplaatsing van het squadron naar Gilze-Rijen zal leiden tot een
toename van de geluidsproduktie in die regio. De geluidsoverlast kan worden verminderd
door:
-

het
het
het
het

nemen van geluidbeperkende maatregelen;
wijzigen van de vliegroutes;
verminderen van het aantal ingedeelde vliegers per squadron;
voortzetten van bepaalde oefeningen vanaf Eindhoven.

De problematiek m.b.t. de geluidsoverlast zal overigens nog nader worden bestudeerd.
Aanpassing vliegeroefenprogramma.
De omvang van het in de afgelopen jaren uitgevoerde vliegeroefenprogramma heeft, hoewel niet geheel aan de binnen de NAVO gehanteerde
norm werd voldaan - gezien de behaalde resultaten in internationaal verband - geleid tot
een als zeer goed gekwalificeerd vliegerkorps. Om de exploitatiekosten terug te brengen
wordt het noodzakelijk geacht het aantal vlieguren tijdelijk enigszins te beperken en het programma aan te passen. Verwacht wordt dat de operationele vaardigheid hierdoor weliswaar zal afnemen, doch - gezien de beschikbare operationele ervaring van het moment gedurende een korte periode nog op een aanvaardbaar niveau zal blijven. Na enige jaren zal
het evenwel, mede gezien de dan voorziene verjonging van het vliegerbestand, noodzakelijk zijn het aantal vlieguren per vlieger terug te brengen op het oude peil.
Verlaging vliegerbezetting. De vliegerbezetting zal in de loop van de jaren 1974 en 1975
met twee vliegers per squadron worden gereduceerd. Dit geschiedt door minder vliegers in
opleiding te nemen en de in deze jaren aflopende contracten van de vliegers niet te verlengen. Als gevolg van deze maatregel zal voor een continue inzet van vliegtuigen in oorlogstijd een zwaardere wissel op het uithoudingsvermogen van de vliegerbemanning worden
getrokken dan bij de huidige vliegerbezetting het geval is. De verlaging van de exploitatiekosten, die deze maatregel oplevert, maakt de reductie echter noodzakelijk.
Stroomlijning van de organisatie. Om een betere verhouding te bereiken tussen de investeringsruimte en de exploitatiekosten, waarvan de personeelskosten verreweg het grootste
deel vormen, werd reeds in 1972 een aantal maatregelen getroffen die in de periode 1973
t/m 1976 tot een besparing van 8 pet. op de personeelsexploitatierekening moeten leiden.
De voornaamste zijn:
- samenvoeging van de vier commandostaven tot twee, het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten en het Commando Logistiek en Opleidingen;
- samenvoeging van de twee Aan- en Afvoergroepen tot één motortransportgroep;
- gefaseerde afbouwen tenslotte sluiting van het Navigatiestation Noord (Den Helder);
- verdere invoering van automatisering op administratief gebied en in het verbindingsstelsel.
In 1974 bleek evenwel dat een verdere reductie van gemiddeld 5 pet. op het organieke personeelsbestand onvermijdelijk was. Deze reductie zal over vier jaren worden gespreid. Zij
betreft voornamelijk staven, logistieke eenheden en enkele operationele onderdelen. Herstructureringsmaatregelen in detopstaven van de luchtmacht zullen naar verwachting
belangrijk bijdragen tot deze bezuiniging.
De in deze paragraaf genoemde beleidsmaatregelen zullen resulteren in een vermindering
van het organieke personeelsbestand in de periode van april 1972 tot eind 1977 met bijna 20
pet.
Situatie ultimo 1977. Eind 1977 zal de Koninklijke luchtmacht weliswaar haar aandeel in de
geïntegreerde geleide-wapen verdedigingsgordels hebben verminderd, maar zal zij de
overlevingskansen hebben verbeterd; op de grond door bouw van vliegtuigschuilplaatsen
en de invoering van luchtverdedigingswapens en in de lucht door de toepassing van elektronischebeschermingsapparatuur.
Situatie ultimo 1983. De Koninklijke luchtmacht zal haar verouderde F-104G vliegtuigen
goeddeels hebben vervangen door een vliegtuig dat is aangepast aan de eisen van de huidige strategie, terwijl de actieve en passieve luchtverdediging van de vlieg bases harmonisch
zal zijn opgebouwd. Een neveneffect van deze opbouw zal zijn dat hiermede een aanvullen-
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Koninklijke luchtmacht

1974 197S 1983

vliegtuigen

sqs sqs sqs

F-104 Starfighter

1

opmerkingen

vervanging voorzien in 1979-1983

Allweather-onderscheppingsvliegtuigen
Dual-role (strike/attack) jagerbommenwerpers
Tactische fotoverkenningsvliegtuigen

Starfighter-vervanger

type-keuze beslissing eind 1974;
invoering in 1979-1983;
5e sq (fotoverkenning in 1984)

conventionele offensieve operaties + beperkt
luchtoverwicht, beperkt strike en fotoverkenning

Northrop NF-5

4

vervanging gepland na 1984

conventioneel (attack), jagerbommenwerpers

^Ijjjfff^K] Q
F-27 Friendship/Troopship
transportvliegtuigen

Beaver

Piper Super Cub

Groep Lichte Vliegtuigen
(3 operationele sqs en 1 mobilisabel sq)
t.b.v. Koninklijke landmacht
- Beaver wordt 1 september 1974
uitgefaseerd;
- Piper wordt in 1975 uitgefaseerd;
- worden vervangen door lichte
observatiehelikopter LOH.

Alouettelll

Super Cub opvolger
lichte observatiehelikopter LOH
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buiten GpLV-verband voorts 4 KLu
Alouette's in opsporingsen reddingsvlucht SAR

Koninklijke luchtmacht

197419781983
sqs

geleidewapens

opmerkingen

sqs sqs

Nike
grond-lucht geleide wapens tegen
hoogvliegende vliegtuigen

Hawk
grond-lucht geleide wapens tegen
laagvliegende vliegtuigen

11

11

(4)

4 sqs worden opgeheven en niet
vervangen.
Opgesteld in gordel in de Bondsrepubliek.
Vervanging in de jaren '80 bezien in het
kader van de internationale taakverdeling.

11

opgesteld in gordel in de Bondsrepubliek;
worden tussen nu en 1978 gemoderniseerd
(HAWK/EHIP).
6 sqs blijven in gordel in de
Bondsrepubliek,
5 sqs worden op vliegbases i n Nederland
geplaatst.

Shorad

moeten in de komende jaren worden
gekozen en besteld. Aantal nog niet
bepaald.

lichte grond-lucht geleide wapens
voor vliegveldverdediging

radar

miLDIS
c^>
radarstations

2

1

1

radarstation Den Helder wordt i n 1976
opgeheven.

radarpost

0

1

1

radarpost Noord (RPN) wordt in 1976
in gebruik genomen.
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de luchtbescherming wordt verkregen voor een groot gedeelte van het Nederlandse grondgebied.
Financiering. Uitgaande van de doelstelling een maximale gevechtskracht te realiseren
binnen het voor de Koninklijke luchtmacht gefixeerde financieringsplafond worden de uitgaven voor de tienjarige planningperiode geraamd volgens het onderstaande schema:
1974

Exploitatiekosten
a Bezoldiging militair
personeel
/; Bezoldiging burgerpersoneel
c Militaire pensioenen,
uitkeringen en wachtgelden
d Overige personeelskosten
Personele exploitatiekosten
Materiële exploitatiekosten
Totale exploitatiekosten
Investeringen
a Lopende verplichtingen
b Vervanging F-104G
c Overige nieuwe projecten
Onroerende

goederen

Totale investeringsuitgaven
Totaal-generaal

1975

1976

1977

1978

1974
t/m
1978

1979
t/m
1983

(in miljiDenen guldens]
541

524

509

501

504

2579

2560

143

143

143

144

144

717

695

97

105

110

115

121

548

751

82

74

72

71

70

369

350

863
327

846
309

834
310

831
292

839
286

4213
1524

4356
1612

1190

1155

1144

1123

1125

5737

5968

190
40
15

131
60
100

97
90
149

81
160
163

35
220
103

534
570
530

25
1550
642

20

25

23

23

15

106

75

265

316

359

427

373

1740

2292

1455

1471

1503

1550

1498

7477

8260

21,5

23,9

27,5

24,9

23,3

27,7

Investeringsuitgaven in procenten 18,2

In de post 'lopende investeringsverplichtingen' zijn o.m. begrepen de benodigde fondsen
voor uitvoering van de verbetering van het HAWK-wapensysteem (EHIP).
In de begroting 1974 werd voor de vervanging van F-104G vliegtuigen een eerste termijn ad
f 100 min. toegestaan (f 40 min. in 1974 en f 60 min. in 1975). Het ligt in het voornemen in
1976 en 1977 de aangegeven tweede respectievelijk derde betalingstermijn aan te vragen.
Voorshands wordt rekening gehouden met een prijs per vliegtuig in de orde van grootte
van f 15 min., exclusief bijkomende kosten voor gronduitrusting, reservemotoren e.d., alsmede de over het geheel verschuldigde rechten en belastingen. De totale kosten van het
project kunnen eerst in samenhang met de keuze worden bepaald. In de financiële langetermijnprognose is ruimte voor dit project beschikbaar.

De Koninklijke marechaussee
Taken en middelen. De taken van de Koninklijke marechaussee zijn vastgelegd bij Koninklijk besluit van 6 februari 1954, sindsdien gewijzigd, laatstelijk bij Koninklijk besluit van 12
september 1968. Ten dele worden taken verrichtten behoeve van het ministerie van Defensie, ten dele voor andere ministeries, zoals de grensbewakingstaak die onder het ministerie
van Justitie ressorteert.
Bijstand voor handhaving van de openbare orde. Deze heeft over het algemeen een incidenteel karakter. Het aantal gevallen waarin een beroep om bijstand op de Koninklijke marechaussee wordt gedaan neemt toe, waardoor het personeel van dit wapen extra wordt belast. Een bijzondere vorm van bijstand wordt momenteel verleend in enkele grote steden
(Amsterdam en Den Haag). De discrepantie tussen beschikbaar politiepersoneel en taken
van de politie in die steden was zo groot, dat een beroep tot bijstand van semipermanente
aard op de Koninklijke marechaussee werd gedaan. Deze bijstand duurt voorshands nog
voort. In Amsterdam is een geleidelijk afbouwschema op gang gekomen, dat in volledige
beëindiging van deze bijstand voorziet tegen 1 januari 1978. Uiteen oogpunt van vereiste
mankracht dan wel uit hoofde van het bijzondere karakter van te nemen maatregelen kan

56

De krijgsmacht

het noodzakelijk zijn dat ook andere onderdelen van de krijgsmacht bijstand verlenen. De
ondergetekenden zijn echter van oordeel dat - zoals ook in de Politiewet tot uitdrukking is
gebracht - in de eerste plaats de Koninklijke marechaussee voor het verlenen van bijstand
aan de burgerpolitie in aanmerking komt.

/

Exploitatie. Evenals elk politiekorps moet de Koninklijke marechaussee ter vervulling van
haar taken in de eerste plaats beschikken over de nodige mankracht. Dit komt tot uitdrukking in de relatief hoge exploitatiekosten, die bijv. in 1974 ca. 93 pet. van de totale begroting
voor de Koninklijke marechaussee vergen.
Organisatie.

De vredesorganisatie van de Koninklijke marechaussee bestaat uit:

- een aantal brigades met overkoepelende staven en een opleidingscentrum in de nationale sector;
- een bataljon als onderdeel van het eerste legerkorps;
- een district en een detachement, gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland;
- detachementen bij de Nederlandse delegatie bij de NAVO te Brussel, alsmede bij de internationale militaire hoofdkwartieren SHAPE, AFCENT en NORTHAG/2nd ATAF;
- een brigade te Paramaribo.
Op afroep kan uit de brigades in de nationale sector op korte termijn een peloton ter sterkte
van 30 man worden vrijgemaakt voor vredesoperaties van de Verenigde Naties of voor
hulpverlening bij internationale calamiteiten door de zgn. 'Rampenbrigade'.
Personeel. De vredesorganisatie van bovengenoemde staven en onderdelen, welke overigens momenteel niet geheel is gevuld, omvat:
- aan beroepspersoneel 3025 man;
- aan reserve en dienstplichtig personeel 483 man;
- aan burgerpersoneel 152 man (uitsluitend in de nationale sector).
Materieel. De materiële middelen omvatten in hoofdzaak:
- diverse soorten motorvoertuigen (in de nationale sector voornamelijk kombi's en motorrijwielen);
- pantservoertuigen (4 pelotons a 4 voertuigen met het oog op bijstandsverlening);
- patrouillevaartuigen (t.b.v. de grensbewaking);
- verbindingsmiddelen (waarondereen landelijk mobilofoonnet).
Toekomstverwachting.
Ondergetekenden achten handhaving van het huidige takenpakket
voor de Koninklijke marechaussee geboden. In de financiële planning is daarom in grote lijnen rekening gehouden met een voortzetting van deze taken. Uiteraard zullen de ontwikkelingen, welke van invloed kunnen zijn op de taken en de organisatie van de Koninklijke marechaussee, zowel binnen als buiten het defensie-apparaat, op de voet worden gevolgd. Te
denken valt bijvoorbeeld aan de totstandkoming van een nieuwe Politiewet.
Financiering
1974

Exploitatiekosten
Bezoldiging
Overige personeelskosten
Personele exploitatiekosten
Materiële exploitatiekosten
Totaal exploitatiekosten

1975

1976

1977

1978

1974
t/m
1978

1979
t/m
1983

(in miljoenen guldens)
85,0
86,9
90,9
10,0
8,8
8,8

92,8
8,7

94,8
8,7

450,4
45,0

474,0
43,5

95,0
7,0

95,7
7,0

99,7
7,0

101,5
7,0

103,5
7,0

495,4
35,0

517,5
35,0

102,0

102,7

106,7

108,5

110,5

530,4

552,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10,0

10,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

30,0

30,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

40,0

40,0

110,0

110,7

114,7

116,5

118,5

570,4

592,5

In vesteringskosten
Infrastructuur
Totaal investeringskosten
Totaal-generaal
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Hoofdstuk IV
Het materieelbeleid

Internationale samenwerking
Met als richtsnoer de uitgangspunten voor een beleid als neergelegd in de paragraaf 'Moderne wapens' van het hoofdstuk I, zal ten aanzien van de materiële uitrusting van de strijdkrachten worden gestreefd naar een doelmatige besteding van de gelden die voor defensie
beschikbaar komen. Hiertoe zal, naast de taakverdeling die met name in de centraal-Europese sector tot stand moet komen, intensief moeten worden samengewerkt bij speurwerk,
ontwikkeling, produktie en onderhoud van militair materieel.
Wat betreft de verhouding tussen taakverdeling en samenwerking moet worden opgemerkt
dat Nederland zich niet dient te binden aan samenwerkingsprojectenTals niet vooraf is nagegaan of door taakverdeling wellicht meer doelmatigheid zou zijn te verkrijgen. Bij samenwerking moet voorts worden vermeden dat de kosten van projecten uit de hand lopen door
het opschroeven van eisen. Dit laatste gevaar is niet denkbeeldig. In de jaren zestig nam Nederland het initiatief tot een landenconsortium voorde ontwikkeling van een Europese opvolger van de Starfighter, het zogenaamde Multi Role Combat Aircraft. Weldra bleek dat de
eisen der betrokken landen ver uiteenliepen. Met name de grotere landen stelden veel hogere eisen aan het takenpakket van het vliegtuig dan de kleinere, waaronder Nederland.
Taakverdeling, in een vroeg stadium verwezenlijkt, zou grote vertraging van het project
hebben voorkomen. De kleinere landen hadden zich dan eerder kunnen toeleggen op een
project dat binnen hun financiële mogelijkheden lag.
Nu de uitrusting van de krijgsmacht en de logistieke verzorging daarvan nog steeds een volledige nationale verantwoordelijkheid zijn, kan slechts samenwerking op basis van vrijwilligheid leiden tot standaardisatie en tot bezuiniging door bundeling van de behoeften. Tegenstrijdige nationale belangen, veelal niet van militaire doch van politiek/economische
aard en per project meestal anders gericht, werken zeer belemmerend. Toch zijn er de laatste jaren ontwikkelingen aan de gang, die bevorderlijk zijn voor samenwerking. Zo groeit bij
verschillende landen het besef, dat het uitvoeren van afzonderlijke nationale projecten met
eenzelfde doel geldverspilling is, te ernstiger in het licht van de grote bedragen die er mee
zijn gemoeid en de uiteraard beperkte defensiebegrotingen. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat standaardisatie van de uitrusting tot besparingen op de exploitatie leidt en ook
operationeel gezien in veel gevallen noodzakelijk is.
Internationaal overleg wordt gevoerd in de NAVO 'Conference of National Armaments Directors' en in de informele Eurogroep. Hier worden als zich beletselen voordoen, mede door
Nederland, initiatieven genomen om de samenwerking te verbeteren.
Om de bondgenootschappelijke strijdkrachten in staat te stellen zo doelmatig mogelijk samen te werken, heeft het 'Military Agencyfor Standardization' (MAS) tot taak de militaire
standaardisatie-zowel procedureel als materieel - t e bevorderen. De bereikte resultaten
worden vastgelegd in 'Standardization Agreements' (STANAG's), die voor materieel overigens meer het karakter van normen hebben en dus niet tot identieke produktie behoeven
te leiden.
Teneinde de industrie bij het streven naar meer samenwerking op materieelgebied te betrekken, o.a. door het toetsen van militaire eisen van nieuw materieel aan industriële mogelijkheden, werd de 'NATO Industrial Advisory Group' (NIAG) ingesteld. Deze kan een belangrijke rol spelen bij het wegnemen van de beletselen voor de internationale samen-
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werking die voor een groot deel hun oorsprong vinden in nationale industriële belangen.
Ook in deze groep is Nederland actief.
Nederland is voorts vertegenwoordigd in, en maakte zo mogelijk gebruik van de diensten
van, de 'NATO Maintenance and Supply Organization' (NAMSO), die voor bepaalde wapensystemen diensten verleent op logistiek gebied. Deze omvatten o.a. centrale aankoop van
reservedelen, makelaardij en uitbesteding van onderhoudswerkzaamheden bij industrieën
van de NAVO-landen, waaronder die van Nederland. In het besef dat aldus dupliceringen
worden vermeden, streeft Nederland naar uitbreiding van het NAMSO-takenpakket.
In hoofdstuk I is reeds gesproken over de samenwerking in het kader van de Europese gemeenschap, evenals over de samenwerking die in de 'Eurogroep' op gang is gekomen. De
Eurogroep is een informele groepering van ministers van Defensie van de Europese lidstaten van de NAVO met uitzondering van Frankrijk, Portugal en IJsland. Zij werd in 1968 op
Brits initiatief opgericht om de NAVO door een meer samenhangende Europese bijdrage te
versterken.
In december 1970 zette de Eurogroep een eerste stap met het 'European Defence lmprovement Programme (EDIP). Ultimo 1972 werden door de Eurogroep de zogenaamde 'Europrinciples of Equipment Collaboration' aanvaard. Deze beginselen hebben betrekking op:
-

uitwisselen van basisgegevens;
onderlinge vergelijking van mogelijkheden;
maximale samenwerking bij de aanschaffingen;
maximale standaardisatie;
maximale samenwerking bij de logistieke steun;
kostenbewaking, beheer en bestuur (gezamenlijke projecten).

Deze beginselen zijn niet alleen van militair, doch ook van economisch belang, omdat leveringsopdrachten voor militair materieel essentieel kunnen zijn voor het behoud van bepaalde industrieën (b.v. vliegtuigindustrie). Bij aankopen van militair materieel wordt dan ook
met dit aspect, alsmede met de ontwikkelingen binnen de EEG, rekening gehouden. Aangezien hierbij technologisch geavanceerde industrieën, veelal over de grenzen heen, betrokken zijn, moet op genoemde ondernemingen een zodanige invloed kunnen worden uitgeoefend dat de politieke besluitvorming met betrekking tot de veiligheid niet in gevaar komt.
Dat de Eurogroep stimulerend kan werken is gebleken uit het feit dat de 'Europrinciples'
model hebben gestaan voorde in 1973 aanvaarde 'NATO Guidelinesfor improved equipment collaboration'. Zowel de 'Europrinciples' als de 'NATO Guidelines' zijn door de betrokken defensieministers aanvaard.
Naast de samenwerking in NAVO- en in Europees verband wordt, waar nodig en wenselijk,
bi- en multilateraal overleg op het gebied van materieel voortgezet dan wel geïnitieerd.
Voor wat betreft de algemene aspecten van de Europese samenwerking op defensiegebied
in samenhang met het economische, sociale en politieke integratieproces dat zich binnen
de Europese gemeenschappen voltrekt, zij verwezen naar de paragraaf Europese samenwerking in het eerste hoofdstuk van deze nota.

Defensie en de Nederlandse industrie
De totale omzet aan militaire opdrachten bij de Nederlandse industrie maakt een vrij gering
percentage uit van de totale industriële omzet. Toch is deze bijdrage tot de werkgelegenheid verhoudingsgewijs van aanzienlijke betekenis, omdat militaire opdrachten veelal ten
goede komen aan specifieke industrieën, waarvoor militaire produktie essentieel is. Daarbij
komt dat deze produktie in het algemeen zeer arbeidsintensief is. Voorts betreft het in vele
opzichten een innovatie-industrie die nieuwe technieken en werkwijzen ontwikkelt, waarvan
ook de civiele industrie kan profiteren. Het vaak omvangrijke en kostbare onderzoek- en ontwikkelingsprogramma dat aan de produktie van militaire goederen voorafgaat, komt mede
ten goede aan de civiele produktie.
Een voordeel is dat militaire produktie in eigen land intensief contact tussen fabrikanten gebruiker waarborgt. Dit kan een produkt opleveren dat beter voldoet aan de specifieke eisen
van de gebruiker. Bovendien bevordert intensieve samenwerking de deskundigheid van de
gebruiker, hetgeen het rendement van het materieel kan doen toenemen. Voorts kan een
nationale producent gemakkelijker worden ingeschakeld bij het onderhoud van het materieel. Dit onderhoud moet in verband met tijdverlies en transportkosten liefst in eigen land
plaatsvinden. Bij produktie in eigen land behoeft men dan geen afzonderlijke onderhoudsfaciliteiten op te zetten. Deze voordelen, verbonden aan de produktie van militair materieel
door de nationale industrie, kunnen in de hand werken dat aankopen van militair materieel,
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van wezenlijk belang voor het behoud van de eigen industrie, bij voorkeur niet in het buitenland worden geplaatst.
Toch begint men allerwegen steeds meer in te zien dat deze voordelen niet altijd opwegen
tegen de nadelen. Zo is een groot bezwaar dat de voorbereidingskosten van nationaal ontwikkelde produkten op te kleine series drukken, waardoor de kosten per eenheid te hoog
worden. Bij de keuze van wapenproduktie wordt daarom eerst marktonderzoek gedaan naar
wat op dit gebied elders gebeurt. Daarbij moeten de internationale overeenkomsten inzake
samenwerking worden betrokken. Het deelnemen aan internationale programma's moet regel worden, het stimuleren van de ontwikkeling van zuiver nationale produkten uitzondering. Deelnemen aan een internationaal programma kan overigens zeer wel betekenen - en
zal ook vaak moeten betekenen - dat de eigen industrie aan de ontwikkeling en de produktie
meedoet. Dit alles geldt met name voor de belangrijke wapensystemen, met het oog waarop de technologische ontwikkelingen op bepaalde gebieden moeten worden gevolgd.
Bij het doen van een keuze moet het beginsel van zo ruim mogelijke concurrentie, nationaal
en internationaal, gehandhaafd worden, niet als doel op zichzelf maar als middel om de
kosten minimaal te houden. Wanneer de concurrentiestelling niet mogelijk is moet op de
voor het betrokken materieel meest passende manier een voor de afnemer optimaal gunstige prijs worden bedongen. Als het voor de werkgelegenheid wenselijk is een bestelling in
Nederland te plaatsen mogen de hieraan verbonden extra kosten in beginsel niet ten laste
komen van het ministerie van Defensie.
Het bovenbedoelde beleid zal gevolgen hebben voor de Nederlandse industrie. Bij het bepalen welke industrieën in aanmerking kunnen komen voor defensie-opdrachten moet sterk
selectief te werk worden gegaan. Teneinde de onderlinge afhankelijkheid tussen defensie
en bepaalde bedrijven en de daaraan verbonden gevaren tegen te gaan kan het wenselijk
blijken dat de produktiepakketten van bepaalde bedrijven worden verbreed. Afhankelijkheid
van militaire produktie betekent instabiliteit voor de betrokken industrie, omdat militaire opdrachten doorgaans onregelmatig worden geplaatst. Bij het militaire aanschaffingsbeleid
kan men dan voor de consequentie komen te staan dat niet het beste en/of goedkoopste kan
worden gekocht. Andere dan defensiebelangen spelen immers vaak een rol bij de vraag
waar iets moet worden aangeschaft, ja zelfs óf een bepaald produkt moet worden aangeschaft. Met name dit laatste is ongewenst, zoals in de paragraaf Moderne wapens van
hoofdstuk I reeds is uiteengezet. Dit neemt overigens niet weg dat het mogelijk is dat de
overheid, bijvoorbeeld in het kader van het herstructureringsbeleid, maatregelen neemt
waardoor een bedrijf zich meer in het bijzonder gaat richten op de produktie van militair
materieel.
Bij het formuleren van de eisen waaraan te verwerven materieel moet voldoen wordt, met
inachtneming van het gestelde in de vermelde paragraaf van bovengenoemd hoofdstuk,
uitgegaan van een bepaalde technische filosofie. Deze houdt in dat met gebruikmaking van
de modernste technologie, wapen-en andere systemen worden verkregen die een optimale
effectiviteit bezitten. Belangrijke eisen zijn: grote bedrijfszekerheid, eenvoud van bediening
en eenvoud van onderhoud voor de gebruiker.
Om dit te bereiken moet veel zorg worden besteed aan de kwaliteit, alsmede aan de voorziening met reserveonderdelen en de documentatie. Het onderhoud bij de eenheden behoort
eenvoudig te zijn, in principe beperkt tot het verwisselen van onderdelen c.q. modulen, zo
nodig met behulp van eenvoudige meet- en onderhoudsapparatuur. Revisie en/of grotere
reparatie zal zo veel mogelijk plaatsvinden bij een hoger echelon, waar hoogwaardige technische kennis en het vereiste instrumentarium gebundeld gebruikt kunnen worden. Voor
zover dit in verband met de operationele eisen en/of doelmatigheid mogelijk is, wordt de
particuliere industrie hierbij ingeschakeld.
Eenvoud van bediening en onderhoud maakt echter in het algemeen de systeemopbouw en
de apparatuur zelf technisch ingewikkelder. Om deze systemen op juiste wijze in stand te
kunnen houden en nieuwe ontwikkelingen te kunnen evalueren - wat essentieel is voor de
operationele waarde van de krijgsmacht - moet worden beschikt over voldoende hoogwaardige technici, die op hun vakgebied ' u p t o date' zijn. Daarnaast is vooreen goede onderhoudsbeheersing een tijdige en juiste informatieverstrekking nodig, die bij de huidige
veelheid van gegevens slechts door automatisering voldoende snel kan worden verkregen
en verwerkt.
De materieelplannen van de Koninklijke marine
Geleidewapen-fregatten. De beide geleide-wapenfregatten, de Tromp en de De Ruyter, zijn
te water gelaten en worden in 1977, respectievelijk 1978, na hun proeftochten en garantievaart, aan de operationele sterkte toegevoegd. Daarmee zullen de twee escortegroepen,
opererend op de Atlantische Oceaan, beschikken over hun centraal element. Het ligt thans
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in het voornemen Hr. Ms. De Zeven Provinciën medio 1977 uit de operationele
sterkte af te voeren.
Voor de derde escortegroep zal een 'aangepast standaardfregat' worden gebouwd ter vervanging van Hr. Ms. De Zeven Provinciën. Dit fregat zal met commandofaciliteiten en luchtverdedigingscapaciteit voor de middelbare afstand worden uitgerust. Het is het eerste van
de derde serie standaardfregatten. Om budgettaire redenen wordt geaccepteerd dat tussen
de uitdienststelling van de kruiser en de indienststelling van het fregat een leemte ontstaat
van circa 6V2Jaar.
Standaardfregatten. Tot de bouw van de eerste serie van vier standaardfregatten is besloten. Ten aanzien van de tweede serie zal zo mogelijk nog dit jaar een beslissing worden genomen. Aldus wordt een begin gemaakt met de vervanging van de Holland-klasse en de
eerste vier van de Friesland-klasse onderzeebootjagers. De zaak dringt te meer, omdat Hr.
Ms. Gelderland reeds uit de operationele sterkte is genomen en dienst doet als instructieschip bij de Technische Opleidingen en omdat door aanvaring Hr. Ms. Noord Brabant in januari van dit jaar onherstelbaar werd beschadigd. Ook de overige vier Friesland-klasse jagers zullen door standaardfregatten worden vervangen. Het eerste standaardfregat zal begin 1978 zijn proefvaart beginnen. De volgen de fregatten zullen meteen tijdsruimte van circa 9 maanden gereed komen. Het is niet mogelijk de vervanging aansluitend te laten verlopen. Tussen het afvoeren van de jagers en het beschikbaar komen van de hen vervangende
standaardfregatten vallen leemten. De standaardfregatten zullen - nog tot in de jaren tachtig met 6 fregatten van de Van Speijk-klasse-dienen voor de escortegroepen in de Atlantische Oceaan en voor de Kanaalgroep.
Onderzeeboten. Deze zullen worden ingezet voor verkennningen in het kader van de crisisbeheersing. Zij kunnen immers in gebieden komen, waar oppervlakte-eenheden niet ongezien kunnen opereren. Voorts dienen zij voor de bestrijding van oppervlakteschepen in oorlogstijd. Deze rol wordt in het tijdperk van geleide wapens weer van groot belang. In oorlogsomstandigheden speelt de onderzeeboot een zeer grote rol in de bestrijding van andere onderzeeboten. Tenslotte zijn onderzeeboten onontbeerlijk voor marines die onderzeebootbestrijdingsgroepen bezitten om deze groepen operationeel opgewerkt te krijgen en te
houden.
De onderzeeboten kunnen zowel conventioneel als nucleair voortgestuwde boten zijn. Het
verwerven van en opereren met nucleair voortgestuwde boten is een dermate kostbare en
personeelsintensieve aangelegenheid, dat zulks alleen mogelijk is voor de grote marines
(Verenigde Staten, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie).
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.
De samenwerking met de onderzeedienst van Engeland op operationeel gebied is een groot
succes gebleken. Regelmatig opereert een Nederlandse onderzeeboot vanuit een Britse onderzeebootbasis onder Brits operationeel bevel.
Lange-afstand maritieme patrouillevliegtuigen.
Na de vervanging van de verouderde lange-afstand maritieme patrouillevliegtuigen van het type Neptune door 13 vliegtuigen van
een moderne type, zal met het huidige aantal van 8 Bréguet-Atlantic vliegtuigen de marineluchtvaartdienst over 21 vliegtuigen beschikken.
Deze vliegtuigen zijn essentieel voor het uitvoeren van de surveillance als onderdeel van
crisisbeheersingsoperaties. Voorts vormen deze vliegtuigen met hun op de onderzeebootbestrijding afgestemde sensoren een onmisbare schakel in de bestrijding van moderne onderzeeboten, die vanaf grote afstanden en met hoge snelheden hun doel kunnen aanvallen.
Om deze reden kunnen de escorteg roepen de steun van lange-afstand maritieme patrouillevliegtuigen niet ontberen. Verkenningsoperaties door deze vliegtuigen zijn voor de bescherming van het verband van groot belang. Tevens hebben zij de mogelijkheid om met hun eigen geleide projectielen vijandelijke oppervlakte-eenheden aan te vallen.
Helikopters. De Agusta Bell-helikopters worden in 1976 in verband met ouderdom afgevoerd. In hun vervanging moet worden voorzien. Ten behoeve van de fregatten en de bevoorradingsschepen en ter vervanging van de helikopters van het walsquadron zullen 24
standaardhelikopters worden aangeschaft. Met het oog op standaardisatie moet zoveel mo-
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gelijk aansluiting bij de bondgenoten worden verkregen. Een definitieve keuze is nog niet
gemaakt. Wel moeten de standaardhelikopters tijdig beschikbaar komen voor de standaardfregatten.
Bevoorradingsschip. Het tweede bevoorradingsschip - Zuiderkruis - zal in 1975 aan de
vloot worden toegevoegd. Dit betekent een belangrijke verbetering van de logistieke verzorging van de vloot. Een bevoorradingsschip voor de derde escortegroep wordt niet gebouwd. In oorlogstijd zal in deze behoefte worden voorzien door een tanker te huren of te
vorderen.
Modernisatie Van Speijk-klasse. De plannen voor de modernisatie van de zes Van Speijkklasse fregatten zijn vastgesteld en de eerste bestellingen voor de benodigde apparatuur
worden in 1974 geplaatst.
Mijnenbestrijdingsvaartuigen.
Gezien het feit, dat de potentiële tegenstander traditioneel
een expert is op mijnengebied en het uitvoeren van effectieve mijnenbestrijdingsmaatregelen een zaak is, die niet snel kan worden aangeleerd, bestaat duidelijk de noodzaak in vredestijd een aantal mijnenbestrijdingseenheden paraat te hebben. Tevens voorkomt men
met parate eenheden dat de tegenpartij chantage kan plegen door het leggen van mijnen of
het dreigen daarmee. Het beleid is erop gericht te komen tot een moderne, efficiënte mijnendienst. Door afstoting van verouderd materieel zal het aantal eenheden verminderen tot
31, alsmede 3 hoofdkwartierondersteuningsschepen.
Medio dit jaar is de verbouwing van de vierde en laatste mijnenveger tot mijnenjager voltooid. De mijnenjagers zijn van bijzonder nut gebleken bij het ruimen van mijnen en het zoeken van objecten op de zeebodem. Het modernisatieprogramma van de mijnenvegers en
duikvaartuigen vindt nog steeds voortgang en zal in 1976 zijn beslag krijgen; de mijnenvegers van de Beemster-klasse (10 stuks) zullen worden opgevaren en in de periode
1974-1976 geleidelijk worden afgevoerd.
Nodig isde verwerving van 15 mijnenbestrijdingsschepen in de eerste helft van de jaren
tachtig. Daar ook Frankrijk en België omstreeks die tijd toe zijn aan vervanging van hun huidige materieel, zijn sedert kort met deze landen besprekingen gaande om tot samenwerking
te komen bij het ontwerpvan een nieuwtype mijnenbestrijdingsvaartuig.
Hydrografie en oceanografie. In januari en maart 1973 werden respectievelijk de opnemingsvaartuigen Hr. Ms. Luijmes en Snellius uit de sterkte genomen. De Noordzee-opnemers Hr. Ms. Buijskes en Blommendal werden in maart respectievelijk in mei 1973 aan de
vloot toegevoegd. Eind 1976 zal de Koninklijke marine de beschikking hebben over een oceanografisch vaartuig, waarmee behalve militair-oceanografische waarnemingen ook voor
circa 30 pet. van de vaartijd civiel-wetenschappelijk zeeonderzoek zal worden verricht. Om
de periode tussen de indienststelling van dit schip en de uitdienststelling van de oceaanopnemers Hr. Ms. Luijmes en Snellius te overbruggen, werd in april 1973 Hr. Ms. Onversaagd
uit de reserve gehaald en omgebouwd voor het doen van oceanografische en hydrografische werkzaamheden. Dit is echter een interimoplossing.
Hoofdkwartier. Met het oog op crisisbeheersing is van betekenis dat de commandant der
zeemacht in Nederland, eveneens belast met de NAVO-functie van Commander Benelux
Sub Area en de bilaterale functie van Admiral Benelux, de beschikking heeft over een permanent bezet hoofdkwartier. Dit wordt mogelijk nu de Koninklijke luchtmacht het navigatiestation Noord te Den Helder gaat ontruimen. Enige van de vrijkomende bunkers zullen
door de Koninklijke marine in gebruik worden genomen, waarna het oude oorlogshoofdkwartier op Walcheren kan worden ontruimd.
Voornaamste investeringen. De belangrijkste lopende projecten - de geleide-wapenfregatten en de eerste serie van 4 standaardfregatten - zullen in de periode 1974 t/m 1978 respectievelijkf 164 min. en f 509 min. vergen. Voor dezelfde periode worden voorde grote vervolgprojecten nog f 296 min. voor de standaardfregatten, f 196 min. voor standaardhelikopters en f 148 min. voorde Neptune-vervanging voorzien. Ook in de jaren na 1978 zijn grote
investeringen nodig om de plannen te verwezenlijken.
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Financieringsoverzicht van investeringsprojecten KM (in miljoenen guldens)
Periode 1974/1978

Periode 1979/1983

-

Aflopende projecten
G. W.-fregatten
Walreserve tbv. G. W.-fregatten
Zuiderkruis
S-fregatten 1e serie (4)
S-fregatten 2e serie (4)
S-fregatten 3e serie (4)
Walreserve tbv. S-fregatten
Dokken rijkswerf
Modernisering v. Speijk-fregatten

30
164
20
54
509
256
40
42
73
99

-

-

Oceaanopnemer
Prototype MCM-vaartuig
Standaardhelikopters
Instandhouding Neptunes
Vervanging LRMP-vliegtuig (13 stuks)
Gebouwen en terreinen
Overige projecten

44
12
196
10
148
81
282

-

G. W.-fregatten
S-fregatten 1e serie '4)
S-fregatten 2e serie (4)
S-fregatten 3e serie (4)
Walreserve S-fregatten
Dokken rijkswerf
Modernisering v. Speijk-fregatten
Prototype MCM-vaartuig
Vervanging LRMP-vliegtuig (13 stuks)
MCM-vaartuigen (15) en patrouillevaartuigen (6)
Zwaardvisklasse onderzeeboten (2)
Zwaardvisklasse onderzeeboten (2)
Standaardhelikopters
Vervanging LRMP-vliegtuig (8)
Overige projecten

2060

8
252
576
508
83
3
42
4
452
219
165
105
103
169
344

3033

De materieelplannen van de Koninklijke landmacht
Gepantserde voertuigen. De Koninklijke landmacht beschikt over drie 'families' gepantserde voertuigen. De AMX-voertuigen, ingevoerd in het begin van de jaren 60, zullen in de jaren 1976 en 1977 worden vervangen. De bestelling vindt in 1974 plaats. In deze bestelling is
mede begrepen een aanvullende behoefte. De verwerving van de vervanger van de gepantserde wielvoertuigen DAF YP-408, ingevoerd in het midden der jaren 60, begint in 1981. In
het geval van de M 113-familie, ingevoerd kort na de YP-408, vangt deze aan in 1982.
Boordwapens. Voor de verkenningseenheden zijn in 1974 boordwapens besteld ter vervanging van de huidige, tactisch verouderde mitrailleur .50. Voor de overige daarvoor in aanmerking komende eenheden is in de planning voorzien dat deze boordwapens zullen worden besteld tegelijk met de aanschaf van de vervangende pantservoertuigen.
Tanks. Naast de moderne Leopardtank is de Centuriontank nog in de bewapening. Deze
Centuriontank werd omstreeks 1953 ingevoerd en in latere jaren voorzien van een 105 mm
kanon. De vervanging van het dan verouderde type is voorzien omstreeks 1982 met een bestelling omstreeks 1980. In deze bestelling zijn de afgeleide types, zoals tankdozers, brugleggende tanks en bergingstanks mede betrokken.
Sedert 1962/1963 is als lichte tank, met taken op het gebied van verkenning en pantserbestrijding, de AMX-13 met 105 mm kanon ingedeeld. De vervanging van deze tank - e v e n t u eel door een ander wapensysteem - zal nagenoeg gelijktijdig met die van de Centuriontank
plaatsvinden (1982).
Wielvoertuigen. Voorzien is in een geleidelijke vervanging per type. Deze jaarlijkse vervanging van economisch niet meer inzetbaar te houden voertuigen zal worden voortgezet. De
aflevering van de circa 1200 'commerciële'jeeps loopt tot medio 1975. Voorts zijn in de begroting 1974 fondsen beschikbaar voor circa 3000 terreinvaardige jeeps. Vervanging van de
vrachtauto's van 1 ton en 3 ton is voorzien aanvangende 1976, na afsluiting van de evaluatie
van de prototypes.
Geniematerieel. Op korte termijn zullen het mechanisch uitrustingsmaterieel (dozers, graders, etc), een deel van het arbeidsintensieve baileybrugmaterieel en de verouderde agregaten worden vervangen. Op de middellange termijn zal tot aanschaf worden overgegaan
van een mechanisch mijnenlegsysteem, inclusief aangepaste anti-tankmijnen. Op lange termijn wordt rekening gehouden met het invoeren van verschietbare en/of verstrooibare
mijnsystemen.
Verbindingen en commandovoering. De verbetering en beveiliging van het legerkorpsverbingsstelsel zal worden voltooid. De ontwikkeling van geautomatiseerde informatieverzorgingssystemen ten behoeve van de commandovoering, met als eerste aanzet de automatisering van de vuursteuninformatie, wordt voortgezet. Bestelling van dit laatste subsysteem
is voorzien op middellange termijn. Op de lange termijn is een bestelling van materieel ten
behoeve van de elektronische oorlogvoering voorzien.
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Pantserbestrijding. In dit verband zijn reeds vermeld het boordwapen en de lichte AMXtank. De keuze voor het brigade- en bataljonswapen (de TOW) is gemaakt; de instroming
van dit wapensysteem vindt reeds plaats. Een aanvullende bestelling zal op korte termijn
plaatsvinden.
Op compagniesniveau is thans nog een beperkt aantal 'Carl Gustav' wapens ingedeeld. Gezien de beperkte dracht zullen deze op middeMange termijn worden vervangen door een beter anti-tankwapen.
Op het legerkorpsniveau is een pantserbestrijdingsreserve noodzakelijk. Hiervoor is een beperkt aantal pantserbestrijdingshelikopters in de plannen opgenomen. Het tijdstip van invoering is op middellange termijn voorzien, doch is mede afhankelijk van de ontwikkeling
op dit gebied in het buitenland.
Luchtverdedigingsmiddelen.
Prioriteit is gegeven aan de verwerving van tot nu toe ontbrekende verdedigingsmiddelen tegen laag en zeer laag vliegende vliegtuigen voor de gemechaniseerde brigades. De keuze is hierbij gevallen op het 35 mm gemechaniseerde luchtdoelgeschut. In totaal zijn reeds 65 stukken besteld. Een vervolgbestelling van tenminste 35
stukken is op korte termijn voorzien.
Voor wat betreft aanvullende systemen voor de nabijverdediging (zgn. self-defence
weapons) zijn nog steeds studies gaande; de technologische ontwikkelingen op dit gebied
worden nauwlettend gevolgd.
Ten behoeve van de gebiedsbescherming tegen aanvallen van grote hoogten en de beveiliging van meer achterwaarts gelegen eenheden van het legerkorps tegen aanvallen op lage
en zeer lage hoogten zijn raketsystemen voorzien (de zgn. medium-SAM resp. light systems). Fondsen zijn hiervoor op de lange termijn gereserveerd.
Versnelling van de realisatie der luchtverdedigingsplannen is urgent. Medio 1975 zal opnieuw worden bezien of reeds gelden kunnen worden vrijgemaakt om dit project te bespoedigen.
Veldartillerie. Het gemechaniseerde 155 mm, 175 mm en 8 inch geschut zal door modificatie
en toepassing van verbeterde munitiesoorten op korte termijn worden aangepast aan de eisen en gestandaardiseerd op de kalibers 155 mm en 8 inch. Het getrokken geschut en de gemechaniseerde 105 mm houwitsers zullen aan het eind van de jaren 70 worden vervangen.
Vervanging van twee afdelingen Honest John door één afdeling Lance is in het kader van de
taakverdeling nog onderwerp van overleg met de Duitse Bondsrepubliek.
Gevechtsveldbewaking en doelopsporing. Op grond van de technologische ontwikkelingen
kan niet eerder dan op de lange termijn worden verwacht dat middelen zoals artillerie- en
mortieropsporingsradars, lange-afstandsradars, geautomatiseerde grondsensorsystemen,
ter beschikking zullen komen. In studie is de kosteneffectiviteit van de van sensoren voorziene onbemande luchtvaartuigen (drones), beschikbaar op middellange termijn. Voorshands
is hiervoor een bedrag gereserveerd volgens normen die bij buitenlandse legers worden
gehanteerd.
Lichte vliegtuigen. De technisch verouderde lichte vliegtuigen van het type PiperCub zullen
op zeer korte termijn worden vervangen door lichte verkenningshelikopters. De vervanging
van de Beavers door lichte transporthelikopters is om financiële redenen verschoven naar
het begin van de lange termijn. Ter voorkoming van aanzienlijke revisiekosten wordt de
Beaver thans reeds uitgefaseerd. In de hierdoor openvallende behoefte kan tijdelijk worden
voorzien doorbeperktgebruikvan reserves aan Alouette-lll helikopters.
Voorts zullen, zoals reeds is vermeld, pantserbestrijdingshelikopters worden aangeschaft.
Op de lange termijn isde vervanging van de Alouette-lll helikopter wegens technische veroudering noodzakelijk; tevens wordt dan een behoefte aan middelzware transporthelikopters voorzien. In interserviceverband worden richtlijnen geformuleerd om tot een zo groot
mogelijke uniformiteit in het totale bestand te komen.
Munitie. De munitie-aanschaffingen betreffen het aanvullen van het jaarlijks schietverbruik
en het op peil brengen en houden van de voorgeschreven oorlogsvoorraad munitie.
Door een opgelegde financiële beperking zal gedurende de eerstkomende vier jaren van
een aantal zware munitiesoorten de oorlogsvoorraad aanzienlijk beneden het voorgeschreven peil liggen.
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Financieringsoverzicht van investeringsprojecten KL (in miljoenen guldens)
Betalingen in periode 1979/1983

Betalingen in periode 1974/1978
783

-

86

-

37
70
131

-

139

-

20
29
77
247
266

-

170

-

117

-

lopende verplichtingen per
1-1-74
lichte vliegtuigen (verkenning, anti-tank)
anti-tankwapens
Lance/specialisatie
gemechaniseerd luchtdoelgeschut
aanvulling gemech-lua.(opleiding, munitie, reservedelen)
verbetering luchtverdediging
vuursteun informatiesysteem
genie materieel
vervanging wielvoertuigen
vervanging AMX-pantservoertuigen
boordwapen nieuwe pantservoertuigen
boordwapen verkenningseenheden
mijnenlegsysteem incl. antitankmijnen
verbindingsmaterieel

-

munitie

214

-

-

diverse projecten
infrastructuur

127
412

-

-

80
105

«

lopende verplichtingen per
1-1-74
lichte vliegtuigen (vervanging
Alouette, transport)
anti-tankwapens
Lance/specialisatie
gemechaniseerd luchtdoelgeschut
aanvulling gemech. lua

7
261
44
16
85
17
305
102
25
315
149

-

verbetering luchtverdediging
vuursteun informatie systeem
genie materieel
vervanging wielvoertuigen
vervanging YP-408 pantservoertuigen
boordwapen nieuwe pantservoertuigen
vervanging IVI 113-familie

-

vervanging AMX-lichtetank

110

-

vervanging Centurion-tank
(incl. genie-tanks)
elektronisch oorlogsvoeringssysteem
vervanging artillerie
munitie
diverse projecten
infrastructuur

698

3110

150
90

200
195
418
333
448
3968

De materieelplannen van de Koninklijke luchtmacht
Vervanging F-104G. Op dit belangrijkste investeringsproject van de Koninklijke luchtmacht
zal wat dieper worden ingegaan. In 1967 werd door de NAVO-landen de strategie van 'flexibility in response' aanvaard, waarbij veel meer dan voorheen de nadruk kwam te liggen op
crisisbeheersing en conventionele conflictvormen. Het takenpakket van de F-104G toestellen werd hierdoor uitgebreid met het aanvallen van gronddoelen met conventionele wapens. In overeenstemming hiermede werden de beide 'strike' squadrons uitgerust met en
geoefend in het gebruik van conventionele wapens, de zogenaamde 'dual capability'. Hoewel de Koninklijke luchtmacht zich grote inspanningen heeft getroost om zich aan de taakuitbreiding aan te passen, moet worden vastgesteld dat de F-104G hiervoor inherent beperkt geschikt is.
Door de verhoudingsgewijs zeer kleine vleugel en door de ongebruikelijke plaatsing van het
horizontale staartvlak heeft de F-104G slechts een geringe wendbaarheid, terwijl een goede
wendbaarheid juist van primair belang is bij het aan vallen van gronddoelen metconventionele wapens en de daarbij te verwachten luchtgevechten. Voorts is het aantal
ophangpunten voor conventionele wapens beperkt. In feite onderging de F-104G door de
aanvaarding van de 'flexibility in response' een onvoorziene tactische veroudering en deze
veroudering neemt toe naarmate de nadruk meer en meer verschuift van nucleaire naar
conventionele conflictvormen. Los daarvan is er ook nog de normaal optredende tactische
veroudering ten gevolge van het in gebruik komen van nieuwere en betere
gevechtsvliegtuigen bij eventuele tegenstanders.
Naast de tactische veroudering doen zich ook technische problemen gevoelen. Tot en met
1973 heeft de Koninklijke luchtmacht met Starfighters totaal 189 175 uren gevlogen, waarbij
slechts 17 toestellen verloren zijn gegaan. Dit goede resultaat is niet slechts te danken aan
de vakbekwaamheid van het personeel, maar ook aan het feit dat de vliegveiligheid te allen
tijde voorop wordt gesteld als gebreken worden geconstateerd. In de afgelopen jaren
hebben zulke gebreken aanleiding gegeven tot enige vervangingsprogramma's van
vliegtuigcomponenten, wat uiteraard heeft geleid tot een tijdelijke verminderde
gebruiksgereedheid en tot gereduceerde oefenprogramma's voor de vliegers. Hoewel
specifieke indicaties hiervoor nog niet bestaan, moet redelijkerwijze worden verwacht dat
tijdens de verdere gebruiksduur van de F-104G nog andere componenten zullen moeten
worden vervangen. Een maximaal mogelijke gebruiksduur kan uiteraard niet exact worden
geraamd. Uit technisch/logistiek oogpunt wordt echter verwacht dat het mogelijk zal zijn de
F-104G toestellen tot rond 1980 in bedrijf te houden zonder de gebruiksgereedheid van de
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vliegtuigen en de geoefendheid van de vliegers beneden aanvaardbare normen te doen
dalen.
Uitgaande van de omschreven tactische en technische problemen en het feit dat normaliter
meer dan vier jaren verlopen tussen een beslissing om een vliegtuigtype te vervangen en
de ingebruikneming van de eerste nieuwe toestellen, alsmede het feit dat om praktische
redenen voor de invoering van het vervangende vliegtuig zeker op een periode van vier jaar
moet worden gerekend, is het noodzakelijk de fondsen voor deze vervanging nu aan te
wijzen. Het produktie- en afleveringsschema dient voltooid te zijn in 1984 en is gericht op de
geleidelijke invoering van 102 toestellen, waarvan een deel in tweezits uitvoering ten
behoeve van opleidingsdoeleinden. Om met dit aantal vliegtuigen ook in oorlogstijd over
de vereiste gevechtskracht te beschikken moet de tweezitter praktisch dezelfde operationele
capaciteit bezitten als de éénzitter. De geleidelijkheid van de vervanging zal de continuïteit
binnen de Koninklijke luchtmacht ten goede komen, aan deelnemende Nederlandse
industrieën een op langere termijn voorspelbare en gelijkmatige werklast bieden en
tenslotte de mogelijkheid openen om in een later stadium ook de NF-5 toestellen van de
Koninklijke luchtmacht aansluitend te vervangen door hetzelfde vliegtuigtype.
Vervanging door een vliegtuig dat volledig geschikt is voor alle thans aan de F-104G
opgedragen taken is zeer kostbaar, zowel in aanschaf als in exploitatie. Het zou leiden tot
vliegtuigen in de klasse van de Amerikaanse F-14en F-15, de Duits-Brits-ltaliaanse MRCA
(Multi Role Combat Aircraft) of het Franse Avion de Combat Futur (ACF), terwijl zelfs deze
typen niet voor alle taken even geschikt zijn.
Op grond hiervan zijn bij de NAVO stappen ondernomen die hebben geleid tot de
aanbeveling dat Nederland zich bij de heruitrusting van de vijf F-104G squadrons geleidelijk
meer concentreert op het met conventionele wapens aanvallen van gronddoelen nabij het
gevechtsterrein met een vliegtuig dat zich in zijn operatiegebied in het luchtgevecht kan
handhaven en dat tevens in staat is tot nucleair optreden voorzover dit in overeenstemming
is met de reikwijdte, die door de eerste twee eisen wordt bepaald. Deze specialisatie
betekent voor de Koninklijke luchtmacht een geleidelijke accentverschuiving naar tactische
luchtsteun en een overdracht aan bondgenoten van de luchtverdediging op grote hoogte en
de diepere penetraties in vijandelijk gebied. Het brengt met zich mee dat kan worden
volstaan met een kleiner vliegtuig met minder elektronische boordapparatuur dan
voornoemde typen.
Beschouwing van de verzamelde gegevens in het licht van de aanbevelingen van de
specialisatiestudie toont aan dat de opvolger van de F-104G zal moeten worden gekozen uit
een beperkt aantal vliegtuigtypen die thans nog niet volledig ontwikkeld zijn. Daar de kosten
van het produktierijp maken en de produktievoorbereidingen niet alleen door de Koninklijke
luchtmacht en de vliegtuigfabriek kunnen worden gedragen, zal gestreefd moeten worden
naar consortiumvorming van enige naties en hun industrieën. Inleidende contacten met
enkele landen zijn reeds gelegd.
Zoals gezegd dienen thans de fondsen te worden aangewezen, die het mogelijk maken om
in internationaal overleg de noodzakelijke verplichtingen te kunnen aangaan. De omvang
en fasering van deze fondsen is opgenomen in het financieringsoverzicht. Ongeveer
tweederde deel van het bedrag is benodigd voor de aanschaf van de vliegtuigen. Het
resterende dient voor de aankoop van gronduitrusting, testapparatuur, reserve-onderdelen
en -motoren, terwijl over het geheel - waar toepasselijk - invoerrechten en in ieder geval 16
pet. omzetbelasting moeten worden betaald. Het bedrag is zodanig gekozen dat het de
keuze mogelijk maakt uit meerdere in aanmerking komende vliegtuigtypen, afhankelijk van
internationaal overleg daarover. Het behoeft tenslotte geen betoog dat bij het totstandkomen
van een internationaal project grote aandacht zal worden besteed aan de belangen van de
Nederlandse industrie, zowel ten aanzien van de werkgelegenheid als van de
technologische vooruitgang.
In de begroting 1974 werd voor de vervanging van F-104G vliegtuigen een eerste termijn ad
f 100 min. toegestaan (f40 min. in 1974 en f 60 min. in 1975). Het ligt in het voornemen de
daarop volgende jaren de verdere betalingstermijnen aan te vragen. Dit houdt in dat in de
planning voor de periode 1974-1978 voor de Starfightervervanging in totaal een bedrag
van f 570 min. wordt gereserveerd. Voorshands wordt rekening gehouden met een prijs per
vliegtuig in de orde van grootte van f 15 min., exclusief bijkomende kosten voor gronduitrusting, reservemotoren e.d. alsmede de over het geheel verschuldigde rechten en
belastingen. De totale kosten van het project zullen tot en met 1984 ongeveer f 2,3 miljard
bedragen.
Elektronische beschermingsapparatuur. Hoewel de behoefte aan elektronische
waarschuwings- en storingsapparatuur reeds vele jaren werd onderkend, was het tot
dusverre niet mogelijk deze apparatuur, waarvan de werkwijze door de producerende
landen zoveel mogelijk geheim werd gehouden, voor de Nederlandse luchtmacht te
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verwerven. In deze situatie is recentelijk verandering gekomen en een aanvang is gemaakt
met de verwerving van deze apparatuur waaraan dringend behoefte bestaat. Gegeven de
financiële ruimte die volgens de planning in de periode 1974-1978 f 31 min. bedraagt, zal
echter slechts in de uitrusting van een gedeelte der vliegtuigen kunnen worden voorzien. In
de behoefte aan elektronische beschermingsapparatuur voor de opvolger van de
Starfighter zal volledig worden tegemoet gekomen. De kosten hiervan vormen onderdeel
van de totale projectkosten van de Starfightervervanging.
Geleide wapens. Om ook in de toekomst effectief te kunnen optreden tegen vliegtuigen die
met een steeds grotere snelheid en op steeds geringer hoogte opereren en om een betere
weerstand tegen elektronische storing te krijgen, zal in internationaal verband het European
HAWK Improvement Program (EHIP) worden uitgevoerd. Door deelneming aan dit
programma wordt de standaardisatie van het materieel van NAVO-partners gehandhaafd
en de logistieke ondersteuning vereenvoudigd. Naast een tactische verbetering wordt ook
de technische levensduur van de HAWK aanzienlijk verlengd. De totale kosten van het
project worden geraamd op f 380 min., waarvan f 57 min. reeds ten laste van de begroting
1973 werd gebracht; in de planning over de periode 1974-1978 is een bedrag van f 298 min.
opgenomen.
Het NIKE-wapensysteem, dat na het oorspronkelijke ontwerp reeds meermalen werd
gemoderniseerd, zal in de jaren tachtig moeten worden vervangen. Bij de meeste
NAVO-landen overheerst de opvatting dat NIKE en HAWK dan door één wapensysteem
(categorie-aanduiding 'Medium SAM') zullen moeten worden vervangen. Verwacht wordt
dat deze vervanging niet vóór het einde van de planningperiode zal plaatsvinden. De
mogelijkheden voor een eventuele taakverdeling tussen de NAVO-partners dienen in een zo
vroeg mogelijk stadium te worden bestudeerd.
Passieve en actieve luchtverdediging. Het is noodzakelijk de overlevingskansen van de
luchtstrijdkrachten op de grond te verbeteren door het treffen van actieve en passieve
luchtverdedigingsmaatregelen.
Met de bouwvan versterkte onderkomens voor 70 pet. van de ingedeelde vliegtuigen
worden goede vorderingen gemaakt. Financiering van deze onderkomens geschiedt uit
NAVO-fondsen. Aan het beschikbaarstellen van NAVO-fondsen is de verplichting
gekoppeld uit nationale fondsen te voorzien in aanvullende passieve maatregelen en in
actieve luchtverdediging. Actieve en passieve luchtverdedigingsmaatregelen zijn
complementair. Zij dienen een harmonische combinatie te vormen. Hierin past geen
suboptimalisatie van één der componenten. Gelet op de noodzaak de schaarse financiële
middelen optimaal te verdelen kan daarom geen uitvoering worden gegeven aan de
SHAPE-aanbeveling voor aanvullende shelterbouw boven 70 pet. van de ingedeelde
vliegtuigen uit nationale fondsen.
Voor wat betreft de actieve luchtverdediging van vliegbases geldt dat zij dient te zijn
opgebouwd uit elkaar aanvullende wapensystemen, t.w. systemen met een klein bereik,
hoofdzakelijk bedoeld tegen zeer lage aanvallers (SHORAD-Short Range Air Defence) en
systemen met een groter bereik, hoofdzakelijk bedoeld tegen aanvallen op lage en
middelbare hoogte. De aanschaf van luchtverdedigingswapens met een klein bereik is in de
plannen opgenomen. Het voor dit project in de begroting 1974 goedgekeurde totaalbedrag
van f 177 min. is teruggebracht tot f 92 min. In systemen met een groter bereik zal worden
voorzien door HAWK-squadrons te onttrekken aan de luchtverdedigingsgordel in Duitsland,
zoals reeds eerder werd vermeld. Medio 1975 zal worden bezien of een versnelling van de
realisatie van de luchtverdedigingsplannen voor het eerste legerkorps prioriteit dient te
krijgen boven het hier aangeduide project.
Financieringsoverzicht van de investeringsprojecten KLu (in miljoenen guldens)
Periode 1974/1978
-

Opvolger F-104G (102 vliegtuigen)
Overig vliegtuigmaterieel
Munitie
EHIP (12 systemen)
Overig G. W.-materieel
Meldings-en gevechtsleidingsstelsel
Luchtverkeersbeveiliging
Automatisering
Wetenschappelijk onderzoek
SHORAD
Overige beschermende maatregelen
Verbindingen
Infrastructuurvoorzieningen
Bedrijfsnodige vervangingen

Periode 1979/1983
570
68
71
298
10
66
3
6
20
92
77
46
106
307
1740
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-

Opvolger F-104G
Overig vliegtuigmaterieel
Munitie
EHIP
Meldings-en gevechtsleidingsstelsel
Luchtverkeersbeveiliging
Automatisering
Wetenschappelijk onderzoek
Overige beschermende maatregelen
Verbindingen
Infrastructuurvoorzieningen
Bedrijfsnodige vervangingen

1550
32
155
25
5
50
18
20
21
16
75
325

2292

Hoofdstuk V
Het personeelsbeleid

Algemeen
Inleiding. Als onderdeel van de rijksdienst heeft de krijgsmacht veel gemeen met andere
overheidsdiensten. Ook vertoont zij op tal van punten overeenkomst met grote organisaties
in het bedrijfsleven. Deze gemeenschappelijke trekken moeten tot uitdrukking komen in het
personeelsbeleid, zowel ten aanzien van het militaire personeel als met betrekking tot het
burgerpersoneel, werkzaam bij de krijgsmacht en het ministerie van Defensie. Daarnaast
echter wordt het personeelsbeleid beïnvloed door factoren waardoor de krijgsmacht zich
van de meeste andere werkgemeenschappen onderscheidt.
Kenmerkende factoren zijn:
- de noodzaak tot voorbereiding op een eventuele oorlogstaak, samenhangende met de
eis, juist ter voorkoming van oorlog, een in alle opzichten geloofwaardige bijdrage aan de
NAVO in stand te houden;
- het feit dat de krijgsmacht voor veel van haar leden niet alleen betekenis heeft als werkverband, maar ook als leefgemeenschap;
- het bestaan van een hiërarchische bevelsstructuur, nog onderstreept door het dragen
van uniform en rangonderscheidingstekenen;
- de aanwezigheid, vooral bij de landmacht, van een grote, steeds wisselende en qua samenstelling zeer gevarieerde groep verplicht dienend personeel.
In het verleden is met betrekking tot het te voeren personeelsbeleid, met name ten aanzien
van het militaire personeel, de aandacht in het bijzonder gericht geweest op de specifieke
kanten van de militaire dienst. Het onderscheid tussen krijgsmacht en burgermaatschappij
kwam daarbij sterk naar voren. Mede onder invloed van voortgaande veranderingen in de
maatschappelijke opvattingen en verhoudingen werden allengs de accenten enigszins verschoven en vond in de jaren zestig de term vermaatschappelijking ingang.
Het is begrijpelijk dat de meningen uiteen liepen over de vraag wat daaronder moest worden verstaan en over de wenselijkheid van daaruit voortvloeiende vernieuwingen. Maar allengs kreeg de opvatting de overhand, dat het te voeren personeelsbeleid ernstig rekening
behoort te houden met hetgeen op vergelijkbaar terrein in de burgermaatschappij gaande
is. Met het oog hierop geven de ondergetekenden de voorkeur aan het woord gelijkstelling
boven vermaatschappelijking. Zij vatten dit begrip ruim op, nl. als een zo volledig mogelijke
maatschappelijke integratie. Dat betekent dat de krijgsmacht niet alleen maatschappelijke
ontwikkelingen moet volgen, maar daarop ook in voorkomend geval moet kunnen vooruitlopen. Dit proces wordt niet beschouwd als een noodzakelijk kwaad in de zin van een concessie die voor de krijgsmacht het gevaar van functieverlies in zich bergt. Uit volle overtuiging streven de ondergetekenden naar vervlechting van de militaire dienst met maatschappelijke ontwikkelingen. Zij beschouwen dit als een hoeksteen van hun personeelsbeleid.
Bij de voorbereiding op een eventuele oorlogstaak rijst de vraag in welke opzichten en in
hoeverre bij het personeelsbeleid onder vredesomstandigheden rekening dient te worden
gehouden met hetgeen naar verwachting in tijd van crisis of oorlog van het personeel zal
worden gevergd.
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Hoe beter de krijgsmacht haar oorlogsvoorkomende taak vervult, hoe moeilijker het voor
velen is zich haar optreden onder andere - met name oorlogsomstandigheden - voor te
stellen. Dit veroorzaakt een ingebouwde spanning, die hoge eisen stelt aan het personeel en
die de leiding vaak voor problemen stelt.
Enerzijds voltrekt zich de noodzakelijke aanpassing van de krijgsmacht aan het democratN
seringsproces in onze samenleving, anderzijds verlangt die samenleving terecht, dat de
kostbare krijgsmacht snel en zonder haperen kan optreden als het nodig is.
Dat vergt van de militairen niet alleen een technische militaire vaardigheid, maar ook een
grote persoonlijke bereidheid, zelfverzekerdheid en discipline. Als het daaraan schort, ontstaat er twijfel aan de doeltreffendheid van de krijgsmacht in een crisissituatie. De geloofwaardigheid van onze defensie staat dan op het spel en daarmee ook het vertrouwen van de
mensen zelf in de organisatie, waarvan zij deel uitmaken.
Gedragsregels die als niet redelijk en niet zinvol worden ervaren, bevorderen de inzet van
het personeel niet. Niet-functionele disciplinaire regels moeten dan ook achterwege blijven.
Maar ook noodzakelijke functionele gedragsregels worden lang niet altijd als goed en nuttig
ervaren. Dit stelt de leiding voor de taak de noodzaak van die regels duidelijk te maken, het
vraagt van het personeel - vooral van de dienstplichtigen - aanpassings- en incasseringsvermogen.
Gerechtvaardigde verlangens op het gebied van de democratisering moeten steeds worden
afgewogen tegen noodzakelijke militaire eisen. Voor de één betekent dit een omschakeling
op nieuwe ontwikkelingen, de ander ontkomt er niet aan de pas in te houden.
Het personeelsbeleid is gericht op het vinden van een evenwicht, dat in de krijgsmacht
wordt begrepen en aanvaard.
Vanuit deze gedachtengang willen de ondergetekenden een beleid voeren, dat voldoet aan
drie toetsstenen:
- doeltreffendheid van de organisatie;
- doelmatigheid van de activiteiten;
- voldoening bij het personeel.
Onder vorige bewindslieden is op dit gebied al het een en ander gebeurd, maar het gemis
heeft zich doen voelen aan een weloverwogen beleidsconcept. Uitgangspunten daarvoor
zijn in het voorgaande aangegeven; in het vervolg van dit hoofdstuk worden zij uitgewerkt.
Daarbij wordt in het oog gehouden dat de krijgsmacht drie delen omvat, die onderling onmiskenbare verschillen tonen. Voorzover deze samenhangen met verschillen in taak zijn zij
zinvol en worden zij aanvaard en gehandhaafd.
Het personeelsbeleid in het kader van het totale defensiebeleid. Het personeel is in veel opzichten de bepalende factor voor het welslagen van een organisatie in de uitvoering van
haar taak. Het personeelsbeleid behoort dan ook deel uit te maken van een geïntegreerd defensiebeleid, waarin het gelijkwaardig is aan het operationele, het financiële en het materiële beleid. Het mag niet een toegift of sluitpost zijn.
De meeste beleidsbeslissingen - ook die van technische of operationele aard - hebben een
personeelsaspect. Het is noodzakelijk dat degenen, die deze beslissingen hebben te nemen,
dit aspect mede in hun overwegingen betrekken. Ook technische en operationele experts
dienen daarom een zekere mate van deskundigheid op personeelsgebied te bezitten. Anderzijds moeten degenen die meer in het bijzonder met het personeelsbeleid zijn belast ook
hun inbreng hebben bij het bepalen van het algemene beleid.
Integratie van het personeelsbeleid als onderdeel van het defensiebeleid zal gepaard gaan
met een voortgaande professionalisering in de personeelssector. Met betrekking tot het
burgerpersoneel zijn bij een aantal bedrijven, inrichtingen en regionale commando's reeds
burgerpersoneelschefs werkzaam. Wat het militaire personeel betreft wordt thans gedacht
aan de tewerkstelling bij ieder krijgsmachtdeel van speciaal opgeleide personeelsfunctionarissen.
Daarnaast zal het mogelijk moeten blijven, met name op schepen en bij andere betrekkelijk
kleine militaire eenheden, de werkzaamheden op het terrein van het personeelsbeleid op te
dragen aan officieren en onderofficieren, wier hoofdtaak elders ligt. Zij moeten dan echter
wel een speciale cursus voor personeelsaangelegenheden hebben doorlopen.
De activiteiten van de gespecialiseerde functionarissen strekken zich uiteraard niet uit tot
die taken op personeelsgebied, die onmiddellijk samenhangen met de bevelvoering over
een militaire eenheid. Zo behoren bijvoorbeeld het handhaven van de krijgstucht, het geven
van blijken van waardering, het beoordelen van het personeel en het verlenen van verlof en
bewegingsvrijheid e.d. in elk geval tot de verantwoordelijkheid van de militaire commandant, c.q. burgerchef.
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Democratisering en leiderschap in de militaire dienst. Het volgen van de maatschappelijke
ontwikkelingen brengt ook voor de krijgsmacht een veranderende visie mee op factoren als
menselijke ontplooiing, leiderschap, onderlinge samenwerking, participatie, medeverantwoordelijkheid en arbeidsmotivatie. De consequenties hiervan kunnen niet zonder meer in
een uitgewerkt programma worden samengebracht. Het betreft hier zaken waarvan het beleid op tal van punten doortrokken behoort te zijn. Hierbij zal ook de nodige ruimte worden
geboden aan initiatieven van onderaf
Daarnaast zal een en ander tevens vorm moeten vinden door middel van voorschriften en
maatregelen, waarvan verscheidene elders in dit hoofdstuk ter sprake komen. De ondergetekenden stellen echter nadrukkelijk voorop, dat dit alles onvruchtbaar zal blijken, als het
niet wordt gedragen door een positieve instelling ten aanzien van democratisering, waarvan heel het personeel, van hoog tot laag, behoort te zijn doordrongen.
De verbreiding van die instelling over de gehele krijgsmacht kan niet worden afgedwongen.
Het betreft hier een proces, dat weliswaar in gang is gezet, maar nog een aantal jaren zal
vergen.
Intussen kan ook in dit verband niet worden voorbijgegaan aan bepaalde belangrijke verschillen tussen de krijgsmacht en niet-militaire organisaties.
Anders dan bijna overal in de burgermaatschappij is het in de militaire dienst onvermijdelijk, dat de te stellen regels en te verlenen bevoegdheden zich uitstrekken tot de privésfeer
van het personeel. Verscheidene zaken, die in de burgermaatschappij veelal buiten het
werkverband vallen, worden voor het militaire personeel geheel of ten dele van overheidswege verzorgd; dit geldt met name voor huisvesting, voeding, kleding, geneeskundige
voorzieningen en ontspanning. De behoefte aan zulke collectieve verzorging bestaat onder
vredesomstandigheden vooral in kazernes en legerplaatsen, aan boord van schepen, bij de
strijdkrachten in het buitenland en bij oefeningen. Ook buiten de eigenlijke werksfeer zijn de
militairen dan in de regel sterker op elkaar aangewezen dan het geval is bij personeel in burgerbedrijven. Een en ander houdt tevens in, dat voor eengroot deel van het militaire personeel de militaire samenleving niet alleen werkverband is maar, permanent of tijdelijk, tevens leefgemeenschap. Hiervoor zijn 'regels van orde' onontbeerlijk. Er zal op worden toegezien, dat deze reglementering zo veel mogelijk wordt beperkt.
Een tweede belangrijk punt van verschil tussen de krijgsmacht en de meeste andere organisaties ligt in de betekenis van leiderschap en gezagsuitoefening.
Er bestaat geen verschil van mening over, dat binnen de militaire organisatie de gezagsverhoudingen fundamenteel zijn, zij het in de praktijk in vredestijd over het algemeen van andere aard dan onder oorlogsomstandigheden. De vraag of daarbij de hiërarchische verhoudingen (de militaire rangen) dan wel de functionele verhoudingen de doorslag moeten geven kan echter, naar gelang van de omstandigheden, verschillend worden beantwoord.
De ondergetekenden achten de handhaving van hiërarchische bevelsverhoudingen in de
militaire dienst onmisbaar. Maar binnen dit kader willen zij komen tot een participerende of
functionele benadering van het leiderschap. In wezen verschilt immers de behoefte aan medeverantwoordelijkheid bij militairen niet van die bij werknemers in het bedrijfsleven of bij
burgerambtenaren. Dit behoort zijn erkenning te vinden in het verlenen van die medeverantwoordelijkheid, ook in de militaire dienst.
Hierbij dient wel te worden bedacht dat de dienstplichtige militair, o.a. door het zeer tijdelijke karakter van zijn dienstvervulling, veelal minder mogelijkheden tot participatie heeft.
Naar de mening van de ondergetekenden ligt de grens voor verdergaande democratisering
daar waar de effectiviteit van de krijgsmacht bij optreden in crisis- en oorlogssituaties in gevaar zou komen. Deze opvatting heeft uiteraard consequenties voor omstandigheden, die
een duidelijke functie hebben voor de voorbereiding op dergelijke situaties.
Hierbij wordt met name gedacht aan sommige onderdelen van de opleiding, oefeningen en
toestanden van verhoogde paraatheid. In dit verband doet zich de moeilijkheid voor, dat er
nauwelijks een objectieve maatstaf bestaat om aan te tonen dat de krijgsmacht in een crisissituatie effectief zal kunnen optreden.
De ondergetekenden zullen er evenwel voor waken, dat dit gemis geen onnodig remmend
effect heeft op een zo ruim mogelijke verwezenlijking en beleving van de persoonlijke vrijheid, ook in de militaire dienst.
Het werk- en leefklimaat in de krijgsmacht. De ondergetekenden stelden reeds, dat de krijgsmacht zich van vergelijkbare organisaties onderscheidt, doordat zij voor een groot deel van
haar personeel zowel werk- als samenlevingsverband is. Dit geldt in bijzondere mate voor
de dienstplichtigen en de jeugdige vrijwillig dienende militairen.
Met het oog daarop dient niet alleen te worden gezorgd voor een arbeidssituatie waarin ieder een zo groot mogelijke bevrediging in zijn werk kan vinden, maar moet ook een zodani-
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ge militaire samenleving worden bevorderd, dat de daaraan verbonden inconveniënten tot
een minimum worden beperkt en de positieve elementen - zoals het feit dat men verkeert
binnen een hechte gemeenschap - gestimuleerd worden.
Hoewel het werk- en leefklimaat de afgelopen jaren op verschillende punten is verbeterd,
blijven problemen bestaan. Het ligt voor de hand dat deze bij de landmacht, met verreweg
het grootste bestand aan dienstplichtigen, het meest voorkomen. Het recente onderzoek
onder de dienstplichtigen bij dit krijgsmachtdeel ('Dienstplichtigen spreken', december
1973) heeft opnieuw - en grondiger dan voorheen mogelijk was - een inzicht gegeven in de
bezwaren en klachten die bij de betrokkenen leven. Hetzelfde geldt voor het in mei 1974 gepubliceerde rapport 'Beroepsmilitairen geven hun mening'.
De bezwaren en klachten van de dienstplichtigen, althans bij de landmacht, hebben vooral
betrekking op gebrek aan arbeidssatisfactie tengevolge van de geringe omvang en het lage
niveau van het werk, op materiële voorzieningen als legering en voedingen op de geldende
gedragsregels.
Voorzover deze klachten samenhangen met het onvrijwillig dienstdoen in minder aantrekkelijke functies zullen zij, zolang de dienstplicht gehandhaafd blijft, nooit bevredigend kunnen worden opgelost. Soelaas kan de betrokkenen in dit opzicht slechts worden geboden
door een beperking van de duur van de eerste oefening.
Verbetering van de werksituatie zal worden nagestreefd door betere planning en organisatie van de werkzaamheden, waarbij een gelijkmatige werkbelasting hoge prioriteit zal krijgen. Ook wordt gestreefd naar het voorkomen en elimineren van factoren, die een vlotte afwerking van de taak belemmeren.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan mogelijkheden tot taakverruiming en roulatie van
taken. Wel moet hierbij worden bedacht, dat de mogelijkheden om de dienstplichtigen aantrekkelijker functies te bieden wezenlijk worden beperkt, naarmate de duur van de eerste oefening korter wordt.
De betrokkenheid bij het werk zou kunnen worden verhoogd door een meer uitgebreide informatie over de taak en over de rol van de functie in het grotere verband.
Om dit alles te verwezenlijken is het noodzakelijk, dat de direct betrokkenen over hun werksituatie kunnen meepraten. Hierop wordt nader ingegaan bij de behandeling van het overleg binnen de krijgsmachtdelen, (zie blz. 74 en 75).
De materiële voorzieningen voor het militaire personeel op het gebied van legering, voeding, accommodatie voor sport en ontspanning e.d. zijn al veel verbeterd. Desondanks zullen in een aantal gevallen voorlopig onbevredigende situaties blijven bestaan. Voorzover
mogelijk zullen daar waar sanering op korte termijn uitgesloten is, tijdelijke voorzieningen
worden getroffen. Teneinde echter de accommodatie zo snel mogelijk op een aanvaardbaar
peil te brengen, hebben de ondergetekenden besloten de uitvoering van het hiertoe ontworpen bouw- en vernieuwingsprogramma te versnellen en de daarin voorziene termijn terug te brengen van zeven tot vijf jaar.
Tenslotte moet in dit verband aandacht worden gevraagd voor de regels, die het leven in
militair verband buiten de eigenlijke diensturen beheersen.
Voorzover het de leefsituatie betreft, gaat het hierbij - zoals reeds eerder gesteld - om 'regels van orde', die tot het noodzakelijke beperkt zullen blijven.
Bovendien zal ten aanzien van de organisatie van de leefsituatie een sterker beroep worden
gedaan op de direct betrokkenen. Dit betekent mede, dat aan de plaatselijke commandanten
in ruimere mate de bevoegdheid zal worden gedelegeerd en de middelen zullen worden
verschaft om plaatselijke aangelegenheden te regelen. In dit opzicht zullen echter budgettaire overwegingen een remmende factor kunnen zijn.
De ondergetekenden streven ernaar, mede in navolging van een advies van de Nationale
raad welzijn militairen, het onderscheid tussen werk- en leefsituatie in de opzet van nieuwe
kazernes en legerplaatsen tot uitdrukking te doen komen door een duidelijker scheiding tussen de verschillende voorzieningen. Een vrijere huisvesting zal tevens het contact met de
burgermaatschappij kunnen bevorderen.
Sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In de loop der jaren zijn in de leidingvan elk der drie
krijgsmachtdelen gespecialiseerde functionarissen - meest academisch gevormde officieren en burgerambtenaren - opgenomen, die in het bijzonder zijn belast met onderzoeken
op sociaal-wetenschappelijk gebied. Zij vervullen een beleidsanalyserende en beleidsonderbouwende functie, waaraan de ondergetekenden groot belang hechten.
De behoeften aan dergelijke wetenschappelijke onderzoeken betreffen nagenoeg alle aspecten van het personeelsbeleid, waaronder begrepen het geven van leiding en de interne
verhoudingen binnen de krijgsmacht. In veel gevallen zullen daarbij de opinies onder het
personeel of bepaalde groepen van personeel worden gepeild, waardoor de opwaartse
communicatie belangrijk wordt versterkt.
Tot dusver wordt het eigen sociaal-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een bepaald krijgsmachtdeel, wanneer daaraan behoefte bestaat, opgedragen aan de daarvoor
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bestemde afdeling van de personeelsdienst van dat krijgsmachtdeel. Deze afdelingen hebben daarnaast een adviserende taak op het gebied van personeelsaangelegenheden. De
drie afdelingshoofden werken samen in het 'Interservice sociologen- en psychologencomité' (ISPC), waardoor de gewenste coördinatie plaats vindt en het directe contact met de concrete problematiek blijft gewaarborgd.
Ook op dit terrein doen zich evenwel steeds meer vraagstukken van algemene aard voor,
die de gehele krijgsmacht betreffen. Daarom zijn een verder gaande coördinatie en centrale
prioriteitenstelling, alsook centrale goedkeuring van onderzoekplannen, gewenst. Om deze
reden en tevens omdat het gebruikmaken van gemeenschappelijke faciliteiten (researchmethoden en "technieken) de doelmatigheid van het onderzoek kan verhogen, bestaat het
voornemen te komen tot een centrale sociaal-wetenschappelijke dienst, die naast de beoogde verder doorgevoerde coördinatie tot taak zal krijgen:
- het verrichten van onderzoek op terreinen van gemeenschappelijk belang;
- het geven van advies aan de chef van de centrale directie personeel en aan de bewindslieden, alsmede aan de leiding van een bepaald krijgsmachtdeel;
- het verlenen van methodologische steun aan de sociaal-wetenschappelijke activiteiten in
de krijgsmachtdelen;
- het geven van advies omtrent verzoeken van buiten de krijgsmacht staande instanties of
personen om medewerking bij sociaal-wetenschappelijke onderzoeken binnen de krijgsmacht en het eventueel begeleiden van dergelijke onderzoeken.
De hier bedoelde centrale afdeling zal rechtstreeks onder de chef van de centrale directie
personeel worden geplaatst, onder handhaving van een zo nauw mogelijk contact met hen
die directe verantwoordelijkheid dragen voor het personeelsbeleid, het geven van leiding
en de interne verhoudingen binnen elk krijgsmachtdeel.
Adviesorganen. Bij de bepaling van het defensiebeleid - met name het beleid ten aanzien
van het militaire personeel - wordt al jaren profijt getrokken van adviezen, uitgebracht door
de Nationale raad welzijn militairen (NRWM). Dit buiten de organisatie van het ministerie
van Defensie staande lichaam werd in 1952 in het leven geroepen om te adviseren over het
welzijn van de militairen, mede tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de samenleving.
Sedertdien heeft het begrip welzijn een ruimere betekenis gekregen. Thans wordt niet meer
alleen gedacht aan ontwikkeling, ontspanning, vrijetijdsbesteding, sociale belangen en dergelijke onderwerpen, maar ook aan zaken als vorming, voorlichting, menselijke verhoudingen en werk- en leefklimaat in de krijgsmacht.
De leden van de NRWM komen voort uit onderscheidene maatschappelijke, geestelijke en
politieke kringen. Als adviseurs zijn vertegenwoordigers van verschillende ministeries toegevoegd.
In 1972 werd de semi-ambtelijke Stuurgroep maatschappelijke invloeden in de krijgsmacht
(STUMIK) ingesteld met als opdracht, de gevolgen van de ontwikkelingen in de samenleving voor de krijgsmacht te onderzoeken en op basis daarvan een beleidsconcept te leveren
voor het personeelsbeleid en de interne verhoudingen in het defensie-apparaat, ten aanzien
van zowel het burgerpersoneel als het militaire personeel.
Anders dan de NRWM heeft de STUMIK een tijdelijk karakter. Haar werd echter wel opgedragen te adviseren omtrent de eventuele instelling van een meer permanent adviescollege. In verband hiermee is de vraag opgekomen of het naast elkaar bestaan van twee van
dergelijke raadgevende organen op langere termijn zinvol zal blijken te zijn.
Ofschoon er wat betreft opdracht, opzet en samenstelling duidelijk verschil bestaat tussen
NRWM en STUMIK en met name ook hun verhouding tot het ministerie van Defensie uiteenloopt, lijkt het onvermijdelijk dat op den duur hun werkzaamheden elkaar gaan overlappen en dat situaties ontstaan, die aan de onderlinge verstandhouding afbreuk kunnen doen.
Verder moet worden bedacht, dat in de toekomst wellicht een deel van de taak die in de huidige situatie aan de STUMIK is toebedeeld, in een ander licht zal komen te staan, wanneer,
inde nieuwe organisatie van het ministerie, een zwaartepunt van de voorbereiding van het
personeelsbeleid zal komen te liggen bij de chef van een centrale directie personeel, die
naar in het voornemen ligt zal worden toegerust met o.a. een beleidsstaf en een centrale afdeling voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Tenslotte menen de ondergetekenden, dat bij het door de STUMIK uit te brengen advies
over een meer permanent college de positie van de NRWM mede in de beschouwingen zal
moeten worden betrokken.
De ondergetekenden blijven intussen grote waarde hechten aan adviezen van andere organen, waarin zelfstandig onderzoek wordt verricht en onafhankelijke meningsvorming plaats
vindt. Zij zijn bereid daaraan de nodige steun, ook in de zin van materiële faciliteiten, te ver-
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lenen. Het is dan echter wel gewenst na te gaan in hoeverre meer coördinatie tussen de adviesorganen kan worden bereikt.
De ondergetekenden zijn voornemens te bevorderen - ook van de kant van de burgervakbeweging is dit aanbevolen - dat een wetsontwerp tot stand komt, waarbij de instelling wordt
geregeld van een vast college van advies en bijstand als bedoeld in artikel 87 van de grondwet.
Ter voorbereiding hiervan zijn zij na overleg met de NRWM en de STUMIK voornemens een
werkgroep in te stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van deze beide lichamen en van
het ministerie van Defensie. Bezien zal worden op welke wijze daarbij ook vertegenwoordigers van de vakorganisaties kunnen worden betrokken. Wat de specifieke positie van de
dienstplichtigen betreft wordt tevens gedacht aan vertegenwoordigers van jongerenorganisaties en van de dienstplichtigen zelf.
Inspraak, interne voorlichting, politieke rechten en rechtsbescherming
Het georganiseerd overleg. Met betrekking tot het burgerpersoneel functioneert het georganiseerd overleg met vertegenwoordigers van de centrales van overheidspersoneel geheel
overeenkomstig de daarvoor in het Algemeen rijksambtenarenreglement gestelde regelen.
Waar mogelijk zal het aantal dienstcommissies nog worden vergroot; aan het goed doen
functioneren van het overleg in deze commissies zal bijzondere aandacht worden gegeven.
Het georganiseerd overleg inzake de rechtstoestand van de militaire ambtenaren vindt tot
nu toe alleen plaats op centraal niveau. In de regelingen dienaangaande zijn in het verleden
de voorschriften betreffende de centrale commissie voor georganiseerd overleg voor het
burgerlijk rijkspersoneel steeds zoveel mogelijk gevolgd. De herziening in aansluiting op de
ingrijpende herstructurering van het laatstbedoelde overleg in 1968 heeft echter vertraging
ondervonden. Deze hield voor een belangrijk deel verband met het feit, dat de periode van
voorbereiding samenviel met de opkomst van de Vereniging van dienstplichtige militairen
(VVDM) en met verschillen van mening over de vraag of deze vereniging al of niet op dezelfde voet als organisaties van vrijwillig dienende militairen tot het georganiseerd overleg zou
kunnen worden toegelaten. Tenslotte werd besloten tot het instellen van één centrale commissie voor zowel het vrijwillig dienende, als het dienstplichtige personeel van de krijgsmacht. Daaronder zullen drie bijzondere commissies komen te ressorteren voor zaken die
uitsluitend van belang zijn voor de militairen van één bepaald krijgsmachtdeel.
In navolging van het systeem, neergelegd in het Algemeen rijksambtenarenreglement, zal
de centrale militaire commissie voor georganiseerd overleg bestaan uit vertegenwoordigers van met name genoemde verenigingen. Dit zijn alle in de bestaande commissies vertegenwoordigde verenigingen van militaire ambtenaren alsmede de VVDM. Toelating van andere personeelsorganisaties, die zich de behartiging van de belangen van militairen ten
doel stellen, is niet uitgesloten, maar wordt mede afhankelijk gesteld van de vraag in hoeverre zij voldoen aan de eis van representativiteit. Ook moet elk verzoek om toelating worden onderworpen aan het oordeel van de commissie zelf. De ondergetekenden zijn overigens van mening, dat om praktische redenen het aantal van elf verenigingen, die in het
nieuwe overlegorgaan zullen zijn vertegenwoordigd, reeds aan de hoge kant is.
De nieuwe regeling zal nog in 1974 in werking kunnen treden.
Naar aanleiding van de wens van de vakcentrales te worden betrokken bij het overleg aangaande de positie van de dienstplichtigen wordt overwogen daartoe gelegenheid te geven
in een afzonderlijk adviesorgaan, dan wel in het college voor advies en bijstand, waarvan
sprake is op blz. 72 en 73.
Intussen is de vraag aan de orde gekomen of het, mede uit een oogpunt van efficiency, niet
gewenst zou zijn in de toekomst het overlegorgaan voor het militaire personeel te ontlasten
van de behandeling van zaken van algemene aard, waarover van regeringswege ook reeds
overleg wordt gepleegd met de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. De ondergetekenden zijn geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden, temeer omdat het laatstgenoemde overleg wordt voorgezeten door de minister van Binnenlandse Zaken, die mede belast is met de coördinatie van alle overheidspersoneelsaangelegenheden, met inbegrip van de militaire. Het zal echter nog enige tijd duren voor over deze
aangelegenheid de nodige besprekingen kunnen worden gevoerd en afgerond. De ondergetekenden achten het niet verantwoord met het oog daarop de realisatie van de nieuwe
overlegstructuur nog langer uit te stellen dan nu al het geval is geweest. Zij willen dan ook
de nu praktisch gereed zijnde nieuwe regeling in elk geval doorgang doen vinden, ongeacht
de mogelijkheid dat na haar totstandkoming nog een belangrijke wijziging in beschouwing
zal worden genomen.
Nog belangrijker dan de structuur van het georganiseerd overleg achten de ondergeteken-
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den de eis, dat strikt de hand wordt gehouden aan de regel dat - volgens de omschrijving in
het ontworpen nieuwe reglement - over 'aangelegenheden van algemeen belang voor de
rechtstoestand van militairen, met inbegrip van de algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd', niet wordt beslist alvorens daarover door of namens de
minister van Defensie overleg is gepleegd met de centrale commissie voor georganiseerd
overleg of met de bijzondere commissies bij het betrokken krijgsmachtdeel.
De ondergetekenden zijn van oordeel, dat bij verschil van mening over de betekenis van deze formuleringen de oplossing moet worden gezocht in een interpretatie, afgestemd op die
welke geldt voor de overeenkomstige regels betreffende de centrale commissie voor
burgerambtenaren. Dit betekent in beginsel, dat in het georganiseerd overleg zal worden
gesproken over alle van overheidswege te regelen zaken, die de belangen raken van het militaire personeel in zijn geheel of die van bepaalde categorieën van dat personeel, voorzover
die zaken duidelijk op het terrein van de rechtspositie liggen of zich overigens lenen voor
bespreking met vertegenwoordigers van de militaire belangenverenigingen. Mede ter wille
van een goed functioneren van het georganiseerd overleg zal aan de militaire belangenvereningingen, die daaraan deelnemen, de nodige medewerking worden verleend om hun
taak te kunnen vervullen.
Andere overlegorganen voor militair personeel. Sedert de jaren 1968-1970 functioneren bij
zee-, land- en luchtmacht op onderdeelsniveau onderscheidenlijk gespreksgroepen, onderdeelsoverlegorganen en basisoverlegorganen. De regelingen dienaangaande lopen uiteen;
vooral tussen structuur en taak van de gespreksgroepen enerzijds en die van de overlegorganen anderzijds bestaan grote verschillen. Ook het oordeel over de waarde van de genoemde instituten is verschillend, maar het is zelden enthousiast. De bezwaren moeten ten
dele worden toegeschreven aan het feit, dat deze vormen van overleg voor de krijgsmacht
betrekkelijk nieuw zijn en eigenlijk nog in een experimenteel stadium verkeren.

»

De tijd is echter rijp voor herbezinning over de hier bedoelde overlegorganen. Deondergetekenden zijn van mening, dat de persoonlijke betrokkenheid van de militairen bij de gang
van zaken in hun dienstomgeving moet worden bevorderd door hun zoveel mogelijk rechtstreekse invloed toe te kennen op de besluitvorming betreffende zaken, die in aanmerking
komen om op onderdeelsniveau te worden behandeld. Daarbij zal een belangrijke invloed
moeten worden toegekend aan de eigen verlangens van de betrokken militairen omtrent
hetgeen hun directe belangen en hun persoonlijk welzijn betreft.
Verwacht wordt, dat de mogelijkheid om de overlegorganen op deze basis te doen functioneren aanmerkelijk zal worden verbeterd door voorgenomen veranderingen op het terrein
van de zogenaamde inwendige dienst. Deze hebben tot doel de bevoegdheid tot regeling
van plaatselijke aangelegenheden in zo ruim mogelijke mate te delegeren aan de plaatselijke commandanten, zodat deze o.a. in de gelegeheid worden gesteld samen met hun personeel voorschriften te ontwerpen, die zijn afgestemd op de plaatselijke situatie. Bij de zeemacht zal ruimte worden gelaten voor noodzakelijk afwijkingen ten aanzien van de situatie
op varende schepen.
De geldende regelingen voor de gespreksgroepen en overlegorganen worden vervangen
door - zo mogelijk - één regeling voor de gehele krijgsmacht. Deze zal dan eventueel het karakter kunnen dragen van een raamregeling.
De ondergetekenden gaan er voorshands van uit, dat de commissies zullen worden samengesteld door middel van vrije verkiezingen, eventueel categoriesgewijs en met vertegenwoordiging van de belangenverenigingen. Bij het ter zake te voeren overleg zal zeker ook de
mogelijkheid in beschouwing worden genomen, dat zij onder leiding zullen staan van een
gekozen voorzitter. Dit laatste sluit niet uit, dat de commandant - ambtshalve - de besprekingen kan bijwonen of daaraan kan deelnemen.
Wat de bevoegdheden van de commissies betreft zal, naar gelang van de aard van het onderwerp, onderscheid worden gemaakt tussen beslissende, medebeslissende en adviserende bevoegdheid.
Bij de bestudering van deze materie wordt voorts enerzijds rekening gehouden met de Wet
op de ondernemingsraden en anderzijds met de regeling betreffende de dienstcommissies
voor het burgerlijk rijkspersoneel.
De ondergetekenden hechten aan het vorenbedoelde overleg 'aan de basis' en de daaraan
te verbinden bevoegdheden bijzonder grote betekenis en zullen doen wat mogelijk is om de
besluitvorming in deze te bespoedigen.
Het hiervoren bedoelde onderdeelsoverleg moet wel worden onderscheiden van de zogenaamde werkbespreking.
De snel voortschrijdende ontwikkelingen in technisch en ander specialistisch opzicht, alsmede de eis dat de individuele medewerker zoveel mogelijk voldoening in zijn werk zal vinden, maken het gewenst dat de beschikbare capaciteiten op alle niveaus zo goed mogelijk
worden benut. De persoonlijke inbreng van elke medewerker - burger zowel als m i l i t a i r - e n
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zijn bereidheid om in samenwerking met anderen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn
bijdrage is daarom noodzakelijk. Het is om die reden dat in de directe werksituatie de werkbespreking wordt gestimuleerd. In dit licht dient dan ook deze vorm van overleg en informatie te worden gezien als het houden van besprekingen tussen de medewerker of groep van
medewerkers en de directe functionele chef over het werk als technisch object en de rechtstreeks uit het werk voortvloeiende of direct daarmee samenhangende omstandigheden.
Zorgvuldige begeleiding kan hierbij nodig zijn.
Opgemerkt moet worden, dat bij deze werkbesprekingen geen sprake is van vertegenwoordiging.Zij vinden plaats tussen de direct bij het werk betrokkenen. De mate van invloed, die
aldus kan worden uitgeoefend, zal uiteraard van situatie tot situatie verschillen. Zij wordt
begrensd door verschillen in deskundigheid en door de mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Interne voorlichting. Een belangrijk element van het personeelsbeleid is de voorlichting van
het militaire en het burgerpersoneel, veelal aangeduid als interne voorlichting.
Onder interne voorlichting wordt - anders dan tot nu toe - alleen verstaan: informatie (toelichting en verklaring) over het defensiebeleid, ook in bondgenootschappelijk verband, alsmede informatie over de gang van zaken in het defensie-apparaat. Zij behoort tot de taak
van de directie voorlichting, die er voor moet zorgen dat de nodige voor een ieder begrijpelijke informatie snel en in ruime mate door het apparaat wordt verspreid.
Het spreekt vanzelf, dat de leidinggevende functionarissen in de defensie-organisatie bij de
interne informatiestroom een belangrijke taak hebben. Dit geldt met name voor de bevelhebbers en hun ondercommandanten, die uit overwegingen van principiële en praktische
aard een zekere vrijheid van handelen op dit gebied moeten hebben.
In beginsel heeft iedere functionaris met beslissingsbevoegdheid het recht, zonder voorafgaande toestemming binnen zijn ressort informatie te geven over door hem genomen beslissingen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het bepalen van zowel de vorm als de
inhoud en het functioneren van de interne voorlichting berust bij de politieke leiding van het
ministerie. Het is belangrijk dat de interne voorlichting bij de drie krijgsmachtdelen zoveel
mogelijk gelijke uitgangspunten hanteert. Dit komt tot uiting in de organisatorische opzet
van de directie voorlichting.
De verdeling van de verantwoordelijkheden op dit gebied zal nog nader worden bepaald.
Voor een maximaal resultaat van de interne voorlichting zal er steeds nauw overleg en goede coördinatie tussen de krijgsmachtleiding en de directie voorlichting moeten bestaan.
Teneinde de slagvaardigheid en de doelmatigheid van de interne voorlichting te vergroten
worden in de hele krijgsmacht voorlichtingsfunctionarissen aangesteld, die een daartoe
vereiste opleiding hebben ontvangen. Zij zullen functioneel zijn verbonden met de directie
voorlichting en zowel de interne als de externe contacten verzorgen voor de eenheid waarbij zij zijn geplaatst. Naargelang van de grootte van de eenheid zullen deze functionarissen
daaraan een volle dagtaak dan wel een neventaak hebben.
Om het proces van beleidsvoorbereiding met name ook voor het eigen personeel en de
eigen personeelsorganisaties zo doorzichtig mogelijk te maken, wordt de geheimhouding
over nog in voorbereiding zijnde personeelszaken waar mogelijk beperkt. Dit geldt mede
voor de onderwerpen die in het kader van het georganiseerd overleg aan de orde worden
gesteld.
Recht van vrije meningsuiting, betogingsrecht en vergaderingsrecht, politieke bijeenkomsten op militair terrein. Hun bijzondere status ontneemt militairen niet het genot van de in
de Grondwet en in de Europese conventie tot bescherming van de rechten van de mens
neergelegde fundamentele vrijheidsrechten. Als leden van een democratische samenleving
kunnen zij tegenover de overheid aanspraak maken op bescherming van hun politieke rechten, die aan het democratische karakter van die samenleving inherent zijn. Dat wil echter
niet zeggen, dat geen beperkingen kunnen worden gesteld aan het gebruik van deze rechten. Deze beperkingen dienen echter wel te voldoen aan de voorwaarde, dat zij in het belang
van die democratische samenleving noodzakelijk zijn.
Waar vrijheidsrechten door de overheid worden beperkt dient de bevoegdheid daartoe
rechtstreeks te kunnen worden afgeleid uit de desbetreffende bepalingen in de Europese
conventie en de Grondwet en de daaraan in de jurisprudentie gegeven uitleg. Dat men, als
militair, in een bijzondere rechtsverhouding tot de overheid staat, doet daaraan niet af. Binnen het raam van deze bepalingen is het evenwel mogelijk, dat militairen uit hoofde van
hun bijzondere relatie tot de overheid aan verdergaande restricties worden onderworpen
dan de overige staatsburgers. Dergelijke bijzondere beperkingen dienen wel te zijn ingegeven door het algemeen belang, dat is gelegen in het goed functioneren van een overheidsorganisatie als de krijgsmacht. Bovendien dient bij het hanteren van die bijzondere beper-
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kingsmogelijkheden te worden vastgehouden aan het uitgangspunt, dat deze op gelijke gevallen gelijk worden toegepast.
Uit het bovenstaande kunnen de volgende meer concrete gevolgtrekkingen worden afgeleid ten aanzien van de omvang van de politieke vrijheden van militairen en de bevoegdheden om daarop beperkingen te stellen. Met de nadere uitwerking van deze beleidslijnen in
de vorm van aanwijzingen aan de commandanten is inmiddels een aanvang gemaakt.
Het recht van vrije meningsuiting. Bijzondere beperkingen op de vrijheid van mondelinge
meningsuiting zijn, conform de beperkingscriteria van artikel 10, tweede lid van de Europese conventie tot bescherming van de rechten van de mens, neergelegd in of gebaseerd op
het Wetboek van militair strafrecht, de Wet op de krijgstucht en het militaire ambtenarenrecht.
Een beoordeling van de huidige normen en een nadere concretisering daarvan zal geschieden in het kader van de algehele herziening van het militair tuchtrecht. Dit laatste geldt ook
voor de bestaande bijzondere beperkingen van de vrijheid van schriftelijke meningsuiting
en het daaraan verbonden verspreidingsrecht. De vrijheid van schriftelijke meningsuiting
brengt met zich mee, dat ten aanzien van de verspreiding van geschriften geen preventieve
beperkingen kunnen worden gesteld, gebaseerd op de inhoud van het geschrift. Het maakt
in dit opzicht geen verschil of de verspreiding binnen of buiten de krijgsmacht geschiedt.
Uiteraard kunnen verbodsbepalingen van strafrechtelijke aard wel repressief optreden mogelijk maken. Dat houdt o.m. in, dat geschriften, waarvan de inhoud als strijdig met het
strafrecht moet worden aangemerkt, in beslag genomen kunnen worden. Dienstvoorschriften kunnen het verspreiden van geschriften binnen de militaire inrichting slechts aan beperkingen onderwerpen met betrekking tot de plaats, het tijdstip en de wijze van verspreiding,
niet met betrekking tot de inhoud. Buiten het strafrecht is geen plaats voor verspreidingsverboden, gebaseerd op de inhoud van geschriften.
Het betogingsrecht. Ten aanzien van het betogingsrecht van militairen zal in het te voeren
beleid worden uitgegaan van het uitgangspunt, dat militairen, evenals alle andere staatsburgers, aanspraak kunnen maken op het rechtte betogen.
Wanneer zij in hun vrije tijd buiten de kazerne'm burger demonstreren, zijn zij aan
de terzake voor iedereen geldende regelingen gebonden. Van militaire zijde kan in dergelijke gevallen geen tuchtrechtelijk te handhaven verbod vooraf worden gegeven en mogen geen bijzondere voorwaarden aan het karakter of de vorm van de demonstratie worden
gesteld. Wel blijven militairen die deelnemen aan demonstraties te allen tijde voor hun gedrag verantwoordelijk volgens het strafrecht en het militaire tuchtrecht. Zo is achteraf een
beoordeling of dit gedrag zich heeft verdragen met de militaire tucht of orde mogelijk.
De vraag hoe te oordelen over het houden van demonstraties buiten de kazerne door militairen (dienstplichtigen dan wel vrijwillig dienenden) in uniform is problematischer. Met name wanneer groepen van geüniformeerde militairen zouden demonstreren om kracht bij te
zetten aan wensen jegens het overheidsgezag wordt allicht de indruk gevestigd, dat militaire macht wordt geplaatst tegenover het gezag, in welks dienst het staat.
De ondergetekenden hebben er niettemin geen bezwaar tegen dat de uniform wordt gedragen bij demonstraties buiten de kazerne, voor zover deze demonstraties zijn gericht op een
verbetering van de arbeidsvoorwaarden waaronder de betogers moeten werken.
Met arbeidsvoorwaarden wordt niet alleen de rechtspositie in enge zin bedoeld, maar ook
de woon- en werkomstandigheden van de militair. Zij achten het aanvaardbaar dat bij een
betoging, gericht op verbetering van de arbeidssituatie, de kleding wordt gedragen waarin
de arbeid pleegt te worden verricht.
De ondergetekenden zijn van mening, dat betogingen ook binnen de kazerne een aanvaardbare uitingsvorm kunnen zijn. Daar waar het militair terrein voor militairen vrij toegankelijk
is en het de omgeving vormt waar zij dagelijks leven en werken, moet voor hen de vrijheid
bestaan om ook daar in de vorm van demonstraties zich te uiten, met name wanneer die demonstraties zijn gericht op een verbetering van de rechtspositie. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van commandanten zijn in deze hoofdzakelijk beperkt tot het geven van
voorschriften en het regelen van demonstraties. Deze voorschriften kunnen inhouden dat
voor het organiseren van een betoging toestemming aan de commandant dient te worden
gevraagd of dat er een verplichting bestaat het voornemen een betoging te houden bij hem
aan te melden. De commandant houdt in deze gevallen de bevoegheid een bepaalde demonstratie binnen de kazerne ter voorkoming van wanorde, in het belang van de dienst of
van de militaire discipline op een bepaald moment, of zelfs geheel te verbieden. De ondergetekenden hebben voor het te voeren beleid als uitgangspunt gekozen, dat aan de uitoefening van het betogingsrecht een zo ruim mogelijke mate van vrijheid moet worden gelaten.
Mocht echter blijken, dat het niet mogelijk is betogingen binnen de kazerne te houden zon-
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der dat daarmede het goed functioneren van de krijgsmacht wordt geschaad, dan zal dit
aanleiding zijn voor herziening van het voorgenomen beleid.
Tenslotte zij erop gewezen, dat in de andere NAVO-landen krachtens artikel II van het NAVO
Status Verdrag voor Nederlandse militairen de verplichting geldt zich te onthouden van elke
politieke activiteit, zodat de vrijheid om te demonstreren in die landen beperkter is dan in
Nederland.
Het vergaderingsrecht. Het vergaderingsrecht komt de militair evenzeer toe als de overige
staatsburgers. Het is niet in strijd met de grondwettelijke bepaling inzake de vrijheid van
vergadering, dat aan het houden van vergaderingen binnen een militaire inrichting in het
belang van de orde, van de dienst of van de militaire discipline preventief beperkingen worden gesteld. Bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van een vergadering dient de commandant er in de eerste plaats op te letten of er omstandigheden zijn, onder welke het nouden van een vergadering binnen de kazerne op het voorgenomen moment in het belang
van de orde of van de dienst bepaald bezwaarlijk is. De te bespreken onderwerpen en de
strekking van de vergadering kunnen slechts reden vormen om de toestemming te onthouden, indien redelijkerwijs is te duchten dat deze tot verstoring van de interne orde en aantasting van de militaire discipline aanleiding zullen geven.
In afwijking van het onder vorige kabinetten gevoerde beleid hebben de ondergetekenden
er in beginsel geen bedenkingen tegen, dat vergaderingen in de militaire inrichtingen
plaatsvinden, waarbij politieke onderwerpen aan de orde komen. Van de outillage van de
militaire inrichting kan worden gebruik gemaakt, als het in redelijkheid niet mogelijk is een
vergadering opeen ander tijdstip en op een andere plaats in de omgeving te houden. Mocht
echter blijken dat door het houden van politieke bijeenkomsten in de kazerne de onderlinge
verhoudingen tussen de militairen worden geschaad, dan zal van het verlenen van deze faciliteit moeten worden afgezien. Overigens heeft de commandant uiteraard het recht in te
grijpen, indien de ordelijke gang van zaken gevaar dreigt te lopen. Het spreekt vanzelf dat
ook het militaire straf- en tuchtrecht voor deze bijeenkomsten geldt.
Faciliteiten voor derden. Een bijzonder facet van de voren besproken problematiek is nog
gelegen in de vraag in hoeverre zij, die niet in kazernes of op kazerneterreinen hun woon- en
werkomgeving hebben, aanspraak kunnen maken op het aldaar uitoefenen van de hierboven behandelde rechten. In dit verband dient voorop te staan, dat de overheid bepaalt welke
de bestemming van onder haar beheer staande gebouwen en terreinen zal zijn en welk gebruik daarvan zal worden gemaakt. De uitoefening van grondrechten houdt niet in dat men
kan eisen, dat daarvoor normaliter niet voor het publiek toegankelijke plaatsen e.d. worden
opengesteld; buiten die plaatsen bestaat daarvoor voor derden voldoende gelegenheid.
Hieruit vloeit voort, dat kazerneterreinen niet openstaan voor derden voor het houden van
betogingen.
Wel kan - zoals ook reeds gebeurt - de gelegenheid voor derden worden geboden om bijvoorbeeld dagbladen en andere periodieken binnen de kazerne te doen verspreiden. Deze
gelegenheid dient zonder discriminatie tussen de aanbieders van die geschriften te worden
gegeven, d.w.z. aan een krant zal b.v. geen toestemming mogen worden onthouden om een
verkooppunt in te richten op gronden, die voor een eerder geval geen aanleiding waren de
toestemming te weigeren.
Een ander voorbeeld van deze problematiek vormt het deelnemen van personen, buiten militaire inrichtingen werkzaam en woonachtig, aan vergaderingen die binnen de kazerne
door militairen of van overheidswege voor militairen zijn georganiseerd. Hiertoe kunnen
commandanten gelegenheid bieden met inachtneming van de belangen van de orde, de
dienst of de militaire discipline. Bovendien zal het houden van dergelijke open vergaderingen verenigbaar moeten zijn met de uit veiligheidsoogpunt te stellen eisen. Overigens
zal bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van dergelijke vergaderingen geen discriminatie mogen plaatsvinden. Komen bij dergelijke vergaderingen politieke onderwerpen aan
de orde, dan geldt behalve het voorgaande ook hetgeen voor het houden van politieke bijeenkomsten hiervoor is gesteld onder 'het vergaderingsrecht'.
Militairen en stakingsrecht. Ofschoon het wetsontwerp inzake goedkeuring van het Europese sociaal handvest nog aanhangig is, achten de ondergetekenden het in verband met gerezen vragen met betrekking tot een eventueel aan militairen toe te kennen stakingsrecht nuttig thans hun zienswijze daarover duidelijk, zij het in grote lijnen, weer te geven.
Zij stellen - mede uit hoofde van het door hen aanvaarde beginsel van gelijkstelling - voorop, dat de militairen, als werknemers in de Nederlandse samenleving, ten aanzien van de
behartiging van hun materiële belangen in beginsel dezelfde rechten dienen te hebben als
andere werknemers, met name degenen die in een publiekrechtelijke arbeidsverhouding tot
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de overheid staan. Niettemin is de positie van het militaire personeel in dit verband wel een
bijzondere.
De taken, die de krijgsmacht in nationaal en in internationaal verband moet kunnen verrichten, zijn dermate essentieel en vergen een dusdanige continue inzetbaarheid, dat een stakingsrecht voor militairen daarmee niet verenigbaar is. Dit geldt ook wanneer de staking
niet primair is gericht tegen de overheid in haar kwaliteit van draagster van politiek gezag,
maar in haar hoedanigheid van werkgeefster. Ook in dat geval blijft de overheid namelijk
verantwoordelijkheid dragen voor de beschikbaarheid van de strijdkrachten.
Om de hier genoemde reden zijn de ondergetekenden van oordeel, dat een stakingsrecht
voor militairen niet kan worden toegestaan. In het Europees sociaal handvest wordt in artikel 31 de mogelijkheid geopend beperkingen te stellen aan de ombelemmerde uitoefening
van de in het Handvest genoemde rechten. Dit artikel laat toe, dat uitzondering wordt gemaakt van de rechten, die in algemene zin bij artikel 6, vierde lid (waaronder het stakingsrecht) zijn toegekend. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld, dat de beperking wordt voorgeschreven bij wet en dat zij noodzakelijk is voor - onder andere - de bescherming van de
openbare orde of de nationale veiligheid.
De ondergetekenden zijn voornemens - indien het Handvest, inclusief het vierde lid van artikel 6, zal worden goedgekeurd en na ratificatie voor Nederland in werking zal zijn getreden van artikel 31 gebruikte maken en te bevorderen, dat de militairen volledig van het stakingsrecht worden uitgezonderd.
Zij merken tenslotte nog op dat in andere landen, ook die welke het Europees sociaal handvest - inclusief artikel 6, vierde lid daarvan - hebben geratificeerd, geen stakingsrecht aan
militairen is toegekend, ofschoon in een aantal van die landen het burgerlijke overheidspersoneel wel het recht van staking heeft. Alleen Zweden vormt in zoverre een uitzondering, dat daar aan de vrijwillig dienende militairen een - in verschillende opzichten beperktstakingsrecht is verleend. Dienstplichtige militairen hebben ook in Zweden dit recht niet.
De ondergetekenden zijn van mening dat deze door rechtsvergelijking verkregen gegevens
het door hen ingenomen standpunt ondersteunen.
De wenselijkheid van een militaire ombudsman. De ondergetekenden hechten grote betekenis aan de mogelijkheden tot rechtsbescherming van de individuele militair als zodanig.
In dit opzicht staan reeds verschillende wegen open, zoals die van beroep op de ambtenarenrechter (tot nu toe alleen voor vrijwillig dienende militairen), de mogelijkheid van beklag
ter zake van een ontvangen bevel of over een krenkende of onbillijke behandeling door een
militaire meerdere, alsmede het zich wenden tot de inspecteur-generaal der krijgsmacht.
Ook de Stichting rechtsbijstand dienstplichtigen en de behartiging van individuele belangen door of vanwege de militaire belangenverenigingen moeten in dit verband worden genoemd.
Niettemin bestaat behoefte aan uitbreiding. Bij de inwerkingtreding van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231) zal de mogelijkheid van beroep op de ambtenarenrechter worden uitgebreid tot dienstplichtige militairen. De procedures voor het beklag ter
zake van een ontvangen bevel en dat over een krenkende of onbillijke behandeling zullen
worden verbeterd.
Ondanks deze reeds bestaande en nog te verwachten specifieke mogelijkheden tot rechtsbescherming voor militairen, zijn de ondergetekenden van mening dat bij de voorgenomen
invoering van het instituut van een onafhankelijke ombudsman - wellicht te noemen 'commissaris van onderzoek' - de militairen niet van diens jurisdictie dienen te worden uitgezonderd, ook niet met betrekking tot specifiek militaire aangelegenheden. Dit te minder, omdat
de te creëren functionaris niet alleen zal kunnen optreden naar aanleiding van ingediende
klachten, maar ook eigener beweging onderzoeken kan instellen naar de wijze waarop overheidsorganen hun taak vervullen. Zijn ruime competentie zal het hem ook mogelijk maken
gevallen van onbehoorlijk handelen door overheidsorganen, gebreken in voorschriften en
eventuele andere misstanden te signaleren.
Met dit perspectief voor ogen achten de ondergetekenden het mogelijk, dat voor het militaire personeel kan worden volstaan met een substituut-commissaris van onderzoek, die op
doelmatigheidsgronden speciaal met het onderzoek in krijgsmachtaangelegenheden wordt
belast. De mogelijkheid tot het aanstellen van een substituut zal naar verwachting in het
ontwerp van de wet betreffende het nieuwe ambt worden neergelegd.
Militairstraf-, strafproces- en tuchtrecht. In de memorie van toelichting bij de defensiebegroting voor 1974 (blz. 11, rechterkolom) is de stand van zaken met betrekking tot de herziening van het militaire straf-, strafproces- en tuchtrecht weergegeven, zoals deze in septenv
ber 1973 was. Nu inmiddels het antwoord op het voorlopig verslag betreffende de Nota inzake de herziening van het militaire tuchtrecht (zitting 1971-1972,11 689) aan de Tweede
Kamer is aangeboden, kan naar verwachting op niet al te lange termijn de parlementaire behandeling van deze nota worden afgesloten. Daarna zal ook de werkgroep, belast met de
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herziening van het militaire straf- en tuchtrecht, haar arbeid voor wat betreft het materiële
militaire straf- en tuchtrecht binnen afzienbare tijd kunnen afronden. Naar verwachting zullen alle desbetreffende wetsvoorstellen nog in deze kabinetsperiode bij de Tweede Kamer
kunnen worden ingediend.
Het ontwerp van rijkswet tot wijziging van de Wet op de krijgstucht, het Wetboek van militair strafrecht en het militaire strafprocesrecht (zitting 1971-1972,11546(R823) is op 6
maart 1974 door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaard. Gehoopt wordt, dat de in
dit interimontwerp van rijkswet vervatte voorstellen tot het aanbrengen van een aantal ingrijpende wijzigingen in het krijgstuchtelijk sanctiestelsel nog in het lopende parlementaire
jaar ook door de Eerste Kamer zullen worden aanvaard.
Teneinde een indruk te geven inzake alles wat op het onderhavige terrein gaande is, wordt
in bijlage Va bij deze defensienota een overzicht gegeven van de stand van zaken in meer algemenezin.
De rechtstoestand van het personeel
Algemeen. Binnen het kader van het regeringsbeleid met betrekking tot met name de financiële en in geld waardeerbare dienstvoorwaarden voor het rijkspersoneel in algemene zin
willen de ondergetekenden zo veel mogelijk gebruik maken van de hun ten dienste staande
mogelijkheden om specifieke behoeften van het onder hen ressorterende personeel en van
de krijgsmacht tot hun recht te doen komen. Zij stellen zich voor daarbij in toenemende mate de vertegenwoordigers van het personeel in het georganiseerd overleg te betrekken.
Hierbij dient echter te worden aangetekend, dat het beleid ten opzichte van de rechtstoestand van het burgerpersoneel in belangrijke mate wordt bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken.
Gestreefd wordt naar voorschriften die de nodige ruimte laten om de uitvoering aan te passen aan de omstandigheden ter plaatse. In aansluiting op wat al eerder is opgemerkt, wordt
ook in dit verband gedacht aan een ruime delegatie van bevoegdheden, met name bij de toepassing van regelingen die rechtsstreeks van invloed zijn op de leef- en werksituatie.
Tevens zal worden voortgegaan op de ingeslagen weg van integratie van zowel de regelingen voor de verschillende krijgsmachtdelen als die voor de verschillende categorieën van
personeel. In overleg met de ministervan Binnenlandse Zaken en uitgaande van de in de ln- <•
leiding van dit hoofdstuk genoemde gelijkstellingsgedachte zal bovendien worden meegewerkt aan het handhaven of bereiken van het nodige evenwicht tussen de voorschriften
voor de militairen en die voor het burgerpersoneel. Een en ander hangt samen met de centrale functie van de chef van de centrale directie personeel en met de instelling van een centrale commissie voor georganiseerd overleg betreffende militaire personeelsaangelegenheden. Hierbij kan worden voortgebouwd op de reeds bestaande samenwerking van de drie
krijgsmachtdelen in de Personeelraad en de daaronder ressorterende afdelingen.
Wettelijke voorschriften betreffende de rechtstoestand van militairen. Ingevolge artikel 68
van de Grondwet dienen onder meer de bevorderingen en het ontslag van de militaire officieren te worden geregeld bij de wet. De vraag of deze uitzonderingspositie voor de officieren, ofschoon historisch te verklaren en te motiveren, in de toekomst dient te worden gehandhaafd, zal moeten worden beantwoord in het kader van de algemene herziening van
de Grondwet en van het ambtenarenrecht; deze vraag blijft daarom hier buiten beschouwing. De ondergetekenden houden er rekening mee, dat wanneer de Grondwet niet meer
noodzaakt tot het handhaven van speciale wetten voor de officieren, de onderwerpen,
waarop die wetten betrekking hebben, op andere wettelijke basis zullen worden geregeld.
Daarbij zullen, waar mogelijk, ook op dit terrein de verschillen tussen officieren en de overige militaire ambtenaren alsmede tussen de militairen en het burgerlijk rijkspersoneel worden opgeheven.
Intussen is het nodig gebleken, dat in de thans bestaande wetten alsnog enige wijzigingen
worden aangebracht. Deze houden verband met de inwerkingtreding - op 28 oktober 1971 van het Verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw (Trb. 1968, nr. 92) en met de
aanstaande invoering van een Algemeen militair ambtenarenreglement. Voorts is het gewenst enige bezwaren op te heffen, die in de praktijk naar voren zijn gekomen bij het hanteren van de bepalingen inzake bevordering en ontslag van officieren. De beoogde technische
herziening zal met name leiden tot een inhoudelijk gelijk ontslagrecht voor de officieren en
voor de overige militaire ambtenaren.
De verwezenlijking van de hiervoor genoemde integratiegedachte zal in belangrijke mate
positief worden beïnvloed, indien voor het vrijwillig dienende militaire personeel van de
drie krijgsmachtdelen één algemeen rechtspositiereglement en voorts voor alle categorieën
van militair personeel één bezoldigingsreglement tot stand wordt gebracht.
Anders dan hun ambtsvoorgangers zijn de ondergetekenden van mening, dat - nu het
Reglement rechtstoestand militairen zeemacht (RRMZ) en het ontwerp voor een Algemeen
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militair ambtenarenreglement (AMAR) als gevolg van eerdere plannen qua terminologie
reeds op elkaar worden afgestemd - een samensmelting van deze beide reglementen binnen afzienbare tijd - gedacht wordt aan twee jaar - mogelijk en gewenst is. Weliswaar zullen voor enkele onderwerpen, zoals bevordering en verlof, enige afzonderlijke bepalingen
voor de militairen der zeemacht moeten worden opgenomen, maar dat zal niet wezenlijk afdoen aan het geïntegreerde geheel.
De ondergetekenden zijn tevens voornemens het bestaande complex van bezoldigingsregelingen voor de zeemacht samen te voegen met de in 1969 gereedgekomen Regeling inkomsten militairen land- en luchtmacht (RIM 1969) tot een algemeen bezoldigingsvoorschrift
voor het militaire personeel van de krijgsmacht. De fase van een afzonderlijke codificatie
van die regelingen wordt dus overgeslagen. Zij stellen zich voor deze eenheid eveneens in
een tijdbestek van circa twee jaar te bereiken.
Ook voor de dienstplichtige militairen van de drie krijgsmachtdelen wordt gewerkt aan een
afgeronde codificatie van regels en voorschriften van rechtspositionele aard. In het Regiement rechtstoestand dienstplichtigen (RRDpl) zullen de onderwerpen worden geregeld,
die in de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 1971, 231) met name zijn genoemd.
Daarvan uitgezonderd zijn evenwel de voorschriften betreffende de bezoldiging en verdere
militaire inkomsten, die reeds zijn opgenomen in de bestaande algemene regelingen dienaangaande alsmede de voorschriften inzake het georganiseerd overleg, die deel zullen uitmaken van de afzonderlijk vast te stellen nieuwe regeling van het militaire georganiseerd
overleg.
Zonder verder in te gaan op de inhoud van het ontwerp-RRDpl - d a t overigens binnenkort
aan de Raad voor de Rijksdienst zal worden voorgelegd - achten de ondergetekenden het
van belang mede te delen, dat daarin zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de bepalingen voor de vrijwillig dienende militairen. Aangezien de dienstplichtige zijn werkzaanv
heden binnen de krijgsmacht naast en veelal samen met de vrijwillig dienende militairen
verricht, onder veelal gelijke werkomstandigheden, kan immers de wenselijkheid van een
relatie tussen de rechtspositiebepalingen voor beide categorieën niet worden ontkend.
De opeenvolgende ambtsvoorgangers van de ondergetekenden hebben herhaaldelijk aandacht geschonken aan de ontwikkelingen met betrekking tot het beoordelingssysteem voor
het militaire personeel. Bij de parlementaire behandeling van de defensiebegrotingen voor
de jaren 1969 t/m 1972 werd, afhankelijk van de vorderingen die intussen op dit gebied waren gemaakt, meer of minder op deze materie ingegaan. Derhalve menen de ondergetekenden, zich nu te kunnen beperken tot het vermelden van de huidige stand van zaken.
Nadat de daartoe in 1969 ingestelde werkgroep voorstellen met betrekking tot een nieuw
beoordelingssysteem voor alle categorieën van vrijwillig dienend militair personeel had uitgebracht, is in de loop van 1973 bij de drie krijgsmachtdelen daarmee op beperkte schaal
een proef gehouden. Tevens werd een enquête ingesteld naar de waardering van het nieuwe systeem in vergelijking met het oude. Proef en enquête werden begeleid door het op blz.
72 genoemde Interservice sociologen- en psychologencomité. Dit heeft daarover zeer recent een rapport uitgebracht. De evaluatie van de ter beschikking gekomen gegevens is nu
ter hand genomen.
Inmiddels werd bij elk van de drie krijgsmachtdelen de openheid op het stuk van beoordelingen uitgebreid.
De rechtstoestand van vrouwelijke militairen. De intrede van de vrouw in de krijgsmacht dateert uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, doch eerst in 1951 werd de politieke beslissing genomen, in de strijdkrachten een wezenlijke en blijvende plaats voor vrouwelijke militairen in te ruimen. Hierbij werd vastgehouden aan de oorspronkelijke bedoeling, dat de
vrouwen slechts zouden worden bestemd voor een beperkte scala van haar 'passende'
functies. Een en ander heeft ertoe geleid, dat het bestaan van de Marine vrouwen afdeling
(MARVA) werd gecontinueerd en bij de land- en de luchtmacht, ter vervanging van de bestaande korpsen, nieuwe militaire vrouwenkorpsen (MILVA en LUVA) werden opgericht. De
rechtspositie van de leden van die korpsen wijkt opeen aantal punten af van die van de
mannelijke vrijwillig dienende militairen.
Bij rijkswet van 29 april 1971 [Stb. 282) is inmiddels het op 31 maart 1953 te New York gesloten verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw goedgekeurd. Dit is voor Nederland in werking getreden op 28 oktober 1971.
Artikel III van dit verdrag bevat de bepaling, dat vrouwen gerechtigd zijn op gelijke voet met
mannen een overheidsambt te bekleden en alle ingevolge de nationale wetgeving ingestelde overheidsbetrekkingen te vervullen, en wel zonder enig onderscheid. Dit brengt een
aantal fundamentele wijzigingen mee voor de plaats van de vrouw in de krijgsmacht, met
name wat haar rechtspositie betreft.
Het beleid zal erop worden gericht, dat man en vrouw als militair gelijkwaardig kunnen
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functioneren. De geschiktheid vooreen functie zal in beginsel slechts afhankelijk worden
gesteld van het al of niet voldoen aan de eisen die voor deze functie gelden, welke eisen uiteraard geen discriminatoir karakter mogen dragen. Hierdoor zullen meer functies voor
vrouwelijke militairen worden opengesteld dan tot nu toe het geval was en zullen ook opleidingen voor beroepsmilitairen, die tot dusver uitsluitend door mannelijke militairen kunnen
worden gevolgd, voor vrouwelijke militairen toegankelijk moeten worden gemaakt.
De huidige verbintenissen voor het vrouwelijk personeel zullen daarbij moeten worden aangepast, mede met het oog op het gewenste rendement van de te volgen opleidingen. In dit
verband wordt o.a. gedacht aan een voor mannen en vrouwen gelijk stelsel van kort lopende verbintenissen, waaraan eventueel een premie kan worden verbonden. De mogelijkheden voor vrouwen om in beroepsdienst te komen zullen moeten worden verruimd; hierover
is echter nog een verdere studie noodzakelijk. De in 1972 ingestelde 'Commissie rechtspositie vrouwelijk militair personeel' zal over de genoemde aangelegenheden rapporteren.
Tenslotte zij opgemerkt, dat de ontslaggronden huwelijk en zwangerschap, die nog in de
bestaande regelingen voor vrouwelijke militairen voorkomen, al sinds 1972 niet meer als
dwingende redenen tot ontslag worden gehanteerd. De vrouwelijke militair kan op haar verzoek wel terzake van deze ontslaggronden tussentijds uit haar verbintenis worden ontheven
en eervol ontslag verkrijgen. De genoemde gronden zullen echter zo spoedig mogelijk geheel komen te vervallen.
Aflegging van de (ambts)eed (of belofte) door militairen. De eedsaflegging door militairen
is de laatste jaren bij herhaling aan de orde gesteld, zowel in de Staten-Generaal als in het
militair georganiseerd overleg (bij besprekingen betreffende het toekomstige Algemeen militair ambtenarenreglement).
De officieren leggen van oudsher zo spoedig mogelijk na hun benoeming een eed of belofte
af, waarbij zij zich verbinden tot trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en
onderwerping aan de krijgstucht. De overige militaire ambtenaren ondertekenen bij hun
aanstelling een schriftelijke verklaring, de z.g. dienstbelofte, waarbij zij beloven trouw te zullen zijn aan de Koningin en zich tezullen onderwerpen aan de krijgstucht en aan alle dienstvoorschriften van het betrokken krijgsmachtdeel.
De vraag is nu of - en, zo ja, hoe - dit onderscheid dient te worden opgeheven.
De ondergetekenden zijn van mening, dat het onderhavige vraagstuk behoort te worden geplaatst in het ruimere kader van het afleggen van een ambtseed (belofte) door overheidspersoneel in het algemeen. Derhalve zal, zolang de regel van kracht blijft volgens welke in
beginsel alle leden van het burgerlijk rijkspersoneel in verband met het aanvaarden van hun
betrekking een eed (belofte) afleggen, ook voor al het vrijwillig in een dienstverhouding tot
de overheid tredende militaire personeel de verplichting tot het afleggen van een eed (belofte) als militair ambtenaar moeten gelden. Hierbij zal echter worden bepaald, dat degenen
die in de hoedanigheid van militair ambtenaar een initiële opleiding tot officier dan wel tot
een lagere rang of stand volgen, de eed (belofte) niet zullen afleggen alvorens die opleiding
is voltooid.
De structuur van de militaire bezoldigingsregelingen en het vraagstuk van de compensatie
in het kader van de regeling inzake werk- en rusttijden. In het verleden is reeds herhaaldelijk
de vraag aan de orde gesteld of het voor militaire ambtenaren geldende bezoldigingsstelsel
in structureel opzicht niet meer zou kunnen worden afgestemd op de bezoldigingsregeling
voor het burgerlijk rijkspersoneel.
Een dringende reden voor een integrale vergelijkende studie van de bestaande bezoldigingsstructuur voor militairen en die voor het overige rijksoverheidspersoneel werd mede
gevormd door de problematiek van de vergoeding voor door militairen verrichte langdurige
en onregelmatige diensten.
In de jaren zestig moesten, mede wegens wijziging van de terzake van belang zijnde omstandigheden, zowel binnen de krijgsmacht als daarbuiten, de vroegere opvattingen betreffende de mogelijkheid en noodzaak van regels inzake werk- en rusttijden van militairen en
daaraan te verbinden compensatiemaatregelen worden herzien.
Naar aanleiding van een memorandum, samengesteld op basis van een tweetal rapporten
van in de krijgsmacht gehouden onderzoeken op het gebied van de evengenoemde onderwerpen, besliste de Raad voorde Rijksdienst in april 1971 dat terzake interdepartementaal
overleg zou worden gepleegd. Dit overleg ieidde vrij spoedig tot het inzicht dat voor een
compensatieregeling voor militairen, overeenkomend met die voor het burgerlijk rijkspersoneel, een waardering van de bestaande militaire functies, volgens de maatstaven die
worden toegepast in de burgerlijke rijksdienst, nodig zou zijn. Slechts na een dergelijk onderzoek zou over de onderlinge verhouding tussen de bezoldiging van militairen - die naar
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rang geschiedt - en die van burgerambtenaren - gebaseerd op de beklede functie - een
oordeel kunnen worden gevormd en op verantwoorde basis een herziening van de bezoldigingsschalen voor militairen kunnen plaatsvinden.
Voor de aan de functiewaardering voorafgaande functie-analysen werd een extern efficiencybureau ingeschakeld; dit is intussen begonnen met de uitvoering van de opdracht, waarbij tevens zowel militair als burgerpersoneel van Defensiezijde is ingezet.
In het inmiddels voortgezette interdepartementale overleg kon na verloop van tijd instenv
ming worden verkregen met het voornemen, in afwachting van het resultaat van de gekozen procedure althans een voorlopige regeling voor het miiiaire personeel te treffen, waarbij zou kunnen worden uitgegaan van de bestaande bezoldigingsschalen voor militairen.
Dit overleg heeft nu geleid tot overeenstemming over enkele uitgangspunten, die het karakter dragen van een compromis. Daarbij wordt uitgegaan van de onderstelling, dat in de normale bezoldiging van de beroepsmilitairen reeds een gedeeltelijke compensatie voor overwerken onregelmatige diensten is begrepen. Voorts wordt gedacht aan compensatie in tijd.,
eventueel aangevuld met compensatie in geld. Het overleg over een en ander wordt voortgezet.
Geneeskundige verzorging van militairen; de militair geneeskundige diensten. Wat de geneeskundige diensten betreft zal een afweging plaatsvinden tussen enerzijds de militaire
behoeften en anderzijds het belang van een zo groot mogelijke gelijkstelling van de krijgsmacht met de burgermaatschappij.
De ondergetekenden stellen zich voor, het beleid terzake af te stemmen op de nationale
ontwikkelingen in de totale gezondheidszorg. Zij denken hierbij onder meer aan het voornemen van de regering tot invoering van een volksverzekering tegen ziektekosten. Daarbij
past naar hun mening geen uitzonderingspositie voor de hier te lande verblijvende militairen. Dit houdt o.a. in, dat over het algemeen de militair zich in de toekomst moet kunnen
wenden tot een arts van zijn keuze. Wel zullen in verband met het karakter van bepaalde militaire activiteiten voor enkele groepen van het personeel speciale medische (curatieve)
voorzieningen nodig zijn.
Ook in de gevallen waarin als gevolg van kazernering of plaatsing aan boord van een varend schip sprake is van beperking in bewegingsvrijheid, zal voor de nodige geneeskundige
hulp de in de kazerne of inrichting, resp. aan boord beschikbare militaire geneeskundige
dienst moeten worden ingeschakeld.
Overigens zal de taak van de militair geneeskundige diensten in tijd van vrede overwegend
overeenkomen met die van een bedrijfs- of verzekeringsgeneeskundige dienst, waarbij dan
als specifieke taak komt de voorbereiding van de geneeskundige verzorging bij de krijgsmacht in tijd van oorlog.
De organisatie van de militair geneeskundige diensten in tijd van oorlog dient er op berekend te zijn met gebruikmaking van moderne middelen en de meest efficiënte werkwijze
een optimale gezondheidstoestand van het militaire personeel, zowel in geestelijk als in lichamelijk opzicht, te bevorderen.
Tevens zal zij gericht moeten zijn op de instandhouding van de mankracht. Daarvoor zal
reeds in vredestijd onder meer personeel moeten worden opgeleid en voorts zorg moeten
worden gedragen voor aanschaffing, beheer en distributie van geneeskundig materieel.
De ondergetekenden zijn van mening, dat ook op dit terrein gemeenschappelijke aspecten
moeten prevaleren boven verbondenheid met een bepaald krijgsmachtdeel. Zaken welke
de drie geneeskundige diensten gemeen hebben, zullen centraal moeten worden behandeld.
Hieruit vloeit een integratie van deze diensten voort. Deze integratie leidt tot een eenhoofdige leiding der diensten, voorlopig te noemen 'directeur militair geneeskundige diensten'.
Aangezien de taak van de diensten overwegend van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige aard zal zijn, zal de bedoelde functionaris in de organisatie van het ministerie worden opgenomen in de centrale directie personeel.
Voor de uitvoering van bedrijfsgeneeskundige taken, die specifiek aan een bepaald krijgsmachtdeel zijn verbonden, achten de ondergetekenden het bestaan van een per krijgsmachtdeel georganiseerde geneeskundige dienst, aan het hoofd waarvan een inspecteur
wordt geplaatst, gewenst. In de organisatie wordt deze inspecteur gesteld onder de hoogste
militaire personeelschef bij het betrokken krijgsmachtdeel, doch inzake het geneeskundige
beleid is hij ondergeschikt aan de 'directeur militair geneeskundige diensten'. De drie inspecteurs zullen de 'directeur' als adviseur terzijde staan en daartoe zitting hebben in een
militair geneeskundige raad. In deze raad zal de 'directeur' als voorzitter optreden.
De hierboven weergegeven beleidsdoelstellingen dienen - mede omdat de plannen inzake
de nationale gezondheidszorg nog niet vaststaan - nader te worden uitgewerkt. Dit zal ge-
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schieden in nauw overleg tussen de Militair geneeskundige raad en deskundigen uit de
medische wereld, met name ook van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Hierbij zal gebruik kunnen worden gemaakt van het rapport van de zogenaamde commissie
Drijber dat - ofschoon reeds in 1967 opgesteld - nog veel elementen bevat die ook nu nog
van waarde blijken te zijn, onder meer voor de besluitvorming met betrekking tot de toekomst van de Militaire specialistenpolikliniek in Den Haag en het Marinehospitaal te Overveen. Het voornemen bestaat de polikliniek per 1 januari 1975 op te heffen.
Hoewel enige jaren geleden werd besloten het Marinehospitaal op te heffen, werd hiervan,
na ingewonnen advies van de staatssecretaris van Volksgezondheid, afgezien. Niettemin
achten de ondergetekenden beraad over handhaving in de toekomst van het hospitaal
Overveen opnieuw gewenst. Mede gelet op de functie die het hospitaal, lokaal en in het gewest, voor de volksgezondheid vervult, zullen ook bij dit beraad alle belanghebbende instanties op het gebied van de volksgezondheid worden betrokken.
Financiële voorzieningen voor militairen tijdens verblijf buiten Nederland. Met betrekking
tot de methodiek bij het vaststellen van de bezoldiging en toelagen voor in het buitenland
tewerkgestelde militairen werd een uitvoerige uiteenzetting gegeven in het kader van de behandeling van de defensiebegroting voor 1974, in de brief aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal van 11 december 1973 (wittestukken, zitting 1973-1974,12 600,
nr. 15, blz. 6, rechterkolom).
Om die reden menen de ondergetekenden thans van een hernieuwde uiteenzetting over dit
onderwerp te mogen afzien en te kunnen volstaan met vermelding van de huidige stand
van zaken.
Aan de invoering van het nieuwe systeem voor vaststelling van de toelagen wegens verblijf
in het buitenland wordt met voortvarendheid gewerkt. De in verband hiermee te houden
budgetonderzoeken in Suriname en de Nederlandse Antillen hebben eind 1972 plaatsgevonden. Met inachtneming daarvan zijn nieuwe regelingen geconcipieerd. Deze concepten
zijn voorgelegd aan de commissies voor georganiseerd overleg bij de krijgsmacht.
Met een budgetonderzoek in de Bondsrepubliek Duitsland is intusseiTeen begin gemaakt.
De regeling inzake de criteria waaraan moet zijn voldaan om bij tewerkstelling buiten Nederland in aanmerking te komen voor bepaalde voorzieningen, zoals een tegemoetkoming
in verhuiskosten, vergoeding van kosten voor geneeskundige verzorging en dergelijke,
werd verruimd nadat desbetreffende voorstellen in het georganiseerd overleg waren besproken en daar de nodige instemming hadden verkregen.
De inhoudingen op de bezoldiging van militairen wegens verstrekking van huisvesting en
voeding. Volgens het huidige inhoudingssysteem wordt op de bezoldiging van de ongehuwde militair, die verplicht of vrijwillig gebruik maakt van de van rijkswege geboden huisvesting en voeding, voor deze verstrekkingen een inhouding toegepast. Een gehuwde militair is alleen dan aan die inhouding onderworpen, als hij vrijwillig afziet van de mogelijkheid
bij zijn gezin te overnachten en de hoofdmaaltijd te gebruiken. Is hij uit zijn gezin afwezig
'om redenen van dienst' dan ontvangt hij de van rijkswege verstrekte huisvesting en voeding gratis.
De hoogte van het in te houden bedrag wordt niet afhankelijk gesteld van de kwaliteit van
het gebodene. De inhoudingen zijn dan ook niet gebaseerd op het profijt-, maar op het zogenaamde besparingsbeginsel. Dit houdt in, dat zij niet moeten worden gezien als betaling
naar waarde van het verstrekte, maar als een benadering van hetgeen de belanghebbende
bespaart doordat hij geen uitgaven hoeft te doen voor woning- of kamerhuur, pensionkosten, kostgeld, maaltijden e.d.
Voornamelijk met betrekking tot de inhouding wegens huisvesting wordt door het militaire
personeel vaak de wens naar voren gebracht die besparingsgedachte te verlaten en over te
gaan tot een inhouding, waarvan het bedrag overeenkomt met de waarde ('de huurwaarde') van hetgeen wordt verstrekt.
Inwilliging van deze wens zou leiden tot afwijkingen van het bovenbedoelde besparingsbeginsel en differentiatie in de inhoudingsbedragen voor huisvesting naar gelang van de kwaliteit van de in feite verleende accommodatie in oude en in moderne kazernes, op bases van
de luchtmacht en aan boord van de verschillende soorten oorlogsschepen. Dit zou ongetwijfeld aanleiding geven tot nieuwe klachten over vermeende onbillijkheden.
In dit verband willen de ondergetekenden erop wijzen, dat de huisvesting in de kazernes en
legerplaatsen en op de bases niet uitsluitend de legering in engere zin omvat, maar ook het
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gebruik van recreatieruimten, hobbylokalen, sportaccommodatie en andere mogelijkheden
tot vrijetijdsbesteding.
Aangezien niettemin begrip bestaat voor het feit dat in een aantal gevallen bij militairen de
mening heeft postgevat dat zij ten aanzien van hun huisvesting onbillijk worden behandeld,
werd medio 1972 besloten het gehele vraagstuk van de verstrekking van huisvesting en
voeding van rijkswege aan een onderzoek te onderwerpen.
Bestudeerd wordt in hoeverre structurele herzieningen op dit terrein gewenst zijn en of een
ander systeem te realiseren valt, dat algemeen kan worden toegepast, eenvoudig hanteerbaar is en door de belanghebbenden gemakkelijker kan worden begrepen en aanvaard dan
het tegenwoordige. Hierbij moet er tevens op worden gelet, dat de onderlinge verhoudingen in netto-inkomsten tussen militairen met een gelijke brutobezoldiging - zowel tussen
ongehuwden onderling als tussen gehuwden en ongehuwden - niet te zeer worden verstoord. Voorts komen bij het onderzoek ook onderwerpen als de gratis lunch en de tafelgelden aan de orde.
Door de gecompliceerde aard van deze materie - nog vergroot door verschillen tussen de
drie krijgsmachtdelen - heeft het onderzoek tot nu toe nog niet tot bruikbare resultaten geleid. Het wordt echter voortgezet en de ondergetekenden zullen er op toezien, dat een goede oplossing wordt bereikt. Overleg met de vertegenwoordigers van de belangenverenigingen, toegelaten tot het militair georganiseerd overleg, achten zij daarvoor een van de voorwaarden.
De rechtstoestand van het burgerpersoneel bij Defensie. De rechtspositie van het burgerpersoneel bij het departement van Defensie en bij de krijgsmachtdelen is gelijk aan die van
het overige burgerlijke rijkspersoneel. Het beleid ten aanzien van dit personeel moet dan
ook zoveel mogelijk worden gevoerd met toepassing van de daarvoor geldende algemene
voorschriften. De ondergetekenden willen echter binnen dit kader ruime aandacht geven
aan de plaats, die het burgerpersoneel bij het ministerie en bij de krijgsmachtdelen inneemt, alsmede aan de omstandigheden waaronder dit personeel zijn taken moet uitoefenen.
Het naast elkaar bestaan van verschillende regelingen voor groepen personeel (militair en
burger), die in één organisatie moeten samenwerken, kan tot spanningen leiden en schept
situaties die als onrechtvaardig worden beleefd.
Reeds in de memorie van toelichting bij de defensiebegroting voor 1973 werd melding gemaakt van een ontwikkeling 'die tot doel heeft ook tussen de departementen onderling en
ten aanzien van de verschillende categorieën van overheidspersoneel te komen tot een grotere eenheid op het gebied van het personeelsbeleid, in het bijzonder wat de rechtspositie
betreft'. Hierbij - aldus de memorie - wordt ook het militaire personeel betrokken. Daarbij
wordt opgemerkt dat de minister van Binnenlandse Zaken terzake optreedt als coördinerend bewindsman.
Zoalsopblz.79 werd opgemerkt streven de ondergetekenden ernaar binnen het aangegeven kader de regelingen voor het militaire personeel en die voor het burgerpersoneel, alsmedede uitvoering daarvan, reeds thans zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
In dit verband maken zij tevens melding van de instelling van een Projectgroep burgerpersoneel door de Stuurgroep maatschappelijke invloeden in de krijgsmacht (STUMIK) (Blz. 72)
die tot taak heeft het inventariseren van de problemen met betrekking tot de positie van het
burgerpersoneel binnen de krijgsmachtorganisatie en het doen van aanbevelingen voor de
wijze, waarop deze problemen kunnen worden opgelost dan wel verminderd. Als bijzonder
probleem rakend aan de rechtspositie, dient in dit verband nog te worden genoemd de verdeling van functies tussen militairen en burgerpersoneel. De verhouding tussen de behoefte aan militair personeel en die aan burgerpersoneel in de organisatie zal ook in de toekomst een belangrijke factor in het personeelsbeleid vormen. De uitgangspunten voorde
behandeling van beide categorieën zijn in beginsel zo veel mogelijk dezelfde, maar in verband met de verschillen in rechtspositie zullen in de concrete uitwerking van maatregelen
verschillen blijven bestaan.
Voor beide categorieën, zowel ieder afzonderlijk als in relatie tot elkaar, zal evenwel aandacht moeten worden besteed aan functies en functie-inhouden, uitgroeimogelijkheden,
loopbaanplannen, carrièreperspectieven en andere onderwerpen. Mede met het oog daarop is een Stuurgroep personeelsbestanden ingesteld, die tot opdracht heeft voor het gehele
defensie-apparaat te adviseren over een zodanige opbouw van de militaire en burgerpersoneelsbestanden, dat voor het vrijwillig dienend militair personeel en het burgerpersoneel
een zo evenwichtige mogelijk samengesteld functie- en rangenpatroon kan worden verkregen en een doelmatige keuze wordt verzekerd tussen plaatsing van militair personeel en het
aantrekken van burgerpersoneel. Teneinde de mogelijkheden voor deze opbouw systematisch te kunnen onderzoeken, heeft de genoemde stuurgroep inmiddels een aantal criteria
geformuleerd, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke functies binnen de krijgs-
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macht beslist door militairen moeten worden vervuld, welke bij voorkeur door burgers bezet zouden moeten worden en welke door beide categorieën personeel kunnen worden vervuld. Bij de verdeling van de laatstbedoelde functies op langere termijn over beide categorieën zullen operationele, rechtspositionele en sociale overwegingen in aanmerking worden genomen en zal ook het kostenaspect niet buiten beschouwing kunnen blijven.
Het onderzoek zal moeten leiden tot aanbevelingen, die o.a. de carrièremogelijkheden van
het burgerpersoneel zullen verbeteren.
Bij de voortgang van de werkzaamheden van de stuurgroep zal waarschijnlijk te eniger tijd
een relatie moeten worden gelegd met (de resultaten van) het onderzoek inzake de waardering van militaire functies, genoemd opblz.81.
Opleiding en vorming
Algemeen. Naast de aanwezigheidsfunctie in het kader van oorlogsvoorkoming en crisisbeheersing vervult de krijgsmacht in vredestijd vooral de functie van opleidings- en oefeninstituut. Een belangrijk deel van het militaire personeel is doorlopend bij opleidingsactiviteiten betrokken. Tijdens zijn diensttijd volgt elke militair minstens één opleiding. Deze wordt
met name voor de vrijwillig dienenden meestal nog door verscheidene andere gevolgd.
De beklemtoning van het bijzondere karakter van het militaire bedrijf heeft er in het verleden toe geleid, dat de krijgsmacht in het merendeel van haar opleidingen zelf is gaan voorzien. Het nut en de noodzaak van deze in eigen beheer gegeven opleidingen staan in de
meeste gevallen vast. Toch menen de ondergetekenden, dat ook in de opleidingssector mogelijkheden bestaan om tot een verdere integratie met het niet-militaire deel van de samenleving te komen. Hun uitgangspunt is dan ook, dat bij alle opleidingsactiviteiten moet worden gezocht naar zo nauw mogelijke aansluiting bij en gelijkstelling met wat in de burgermaatschappij wordt verricht. De overgang van algemeen vormend, beroepsgericht of wetenschappelijk onderwijs naar de krijgsmachtopleidingen behoort, waar dat mogelijk is,
vloeiend te zijn; alles wat in de burgermaatschappij even goed of beter kan worden gedaan
- ook de kosteneffectiviteit speelt hierbij een rol - dient in beginsel daar te geschieden. Doublures moeten - ook op grond van doelmatigheidsoverwegingen - worden vermeden.
De krijgsmachtopleidingen hebben tot doel naast het bijbrengen van de nodige kennis en
inzicht het personeel te bekwamen in algemene en specifieke militaire vaardigheden. Daarom zullen ook in de toekomst algemene militaire en militaire vaktechnische opleidingen in
eigen beheer moeten blijven plaatsvinden. Deze zullen zoveel mogelijk moeten aansluiten
op de eindniveaus van de civiele opleidingsgangen.
De gewenste aansluiting bij het civiele onderwijs wordt bemoeilijkt, doordat dit laatste zelf
momenteel in een periode van heroriëntatie verkeert.
De nieuwe wettelijke regelingen van het wetenschappelijk en het hoger beroepsonderwijs,
evenals - zij het op wat langere termijn - d e mogelijke ontwikkeling van de 'middenschool'
zullen voor de krijgsmacht ingrijpende consequenties hebben. Hiermee moet bij het aanbrengen van structurele wijzigingen in het onderwijs binnen de krijgsmacht rekening worden gehouden. Een zeker uitstel van bepaalde gewenste maatregelen zal in verband daarmee moeten worden aanvaard.
De ondergetekenden menen dat het maatschappelijk nut van de krijgsmacht wordt vergroot, als tijdens de militaire dienst opgedane kennis en vaardigheden van niet specifiek militaire aard ook daarbuiten bruikbaar zijn. Derhalve wordt bij het opstellen van lesprogranv
ma's binnen de militaire organisatie rekening gehouden met de in de burgermaatschappij
ten aanzien van inhoud en methodiek gestelde eisen.
Aan de opleidingen voor burgerpersoneel wordt op blz. 88 (Opleidingen en loopbaanbeleid voor burgerpersoneel) afzonderlijk aandacht geschonken.
Opleiding, werving en loopbaanplanning voor militaire functies. In de militaire organisatie
kan, evenals in andere maatschappelijke organisaties, onderscheid worden gemaakt tussen
lagere, middelbare en hogere arbeidsniveaus. Abituriënten van lager, middelbaar en hoger
c.q. wetenschappelijk onderwijs bezitten over het algemeen de nodige kennis om op een
van deze niveaus werkzaam te kunnen zijn. Zij behoeven dan ook nog slechts een aanvullende militaire vorming, dan wel een specialistische opleiding te volgen alvorens een carrière in de krijgsmacht te kunnen beginnen. Op dit type opleidingen zal de krijgsmacht zich
concentreren.
Het is echter niet uitgesloten, dat het aanbod van personeel met het vereiste niveau van
vooropleiding bij de behoefte zal achterblijven. In dat geval moet personeel met een lager
opleidingsniveau worden aangenomen, dat vervolgens zal worden bijgeschoold. Of deze
bijscholing in eigen beheer zal geschieden dan wel bij civiele onderwijsinstellingen, zal van
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geval tot geval moeten worden beslist. Overwegingen van kosteneffectiviteit zullen hierbij
een rol spelen.
De ondergetekenden merken met nadruk op, dat het beginsel van horizontale instroming
niet in de weg mag staan aan de mogelijkheden tot verticale doorstroming van personeel
door de verschillende arbeidsniveaus in de organisatie.
Door de steeds snellere veroudering van kennis is het in deze tijd noodzakelijk, dat het langer dienende personeel na de aanvankelijke opleiding van tijd tot tijd aan zijn functie wordt
onttrokken voor het volgen van een voortgezette opleiding. Een dergelijk 'meertrapsopleidingssysteem' is nodig om de geschiktheid voor de uit te oefenen functie op peil te houden
of de basis voor een hoger gekwalificeerde functie te leggen. De combinatie van vervolgopleidingen met het opdoen van ervaring in wisselende functies ('on the job training' en 'job
rotation') is een vorm van 'éducation permanente', die ertoe kan bijdragen dat het individuele personeelslid opgewassen blijft tegen de veranderende eisen die hem worden gesteld.
Dit betekent overigens niet, dat functiewisseling als doel op zichzelf wordt gezien. Voor het
opdoen van de noodzakelijke ervaring is een voldoende langdurige plaatsing in een bepaalde functie of in een bepaald functiegebied een in het oog lopend vereiste.
De uitbouw van een opleidingssysteem, gebaseerd op deze inzichten, hangt ten nauwste
samen met de ontwikkeling van een systeem van loopbaanplanning. Mede ten dienste van
de ontwikkeling van dit systeem vindt een functie-analyse plaats, die nauwkeurig gedefinieerde functie-eisen als richtlijn voor de opleidingen zal opleveren.
De ondergetekenden verwachten dat de STUMIK, die zowel de opleiding en vorming als het
loopbaanbeleid momenteel in studie heeft, beide elementen in hun onderlinge samenhang
zal bezien en daarover op korte termijn een advies zal uitbrengen.
Hef vormingsaspect bij de militaire opleidingen. Het zijn niet alleen de veranderingen in de
techniek, in de operationele en tactische doctrines en in het 'management' van het krijgsmachtbedrijf, die steeds hogere eisen aan het personeel stellen. Van de militairen wordt tevens in toenemende mate geëist, dat zij een open oog hebben voor de samenleving als geheel en de ontwikkelingen die zich daarin voltrekken. Ook het werken in een krijgsmacht,
waarin inspraak en medezeggenschap een ruime plaats krijgen, stelt in dit opzicht bijzondere eisen.
Om spanningen bij het verwerken van de zich in de krijgsmacht voordoende veranderingen
zoveel mogelijk te voorkomen, krijgt in de opleidingen het vormingsaspect bijzondere aandacht. Ook voor vormingsactiviteiten geldt echter, dat de krijgsmacht zich slechts dan daaraan wijdt, indien er een duidelijke relatie bestaat tot de eigen taak, d.w.z. wanneer er een
aanwijsbaar nut voor de organisatie bestaat. Om voor de hand liggende redenen is dit bij
leiderschapsvorming en fysieke vorming duidelijker het geval dan bijvoorbeeld bij politieke
of esthetische vorming.
De ondergetekenden zijn doordrongen van het belang van zuiver op de persoon gerichte
vorming, die zich de zelfontplooiing van de mens als individu en als sociaal wezen tot doel
stelt. Zij menen echter, dat deze vorming haar plaats behoort te vinden in andere maatschappelijke verbanden dan de krijgsmacht. Dit geldt met name ook voor politieke, c.q.
staatsburgerlijke vorming.
Een en ander neemt overigens niet weg, dat met name voor het vrijwillig dienende personeel tijdens opleidingen en cursussen aandacht zal worden gegeven aan algemeen-maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen.
Ten aanzien van de dienstplichtigen kan worden gesteld, dat buiten de krijgsmacht de laatste jaren, door de invoering van het vak maatschappijleer op de scholen en door de verplichte vormingsdagen voor werkende jongeren, in de behoefte aan algemeen-maatschappelijke vorming voor deze categorie - althans ten dele - is voorzien.
De verkorting van de duur van de diensttijd voor eerste oefening maakt het voorts nog meer
dan voorheen noodzakelijk de beschikbare tijd uitsluitend voor de eigenlijke militaire taak te
gebruiken. Hierdoor zou ook organisatorisch de invoering van een dergelijke vorming voor
de dienstplichtigen op ernstige bezwaren stuiten.
De opleiding tot officier aan het KIM en de KMA. In de burgermaatschappij wordt van hen
die zijn belast met de leidende functies in met de krijgsmacht vergelijkbare ondernemingen
veelal een wetenschappelijke opleiding geëist. Ook in de krijgsmacht is voor de militaire
managementsfuncties en voor bepaalde hoog-gekwalificeerde specialistische functies deze
behoefte aanwezig.
De opleiding tot beroepsofficier van hen die uiteindelijk voor de bovenbedoelde functies
zijn bestemd, vindt in de regel plaats aan het Koninklijk instituut voor de marine (KIM) en
aan de Koninklijke militaire academie (KMA). Deze instituten zijn instellingen van militairwetenschappelijk onderwijs. Als toelatingseis geldt een diploma v.w.o. of h.b.o.
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Momenteel is in studie, hoe ook op dit niveau een nauwere aansluiting bij het civiele (wetenschappelijk) onderwijs kan worden gevonden. Ervan uitgaande dat een eigen militairwetenschappelijke opleiding niet kan worden gemist, wordt overwogen hen die met succes
een propedeutisch of een kandidaatsexamen aan een universiteit of hogeschool hebben afgelegd, in aanmerking te doen komen voor vrijstellingen van tentamens en examens, indien zij tot de officiersopleiding aan het KIM of aan de KMA worden toegelaten in een studierichting, verwant aan hun oorspronkelijke studie. Tevens zal worden bezien of de opleidingsstructuur aan beide instellingen zodanig kan zijn, dat verdere specialisatie bij civiele
wetenschappelijke onderwijsinstellingen tot de mogelijkheden behoort.
Los van dit alles zal worden nagegaan of mogelijkheden kunnen worden geschapen om afgestudeerden aan civiele universiteiten of hogescholen via horizontale instroming in de
mi litaire organisatie een loopbaan te bieden, gelijkwaardig aan de carrièregang van officieren
die zijn afgestudeerd aan het KIM of aan de KMA.
De voorbereidende werkzaamheden voor het geven van een wettelijke basis aan het onderwijs aan de beide militaire instituten zijn - mede door de herstructurering van het civiele
wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs - nog niet voltooid. De Commissie
van advies inzake het ontwerp van wet op het wetenschappelijk onderwijs voor de krijgsmacht werkt thans aan het opstellen van haar eindrapport.
De indiening van een gewijzigd wetsontwerp zal plaatsvinden nadat de ondergetekenden
van de zienswijze van de commissie kennis hebben genomen.
De opleiding tot officier voor speciale diensten. Bij de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht bestaat behoefte aan een categorie beroepsofficieren, die in beginsel bestemd zijn voor lagere commando- en staffuncties, waarvoor in het algemeen geen opleiding op wetenschappelijk niveau is vereist. De in de memorie van toelichting bij de defensiebegroting voor 1973 aangekondigde studie over de opleiding van de voor deze functies
bestemde officieren is afgerond en heeft ertoe geleid dat, naar verwachting nog in 1974, bij
de beide krijgsmachtdelen een nieuwe opleiding tot officier voor speciale diensten zal beginnen. Als toelatingseis geldt minimaal het diploma h.a.v.o. met nader aan te geven verplichte eindexamenvakken, terwijl voor sommige wapens, dienstvakken en functiegebieden
het diploma van een hogere beroepsopleiding wordt gevraagd.
Naast deze nieuwe mogelijkheid tot rechtstreekse instroming van jonge mensen uit de burgermaatschappij blijft ook voor in werkelijke dienst zijnde reserve-officieren en beroepsonderofficieren, die over het vereiste diploma beschikken en aan de overige eisen voldoen, de
mogelijkheid bestaan om via deze opleiding officier voor speciale diensten te worden.
Ook de Koninklijke marine heeft een jaarlijkse behoefte aan officieren voor speciale diensten. Hierin kan worden voorzien door benoeming tot officier van schepelingen, die in de
gelegenheid zijn gesteld hoger beroepsonderwijs te volgen en van reserve-officieren, die in
het bezit zijn van het diploma hogere zeevaartschool.
De opleiding tot onderofficier en korporaal bij de Koninklijke landmacht en de Koninklijke
luchtmacht. Bij de Koninklijke landmachten de Koninklijke luchtmacht worden respectievelijk aan de Koninklijke militaire school (KMS) en de Koninklijke kaderschool luchtmacht
(KKSL) jonge mensen, die een civiele opleiding op m.a.v.o.-niveau hebben gevolgd, opgeleid tot beroepsonderofficier.
Voor kandidaten, die niet geheel aan de vooropleidingseisen voldoen, bestaat de mogelijkheid aan deze instituten via z.g. schakelonderwijs het gewenste niveau te bereiken. Daarnaast worden abituriënten van middelbaar beroepsonderwijs na een aanvullende militaire
en vaktechnische opleiding tot onderofficier aangesteld.
De opleiding van onderofficieren zal waar nodig verder worden verbeterd. Met name vraagt
de praktische leiderschapsvorming, gebaseerd op kennis van maatschappij en menswetenschappen, meer nadruk. Bovendien zullen op de KMS de vaktechnische opleidingen, o.a. in
verband met de ontwikkelingen in de wijze van onderhoud van modern materieel, moeten
worden aangepast. De daarvoor in aanmerking komende deelopleidingen zullen voor zover
mogelijk binnen de drie krijgsmachtdelen worden geïntegreerd.
Bij de landmacht zijn voorbereidingen voor een verbeterde opleiding, afgestemd op de voor
de onderofficieren gestelde kwaliteitseisen, van de voor de onderofficiersrang in aanmerking komende vrijwillig dienende korporaals in een vergevorderd stadium. De realisatie van
deze plannen zal op zo kort mogelijke termijn ter hand worden genomen. De verdere vorming van onderofficieren bij de landmacht zal worden verbeterd.
De plannen voor de instelling van een Algemene hogere onderofficiersvorming (AHOOV)
bevinden zich in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Deze AHOOV richt zich
naast het verbreden en verdiepen van de vakkennis met name op die onderwerpen, waarvan inzicht en kennis vereist zijn voor de hogere onderofficier in de moderne krijgsmacht.
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Bij de landmacht en de luchtmacht worden de beroepskorporaals opgeleid aan de respectieve opleidingscentra/scholen. De vooropleidingseisen voor dit personeel liggen op het niveau van het lager beroepsonderwijs, lager algemeen vormend onderwijs of enkele jaren
daarvan alsmede enkele jaren van het middelbaar algemeen vormend onderwijs.
De opleiding tot onderofficier bij de Koninklijke marine. Schepelingen, die na hun eerste
dienstverband een verdere loopbaan bij de Koninklijke marine ambiëren, volgen - nadat bij
selectie is gebleken dat zij daarvoor geschikt en opleidbaar zijn - een van de opleidingen tot
onderofficier. Deze bestaan uit een voortgezette vakopleiding, gericht op verdieping van de
vaktechnische kennis, en een kaderopleiding, waarvan onder meer een training in groepsverband deel uitmaakt. Eventuele verdere noodzakelijke scholing van algemene aard wordt,
indien dit goedkoper is, verworven op civiele instellingen van middelbaar en hoger
beroepsonderwijs. Zij die in aanmerking komen voor de hoogste onderofficiersrangen worden hierop voorbereid door middel van een bijscholingscursus.
De introductie van geavanceerd materieel vergt een verhoogde kwaliteit van het technisch
personeel. De eerste aanzet hiertoe werd verkregen door personeelsleden een middelbare
beroepsopleiding te laten volgen met daarop aansluitend een stage in de Koninklijke marine. Deze militairen zijn gegroepeerd in een dienstvak systeeem-technicus. Voorlopig is de
omvang van deze categorie beperkt gehouden in afwachting van een oordeel over hun inzetmogelijkheden.
Om de opleidingen ter verhoging van de kwaliteit, die binnen de marine worden verzorgd,
zo min mogelijk extra te belasten, zal in de toekomst hoger geschoold personeel op verschillende niveaus in de schepelingenformatie worden aangenomen.
De officieren van vakdiensten. De officieren van vakdiensten komen voort uit de uitmuntende adjudant-onderofficieren. De ondergetekenden zijn van mening dat, conform het gestelde op blz. 80 (De rechtstoestand van vrouwelijke militairen), voor vrouwelijke onderofficieren in dit opzicht dezelfde mogelijkheden dienen te bestaan als voor haar mannelijke collega's.
Tegen het benoemingsbeleid zijn bezwaren gerezen. Zo bestaat behoefte aan meer openheid, terwijl het interview door een adviescommissie door velen als minder juist wordt ervaren. Het gaat hier om een zeer complex onderwerp; in kringen van onderofficieren wordt
over het te voeren benoemingsbeleid zeer verschillend gedacht.
Bij de drie krijgsmachtdelen wordt gezamenlijk onderzocht in hoeverre de bezwaren kunnen
worden ondervangen. Een eerste discussiestuk ligt thans ter tafel, waaromtrent op zo kort
mogelijke termijn van gedachten zal worden gewisseld met de in het georganiseerd overleg
vertegenwoordigde verenigingen van onderofficieren.
Zonder in dit stadium tot definitieve uitspraken te komen, willen de ondergetekenden wel
enige indicatie geven van de eerste - nog voorlopige - uitkomsten van het genoemde onderzoek.
Deze houden o.a. in, dat het benoemingsbeleid in belangrijke mate gebaseerd zal moeten
blijven op beoordelingsgegevens.
Ook gaan - teneinde toch tegemoet te komen aan de wens naar meer openheid - de gedachten uit naar andere aanvullende selectiemethodes, zoals een test waaraan een zichtbaar resultaat is verbonden. Overigens zullen de bij het interview door de adviescommissie
gehanteerde selectiecriteria behouden moeten worden.
In kringen van onderofficieren wordt soms - ten onrechte - verondersteld dat de benoeming tot officier van vakdiensten tot de uitloop van de carrière van de onderofficier kan worden gerekend. De constatering van dit misverstand, alsmede het feit dat alle onderofficieren
aan de selectie worden onderworpen, sommigen mogelijk ongewild, heeft geleid tot het
overwegen van een systeem van vrijwillige aanmelding voor de selectie tot officier van vakdiensten.
Er zal naar worden gestreefd meer inzicht te geven in de benoemingsprocedure als geheel.
De ondergetekenden overwegen voorts het tijdstip van de benoeming tot officier van vakdiensten te vervroegen. Bij het doorvoeren van een dergelijke maatregel zal uiteraard rekening worden gehouden met bestaande gerechtvaardigde verwachtingen.
Tenslotte moet het niet uitgesloten worden geacht dat, mede in verband met toekomstige
ontwikkelingen in de krijgsmacht, zoals de vermindering van de totale organieke behoefte
en de invoering van een systeem van functiewaardering, bij het onderzoek nog andere facetten van deze materie aan de orde zullen moeten worden gesteld.
Opleidingen en loopbaanbeleid voor burgerpersoneel. Ook aan het opleiden van burgerpersoneel, zowel ter voorbereiding op het vervullen van zwaardere functies als voor het bevorderen van een betere functie-uitoefening, wordt bij voortduring veel aandacht besteed. Ver-
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deeld over het ministerie en de krijgsmachtdelen namen in 1973 de volgende aantallen
burgerambtenaren deel aan enigerlei vorm van opleiding:

Min.

KM

KL

KLu

Totaal

techn. opl.
niet-techn. opl.
bijz. opl.'l

17
139
345

339
235
926

370
116
916

72
47
174

798
537
2361

Totalen

501

1500

1402

293

3696

') Bijzondere opleidingen: hieronder worden verstaan die opleidingen (zowel technisch als niet-technisch), die worden gegeven door opleidingsinstellingen van de overheid, dan wel binnen het ressort van Defensie, alsmede opleidingen die op verzoek van en in samenwerking met het bureau Opleidingen van de directie burgerpersoneel op aangepaste wijze worden verzorgd door diverse onderwijsinstellingen.

De verwachting bestaat, dat in het kader van een betere personeelsplanning en een daarop
afgestemd loopbaanbeleid ook aan het opleiden van personeel nog meer aandacht zal moeten worden besteed.
In verband hiermee zijn de ondergetekenden voornemens meer aandacht dan tot dusverre
te schenken aan een planmatig loopbaanbeleid voor het burgerpersoneel. Hiervoor is een
projectgroep ingesteld.
De rangenopbouw van het burgerpersoneel vertoont niet alleen als totaliteit een merkwaardig beeld (78 pet. lager, 18 pet. middelbaar en 4 pet. hoger personeel), maar ook voor vrijwel
iedere groep van aan elkaar verwante functies afzonderlijk is geen sprake van een enigszins
regelmatig opgebouwde personeelspiramide. De noodzaak tot snelle wederopbouw van
het defensieapparaat na 1945 heeft er mede toe geleid, dat aan dit facet van het personeelsbeleid destijds niet voldoende aandacht kon worden gegeven. Ook de verdeling over militairen en burgers van functies die door beide categorieën kunnen worden vervuld, heeft
niet steeds voldoende evenwichtig plaats gevonden. Wat deze verdeling betreft wordt verwezen naar blz. 84. (De rechtstoestand van het burgerpersoneel bij Defensie).
De bestaande situatie heeft^ot gevolg, dat een duidelijk loopbaanbeleid, met daaruit voortvloeiende min of meer regelmatige bevorderingen voor het burgerpersoneel niet mogelijk
is. Om in dit opzicht verbetering te bereiken moet, gezien de omvang van het personeelsbestand en de grote verscheidenheid aan functies, nog veel voorbereidend werk worden verricht. De op blz. 84 genoemde Stuurgroep personeelsbestanden, levert daartoe een belangrijke bijdrage.
Het dienstplichtbeleid
Inleiding. Het beleid ten aanzien van het dienstplichtige militaire personeel vormt een onderdeel van het personeelsbeleid. Hierbij plegen met name onderwerpen als personeelssituatie, uitstel- en vrijstellingsbeleid, keuringsresultaten en dergelijke aan de orde te komen.
Niet minder belangrijk zijn thans meer fundamentele vragen als:
- Hoever mag de overheid gaan in het vergen van een offer als de verplichte militaire
dienst?
- Is het verantwoord van althans dat deel der dienstplichtigen dat daarin niet gelooft medewerking te vragen aan de krijgsmacht?
- Moet - en kan - de ongelijkheid in de verdeling van de dienstplichtlast worden gecompenseerd?
- Is de 'dienstplichtgedachte' nog voldoende levend in het Nederlandse volk om dienstplicht ten behoeve van de krijgsmacht te rechtvaardigen?
Niet ten onrechte heeft de commissie Van Rijckevorsel aan haar rapport een afzonderlijke
beschouwing toegevoegd, getiteld 'Dienstvervulling naar keuze', waarin enkele van deze
vraagstukken ter sprake werden gebracht. Haar ideeën daarover geven echter, naar de mening van de ondergetekenden, weinig uitzicht op afdoende oplossingen, terwijl twijfel aan
de uitvoerbaarheid gerechtvaardigd lijkt. De uitgebreide maatregelen, die nodig zouden zijn
voor de verwezenlijking ervan, zijn dan ook achterwege gelaten.
Intussen wordt reeds jaren binnen en buiten de volksvertegenwoordiging aandacht geschonken aan de mogelijkheid en de wenselijkheid de krijgsmacht uitsluitend te doen bestaan uit vrijwillig dienend personeel.
Dit onderwerp wordt vaak benaderd vanuit bezwaren tegen de dienstplicht, soms ook vanuit een standpunt omtrent de wijze waarop de krijgsmacht zo goed mogelijk zal kunnen voldoen aan de haar te stellen eisen. Ook als na afweging van alle factoren de conclusie wordt
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getrokken, dat een krijgsmacht uitsluitend bestaande uit vrijwillig dienenden de voorkeur
verdient boven handhaving van de dienstplicht, blijft verschil van inzicht mogelijk over de
realisatie.
Een en ander maakt het vormen van een oordeel over de wenselijkheid en mogelijkheid van
afschaffing van de dienstplicht en overgang naar een geheel op vrijwilligheid steunende
krijgsmacht moeilijk. In verband hiermee zal op korte termijn worden overgegaan tot het instellen van een staatscommissie, die tot taak zal krijgen de Regering over het vraagstuk te
adviseren. Daarin zullen de in het begin van deze paragraaf gestelde vragen aan de orde komen.
Gezien dit alles menen de ondergetekenden zich thans te moeten onthouden van nadere
beschouwingen over algemene aspecten van de militaire dienstplicht.
Zij willen hier volstaan met beknopte beschouwingen over het beschikbare potentieel aan
dienstplichtigen, het uitstelbeleid annex de leeftijd van opkomst, het vrijstellingsbeleid en
de financiële voorzieningen.
De duur van de diensttijd voor eerste oefening. Het offer, dat zij die hun dienstplicht vervullen, moeten brengen, wordt door velen als zwaar beschouwd, zeker indien in de overwegingen wordt betrokken dat dit van een deel van hun leeftijdgenoten niet wordt gevraagd. Deze
last kan worden verminderd door de lengte van de diensttijd terug te brengen, een wens,
die reeds geruime tijd binnen en buiten de volksvertegenwoordiging wordt uitgesproken.
Mede in aansluiting op de algemene tendens bij de ons omringende (NAVO-) landen hebben de ondergetekenden besloten de diensttijd te verkorten. De duur van de diensttijd voor
eerste oefening is echter aan een minimum gebonden. Zij moet worden bepaald in relatie
tot de taak, de militaire middelen, de beschikbare financiële middelen en, bij de Koninklijke
landmacht, het systeem van legervorming. Wil bovendien de overlevingskans van de
dienstplichtigen, zowel individueel als in groepsverband, in een onverhoopt conflict niet beneden een verantwoord peil dalen, dan dient voor de initiële opleiding en het opdoen van
praktijkervaring de nodige tijd te worden uitgetrokken. Rekening houdend met de bovengenoemde factoren achten de ondergetekenden het verantwoord de diensttijd voor vrijwel alle dienstplichtigen met vier maanden te bekorten, waardoor de diensttijd voor het gros der
dienstplichtigen 12 maanden zal gaan bedragen. Zij gaan er daarbij van uit dat de resterende tijd maximaal voor de voorbereiding op de militaire taak zal worden benut. Bij de Koninklijke marechaussee zal - in verband met de grote verantwoordelijkheid die aan de uitoefening van de functies bij dit wapen is verbonden - volstaan moeten worden met een verkorting met twee maanden. Ook voor enkele kleine - nog nader vast te stellen - categorieën
specialisten zal de verkorting misschien tot twee maanden moeten worden beperkt.
In verband met de eigen taak en opbouw van elk krijgsmachtdeel wordt de diensttijdverkorting bij de drie delen der krijgsmacht op verschillende wijze verwerkt. Bij handhaving van de
huidige parate sterkte zou diensttijdverkorting leiden tot een stijging van de exploitatiekosten. Dit negatieve effect blijft echter bij de Koninklijke landmacht achterwege aangezien, zoals is uiteengezet in hoofdstuk III, de ondergetekenden hebben besloten de parate sterkte
van dit krijgsmachtdeel terug te brengen.
In verband met het afnemende rendement van dienstplichtigen zal bij de Koninklijke marine
en bij de Koninklijke luchtmacht een verschuiving plaatsvinden in de numerieke verhouding
tussen vrijwillig dienenden en dienstplichtigen naar de eerstgenoemde categorie. Een en
ander is elders in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.
De maatregelen houden tevens in, dat het totale aantal in werkelijke dienst zijnde dienstplichtigen aanmerkelijk zal afnemen, doch dat meer dienstplichtigen zullen worden opgeroepen.
Met ingang van 1975 zal reeds een aanzet worden gegeven tot de invoering van de diensttijdverkorting. Daar echter deze verkorting deel uitmaakt van een pakket van beleidsmaatregelen die een ingrijpende reorganisatie met zich meebrengen en voorts rekening moet worden gehouden met eisen van continuïteit, internationale afspraken, aanpassing aan de nieuwe organisatie en wijziging in de infrastructuur, is een overgangsfase van circa twee jaar
noodzakelijk. In deze overgangsfase zal een steeds groter aantal dienstplichtigen feitelijk
korter dienen dan de huidige duur van de eerste oefening. Er zal naar worden gestreefd de
diensttijdverkorting vanaf de eerste lichtingsploeg 1977 volledig door te voeren.
Het beschikbare potentieel aan dienstplichtigen. In de jaren 1968 t/m 1970 overtrof het aantal dienstplichtigen beschikbaar voor opkomst (d.w.z. het aantal ingeschrevenen na aftrek
van de afgekeurden en de vrijgestelden en vermeerderd met degenen wier uitstel expireerde) ruimschoots de behoefte. In die periode werd, om te voorkomen dat het overschot aan
dienstplichtigen zou blijven groeien, jaarlijks een groot aantal betrokkenen bestemd tot bui-
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tengewoon dienstplichtige, zodat zij niet meer voor het vervullen van de eerste oefening
werden opgeroepen.
In de jaren na 1970 deed zich aanvankelijk door diverse omstandigheden een zodanig overschot niet meer voor. Integendeel moest, om aan de opkomstbehoefte in 1971 en 1972 te
kunnen voldoen, op beperkte schaal worden vooruitgegrepen op de volgende lichtingen.
Sindsdien is het aantal voor opkomst beschikbaren opnieuw de opkomstbehoefte gaan
overtreffen. Het aldus ontstane overschot bedraagt voor 1973 ongeveer 6900 man en zal in
1974 naar verwachting oplopen tot plm. 15 300 man.
Het verwachte overschot zou aanleiding hebben kunnen geven om van de lichting 1974 wederom een gedeelte tot buitengewoon dienstplichtige te bestemmen. Hiervan is echter afgezien, met het oog op de destijds in verband met een mogelijke verkorting van de duur van
de eerste oefening bestaande onzekerheid ten aanzien van de omvang van de behoefte.
Zoals uit de voorafgaande beschouwing over de diensttijdverkorting blijkt, zullen de voorgenomen maatregelen per saldo leiden tot enige verhoging van de jaarlijkse opkomstbehoefte. Deze verhoging zal echter zeer beperkt blijven en globaal niet meer dan 1500 a 2000
man per jaar bedragen. Aangezien het aantal ingeschrevenen de komende jaren ongeveer
constant zal blijven, zou, indien geen maatregelen worden genomen, het overschot aan
dienstplichtigen na 1974 jaarlijks met 6000 a 7000 man toenemen. Teneinde het inmiddels
gegroeide overschot aan voor oproeping in aanmerking komende dienstplichtigen drastisch te verminderen, is besloten van de tot de lichting 1975 behorende goedgekeurde
dienstplichtigen een gedeelte, te weten 12 000 man, te bestemmen tot buitengewoon
dienstplichtige. Dit zal ten dele worden bereikt door, evenals ten aanzien van de lichtingen
1968 t/m 1971 is gebeurd, degenen die, hoewel - gelet op hun keuringsuitslag - g o e d g e keurd, behoren tot het fysiek minst geschikte gedeelte, voor de bedoelde bestemming in
aanmerking te brengen. Wat het overige deel betreft is besloten, zoals eveneens reeds eerder is gebeurd-namelijk ten aanzien van de lichtingen 1970 en 1971 - ook van de lichting
1975 onder bepaalde voorwaarden en op eigen verzoek een bestemming tot buitengewoon
dienstplichtige te verlenen aan de oudste zoons uit grote gezinnen.
Het ligt in het voornemen, van de lichtingen na 1975 eveneens een gedeelte tot buitengewoon dienstplichtige te bestemmen en wel tot aantallen die aan de hand van een afweging
van de alsdan blijkende behoefte tegenover het ter beschikking komende potentieel, zullen
worden bepaald.
Hef uitstelbeleid en de leeftijd van opkomst. Een ontwikkeling, die met betrekking tot de
dienstplicht enige zorg baart, is, dat steeds meer jongeren, die na beëindiging van een middelbare of voortgezette opleiding een daarop aansluitende hogere opleiding gaan volgen,
in aanmerking komen voor uitstel van opkomst voor eerste oefening. Het gevolg daarvan is
namelijk, dat steeds meer dienstplichtigen de militaire dienst nog moeten vervullen op hogere leeftijd en hoger opgeleid dan vroeger voor de grote meerderheid het geval was. Veelal brengt dit voor henzelf en voor de krijgsmacht problemen en nadelen mee.
De interdepartementale Commissie dienstplichtbeleid heeft zich met deze problematiek beziggehouden. Zij heeft daarover op 23 februari 1972 een interimrapport uitgebracht, waarin
wordt aanbevolen de dienstplichtige leeftijd tot 18 jaar te verlagen. De noodzaak tot het verlenen van uitstel wordt daardoor aanmerkelijk beperkt, aangezien de diensttijd dan kan beginnen op de leeftijd, waarop de vooropleiding of een bepaald afgerond stadium daarvan
veelal wordt afgesloten.
Mede gezien het verstrekkende karakter van deze maatregel werd het gewenst geacht, alvorens een standpunt te bepalen, een meningsvorming in brede kring te bevorderen. Daarom
is, mede ingevolge een verzoek uit de Tweede Kamer, het rapport bij brief van 7 mei 1973
ter verspreiding onder de leden aangeboden aan de voorzitters van de beide Kamers, waardoor tevens meer publiciteit werd verkregen.
De mening van het publiek bleek verdeeld. Vooral bij de jongeren bestonden bezwaren tegen de consequentie van de voorgestelde maatregelen, dat een ononderbroken studieverloop voor dienstplichtigen met een voortgezette opleiding hoge uitzondering zou worden.
Daartegenover had men ook oog voorde voordelen. Een in opdracht van de ondergetekenden door een onafhankelijk bureau gehouden enquête wees uit, dat het publiek - uitgezonderd de direct betrokkenen, de met uitstel studerenden - de voorgestelde vernieuwingen
eerder gunstig beoordeelt.
Het rapport over de enquête is op 29 oktober 1973 toegezonden aan de voorzitters van de
vaste Commissies voor Defensie uit de Eersteen Tweede Kamer. De vaste Commissie uit de
Tweede Kamer had intussen naar aanleiding van het interimrapport reeds een hoorzitting
gehouden, tijdens welke een aantal groeperingen, in het bijzonder van jongeren, gelegenheid kreeg bezwaren kenbaar te maken. Voorts heeft deze commissie op 28 maart 1974 een

91

Het personeelsbeleid

gesprek over deze materie gevoerd met de betrokken staatssecretaris en enkele ambtenaren. Een beslissing in deze zal moeten afhangen van een afweging van een aantal belangen en bezwaren. De ondergetekenden menen deze beslissing echter thans nog niet te
moeten nemen en de kwestie te kunnen laten rusten, totdat de op blz. 90 aangekondigde
commissie inzake het vraagstuk 'dienstplicht-vrijwilligersleger' tot een oordeel zal zijn gekomen.
Wel zal worden onderzocht of - mede in het licht van de geschetste situatie met betrekking
tot het beschikbare potentieel aan dienstplichtigen (blz. 90) - de mogelijkheid kan worden
geopend, voor hen die dit wensen enige tijd (één a twee jaar) vóór hun lichtingsjaar in
dienst te komen.
Het vrijstellingsbeleid. De gronden, waarop vrijstelling van de dienst als gewoon dienstplichtige kan worden verleend, zijn genoemd in artikel 15 van de Dienstplichtwet; zij zijn, in
het kort aangeduid:
-

kostwinnerschap
persoonlijke onmisbaarheid
geestelijk ambt
broederdienst
bijzonder geval.

De interdepartementale Commissie dienstplichtbeleid heeft ook het vrijstellingsbeleid aan
een onderzoek onderworpen en heeft daarover op 20 maart 1972 een interimrapport uitgebracht. Haar conclusie is, dat het bestaansrecht van enkele van de bovengenoemde vrijstellingsgronden in verband met gewijzigde maatschappelijke omstandigheden en opvattingen
aanvechtbaar is geworden. Dit betreft met name de vrijstelling wegens kostwinnerschap en
die wegens broederdienst; de commissie beveelt aan deze vrijstellingsmogelijkheden af te
schaffen. Overigens zouden naar de mening van de commissie ingrijpende wijzigingen in
het vrijstellingsbeleid niet nodig zijn.
Een beslissing over de voorstellen van de commissie is nog niet genomen. De ondergetekenden menen, dat het de voorkeur verdient daartoe nog niet toe over te gaan, zulks op
overeenkomstige gronden als in het slot van de vorige paragraaf zijn uiteengezet.
Daar komt nog bij, dat vooral een afschaffing van de vrijstelling wegens broederdienst zou
leiden tot een zeer aanmerkelijke verruiming van het beschikbare potentieel aan dienstplichtigen (ruim 10 000 man), waaraan geen behoefte bestaat.
De bezoldiging van dienstplichtige militairen. Het huidige voor de dienstplichtigen geidende bezoldigingsstelsel dateert van 1 januari 1967. De toen ingevoerde 'wedde eerste oefening' (wedde e.o.) leverde de dienstplichtige militairen, in vergelijking met de tevoren bestaande soldijen, een aanzienlijke verhoging van inkomsten op. Na die datum is de bezoldiging geleidelijk nog verder omhoog gebracht. Zo werden structurele verhogingen doorgevoerd per 1 januari 1969,1 juli 1970 en per 1 juli 1971.
Voorts delen de dienstplichtigen in de aan het overheidspersoneel toegekende algemene
loonronden en in de zogenaamde nacalculatie-uitkeringen, terwijl zij tevens een vakantieuitkering ontvangen op dezelfde voet als het overige rijkspersoneel.
Vergeleken met de gemiddelde wedde van de 20- en de 21-jarige beroepssoldaten is de
wedde e.o. van een dienstplichtig soldaat in de periode van 1 januari 1967 tot 1 april 1974
verhoogd van plm. 43 pet. tot 60 pet. van de bedoelde gemiddelde beroepswedde. In het
laatstgenoemde percentage is de bijzondere toeslag, toegekend met toepassing van de
Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid 1974, begrepen.
Dat de Nederlandse dienstplichtige reeds thans een belangrijk beter inkomen geniet dan
zijn collega uit diverse andere landen, moge blijken uit het onderstaande overzicht betreffende de bezoldiging (na aftrek van loonbelasting, kosten wegens huisvesting en voeding,
enz.) van dienstplichtige soldaten, uitgedrukt in guldens per maand.
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Land

netto bezoldiging

Nederland
»
België, eerste 6 maanden
daarna
Bondsrepubliek Duitsland
bijna iedere soldaat wordt na een
halfjaar Gefreiter en ontvangt dan
Denemarken
Frankrijk
Noorwegen
Oostenrijk
Zweden

409*
158
210
173
221
147
34
147
94
144

*) Voor dienstplichtigen jonger dan 24 jaar. Voor dienstplichtigen van 24 jaar en ouder bedraagt de netto bezoldiging
f 436 per maand.

Ook al wordt met de netto bezoldiging uiteraard slechts één facet van het totale voorzieningenpakket van de dienstplichtige militair weergegeven, toch blijkt uit het bovenstaande
overzicht duidelijk, dat de betaling van de Nederlandse dienstplichtige soldaat gunstig afsteekt bij die van zijn collega's in de ons omringende landen. Desondanks menen de ondergetekenden, dat op de weg van verhoging van de wedde e.o. moet worden voortgegaan.
Zij achten het namelijk onjuist, de groep van degenen die daadwerkelijk hun dienstplicht
vervullen en die slechts ongeveer 40 pet. van de jongemannen van hun leeftijdscategorie
omvat, niet alleen 'het offer van de dienstplicht' als zodanig op te leggen, maar bovendien
dit 'offer' nog te verzwaren door hen ook in financieel opzicht achter te stellen bij hun leeftijdgenoten, die werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Naar de mening van de ondergetekenden dient ook hierbij aandachtte worden geschonken aan de in de inleiding van dit hoofdstuk genoemde gelijkstelling. Dit houdt mede in, dat de ogen niet gesloten kunnen worden
voor de in Nederland in gang zijnde ontwikkelingen op het gebied van de minimumlonen,
waardoor de hier aan de orde zijnde problematiek een sterker reliëf heeft gekregen. De ondergetekenden willen er dan ook naar streven dat de wedde e.o. op een zodanig peil wordt
gebracht, dat de bestedingsmogelijkheden van de dienstplichtige militairen ongeveer overeenkomen met die van hun leeftijdgenoten op wie de wettelijke regeling inzake het minimumloon van toepassing is.
In dit verband willen de ondergetekenden hier ook reeds mededelen, dat contact is gezocht
met het Centraal bureau voor de statistiek teneinde de mogelijkheden te bezien om te komen tot een onderzoek van het bestedingspatroon van de dienstplichtige militairen in werkelijke dienst. Indien met een dergelijk onderzoek binnenkort inderdaad kan worden begonnen, zal de uitkomst daarvan mede worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de
wedde e.o.
Intussen zal vooral om budgettaire redenen een verhoging van de wedde e.o. niet in één
stap kunnen worden verwezenlijkt. De verhoging zal dan ook gefaseerd moeten verlopen.
Bij het nader te voeren overleg over de vraag in welke mate en in welk tempo tenslotte de
verhoging van de wedde e.o. haar beslag zal krijgen, moet uiteraard niet alleen gekeken
worden naar het minimumloon onder aftrek van de verschuldigde loonbelasting en premie
AOW/AWW, maartevens naar het uitgavenpatroon van de onderscheiden groepen. Een belangrijke rol zal daarbij worden toegekend aan de reeds voor dienstplichtigen bestaande
emolumenten en faciliteiten, die in geld waardeerbaar zijn. Er zal voorts gestreefd worden
naar een zodanig resultaat, dat enerzijds de bovenomschreven doelstelling ten aanzien van
jeugdigen wordt gerealiseerd en anderzijds recht wordt gedaan aan het eigen karakter van
de wedde e.o., hierin bestaande dat naar de mening van de ondergetekenden deze vooral
dient te worden beschouwd als een vergoeding - zo men wil: een tegemoetkoming - voor
het voldoen aan de wettelijke verplichting, zich tijdelijk ter beschikking te stellen ten behoeve van de gemeenschap. Zulks los van de vraag of de wedde e.o. wel of niet kan worden
aangemerkt als loon in de zin van een vergoeding voor geleverde arbeid.
De ondergetekenden stellen zich tevens voor, bij de doorvoering van de eerste fase het nog
bestaande onderscheid in wedde e.o. tussen dienstplichtigen van jongere leeftijd dan 24
jaar en de ouderen, alsmede de extra uitkering bij dienstverlating ad f 20 voor elke maand
die langer dan 16 maanden in werkelijke dienst is doorgebracht, te doen vervallen.
Aangezien uiteindelijk wordt beoogd het huidige verschil in bezoldiging tussen het dienstplichtige en het vrijwillig dienende personeel te verkleinen en voorts een vaste relatie te
brengen in de onderlinge bezoldigingsverhoudingen tussen beide categorieën van militair
personeel, ligt het mede om die redenen voor de hand, dat ook de andere verschillen tussen
dienstplichtigen en beroepspersoneel ten aanzien van financiële en in geld waardeerbare
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voorzieningen, met name In het vlak van emolumenten en faciliteiten, aan een herwaardering worden onderworpen.
Geestelijke verzorging
Men kan zich afvragen of de huidige opzet van een eigen categorale dienst van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht noodzakelijk is, gezien de afschaffing van de parate weekends en de verbeterde verbindingen, waardoor het voor de meeste militairen mogelijk is althans in de weekends in eigen woonplaats kerkdiensten bij te wonen. De ondergetekenden
zien die noodzaak wél.
De krijgsmacht is een instituut met een vredebewarende taak, maar moet in het ergste geval
gewapende strijd voeren. Het personeel heeft een taak - ook al in de opleidingsfase - die
feitelijk ethisch paradoxaal is hetgeen aanleiding kan geven tot conflicten. Ondanks het
doelbewuste streven aansluiting te vinden bij ontwikkelingen in andere sectoren van de
maatschappij, zal de krijgsmacht door aard en taak haar specifieke karakter behouden. Een
eigen geestelijke verzorging die de situatie in de krijgsmacht kent en aanvoelt, kan de militairen helpen genoemde problemen op te lossen. Een niet tot de krijgsmacht behorende
geestelijke verzorger kan zich heel moeilijk in de situatie van de krijgsmacht en de daaraan
verwante problemen inwerken.
Ook bij de kerken is een tendens te onderkennen naar categorale geestelijke verzorging; te
denken valt daarbij aan geestelijke verzorging voor jeugdigen en zieken en in bedrijfssituaties.
De ondergetekenden zijn van mening dat de organisatie waarin de geestelijke verzorging in
de krijgsmacht is ondergebracht, alsmede taak en werkwijze daarvan, een nadere kritische
beschouwing behoeft. Ook de omvang van de diensten kan hierbij niet buiten beschouwing
blijven. De kerkgenootschappen en het Humanistisch verbond zullen worden uitgenodigd
vooreen principieel gesprek hierover. Daarbij komt aan de orde het bieden van een opvang
van het individu en van groepen voor alle levensvragen waarvoor de hulp van de geestelijke verzorging wordt ingeroepen, de begeleiding van het jonge dienstplichtige en beroepspersoneel in de opleidingssituatie en tenslotte het houden van diensten en bijeenkomsten
daar waar het bijwonen van dergelijke diensten en bijeenkomsten vanwege de lokale omstandigheden anders niet mogelijk is.
De ondergetekenden stellen zich voor de opbouw en de omvang van het korps geestelijke
verzorgers te bespreken in het licht van het bovenstaande en tegen de achtergrond van de
omvang van de krijgsmacht. In het bijzonder zijn zij van oordeel dat een vereenvoudiging
van de topstructuur van de geestelijke verzorging noodzakelijk is. Zij denken aan verkleining
van de beroepsmatige korpsen en aan het tot stand brengen van grotere reservekorpsen,
die ook bij oefeningen zouden kunnen worden ingezet, mede gelet op hun werk in oorlogstijd.
Voor een aantal grotere leef- en werkgemeenschappen zullen full-time geestelijke verzorgers noodzakelijk zijn. Met name geldt dit voor eenheden in West-Duitsland, in Suriname en
de Nederlandse Antillen en bij de vloot. Daarbij is zeker niet uitgesloten dat zij verschillende
krijgsmachtdelen bedienen.
Bovenstaande uitgangspunten zijn reeds schriftelijk aan de kerken en het Humanistisch verbond kenbaar gemaakt.
Het personeelsbestand
Inleiding. Onder het vorige kabinet is opdracht gegeven tot een taakstellende personeelsreductie in de periode van 1 april 1972 tot ultimo 1976. In aansluiting hierop wordt thans ook
voor de periode 1977 tot 1982 een dergelijke reductie opgelegd. In bijlage Vb wordt een cijfermatig overzicht gegeven van de gevolgen, die dit heeft voor de omvang en de samenstelling van het totale bestand aan burger- en militair personeel bij de drie delen der krijgsmacht en bij het centrale apparaat (het hier werkzame militaire personeel is begrepen in de
aantallen per krijgsmachtdeel). Ook van de Koninklijke marechaussee is, hoewel zij niet onderworpen is aan een taakstellende personeelsreductie, een overzicht van het personeelsverloop opgenomen.
Uit het overzicht blijkt, dat de vermindering niet gelijkmatig over de verschillende personeelscategorieën is verdeeld. Verhoudingsgewijs zijn meer dienstplichtigen erbij betrokken
dan vrijwillig dienende militairen. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Eén
daarvan is de bij modernisering van de krijgsmacht relatief grote behoefte aan hoog gekwalificeerd militair personeel, dat langer ter beschikking is. Bezien zal worden of door functieanalyse een betere aanpassing van de kwalificatie van het personeel aan de functie en omgekeerd kan worden verkregen.
Voorkomen kon worden, dat tot gedwongen afvloeiing moest worden overgegaan. Wel zullen de getroffen en voorgenomen maatregelen voor het militaire personeel in een aantal
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gevallen offers in het persoonlijke vlak vragen. Daar waar herindeling, omscholing, overplaatsing en - bij de Koninklijke luchtmacht - tijdelijke tewerkstelling beneden het rangniveau onvermijdelijk zullen zijn, zal hiertoe slechts worden overgegaan nadat met alle persoonlijke belangen van de betrokkenen zoveel mogelijk rekening is gehouden. Bijzondere
zorg zal worden besteed aan de informatie en begeleiding van het personeel alsmede aan
het-ondanks de vermindering van het aantal functies - verwezenlijken van een gezond
loopbaanbeleid. In het hiernavolgende zal de situatie bij ieder van de drie krijgsmachtdelen
nader worden uiteengezet. Daarna volgt een aparte uiteenzetting over de situatie met betrekking tot het burgerpersoneel, werkzaam bij de krijgsmachtdelen en het ministerie.
De feitelijke personeelssituatie en de vooruitzichten dienaangaande bij de Koninklijke marine. Teneinde het noodzakelijke investeringsbudget te verzekeren is de Koninklijke marine
reeds geruime tijd bezig de sterkte van het militaire personeel te verminderen via een ratiolisatie in operatieve, logistieke en opleidingssectoren.
De feitelijke sterkte van het militaire personeel van de Koninklijke marine daalde dan ook
van een kleine 22 000 man in 1968tot ongeveer 18850 man in 1972. Hiermee was een situatie bereikt, waarin geen verdere ruimte overbleef voor bezuinigingen zonder de taakstelling in gevaarte brengen.
In hetzelfde jaar werd een nieuwe lange-termijnplanning opgezet, waarin een verdere vermindering van de sterkte aan militair personeel was opgenomen, te realiseren door rationalisatie in de opleidingen en aanpassingen van structurele aard, die in direct verband staan
met de introductie van geavanceerd materieel in de Koninklijke marine tegen 1977. Een en
ander zal ertoe leiden dat in 1977 moet kunnen worden beschikt over een totaal bestand aan
militair personeel van 17 550 man, waarin begrepen een 'toeslag' op het benodigde aantal
militairen op functie van extra personeel dat niet inzetbaar is ten gevolge van het volgen
van een opleiding dan wel zich in een inwerkperiode bevindt, alsmede met een toeslag in
verband met ziekteverzuim.
De ontwikkeling tussen 1972 en 1977 in de totale sterkte van het militaire personeel is als
volgt:

■*

1 april 1972
1 januari 1974
1 januari 1977

18841
18764
17 550

Als gevolg van de eis dat de primaire taken van de Koninklijke marine niet mogen worden
aangetast, zal de sterktevermindering moeten worden gerealiseerd binnen de categorie militairen die niet beschikbaar zijn voor plaatsing op functie, met andere woorden door de
toeslag ten behoeve van de opleidingen drastisch te verminderen.
Deze benadering komt echter in conflict met de eis van kwaliteitsverbetering; derhalve zijn
de mogelijkheden ook in deze sector beperkt. Naast maximale bezuinigingen in de opleidingssfeer zal dan ook verder moeten worden verminderd door een versobering van taken
(bijv. van bedienend en verzorgend personeel), die zal moeten resulteren in een vermindering van het aantal manschappen. Zodoende wordt niet aan de gewenste kwaliteit getornd,
terwijl deze reductie bovendien zonder vertraging en zonder extra financiële consequenties
kan worden totstandgebracht. De hier bedoelde vermindering wordt in eerste instantie gezocht in het contingent dienstplichtigen, mede omdat het rendementsverlies ten gevolge
van de verkorting van de duur der eerste oefening toch al het tewerkstellen van een beduidend aantal dienstplichtigen in de nabije toekomst uitsluit.
De vereiste continuïteit in het bezetten van operatieve functies, als een der voorwaarden
voor de gewenste paraatheid, wordt verkregen door het hanteren van dienstverbanden van
redelijke duur en een hierop afgestemde planning op langere termijn; deze verbintenissen
zijn thans onderwerp van studie.
Ook laat een gezonde personeelsopbouw van de Koninklijke marine als grotendeels door
beroepsmilitairen bemande organisatie een verdere uitdunning van de onderbouw (beroepsmanschappen) niet toe; bovendien bestaat dan hier het risico dat de motivatie nadelig
wordt beïnvloed.
Hoewel in verband met de reductie van de personeelssterkte - die nog wordt geaccentueerd door het intensiveren van het leerlingstelsel - geen bijzondere maatregelen in de
rechtspositionele sfeer behoeven te worden getroffen, zal deze na 1974 een zware wissel
trekken op het resterende personeel.
De planning voorziet na 1977 in een verdere reductie van het militaire personeelsbestand.
Zoals uit het voorafgaande reeds is gebleken, zal deze ook dan voornamelijk moeten worden gezocht bij de dienstplichtige ongegradueerden.
Officieren. Vanaf 1968 is het aantal toelatingen tot het Koninklijk instituut voorde marine
beduidend beneden de jaarlijkse behoefte gebleven. Door de specifieke geaardheid van de
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KIM-opleiding kunnen de tekorten, die hierdoor in het bestand aan KIM-officieren ontstaan
maar ten dele worden opgevangen door niet-KIM-officieren, waardoor zelfs een grotere dan
de vereiste vermindering van het officiersbestand dreigt te ontstaan.
De ontstane tekorten bij de KIM-korpsen veroorzaken niet alleen problemen bij de vervulling van vacatures, maar verstoren tevens de evenwichtige bestandsopbouw van het officierskorps.
Daar de instroming van officieren van vakdiensten en van reserve-officieren ter aanvulling
van de tekorten in de categorie KIM-officieren slechts beperkt mogelijk is, zal de noodzakelijke aanvulling van de KIM-korpsen in de toekomst in toenemende mate plaats moeten vinden door het korps officieren van speciale diensten. Dit korps kan tot nu toe in stand worden
gehouden door werving binnen de Koninklijke marine.
Schepelingen. De sterktevermindering bij de schepelingen zal hoofdzakelijk beperkt blijven
tot de ongegradueerden. De genoemde introductie van geavanceerd materieel vraagt een
hoger gekwalificeerd middenkader. Teneinde daarover te kunnen beschikken, zullen niettegenstaande de noodzakelijke personeelsvermindering in de komende jaren, onder meer
verloopverminderende maatregelen moeten worden getroffen. Eén daarvan kan worden
verwezenlijkt in het kader van de in uitzicht zijnde herziening van de personeelsstructuur
schepelingen. Het doel van deze herziening is, naast oogmerken van onderwijstechnische
en economische aard, het verkrijgen van een beperkter aantal - grotere - dienstgroepen,
waardoor de gewenste verbetering in het carrièrebeleid kan worden verkregen.
De feitelijke personeelssituatie en de vooruitzichten dienaangaande bij de Koninklijke landmacht. Sinds 1968 is de vredesbehoefteaan militair personeel bij de Koninklijke landmacht
gedaald van 75 250 tot 69 500 in 1973. Deze verlaging was het gevolg van organisatorische
herstructureringen buiten het eerste legerkorps met name in de logistieke en opleidingssector en van de medio 1972 - met het oog op een beperking van de sterk stijgende exploitatie-uitgaven - opgelegde personeelsreductie, in 1976 resulterend in een vermindering van
10 pet.
De reducties werden en worden bereikt door de dubbele uitstroming van relatief grote jaarklassen inde periode 1971 t/m 1975 ten gevolge van de geleidelijke invoering van de leeftijdsgrens van 55 jaar voor beroepspersoneel, gecombineerd met een selectief aannemingsbeleid.
Reeds in 1969 werd, teneinde de exploitatiekosten terug te dringen, een personeelsplan
voor vrijwillig dienend personeel opgesteld, gericht opeen in 1976 te realiseren structuur
van de landmacht met een geringere vredessterkte, doch onder handhaving van de gevechtskracht van het eerste legerkorps en van de taken in de nationale sector in oorlogstijd.
Sindsdien is het aannemingsbeleid voor het beroepspersoneel afgestemd geweest op deze
verminderde behoefte. De personeelsreducties hebben echter ook geleid tot vermindering
en deels stopzetting van de werving van militair personeel met een kort dienstverband.
De hiervoor genoemde bezuinigingen, welke vooruitliepen op de uiteindelijk te bereiken
structuur van de Koninklijke landmacht, hebben geleid tot toenemende spanningen tussen
een teruglopend bestand en een slechts ten dele gewijzigde behoefte.
De vermindering van het totale personeelsbestand (exclusief Koninklijke marechaussee)
vertoont het volgende beeld:
1 april 1972
1 januari 1974
1 januari 1977

72 902
69134
60 050

De gespecificeerde berekeningen inzake de personeelsbehoefte zoals deze zal zijn, nadat de
in hoofdstuk III uiteengezette structuur is verwezenlijkt, zijn nog niet zover gevorderd, dat
daaruit in deze nota definitieve conclusies kunnen worden getrokken aangaande de situatie,
die daaruit zal voortvloeien.
Wel kan in algemene zin worden gesteld dat het, na verdere doorvoering van de bezuinigingen, in 1976 te bereiken bestand aan vrijwillig dienend personeel in zijn totaliteit zal voldoen
aan de behoefte van de voor 1977 opgestelde structuur van de landmacht. De opbouw van
dit bestand zal dan echter waarschijnlijk nog niet in alle opzichten voldoen aan de eisen van
de nieuwe structuur.
In dat geval zal nader moeten worden bezien in hoeverre herindeling en omscholing, alsmede tijdelijke maatregelen tot temporisering van het bevorderingstempo in de hogere rangen
nodig zullen zijn. Ook zal het aantal verplaatsingen, voortkomend uit de reorganisaties, tijdelijk toenemen.
Het officierskorps. De behoefte van de Koninklijke landmacht aan vrijwillig dienende officie-
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ren in de onderscheidene rangen is zodanig gedifferentieerd, dat niet aan allen gelijke carrièremogelijkheden kunnen worden geboden.
De aan de KMA opgeleide beroepsofficieren zijn in beginsel bestemd voor het vervullen van
hogere en topfuncties, voorzover daarvoor een wetenschappelijke opleiding vereist of gewenst is.
De beroepsofficieren voor speciale diensten zijn bestemd voor de lagere commando- en
staffuncties op het niveau van uitvoerende leiding, waarvoor met een lager vooropleidingsniveau en een beperktere opleiding kan worden volstaan. Voor de vervulling van een beperkt aantal hogere functies is een wetenschappelijke opleiding niet noodzakelijk. Voorshands zullen echter ook deze functies - om redenen van bestandsopbouw-toch door
KMA-officieren moeten worden vervuld.
De eerder vermelde wijzigingen in de organisatie zullen resulteren in een veranderende behoefte per wapen en dienstvak en derhalve - gelet op de huidige bestanden, die zijn voortgekomen uit een andere structuur - mogelijk nopen tot herindeling en omscholing van beroepsofficieren. Dan nog bestaande onevenwichtigheden in de opbouw van het officiersbestand kunnen, in incidentele gevallen en op individuele basis, worden opgeheven door horizontale instroming van personeel dat voldoet aan de voor hun functies te stellen vooropleidingseisen, uiteraard voorzover ten aanzien van die functies met een beperkte militaire
scholing kan worden volstaan.
De officieren kortverband-vrijwilliger en vrijwillig nadienende reserve-officieren zullen ook
in de toekomst een noodzakelijke aanvulling vormen op de - deels structurele - tekorten in
de luitenantsrangen. De uit de reorganisaties voortvloeiende vermindering van de structuréle extra behoefte in de luitenantsrangen zal de behoefte aan kortverband-vrijwilligers in
de komende periode doen dalen. Aangezien dit jaar de op blz. 87 aangekondigde nieuwe
opleiding van officieren voor speciale diensten zal aanvangen - welke officieren in het verleden grotendeels voortkwamen uit de aanwezige kortverband-vrijwilligers - zal deze daling van de extra behoefte geen nadelig effect hebben op de jaarlijkse aanvulling van het bestand aan officieren voor speciale diensten.
Het korps onderofficieren
Beroepsonderofficieren. De opbouw van het korps beroepsonderofficieren is onevenwichtig. Enerzijds zijn er, voornamelijk oudere, jaarklassen waarvan de sterkte de behoefte overtreft en anderzijds, veelal jongere, jaarklassen waaruit in de huidige behoefte niet kan worden voorzien. Door de versterkte personeelsuitstroming in de jaren 1972 tot 1976 en een
aangepaste aanvulling zal in 1976 het onderofficiersbestand niet onaanzienlijk zijn verminderd, maar in de daarop volgende jaren zal het meer harmonisch van opbouw worden.
Kwantitatief zal het onderofficiersbestand in 1976 naar verwachting redelijk overeenstemmen met de behoefte; de verdeling over de diverse categorieën wapens en dienstvakken zal
nader moeten worden bezien. Reeds thans echter wordt voorzien, dat aan herindeling en
omscholing niet in alle gevallen kan worden ontkomen.
De aanvulling van het korps beroepsofficieren vindt thans op tweeërlei wijze plaats: enerzijds via de Koninklijke militaire school, waar ook jongelui worden opgeleid die reeds op
kort verband vrijwillig dienen, anderzijds door instroming uit een der categorieën beroepsm'rlitairen met een lagere rang dan die van sergeant, met dien verstande dat hierbij dezelfde
kwaliteitseisen worden aangelegd als voor de extern te werven kandidaten. Ook zal de
vraag in beschouwing worden genomen of en in hoeverre uitbreiding kan worden gegeven
aan de thans voor enkele categorieën bestaande mogelijkheid, tot onderofficier te worden
aangesteld na een korte opleiding, die - in aansluiting op de in het burgerleven reeds verkregen specialistische vakkennis - uitsluitend op elementaire militaire kennis is gericht. Het
antwoord op de vraag in hoeverre de beroepsonderofficier afkomstig van een categorie militairen met een rang beneden die van sergeant nog een volledige onderofficierscarrière kan
maken hangt grotendeels af van de leeftijd waarop de betrokkene tot sergeant wordt bevorderd.
Onderofficieren kortverband-vrijwilligers
en vrijwillig nadienende onderofficieren. In verband met het kleiner worden van de organisatie zullen de onderofficieren K W en VND, die
willen overgaan in beroepsdienst, voortaan nog slechts in aanmerking worden gebracht
voor het opheffen van tekorten in specifieke categorieën beroepsonderofficieren. De werving voor de categorieën onderofficieren K W en VND zal derhalve worden beperkt tot enkele functiegroepen. Bestaande verbintenissen zullen in beginsel niet worden verlengd. Gelet
op het grote persoonlijke belang dat vele KW/VND onderofficieren hebben bij het verlengen van hun verbintenis, zal om sociale redenen in sommige gevallen van het genoemde
beginsel moeten worden afgeweken. Een snellere 'afbouw' van het personeelsbestand dan
is voorzien, wordt ook om die reden niet wenselijk geacht.
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Beroepskorporaals. In de behoefte aan korporaals en korporaals-I, omvattende de categorieën chauffeurs, rij-instructeurs, koks en marechaussees, kan thans op bevredigende wijze
worden voorzien. Sinds enkele jaren worden intussen nog slechts korporaals aangenomen
van wie verwacht kan worden dat zij na verloop van tijd in staat zullen zijn, indien zij dat
wensen, te worden opgeleid tot onderofficier.
Ook voor oudere beroepskorporaals bestaan thans reeds mogelijkheden - onder bepaalde
voorwaarden - een opleiding tot onderofficier te volgen. Onderzocht wordt of en, zo ja, op
welke wijze deze korporaals, die volgens de bestaande regelingen niet voor een opleiding
tot onderofficier in aanmerking komen en daartoe nochtans wel geschikt worden geacht,
alsnog de gelegenheid daartoe kan worden geboden.
Korporaals kortverband-vrijwilligers
en vrijwillig nadienende korporaals. De werving van
korporaals K W en VND zal voor enkele functiegroepen worden gehandhaafd. Zo zal met
name voor de categorie chauffeurs in de behoefte aan langer dienend personeel worden
voorzien door deze categorie personeel. Hoewel voor de huidige (geringe) behoefte de werving gunstig verloopt, moet rekening worden gehouden met het feit dat zij voor de lagere
militaire functies zeer conjunctuurgevoelig is. Bovendien is zelfs in een periode met een
over het algemeen gunstig wervingsklimaat de belangstelling in de regel gering voor functies waarvoor een lage scholingsgraad is vereist of die weinig overeenkomen met civiele
functies.
Technisch Specialisten. Het project technisch specialisten is kwantitatief enigszins achtergebleven bij de verwachtingen, deels als gevolg van de geringe belangstelling voor bepaalde functies doch ook omdat het opleidingspeil van de jonge mensen steeds toeneemt.
Nochtans kan het project als zodanig succesvol worden genoemd. De technisch specialisten
beschikken over een langdurige ervaring en helpen de continuïteit in de bezetting van een
aantal belangrijke functies in de categorieën onderhouds- en bedieningspersoneel te verzekeren. De civiele vakopleiding verloopt naar tevredenheid. Enkele opleidingen zijn inmiddels gebracht onder de werking van de Wet op het leerlingwezen; voor andere opleidingen
wordt de mogelijkheid daartoe nader bestudeerd.
Dienstplichtigen. Een groot aantal functies binnen de Koninklijke landmacht wordt vervuld
door dienstplichtigen. Bij verkorting van de werkelijke diensttijd met vier maanden is - ter
vervulling van de behoefte in vredestijd - jaarlijks een opkomststerkte van 39000 man nodig. Wel moet daarenboven - als gevolg van het feit dat wordt voorzien dat niet alle voor
vrijwillig dienende korporaals bestemde functies door vrijwilligers zullen kunnen worden
vervuld - rekening rekening worden gehouden met een extra behoefte aan dienstplichtigen
voor de laatstbedoelde functies.
Mobilisabel personeel
Reserve-officieren. Het aantal reserve-officieren dat jaarlijks instroomt zal, naar het zich laat
aanzien, voldoende blijven om alle mobilisabele reserve-officiersfuncties vervuld te nouden. Wel zal soms later tot herindelingen het geven van aanvullende opleidingen moeten
worden overgegaan.
Daar voor een groot deel der reserve-officieren het tijdstip van bevordering tot majoor nagenoeg samenvalt met de ontslagleeftijd van 45 jaar, zal op een aantal reserve-officieren
een beroep moeten worden gedaan om op vrijwillige basis nog een aantal jaren ter beschikking te blijven.
Dienstplichtige onderofficieren, korporaals en soldaten. Wat de dienstplichtige onderofficieren, korporaals en soldaten betreft, is de situatie ongunstiger dan bij de reserve-officieren. De mobilisatiecyclus voor deze categorie - tot op heden in beginsel beperkt tot maximaal 6 jaren na aanvang van de groot-verlofperiode - zal met de toekomstige jaarlijkse aanvulling niet meer in alle gevallen worden bereikt. Voor dit probleem zal een oplossing moeten worden gevonden langs de weg van herindeling en door het langer beschikbaar houden
van bepaalde functionarissen.
Bovendien zal de inkrimping van de organisatie in vredestijd van invloed zijn op het aantal
functies voor vrijwillig dienend personeel dat in de oorlogsorganisatie kan worden opgenomen. Het gevolg hiervan is, dat naar alle waarschijnlijkheid een groter aantal functies - althans een grotere diversiteit van functies - in de oorlogsorganisatie zal moeten worden toegewezen aan dienstplichtig personeel.
De feitelijke personeelssituatie en de vooruitzichten dienaangaande bij de Koninklijke \uchtmacht. Rekening houdende met militairen die een initiële of een vervolgopleiding, dan wel
een her-, bij- of omscholing volgen, en militairen die eerst na een praktijk- of inwerkperiode
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volledig inzetbaar zijn, alsmede een aantal bij de Koninklijke luchtmacht tewerkgestelde militairen van de Koninklijke landmacht, moest in 1972 worden beschikt over een totaal personeelsbestand van 21 940 man.
In 1973 werd een inkrimping van de organisatie doorgevoerd, waardoor de personeelsbehoefte per 1 januari 1974 20 825 man bedroeg.
De elders in deze nota genoemde structurele wijzigingen in de organisatie van de Koninklijke luchtmacht en de voortgaande taakstellende bezuinigingen zullen ertoe leiden, dat op 1
januari 1977 moet worden beschikt overeen totaal personeelsbestand van 17 500 man.
Door afronding van de te treffen maatregelen zal de behoefte vervolgens nog dalen met
rond 100 man.
De vermindering van het totale benodigde personeelsbestand vertoont derhalve het volgende beeld.
1 april 1972
1 januari 1974
1 januari 1977

22 221
20 825
17500

De sterke reductie van de personeelssterkte, die bovendien in korte tijd moet worden tot
stand gebracht, heeft ingrijpende gevolgen, zowel voor de organisatie als voor het personeel. Bij het treffen van daarmee verband houdende maatregelen zal aan het belang van de
betrokken personeelsleden grote aandacht worden besteed, waarbij lasten zoveel mogelijk
over het gehele personeel zullen worden gespreid. De beleidsbeginselen, zoals die in de afgelopen jaren tot ontwikkeling zijn gebracht, zullen daarbij zo min mogelijk worden aangetast.
Het officierskorps. De gewenste vermindering van de sterkte aan officieren zal tot stand
worden gebracht door beperking van de werving van vrijwillig dienende reserve-officieren
en door het niet verlengen van kortlopende reserveverbintenissen.
Zoals hierna nader zal worden aangegeven, ligt het in het voornemen de mogelijkheid voor
officieren voor speciale diensten te worden bevorderd tot luitenant-kolonel te verruimen.
Om dit mogelijk te maken zullen jaarlijks minder cadetten tot officier worden benoemd.
Daarnaast is enige terughoudendheid gewenst in verband met de eventuele resultaten van
het in studie zijnde project van functie-analyse en functiewaardering. In verband hiermede
is het aantal jaarlijks tot officier te benoemen cadetten verminderd van 30 tot 25. De werving
van cadetten zal voorshands op dit aantal gericht zijn. Indien op langere termijn een nadere
aanpassing voor de ideale opbouw van deze categorie noodzakelijk is, kan dit, voor zover
nodig, worden bereikt door horizontale instroming van specialisten uit de burgermaatschappij in daarvoor geëigende functies. De daartoe noodzakelijke wijzigingen in de desbetreffende regelingen zijn in voorbereiding.
De opbouw van de categorie KMA-officieren vertoont onregelmatigheden, in die zin, dat
verhoudingsgewijs de hogere rangen sterker zijn bezet dan de lagere. Mede op grond daarvan wordt in de hogere rangen een vertraging in de bevorderingsgang tot stand gebracht.
In de niet gerealiseerde behoefte in de lagere rangen wordt wat de artsen betreft voorzien
door dienstplichtigen en voor het overige door beroepsofficieren van andere categorieën.
Voorde categorie officieren voor speciale diensten zal, zoals eerder is uiteengezet, een verbetering van de opleiding worden doorgevoerd. Hierdoor zal een aantal officieren de geschiktheid verkrijgen voor die luitenant-kolonelfuncties waarvoor een wetenschappelijke
opleiding geen vereiste is. De mogelijkheden om te worden bevorderd tot luitenant-kolonel
zullen in verband hiermee in de toekomst worden verruimd. Dit past geheel in de visie dat mede door de functieniveaus te relateren aan die in de burgermaatschappij - de grenzen
tussen de onderscheidene categorieën dienen te vervagen, zodat een doorstroming op natuurlijke wijze tot stand kan komen. Een en ander geeft aanleiding om jaarlijks 35 kandidaten te benoemen tot officier voor speciale diensten. Hiermee wordt tevens bereikt, dat de
mogelijkheid voor beroepsonderofficieren om door te stromen naar deze categorie onaangetast blijft.
De officieren van vakdiensten dienen in de eerste plaats ter aanvulling van de voorziening in
dat deel van de behoefte aan subalterne officieren, dat niet gedekt wordt door officieren uit
de eerder genoemde categorieën. Het verwachte overcompleet bij deze groep officieren
speelt zich dan ook af binnen de totale behoefte aan subalterne officieren. Door de beperking van de werving van vrijwillig dienende reserve-officieren kan de mogelijkheid van benoeming van onderofficieren tot officier van vakdiensten open worden gehouden.
De functie van officier-vliegerwordt
vervuld door zowel beroepsofficieren als reserve-officieren. Het aantal vliegers behorende tot de dienstgroep van de officieren afkomstig van de

99

Het personeelsbeleid

KMA en hiermee gelijkgestelden en de dienstgroep officieren voor speciale diensten is hoger dan uit een oogpunt van piramidale opbouw wordt vereist. Bovendien verricht nog een
beperkt aantal onderofficieren dienst als jachtvlieger. Een en ander leidt ertoe, dat een lagere sterkte aan reserve-officieren-vlieger moet worden gehandhaafd dan voor een goede opbouw vereist en gewenst zou zijn.
De lagere sterkte aan reserve-officieren-vlieger wordt bereikt door een vermindering van de
inname van leerling-vliegers. Daarnaast valt er, mede door het terugbrengen van de organieke behoefte en in verband met het geringe verloop door het ontbreken van de zuigkracht
van de burgerluchtvaart, tijdelijk niet aan te ontkomen dat de verbintenissen van een aantal
reserve-officieren niet kunnen worden verlengd, waardoor betrokkenen zullen moeten afvloeien op een eerder tijdstip dan mogelijk door hen was voorzien. Evenals nu het geval is,
zal ook in de naaste toekomst over het vereiste aantal vliegers kunnen worden beschikt.
Overwogen wordt aan officieren voor speciale diensten voor wie, na beëindiging van hun
actieve vliegerloopbaan, geen passende functie beschikbaar is, op of na het bereiken van
het 50ste levensjaar een vervroegd leeftijdsontslag - op basis van vrijwilligheid - te verlenen. Voorts is het streven erop gericht, zodra mogelijk, met behoud van de noodzakelijke ervaring en de vereiste aantallen, een goede doorstroming in het vliegerkorps te bereiken. De
daartoe gewenste ordelijke doorstroming van reserve-officieren-vlieger naar de burgerluchtvaart is echter helaas moeilijk te bereiken.
Zoals uit vorenstaande blijkt vindt de grootste reductie in het officierskorps plaats in de categorie officieren kortverband-vrijwilligers en vrijwillig nadienende reserve-officieren. De
zogenaamde vaste behoefte voor deze categorie betreft subalterne functies waarvoor een
specialistische kennis is vereist. Voorts is deze behoefte afgestemd op de noodzakelijke
aanvulling van mobilisabel personeel in oorlogstijd. Door vermindering van het aantal officieren in deze categorie zal het voor een snel kunnen reageren op organisatiewijzigingen en
voor een gewenste personeelsopbouw benodigde flexibele deel uit het officiersbestand nagenoeg worden weggenomen. Aan dit bezwaar is echter voorlopig niet te ontkomen.
Het korps onderofficieren. De noodzakelijke sterke vermindering van het korps onderofficieren wordt, zoals hierna nader is aangegeven, in de eerste plaats bereikt door geen dienstplichtigen meer voor onderofficiersfuncties op te roepen en door de werving van onderofficieren kortverband-vrijwilligers en vrijwillig nadienende onderofficieren nagenoeg geheel
stop te zetten. Voorts wordt het verlengen van verbintenissen van deze groep onderofficieren tot een minimum beperkt. De geraamde sterkte aan reserve-onderofficieren per 1 januari 1977 bestaat dan ook hoofdzakelijk uit vrijwilligers met nog lopende 6-jarige verbintenissen en vrouwelijk personeel.
Voorts zal de vermindering tot stand komen door een tijdelijke reductie van de instroming
in het korps beroepsonderofficieren. Teneinde de bestaande mogelijkheid van doorstroming van excellerend hulpkader en de overgang naar de luchtmacht van personeel van het
wapen der Koninklijke marechaussee niet te beperken, zal de verlaging van de instroming in
het korps onderofficieren voornamelijk moeten worden gerealiseerd door minder adspiranten tot de KKSL toe te laten, en wel alleen voorzover dit voor de vervulling van operationele
functies strikt noodzakelijk is.
Een en ander leidt noodgedwongen op langere termijn tot een onjuiste opbouwvan het bestand. Rekening houdend met het natuurlijke en tussentijdse verloop, zal, ondanks doorvoering van de vorengenoemde maatregelen, per 1 januari 1977 het bestand aan onderofficieren rond 820 man hoger zijn dan de organieke behoefte aangeeft.
De ondergetekenden hebben niet willen besluiten tot een verplichte afvloeiing van personeel op korte termijn. Uit sociaal en bestuurlijk oogpunt achten zij een dergelijke maatregel
ongewenst. Zij zou ook in strijd zijn met het - ook door de belangenverenigingen onderschreven - beleidsbeginsel, dat de lasten van reorganisatie en bezuiniging zo goed mogelijk
over het gehele personeelsbestand moeten worden gespreid.
Het niet overgaan tot verplichte afvloeiing heeft tot gevolg, dat tijdelijk een groot aantal onderofficieren beneden hun niveau moet worden tewerkgesteld en dat een onjuiste opbouw
van het korps onderofficieren moet worden aanvaard.
Het te voeren beleid zal het volgende inhouden:
- De te nemen maatregelen worden niet beperkt tot degenen wier functie wordt opgeheven.
- Het tijdelijke overcompleet aan onderofficieren - dat tussen 1977 en 1981 geleidelijk
wordt opgeheven - wordt gecompenseerd dooreen vermindering van de sterkte aan korporaals, waardoor een oplossing wordt gevonden binnen het totaal organiek vereiste aantal
functies voor beroepspersoneel beneden de rang van tweede-luitenant.
- Tekorten in functies die anders door reserve- of dienstplichtig personeel zouden worden
bezet, worden - waar nodig - gevuld door middel van omscholing en verplaatsing van beroepspersoneel.
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- Aangezien de geschetste situatie van tijdelijke aard is, ligt het niet in het voornemen tot
een bevorderingsstop over te gaan. Wel zal de reeds ingezette vertraging van de bevorderingen geleidelijk verder moeten worden doorgevoerd. Hierbij zal echter geen inbreuk worden gemaakt op de in het bevorderingsvoorschrift vastgelegde garanties.
- Een herindeling, leidend tot een tijdelijke tewerkstelling op een lager niveau dan waarop
betrokkenen gelet op hun kennis en ervaring zouden mogen rekenen, brengt onder meer
een vermindering van de satisfactie bij de taakuitoefening mee en vereist derhalve voor alle
direct daarbij betrokken medewerkers een adequate voorbereiding en begeleiding.
- Aan hen die de leeftijd van 50 jaar hebben overschreden en voor wie een wijziging van
werk- en woonplaats voortvloeiend uit de te treffen maatregelen, extra grote bezwaren oplevert, zal in incidentele gevallen, indien de bestaande criteria voor een vervroegd leeftijdsontslag van toepassing zijn en de betrokkenen zulks wensen, een vervroegd ontslag worden
verleend. In die gevallen waarin niet wordt voldaan aan de bedoelde criteria, zijn de ondergetekenden bereid om binnen de wettelijke vereisten - op daartoe door betrokkene gedaan
verzoek - bij uitzondering met toekenning van wachtgeld een ontslag wegens reorganisatie
te overwegen.
- Aangezien omstreeks 1980 het aantal aanwezige beroepsonderofficieren kleiner zal zijn
dan het organiek vereiste aantal, zal tijdig tevoren, rond 1978, het aantal tot de KKSLtoe te
laten adspiranten waarschijnlijk worden verhoogd.
Doordat de benoeming tot beroepsonderofficier voor de eerstkomende jaren vrijwel wordt
beperkt tot kandidaten uit het hulpkader of van het wapen der Koninklijke marechaussee,
dreigteen onjuiste opbouw van het beroepsbestand te ontstaan. Dit wordt nochtans aanvaardbaargeacht aangezien:
- de behoefte aan kortverband personeel te zijner tijd op vrij korte termijn kan worden gerealiseerd en aan dat personeel, indien nodig, de gelegenheid kan worden geboden in beroepsdienst over te gaan;
- een aantal onderofficiersfuncties in 1980 en daarna kan worden bezet door middel van
doorstroming op oudere leeftijd van daarvoor geschikt hulpkader;
- een aantal functies, thans vervuld door beroepsonderofficieren, kan worden bezet door
burgers, indien de operationele eisen daarvoor geen belemmering vormen;
- de mogelijkheid bestaat van (horizontale) instroming van specialisten van buitenaf;
- een eventueel tekort in de hogere onderofficiersrangen te zijner tijd kan worden bijgestuurd door snellere bevordering van de aanwezige onderofficieren.
Het ligt in het voornemen, de genoemde maatregelen, die moeten dienen om - indien nodig - de gevolgen van een onjuiste opbouw op te vangen, voor de verdere toekomst geheel
of gedeeltelijk in het beleid in te bouwen teneinde de verticale doorstroming van korporaals
der 1ste klasse te vergroten en de carrièremogelijkheden van burgerpersoneel te verruimen. Daarmede zal bij het bepalen van het aantal te werven adspiranten voor de KKSL rekening worden gehouden.
Tenslotte wordt opgemerkt dat - naar valt te voorzien - vanaf 1980 aan de dan in dienst zijnde beroepsonderofficieren weer een normale carrière kan worden geboden.
Korporaals. Uit het voorgaande blijkt, dat het niet in het voornemen ligt de bestaande mogelijkheid voor jonge beroepskorporaals der 1ste klasse om doorte stromen naar het korps
beroepsonderofficieren te beperken, alhoewel ook in dit opzicht aan enige temporisering
niet zal zijn te ontkomen. Voorts is reeds opgemerkt, dat wordt overwogen om - zodra de
sterkte aan beroepsonderofficieren zulks toelaat - korporaals der 1 ste klasse extra gelegenheidte bieden over te gaan naar het korps beroepsonderofficieren. Hierbij wordt eraan gedacht, de korporaals der 1ste klasse, die in de praktijk hebben getoond de vereiste geschiktheid te bezitten, eventueel na een korte bijscholing, rond het 45ste levensjaar daarvoor in
aanmerking te brengen. Hierdoor zal het overgrote deel van de beroepskorporaals de onderofficiersrang kunnen bereiken.
De beslissing beroepsonderofficieren tijdelijk binnen de totale behoefte aan personeel beneden de rang van tweede-luitenant beneden hun niveau tewerk te stellen moet ertoe leiden, dat de werving van kandidaten voor een kortlopende verbintenis bij het hulpkader
wordt teruggebracht tot ongeveer de helft. Ook nadat de onderofficieren weer overeenkomstig hun niveau zullen zijn tewerkgesteld, zal die lagere werving nog worden gehandhaafd
en zal in de niet vervulde behoefte aan korporaals worden voorzien door dienstplichtig personeel.
Dienstplichtig personeel. Het streven blijft erop gericht, gezien de eisen die aan het vervullen van de diverse functies worden gesteld, in de behoefte van de Koninklijke luchtmacht in
overwegende mate te voorzien door vrijwillig dienend personeel. Nochtans zullen voor een
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beperkt aantal functies dienstplichtigen moeten worden opgeroepen. Dit geldt voorshands
niet voor de categorie onderofficieren. Zoals hiervoren is uiteengezet wordt de behoefte
aan dienstplichtige korporaals bepaald door het niet gerealiseerde of te realiseren aantal
vrijwilligers met een kort dienstverband. Na verkorting van de duur van de eerste oefening
zal het aantrekken van dienstplichtigen voor een aantal functies op hulpniveau, in verband
met de duur van de opleiding, niet meer mogelijk zijn. Daarnaast blijft een behoefte aan
dienstplichtige manschappen bestaan.
De behoefte aan dienstplichtigen op functie per 1 januari 1977 bedraagt:
officieren
korporaals
manschappen

92
557
1329

totaal

1978

De feitelijke situatie met betrekking tot het burgerpersoneel. Vooral sedert het einde van de
Tweede Wereldoorlog, toen de Nederlandse strijdkrachten vrijwel geheel opnieuw moesten
worden opgebouwd, wordt bij de krijgsmacht in belangrijke mate gebruik gemaakt van de
diensten van burgerpersoneel. Niet alleen bij het ministerie, maar ook bij vrijwel alle staven
en eenheden, voorzover gelegerd in Nederland, zijn thans veel burgerambtenaren werkzaam in een ook kwalitatief grote verscheidenheid van functies, zij het dat het aantal hogere
functies relatief klein is.
In ajgemene zin kan worden gesteld, dat in de defensie-organisatie het burgerpersoneel
noodzakelijke en belangrijke taken vervult.
Bij de onderdelen in Duitsland is eveneens burgerpersoneel werkzaam, doch uiteraard
slechts op beperkte schaal en in niet-militaire functies.
Van de ruim 29000 burgerambtenaren is ongeveer 78 pet. werkzaam in functies beneden
middelbaar niveau, zowel in de verzorgingssector als in technische, administratieve en vele
andersoortige betrekkingen. Ongeveer 18 pet. is werkzaam in functies op middelbaar niveau, terwijl plm. 4 pet. behoort tot het hogere personeel. Van het totale burgerpersoneel is
ongeveer 40 pet. werkzaam in een technische functie, 30 pet. in administratieveen de resterende 30 pet. in verscheidene andere functies.
De verdeling over het ministerie en de krijgsmachtdelen is als volgt:
Ministerie
Marine (inclusief Loodswezen)
Landmacht
Luchtmacht

ca. 2
ca. 8
ca. 13
ca. 4

200
950
900
000

ca. 29 050
Met het oog op de noodzaak van beperking van de exploitatiekosten wordt reeds een aantal
jaren gestreefd naar vermindering van het burgerpersoneelsbestand. Sedert 1 januari 1968
is de sterkte aan burgerpersoneel teruggebracht met ruim 2000 man. De verwachting bestaat, dat de dalende lijn in de eerstkomende jaren zal worden voortgezet, met als streefcijfer voor 1977 een sterkte - exclusief het Cadi-personeel - v a n circa 27 200 man.
Deze personeelsbeperking is en zal verder moeten worden bereikt door maatregelen ter bevordering van een grotere doelmatigheid, verbeterde werkmethoden en daarmee samenhangende reorganisaties. Door het stringent toepassen van een z.g. selectieve personeelsstop en door gebruik te maken van het natuurlijk verloop was het tot nu toe mogelijk het
personeelsbestand te verminderen zonder tot het verlenen van onvrijwillig ontslag te moeten overgaan.
In slechts enkele gevallen werd aan ambtenaren boven de leeftijd van 60 jaar - en dan nog
alleen na overleg en met volledige instemming van betrokkenen - ontslag wegens reorganisatie verleend met toekenning van wachtgeld. Deze maatregel werd uitsluitend toegepast
in gevallen waarin een verplaatsing naar een andere standplaats en/of functie voor de betrokkene te grote persoonlijke bezwaren mee zou brengen. De ondergetekenden verwachten dat ook in de komende jaren deze gedragslijn zal kunnen worden gevolgd.
Hoewel dus onder het in dienst zijnde personeel geen vrees behoeft te bestaan voor een on- v
vrijwillige ontslagverlening, zijn de ondergetekenden zich er van bewust, dat niettemin de
gevolgen van een reorganisatie (vaak gepaard gaande met verandering van standplaats
en/of functie) voor het betrokken, meestal niet meer zo jonge personeel een bijzonder grote
ingreep betekent.
Aan een zorgvuldige voorbereiding van de noodzakelijke verplaatsingen, alsmede aan de
nodige voorlichting en begeleiding, wordt dan ook steeds veel aandacht besteed.
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Hoofdstuk VI
Ruimtelijke ordening

Algemeen. Hoewel de bevolkingsgroei volgens de laatste prognoses veel minder sterk zal
zijn dan tot nu toe werd aangenomen, zullen de aanspraken op de schaarse ruimte van ons
land nog toenemen. Dit manifesteert zich reeds in een gestage vergroting van de bebouwde
oppervlakte van Nederland, zowel in woongebieden als in gebieden met een industriële bestemming. Het in een ontwikkeling die in de concentratiegebieden in het westen van het
land congestie teweeg brengt bij het wonen, de recreatie en het verkeer en die de milieuhygiëne aantast. Maar ook de meer landelijke streken elders worden bedreigd. De welvaartsverschijnselen, zoals het massale autobezit, de behoefte aan meer en ruimere wegen, de
veranderende wensen inzake het wonen en de toenemende recreatie doen ook hier een
aanslag op de ruimte. Een en ander betekent dat in de toekomst rekening zal moeten worden gehouden met zich uitbreidende conflictsituaties t.a.v. de terreinen die bij de krijgsmacht in gebruik zijn. Het spreekt vanzelf dat deze zich het eerst en sterkst zullen voordoen
in de Randstad en in de natuur- en recreatiegebieden. In het beleid zal daarmee zo mogelijk
rekening worden gehouden, met dien verstande dat plannen op langere termijn zullen worden opgenomen in een zogenaamd 'Structuurschema militaire terreinen'. Dit wordt opgesteld in samenwerking met de Rijksplanologische dienst in het kader van de Derde nota
over de ruimtelijke ordening, waarvan het deel I, de Oriënteringsnota reeds werd gepubliceerd. In dit structuurschema wordt de lange termijnplanning neergelegd voor militaire oefenterreinen, militaire vliegvelden, schietterreinen, munitie-opslagplaatsen en kazernes.
Omdat in dit structuurschema hoofdlijnen van het nationale ruimtelijke beleid zullen worden behandeld, zal het de procedure van een planologische kernbeslissing doorlopen, zoals
aangegeven in de Nota openbaarheid bij de voorbereiding van het ruimtelijk beleid. Dit
maakt dat afweging van het defensiebelang tegen strijdige regionale en/of plaatselijke belangen in een zo vroeg mogelijk stadium kan geschieden.
Terwijl echter in andere sectoren van beleid in toenemende mate eisen t.a.v. de ruimte worden gesteld is bij de krijgsmacht, na een groei van de behoefte aan ruimte als gevolg van de
mechanisatie al enige tijd sprake van een min of meer stationaire behoefte. Omdat in de in
het verleden ontstane behoefte nooit volledig is voorzien, is er sprake van een achterstand.
Daarnaast is aanpassing noodzakelijk in die zin dat een aantal kleinere, ondoelmatige terreinen en complexen moet worden vervangen door andere, om enerzijds de efficiency te verhogen en anderzijds de zich uitbreidende ruimtelijke claims van andere beleidssectoren betertot hun rechtte doen toekomen. Aldus kunnen conflicterende situaties worden opgelost
en voorkomen.
Toetsing van de huidige situatie aan de doelstellingen van de 'Oriënteringsnota ruimtelijke
ordening' geeft de volgende hoofdlijnen van beleid:
- ten behoeve van het 'inrichtingsbeleid' in de sterk verstedelijkte gebieden zoals aangegeven op blz. 93 van de Tweede nota over de ruimtelijke ordening zullen deze zoveel mogelijk
dienen te worden gevrijwaard van militaire aanspraken op de beperkte ruimte;
- in het verlengde van de in het kader van het 'spreidingsbeleid' te nemen maatregelen
past een verschuiving van de militair-ruimtelijke aanspraken naar het noorden des lands;
- natuur- en recreatiegebieden, zeker nabij de steden, dienen zoveel mogelijk ontlast te
worden van militaire activiteiten, die het recreatief gebruik ervan blokkeren;
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- alternatieve mogelijkheden zullen zoveel mogelijk gezocht worden op marginale landbouwgronden;
- militaire complexen in de binnensteden zullen terwille van de stadsvernieuwing zoveel
mogelijk worden afgestoten;
- historische vestingwerken in beheer bij Defensie zullen, voor zover mogelijk en noodzakelijk is, aan meer geëigende beheersinstanties worden overgedragen.
Samenvattend kan worden gezegd dat naast het inhalen van een achterstand sprake is van
een verschuiving binnen de aanspraken die Defensie op de ruimte maakt. Het gaat er nu om
deze zo goed mogelijk in te passen in het door Nederland ten aanzien van de ruimtelijke ordening te voeren beleid. Daartoe worden thans studies verricht voor de lange termijn, terwijl tegelijkertijd oplossingen worden gezocht voor de meest urgente problemen, waarvan
enkele in dit hoofdstuk nader worden belicht. De organisatie en overlegstructuur op het gebied van de ruimtelijke ordening, voor zover Defensie hierbij is betrokken, worden in bijlage
Vla uiteengezet.
De reorganisatieplannen met betrekking tot de Koninklijke landmacht en het verzamelen
van de gegevens voor het op te stellen Structuurschema militaire terreinen verkeren nog
niet in een stadium dat daaruit concrete voorstellen voortvloeien voor in de toekomst mogelijk nog vrij te geven terreinen. Wel kan reeds nu worden gezegd dat de in de Nota over de
situering van nieuwe terreinen voor militaire doeleinden (Kamerstuk 1969-1970,10 363)
toegezegde afstoting van ± 1300 ha van veelal recreatieve of natuurwetenschappelijke
waarde, voor zover deze nog niet heeft plaatsgevonden, zal worden gerealiseerd. (Nota
over de situering enz., tabel 1, blz. 7).
Oefenterreinen
Beschikbaarheid. Nederland heeft zeven oefenterreinen die geschikt zijn voor het oefenen
van gemechaniseerde eenheden. Zij zijn als volgt verdeeld:
- 5 oefenterreinen groot circa 250 ha (1 éénheidsoefenterrein)
- 1 oefenterrein groot circa 375 ha [Vh éénheidsoefenterrein)
- 1 oefenterrein groot circa 750 ha (3 éénheidsoefenterreinen).
De zes eerstgenoemde oefenterreinen zijn geschikt voor het oefenen tot en met het pelotonsniveau, het laatstgenoemde oefenterrein is op beperkte schaal geschikt voor het oefenen met een compagnie. De ligging hiervan wordt op bijgaand kaartje aangegeven.
Tot 1 januari 1974 werd op grond van een bilaterale regeling periodiek gebruik gemaakt van
het compagniesoefenterrein Beverlo in België. Na deze datum is het gebruik hiervan niet
meer mogelijk. Ondanks vele pogingen, eveneens op bilaterale basis, is het tot op heden
niet gelukt in Frankrijk oefenterreinen van de gewenste omvang min of meer permanent in
bruikleen te krijgen. Weliswaar werden incidenteel in de afgelopen jaren enkele terreinen
van beperkte omvang beschikbaar gesteld, doch de jaarlijkse aanvraagprocedure bleek
geen enkele zekerheid te geven omtrent een aanvaardbare toewijzing. Bovendien werd de
toewijzing steeds zo laat bekend, dat het eigen oefenprogramma reeds lang was vastgesteld. Het alsnog inpassen van de incidentele oefenmogelijkheid in een vaststaand programma, dat strak is en nauwkeurig ineenpast, veroorzaakt vele moeilijkheden en verstoort
het oefenschema zozeer, dat gegeven de betrekkelijk geringe waarde van de geboden mogelijkheden en de hoge exploitatiekosten verder gebruik weinig doelmatig is.
De verdeling van de in de Bondsrepubliek gelegen NAVO-oefenterreinen geschiedt jaarlijks
onder de belanghebbenden op basis van de parate sterkte van de NAVO-bijdrage. Zo krijgt
de Koninklijke landmacht tot nu toe jaarlijks de beschikking over twee compagniesoefenterreinen gedurende totaal twaalf weken en één bataljonsoefenterrein gedurende dertien weken. De periode waarin deze terreinen daadwerkelijk door het legerkorps kunnen worden
gebruikt, worden in onderling overleg met andere gebruikende landen vastgesteld. Daardoor moet vaak genoegen worden genomen met een periode die minder goed in het oefenprogramma past.
Behoefte en mogelijkheden daarin te voorzien. De behoefte aan oefenterreinen kan worden
onderverdeeld in:
- de individuele opleiding en de oefening van niet gemechaniseerde eenheden van de
krijgsmacht;
- de onderdeelsvorming van gemechaniseerde eenheden van de KL, onderverdeeld in:
de oefening van pelotons op eenheidsoefenterreinen (EOT's),
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de oefening van compagnieën of overeenkomstige eenheden (terreinen van 1000 ha),
de oefening van bataljons (meerdere terreinen van 3000 ha).
In de behoefte voor de individuele opleiding en de oefening van niet gemechaniseerde eenheden van de drie delen van de krijgsmacht kan met de thans beschikbare terreinen redelijk
worden voorzien. In 1966 werd in de Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland naast een behoefte aan 4 regionale oefenterreinen van circa 3000 ha een behoefte van
elf eenheidsoefenterreinen van ca. 250 ha vastgesteld. Indien niet geheel kan worden voorzien in de vier regionale oefenterreinen, zouden voor het ontbrekende meerdere terreinen
van 1000 ha moeten worden verkregen. In de Nota over de situering van nieuwe terreinen
voor militaire doeleinden van 20 oktober 1969 werden drie van de vier benodigde regionale
oefenterreinen genoemd, te weten: Oirschot, Lauwerszee en de Harskamp. Door het wijzigen van de bestemming van de Harskamp van infanterieschietkamp in regionaal oefenterrein, zou het Kuinderbos bestemd moeten worden voor infanterieschietkamp.
In het kader van het Structuurschema militaire terreinen zal de gehele problematiek van de
oefenterreinen nader worden uiteengezet. De grootte van een regionaal oefenterrein werd
in 1966, op het moment dat de Koninklijke landmacht de eerste ervaringen verzamelde voor
het oefenen met gemechaniseerde eenheden, begroot op 3000 ha. Op grond van een zevental jaren ervaring, wordt deze oppervlakte thans beschouwd minimaal te zijn en slechts geschikt voor een eenmalige en enkelvoudige bataljonsactie, die past in het schools oefenen
van de diverse gevechtsvormen.
Mede als reactie op laatstgenoemde nota werd door enige leden van de Tweede Kamer het
Plan Ter Apel ingediend. Hoewel de noodzaak wordt erkend de militair te oefenen in hechte
onderlinge samenwerking binnen het verband van de eenheid, achten de ondergetekenden
zowel de oplossing als aangegeven in bovengenoemde Nota over de situering van nieuwe
terreinen voor militaire doeleinden als de oplossing neergelegd in het Plan Ter Apel niet
aanvaardbaar, zoals hieronder nader aangegeven.
Gezien de bestaande en nog groeiende behoefte aan recreatiegebied is uitbreiding van Oirschot en de Harskamp ongewenst, evenals een nieuwe vestiging in het Kuinderbos. Daar
komt bij dat de verminderde parate sterkte van het legerkorps de behoefte aan oefenterreinen heeft doen verminderen. Uitvoeringvan het oorspronkelijke Plan Ter Apel en van de
voorgestelde modificatie van het Plan Ter Apel, die voorziet in een regionaal oefenterrein
van totaal 6000 ha, is, zoals reeds gesteld, evenmin aanvaardbaar. In de eerste plaats stuit
aanleg van een zo groot oefenterrein voor de plaatselijke bevolking op zeer grote bezwaren.
In de tweede plaats zijn zulke omvangrijke investeringen nodig dat aanleg gezien de kosten
niet doelmatig is. In de huidige visie is immers het oefenterrein Ter Apel slechts bruikbaar
voor een eenmalige en enkelvoudige bataljonsactie. Bovendien doet de verminderde parate
sterkte voor het legerkorps - zie hoofdstuk III - zijn invloed gelden. In de behoefte aan oefenmogelijkheden voor brigades wordt ook hier niet voorzien, terwijl voor de oefening in
het kader van de individuele opleiding voldoende oefenterreinen aanwezig zijn.
De ondergetekenden zijn tot de conclusie gekomen, dat het thans niet mogelijk is de behoefte aan oefenterreinen, permanent beschikbaar voor oefeningen door bataljons of nog
grotere eenheden, in Nederland te vervullen. Wel zal door Nederland moeten worden voorzien in de behoefte aan terrein voor oefening op het niveau van pelotons, alsmede van compagnieën, eskadrons en batterijen. Voor deze oefeningen moeten permanent terreinen beschikbaar zijn, zo dicht bij de garnizoenen dat dagelijks gebruik zonder verplaatsing over
grote afstand mogelijk is. In de oefenbehoefte tot en met het niveau van het peloton kan
met de thans beschikbare terreinen voor het grootste deel worden voorzien. Wel moeten
dan in sommige gevallen van oefening met gemechaniseerde eenheden grotere afstanden
worden afgelegd. Oefeningen op het compagniesniveau kunnen thans slechts in beperkte
mate worden gehouden te Oirschot, en in de toekomst in de Lauwerszee. De resterende behoefte wordt voorshands geschat op nog 5 compagniesoefenterreinen.
Zoals reeds werd uiteengezet, zal bovendien moeten worden gezocht naar mogelijkheden
om ruimteconflicten op te heffen en deze voor de toekomst te voorkomen. Het zal nodig zijn
bepaalde eenheden te verplaatsen, waarbij de gedachten uitgaan naar het noorden. Allereerst zal het oefengebied in de Lauwerszee worden gerealiseerd, zoals neergelegd in de
Tweede nota over de ruimtelijke ordening, blz. 65 en in 1970 besproken in de Rijksplanologische commissie. De uitvoering geschiedt in onderling overleg tussen het Directoraat gebouwen, werken en terreinen van het ministerie van Defensie en de Dienst Lauwerszeewerken en de Rijksdienst IJsselmeerpolders van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Verder dient de mogelijkheid te worden onderzocht nieuwe garnizoenen te stichten met de
daarbij behorende voor dagelijkse oefeningen noodzakelijke terreinen ter grootte van 250
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tot 1000 ha. Een en ander zal uiteraard in nauw overleg met de betrokken provinciale en
gemeentelijke autoriteiten worden uitgewerkt.
Andere mogelijkheden ter dekking van de behoefte. Om de onderdeelsvorming in zekere
mate tot zijn recht te doen komen, is in het verleden reeds gedacht aan het oefenen buiten
de militaire oefenterreinen. Zo werden in de jaren 1972 en 1973, zowel in Nederland als in
de Bondsrepubliek, ruim 40 compagniesoefeningen, 15 bataljonsoefeningen, 2 brigade- en
1 divisieoefening geheel of gedeeltelijk buiten de oefenterreinen gehouden. Aan deze manier van oefenen kleven nadelen, in het bijzonder voor het bataljonsniveau en lager. Want
wil men excessieve schade aan bebouwing en cultuurgrond vermijden, dan moeten de bewegingen beperkt blijven tot de wegen. Grotere eenheden en hun staven kunnen slechts op
deze manier nog worden geoefend.
Ter voorziening in de behoefte aan oefenmogelijkheden op het niveau van de brigade werd
reeds verscheidene malen gewezen op het feit dat Britse troepen in Canada oefenen en dat
Westduitse eenheden dit sedert enige tijd eveneens doen. De Britse eenheden oefenen daar
echter op het niveau van het bataljon en de Duitse houden er voornamelijk technische artillerieschietoefeningen en gevechtsschietoefeningen op het niveau van het tankeskadron. Zij
oefenen echter niet met eenheden ter grootte van een brigade, waar de Koninklijke landmacht juist behoefte aan heeft. Of deze mogelijkheid toch in Canada bestaat zal nader worden bekeken, al heeft een eerste globale verkenning weinig hoop gegeven.
Schietterreinen
Schietbanen. Bij de bestaande schietbanen, in gebruik voor oefeningen met handvuurwapens, behoren over het algemeen vrij grote onveilige gebieden, welke bij de toenemende
woningbouw, industrie en recreatie steeds moeilijker zijn te handhaven. Reeds moesten bepaalde banen geheel of gedeeltelijk worden gesloten.
Zoals in de Tweede nota over de ruimtelijke ordening werd aangegeven, wordt om hiervoor
een oplossing te vinden, gestreefd naar een zodanige inrichting van schietbanen, dat in het
algemeen slechts een kleine of geheel geen onveilige zone nodig zou zijn. In dit verband
wordt nagegaan, welke schietbanen in aanmerking komen om tot zogenaamde schermenschietbanen te worden omgebouwd. Indien noodzakelijk kan bij een dergelijke ombouw tevens een ingrijpende modernisering van de installatie plaatsvinden, waardoor per baan een
hogere capaciteit kan worden verkregen. Hierbij wordt bezien of dientengevolge bepaalde
bestaande schietbanen eventueel zouden kunnen worden opgeheven. Door de hoge kosten
zal dit echter slechts gefaseerd en geleidelijk kunnen geschieden. Tevens worden besprekingen gevoerd om te geraken tot een nog verder gaande coördinatie van het gebruik van
de schietbanen door de krijgsmachtdelen. De vrijkomende terreinen zullen voor een deel
kunnen worden vrijgegeven voor andere dan defensiedoeleinden. Gebleken is, dat het in de
Tweede nota over de ruimtelijke ordening vermelde aantal van 3000 ha voor het grootste
deel niet zonder meer kan worden vrijgegeven, maar wel kan worden opengesteld voor de
recreatie. Op de vliegbasis Gilze-Rijen, alsmede bij de legerplaats Budel zijn thans schermenschietbanen gerealiseerd. Op de vliegbasis kunnen uiteraard geen terreinen worden
vrijgegeven. De vroegere onveilige zone van de schietbaan bij Budel is in gebruik als oefenterrein en als zodanig thans wel toegankelijk voor recreatie. Op de Vughtse heide is een
schermenschietbaan in aanbouw. Gezien zijn ligging op een oefenterrein kan de voormalige onveilige zone niet worden vrijgegeven, doch wel worden opengesteld voor recreanten.
Waddengebied. Op de Waddeneilanden hebben de krijgsmachtdelen de volgende oefen- en
schietterreinen tot hun beschikking:
- de'Vliehors'op Vlieland;
- de 'Noordvaarder' op Terschelling;
- de 'Texelhors'op Texel.
De terreinen worden gebruikt voor lucht-grond schietoefeningen door de luchtmacht en de
marine, alsmede op basis van uitwisseling door luchtstrijdkrachten van bondgenoten, voor
grond-grond tankschietoefeningen van de landmacht en voor munitietechnische beproevingen en research.
Om voor de bezwaren welke tegen dit gebruik zijn gerezen een zo goed mogelijke oplossing
te vinden is een werkgroep ingesteld. Deze zal aan de hand van de bestaande behoefte aan
dit soort oefeningen, in overleg met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, grondig bezien of deze elders zouden kunnen plaatsvinden. Voor dat deel van de
oefeningen, dat slechts kan worden gerealiseerd in het Waddengebied zal tevens worden
nagegaan, welke maatregelen kunnen worden genomen om aan de bestaande bezwaren zo
veel mogelijk tegemoet te komen.
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Munitie-opslagplaatsen.
De problemen op het gebied van de ruimtelijke ordening welke
zich voordoen bij de munitie-opslagplaatsen, komen vooral tot uiting bij de planning dan
wel de daadwerkelijke uitvoering van andere - civiele - voorzieningen in de nabijheid van
dergelijke objecten. Rondom de munitie-opslagplaatsen zijn namelijk met het oog op eventueel ontploffingsgevaar drie onveilige zones ingesteld. De kleinste maar meest belangrijke
betreft het gebied, waarbinnen in geval van een calamiteit onmiddellijk levensgevaar en
zware schade aan onroerend goed zijn te vrezen. De buitenste van de drie zones geeft de
grens aan, waarbinnen geen hoogbouw met veel glas mag voorkomen. De omvang van de
onveilige zones en de daarbinnen geldende beperkingen liggen vast in een NAVO-aanbeveling die normen geeft, welke door Nederland sinds 1966 worden toegepast. De tot 1966 geldende veiligheidseisen gingen aanzienlijk minder ver dan de huidige normen. Veel munitiecomplexen, die zo dicht bij woon- of werkgebieden zijn gelegen dat deze gebieden binnen
de vastgestelde gevarenzones vallen, zijn thans uit een oogpunt van veiligheid niet zonder
meer te handhaven.
Als tweede oorzaak van het ontstaan van problemen rond de munitie-opslag kan worden
gewezen op de toenemende ontsluiting van de gebieden, waar zich munitie-opslagplaatsen
bevinden. Door de voortschrijdende bebouwing als gevolg van verstedelijking en industrialisatie, de aanleg van wegen en de uitbreiding van recreatieve voorzieningen komen de externe veiligheidsnormen meer en meer in het gedrang. Op de kortst mogelijke termijn dienen maatregelen te worden genomen, opdat enerzijds aan de veiligheidseisen wordt voldaan en anderzijds de ontsluiting van de betreffende gebieden niet wordt belemmerd.
Hierbij wordt gedacht aan:
- interne voorzieningen in de complexen door wijziging van de opleg in de magazijnen,
omwalling van magazijnen e.d.;
- vervanging van niette handhaven complexen door de bouwvan een klein aantal goed
geoutilleerde grotere munitiecomplexen, waarbij de voor de onveilige zones benodigde terreinstroken rondom deze complexen een zodanige bestemming krijgen, dat geen - met de
veiligheidseisen strijdige - objecten en activiteiten binnen deze stroken kunnen voorkomen.
Na een onderzoek van vele mogelijke vestigingsplaatsen, waarbij ook bestaande militaire
terreinen in beschouwing werden genomen, zijn plannen ontworpen voor de vestiging van
een centraal munitiedepot in Veenhuizen en in Bergen (N.H.). Over deze plannen werd door
de Rijksplanologische commissie een positief advies uitgebracht, onder het voorbehoud
dat de betrokken gemeenten en provincies geen overwegende bezwaren zouden hebben.
Te Veenhuizen zal het bestaande magazijn worden uitgebreid met aangrenzende gronden,
welke door de dienst der Domeinen worden vrijgegeven. Door de gemeente Norg is in het
ontwerp-bestemmingsplan aan het nieuwe complex met de bijbehorende veiligheidszones
een geëigende bestemming gegeven. Daar dit aanvankelijk de enige oplossing leek, zou te
Bergen het bestaande mobilisatiemagazijn bij het voormalige vliegveld door een centraal
munitiedepot moeten worden vervangen, hoewel opleg van voorraden op deze plaats uit
een tactisch en bevoorradingsoogpunt minder gunstig is. Voordat hierover een definitieve
beslissing zal worden genomen, wordt nog een aantal later gebleken alternatieve mogelijkheden nader onderzocht. De ontruiming van de daarvoor in aanmerking komende complexen zal geschieden naar volgorde van prioriteit. Dit impliceert dat de munitie uit de
meest urgent te ontruimen complexen zal worden overgebracht naar de eerst gereedkomende nieuwe centrale opslagplaats, hetgeen met name voor in de Randstad gelegen complexen tot een versnelde ontruiming zal leiden. Zie bijlage Vlb.
Bij de opstelling van het reeds vermelde structuurschema wordt momenteel ook bezien, of
naast de twee genoemde complexen, behoefte bestaat aan nog meer nieuwe opslagplaatsen. Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan vervanging van die bestaande complexen,
waarover in de toekomst problemen zouden kunnen ontstaan.
Een aanvullende mogelijkheid voor het verkrijgen van opslagruimte, waarmede bij bovenstaande plannen reeds rekening werd gehouden, kan worden gevonden in de aanleg van
vooruitgeschoven goederenopslagdepots (z.g. Forward storage sites), welke onder het
NAVO-infastructuurprogramma zullen worden gefinancierd. Een van de belangrijkste onvolkomenheden in het huidige logistieke stelsel is de onbevredigende situering van de
voorraden en de daarmede samenhangende verplaatsingen over kwetsbare verbindingslijnen. Deze onvolkomenheid kan door aanleg van deze vooruitgeschoven goederenopslagdepots worden gereduceerd c.q. weggenomen. De voorbereiding van deze aanleg is
reeds ter hand genomen.
Vliegvelden
Geluidshinder. Indien de in voorbereiding zijnde voorstellen tot wijziging van de Luchtvaartwet in de thans voorziene vorm doorgang zullen vinden, zullen op een nader door de
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Kroon vast te stellen tijdstip rond militaire luchtvaartterreinen die open staan voor het gebruik door straalvliegtuigen, geluidszones worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting door landende en opstijgende luchtvaartuigen een bepaalde grenswaarde niet mag
overtreffen.
Vliegveldbelegging. Op vliegveldbelegging in vredestijd zijn naast de belangrijkste operationele eis, het optimaal kunnen opereren in oorlogstijd, ook budgettaire overwegingen en
overwegingen van ruimtelijke ordening en van milieubescherming van invloed. Deze overwegingen maken een - operationeel nog te verantwoorden - concentratie in vredestijd noodzakelijk.
De beleggingsmogelijkheden worden beperkt door het geringe aantal beschikbare bases.
Voor oorlogsomstandigheden zijn - gegeven de noodzaak tot spreiding, opvang van aan te
voeren versterkingen en vervanging van uitgeschakelde vliegvelden - de thans bestaande
vliegbases minimaal noodzakelijk. Op bijgaand kaartje is de ligging hiervan aangegeven.
Uit een oogpunt van milieubescherming is de geluidshinder de belangrijkste factor waarmee bij het opstellen van een vliegveldbeleggingsplan rekening moet worden gehouden.
Ook kan niet worden voorbijgegaan aan de maximale verkeerscapaciteit van een vliegveld,
terwijl uiteraard tevens de ligging van de vliegvelden van belang is in verband met de inpassing in de totale luchtruimtestructuur.
In verband met de reeds in hoofdstuk III vermelde verandering in de status van de vliegbasis Eindhoven is op korte termijn herziening van de huidige vliegveldbelegging noodzakelijk. Hierop wordt in het betrokken hoofdstuk nader ingegaan.
Op langere termijn zullen in het kader van een eventuele taakverdeling of specialisatie nog
andere wijzigingen in de vliegveldbelegging kunnen worden aangebracht. Aan de Rijksplanologische commissie zal worden gevraagd te bezien of het nodig en mogelijk is militaire
vliegvelden te verplaatsen uit dichtbevolkte gebieden.
Diverse objecten. In een aantal oude stadscentra zijn min of meer historische kazemecomplexen gelegen, die veelal enerzijds de sanering van deze stadsgedeelten bemoeilijken en
anderzijds - mede door hun ligging - niet meer aan de gestelde militaire eisen voldoen.
Vervanging door uitbreiding van bestaande kazernes of legerplaatsen wordt nagestreefd.
Ook met betrekking tot de militaire magazijnen wordt gestreefd naar opheffing van kleinere
- veelal in het westen des lands gelegen - complexen en concentratie in grotere eenheden.
Hierdoor zal een planologisch gunstiger locatie alsmede een doelmatiger bedrijfsvoering
worden verkregen.
Overeenkomstige overwegingen gelden voor diverse andere militaire objecten, welke buiten de hiervoor genoemde categorieën vallen.
Een lijst van militaire complexen, die als daarvoor vervangende ruimte beschikbaar komt
kunnen worden ontruimd, is opgenomen in bijlage Vlb.
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Hoofdstuk VII
Automatisering

Ontwikkeling tot op heden. De automatiseringsactiviteiten zijn bij defensie vanuit de reg istratieve functie aangevangen. Als gevolg hiervan heeft zich - evenals bij het bedrijfsleven een ontwikkeling afgetekend, welke zich aanvankelijk in belangrijke mate concentreerderings-activiteiten in de eerste plaats gericht moeten zijn op het totstandbrengen van een
geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem per krijgsmachtdeel, waarin naast gege op de administratieve sectoren. Mede door de verticale organisatie met een staatssecretaris verantwoordelijk voor elk krijgsmachtdeel, hebben de drie krijgsmachtdelen daarbij een min of
meer eigen aanpak te zien gegeven. Binnen elk krijgsmachtdeel werd voorts een onderscheid gemaakt zowel qua beleid als uitvoering tussen administratieve automatisering en
automatisering die direct verband houdt met de uitvoering van de militaire taken ('command and control'). Vooral door de snelle ontwikkeling en de enorme vlucht, die de automatisering heeft genomen, werd niet in alle sectoren over voldoende terzake deskundig en
ervaren personeel beschikt. Hoewel belangrijke automatiseringsprojecten werden uitgevoerd, kwam mede hierdoor de automatisering aanvankelijk te fragmentarisch tot stand.
Uitgangspunten. De huidige ontwikkelingen zowel in techniek als in denken met betrekking
tot de informatica hebben geleid tot het inzicht dat de automatisering ook dienstbaar kan
worden gemaakt aan de beheers- en bestuursfuncties en dat geen strikt onderscheid tussen
administratieveen militaire toepassingen meer kan worden gemaakt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de ruimere mogelijkheden tot integratie die thans bestaan. Het geheel
der automatiseringsactiviteiten wordt wel samengevat onder de term bestuurlijke informatieverzorging. Hieronder valt echter niet de automatisering die betrekking heeft op wapenen sensorsystemen (doelopsporings- en geleidingsmiddelen, commandocentrales e.d.).
Daar elk krijgsmachtdeel een eigen bijdrage levert aan de bondgenootschappelijke verdediging, heeft de binding met de overeenkomstige krijgsmachtdelen van de NAVO-partners en
de NAVO-organisatie prioriteit. Mede geldt daarom als uitgangspunt dat de automatiseringsactiviteiten in de eerste plaats gericht moeten zijn op het tot stand brengen van een
geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem per krijgsmachtdeel, waarin naast gegevens
op operationeel gebied ook materieels-, kwantitatieve personeels- en financiële gegevens in hun onderling verband zijn opgenomen. Op deze wijze zal de nodige informatie beschikbaar komen voor de bedrijfsvoering en voor het opstellen van de plannen van de
krijgsmachtdelen. Onverminderd het hierboven gestelde zal ook het voornemen de verschillende systemen uit de functionele sectoren van de krijgsmachtdelen optimaal op elkaar
af te stemmen volgens een centraal plan moeten worden voortgezet. De ogenschijnlijk tegenstrijdige doelstelling van verdergaande integratie zowel in verticale als horizontale richting noopt tot een gewijzigd beleid ten aanzien van de automatisering. Deze noodzaak
wordt nog versterkt door de wijziging in de topstructuur van het ministerie en het nog
steeds bestaande gebrek aan deskundig en ervaren personeel in voldoende aantallen. De
beleidswijzigingen zijn erop gericht dat de bestuurlijke informatieverzorging naast substam
tiële besparingen in de exploitatiesfeer een betere uitkomst van de totale inspanning oplevert. De beleidswijzigingen omvatten: organisatie, systemen, personeel, plan.
Organisatie. De coördinatie op internationaal, interdepartementaal en departementaal niveau ten aanzien van de automatisering wordt een steeds dringender eis. De hiermede sa-
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menhangende werkzaamheden dienen onder centrale departementale leiding te geschieden.
Het ontwikkelen en instandhouden van geautomatiseerde informatiesystemen zijn taken
die op het centrale departementale niveau moeten worden uitgevoerd voor zover het betreft systemen die algemeen toepasbaar zijn bij de krijgsmachtdelen - in het bijzonder van
belang voor de beleidsbepaling in de financiële, materiële en personele sector - en systemen ten behoeve van de centrale diensten, zoals de begrotingsadministratie.
Zoals gezegd leent de automatisering op het gebied van wapen- en sensorsystemen zich
niet voor verdergaande integratie met bestuurlijke informatiesystemen; de ontwikkeling
hiervan zal geschieden binnen het betrokken krijgsmachtdeel. Voor de coördinatie - vooral
ook internationaal - ten aanzien van dit onderwerp zal op centraal niveau in het ressort van
de chef defensiestaf worden zorggedragen.
Daar waar organisatorische of geografische scheiding bestaat tussen systeemontwerpers
en applicatieprogrammeurs wordt deze opgeheven. De programmeringsactiviteiten worden losgekoppeld van de rekencentra. De rekencentra hebben dan nog uitsluitend een verwerkingstaak en worden als zodanig onder éénhoofdige leiding in de departementale organisatie opgenomen. Dit verzekert de mogelijkheid tot het voeren van een centraal apparatuurbeleid met dien verstande dat de verantwoordelijkheid voor de configuratie ten behoeve van meergenoemde wapen- en sensorsystemen bij de betrokken krijgsmachtdelen blijft
berusten. Of bedoeld beleid zal leiden tot centrale of gespreide opstelling van apparatuur, is
geen vraagstuk dat de bestuurlijke taakuitvoering raakt, maar zal worden bepaald aan de
hand van de kosten-nutverhouding, waarbij veiligheids- en betrouwbaarheidsoverwegingen een grote rol spelen. Op grond van het bovenstaande wordt per krijgsmachtdeel een afdeling automatisering informatiesystemen gevormd, die rechtstreeks ressorteert onder de
chef van de directie economie en financiën van dat krijgsmachtdeel. Deze afdeling wordt
onder meer belast met ontwikkeling en onderhoud van de alleen voor dat krijgsmachtdeel
bestemde bestuurlijke informatiesystemen. Voor het ontwikkelen en instandhouden van de
algemene bestuurlijke informatiesystemen van de krijgsmachtdelen en van de centrale
diensten wordt een centrale afdeling automatisering informatiesystemen onder de chef van
de centrale directie economie en financiën geformeerd. Deze afdeling zal tevens zijn belast
met de algemene beleidsvoering op automatiseringsgebied en met het verstrekken van
aanwijzingen voor de ontwikkeling van de systemen bij de krijgsmachtdelen. De rekencentra worden onder éénhoofdige leiding eveneens rechtstreeks onder de chef van de centrale
directie economieën financiën geplaatst. Binnen de nieuwe topstructuurzullen de overlegorganen op het gebied van de automatisering aan de gewijzigde organisatie worden aangepast.
Systemen. De noodzaak om een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem per krijgsmachtdeel tot stand te brengen dat tevens kan voorzien in de informatiebehoefte van de centrale
leiding, vereist een gewijzigd beleid ten aanzien van toe te passen systemen. Zo zal voortaan gebruik worden gemaakt van data-banksystemen. Naast een databank per krijgsmachtdeel, zal ten behoeve van de departementale beleidsbepaling een centrale databank
worden ontwikkeld. Deze bank wordt in belangrijke mate gevoed vanuit de systemen van de
krijgsmachtdelen en zal daarnaast de gegevens bevatten voor de gemeenschappelijke
systemen. In de materieelsector zal een belangrijke component van de databank worden gevormd door het in ontwikkeling zijnde NAVO-'defense integrated data system' (DIDS). Een
en ander betekent dat standaardisatie van bepaalde (deel) gebieden nationaal en zelfs internationaal noodzakelijk wordt. Het gebruik van databanken impliceert tevens toepassing van
technieken die een directe toegankelijkheid waarborgen. Dit is niet alleen noodzakelijk omdat de gebruikers snel over de vereiste informatie moeten beschikken, maar hangt ook samen met de algemene verwachting dat de kosten-nutverhouding van deze verwerkingsmogelijkheden zich in gunstige zin zal ontwikkelen. In de nieuwe opzet zal, waar het personeelsgegevens betreft, in nauw overleg met andere hierbij betrokken departementen bijzondere aandacht worden besteed aan de bescherming van de privacy van het individu.
Mede gelet op de internationale samenwerking en de hieraan inherente uitwisseling van
gegevens zal de toe te passen databank-programmatuur moeten voldoen aandevoorwaarden, zoals deze in internationaal verband zijn geformuleerd. Getracht zal worden gebruik te
maken van reeds elders ontwikkelde systemen (zoals bv. DIDS). In dit verband zal de voortgang van de projecten van de NAVO-bondgenoten nauwlettend worden gevolgd.
Personeel. Het automatiseringspersoneel omvat onder meer:
- staf- en leidinggevende functionarissen op verschillende niveaus;
- research-medewerkers;
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- systeemontwerpers;
- data-base administrateurs/managers;
- programmeurs;
- produktiepersoneel in de rekencentra.
Voor een goede uitvoering en voortgang van automatiseringsprojecten is voldoende deskundig en ervaren personeel noodzakelijk. Evenals elders manifesteert zich ook bij defensie
een tekort op dit gebied. Het inhuren van externe deskundigheid biedt hiervoor slechts een
gedeeltelijke en tijdelijke oplossing. De beschikking over eigen ' k n o w h o w ' met betrekking
tot ontwikkelde systemen en aanwezige apparatuur is noodzakelijk. De voorzienbare ontwikkelingen met betrekking tot apparatuur en programmatuur vereisen een nog grotere
deskundigheid en ervaring, waardoor de problemen met betrekking tot het automatiseringspersoneel nog zullen toenemen. Om het bestaande kwantitatievetekort aan personeel op
te heffen zullen op korte termijn bijzondere wervingsmaatregelen worden getroffen. Waar
mogelijk zullen deze maatregelen zich richten op burgerpersoneel, zo nodig aangevuld met
militaire specialisten van de categorie met een kort dienstverband. Na afloop van hun
dienstverband zullen deze militairen worden aangemoedigd in burgerdienst bij defensie
over te gaan. Tenslotte worden de huidige activiteiten met betrekking tot het omscholen
van reeds bij defensie werkzame (militaire) ambtenaren in versterkte mate voortgezet. Ter
voorziening in het kwalitatieve tekort zal nog meer dan voorheen gebruik gemaakt worden
van de daarvoor bestaande externe opleidingsfaciliteiten. Bij de samenstelling van het opleidingsprogramma zal een zo groot mogelijke standaardisatie worden nagestreefd teneinde een optimale inzet door het uitwisselen van deskundigheid te verzekeren.
Automatiseringsplan.
Zowel op het niveau van het departement als op dat van de krijgsmachtdelen, vragen de vereiste standaardisatie, de zekerstelling van afstemmings- en integratiemogelijkheden en zeker in de eerste tijd nog het tekort aan deskundigheid, om een
centrale aanpak. De onderlinge afstemming tussen die niveaus dient te worden verkregen
door alle activiteiten uit te voeren in overeenstemming met een centraal automatiseringsplan. Dit automatiseringsplan zal moeten worden opgesteld voor activiteiten op het gebied
van de ontwikkeling van systemen, als ook op het gebied van de daarvoor benodigde verwerkingsapparatuur. In dit automatiseringsplan zullen de financiële consequenties zowel
qua omvang als fasering nader worden gespecificeerd. Naar verwachting zal een en ander
in de periode 1974 t/m 1983 een extra bedrag van ruim f 100 min. vergen voor hardware,
soft-ware en telecommunicatie.
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Hoofdstuk VIII
Onderzoeken ontwikkeling

Het beleid inzake wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling op defensiegebied in Nederland is afgestemd op de behoeften van het Nederlandse defensie-apparaat. Het wordt echter mede bepaald door de mogelijkheden en de beperkingen die zich ten aanzien van de defensie voordoen. De behoeften op kortere en op langere termijn vloeien voort uit defensietaken die Nederland, vooral in de NAVO, vervult. Zij liggen zowel op operationeel terrein als
in de sector van materieel en personeel. Tot het personeelsgebied behoort ook de militairmedische zorg.
De mogelijkheden en/of beperkingen hangen samen met de beschikbare financiële middelen en mankracht, met het in Nederland aanwezige wetenschappelijke en technische potentieel, met de stand van zaken bij de internationale samenwerking, bi- en multilateraal, alsmede met de politieke uitgangspunten van het bewind, zoals neergelegd in hoofdstuk I van
deze nota.
Gegeven deze factoren kan en behoeft geen volledig apparaat in stand te worden gehouden
dat op alle voor defensie belangrijke gebieden zelfstandig fundamenteel of toegepast
speur- en ontwikkelingswerk verricht. Volstaan kan worden met activiteiten die niet doelmatig elders kunnen worden ondernomen. Wel wordt gestreefd naar het behoud van voldoende deskundigheid om materieel te evalueren en onderzoeken in te stellen naar het gebruik
en de verbetering van materieel en de begeleiding van het personeel. Bovendien is op een
aantal voor defensie belangrijke gebieden een eigen originele inbreng vereist met het oog
op bilaterale en multilaterale samenwerking. Dit is een voorwaarde om op niveau te kunnen
onderhandelen en tot taakverdeling te kunnen komen.
Om de behoefte aan speurwerk en ontwikkeling op kortere en op langere termijn systematisch vast te stellen, volgen de meeste instellingen die voor defensie wetenschappelijk onderzoek verrichten (de laboratoria van de Rijksverdedigingsorganisatie-TNO, het Nationaal
lucht- en ruimtevaartlaboratorium-NLR en het Laboratorium voor elektronische ontwikkeling voor de krijgsmacht-LEOK) reeds een aantal jaren een systeem van doorlopende werkprogramma's. Hiermede bereiken zij een betere besturing, een meer systematische prioriteitenstelling en een capaciteitsplanning aangepast aan de behoeften. Tevens blijft, door
jaarlijkse bijsturing van de programma's, de flexibiliteit behouden.
Het ligt in de bedoeling de meerjarenplanning uitte breiden tot de overige activiteiten op
het gebied van speurwerken ontwikkeling voor defensie (een volledig overzicht hiervan
wordt gegeven in het Wetenschapsbudget 1974, Kamerstuk zitting 1973-1974, nr. 12701,
bijlage 1 onder hoofdstuk C, Defensie). De eigen instellingen, waarvoor meerjarige werkprogramma's worden opgesteld, verzekeren continuïteit en instandhouding van kennis op
belangrijke terreinen. Wel staat hier tegenover dat de flexibiliteit ten aanzien van de wisselende behoeften geringer is dan bij een systeem van uitbesteding van opdrachten elders,
bijvoorbeeld bij 'civiele' instituten of bij de industrie. Voor een aantal, niet door eigen instituten bestreken, doch voor defensie belangrijke terreinen, is het daarom nodig jaarlijkse bedragen uit te trekken voor uitbesteding van militaire onderzoekopdrachten. Het ligt in de bedoeling, teneinde de continuïteit van langlopende opdrachten ook op die terreinen te verwezenlijken en opbouw c.q. instandhouding van belangrijk geachte expertise te verzekeren,
ook hier meerjarige programma's op te stellen en zo mogelijk een meerjarige financiering
toe te passen.
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Bij de plaatsing van speurwerk" en ontwikkelingsopdrachten door Defensie bij instituten
niet behorende tot Defensie, alsmede het tegen betaling verrichten van 'civiele' opdrachten
binnen defensie-instituten dient erop te worden gelet, dat de goede relaties tussen het
'vak'-departement Defensie en de instituten, die zich in het bijzonder bezighouden met
research voor defensie, niet worden verstoord.
Tevens wordt thans in de NAVO gestreefd naar samenwerking en taakverdeling ook op het
gebied van speurwerk en ontwikkeling. Overigens is een beleid van samenwerking slechts
aanvaardbaar voorzover het zich kan voltrekken onder voortdurende daadwerkelijke controle van regering en parlement. Een open publikatiebeleid kan hierbij dienstbaar zijn. Wel
dient rekening te worden gehouden met het feit dat uit overwegingen van militaire veiligheid een open publikatiebeleid doorbroken moet kunnen worden. In enkele gevallen lijkt het
gewenst het bestaande kader te wijzigen. Zo zal het Medisch-biologisch laboratorium TNO
op korte termijn worden overgebracht naar een andere TNO-organisatie. Ook binnen Defensie kan een verdere 'stroomlijning' van het bestuurlijke kader voor enkele instituten voordelen opleveren. Gedacht kan worden aan onderbrenging van het LEOK onder de RVO-TNO
en de inschakeling van het Chemisch Laboratorium TNO voor een breder terrein dan het onderzoek van de bescherming tegen chemische strijdmiddelen. Voorts wordt een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een 'interdepartementaal' wetenschapsbeleid.
Conform de aanbevelingen van de Raad van advies voor het wetenschapsbeleid en het inmiddels door de regering aanvaarde beleid terzake zullen de uitgaven van Defensie zoveel
mogelijk in de begroting zichtbaar worden gemaakt. Hiertoe zullen de uitgaven voorspeurwerk en ontwikkeling, voorzover niet geheel verweven met specifieke materieel-aanschaffingsprojecten, worden ondergebracht in een centrale begrotingspost onder 'Niet toegedeelde uitgaven' in afdeling V van de defensiebegroting. Naarmate de planning op lange
termijn voor geheel Defensie (met inbegrip van de taakverdeling in de NAVO) meer gestalte
krijgt, kan een meer exacte kwantificering in financiële termen van het speurwerk en de ontwikkeling voor defensie worden bereikt. Voorshands zal echter nog moeten worden gewerkt met een extrapolatie van de bestaande situatie en zullen nieuwe behoeften, die leiden
tot uitbreidingen in bepaalde sectoren, worden gecompenseerd door beperkingen in sectoren, waarvoor de prioriteit lager is gesteld.
Zo is te verwachten dat er in de toekomst grotere aandacht zal worden besteed aan 'operationele research', terwijl daarentegen juist fundamenteel onderzoek op medisch-biologisch
terrein en op het terrein van de bescherming tegen chemische strijdmiddelen zich leent
voor vermindering c.q. afbouw en heroriëntatie voor civiele doeleinden. Hier is dan sprake
van een verschuiving ten behoeve van - en ten laste van - andere instanties dan Defensie.
Een voortgaande aanpassing van de bestaande instelling aan de steeds verschuivende prioriteiten is te verwachten. Wel moet het volgen van incidentele kortdurende 'ups and
downs' in de behoeften worden vermeden, opdat de continuïteit van het op langere termijn
benodigde potentieel niet ernstig wordt geschaad.
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Hoofdstuk IX
Organisatie van het ministerie

De topstructuur van het ministerie van Defensie. In de memorie van toelichting bij de defensiebegroting 1974 gaven de ondergetekenden reeds te kennen dat zij de 'topstructuur'
van het ministerie van Defensie wensten te wijzigen. Hun overweging was dat deze structuur, meer dan voorheen, diende te worden afgestemd op de problematiek die zich bij de
opbouw en instandhouding van het defensie-apparaat doet gevoelen, namelijk naast de algemeen-militaire/operationele aangelegenheden de vraagstukken op het gebied van personeel, materieel, alsmede economie en financiën.
Deze gedachte is niet nieuw. In de loop der jaren is zij herhaaldelijk in politieke en andere
kringen bepleit, terwijl ook de commissie Van Rijckevorsel met het oog op snelle besluitvorming en zakelijk beleid een opzet aanbeval welke meer aangrijpingspunten kon bieden voor
een 'functionele' - althans een minder op de afzonderlijke krijgsmachtdelen toegespitste benadering. Overigens heeft bij de gedachtenvorming van de ondergetekenden over de organisatorische structuur steeds de erkenning voorop gestaan dat, ook bij een functionele
aanpak, met het oog op de door hen centraal gestelde gevechtskracht, recht diende te worden gedaan aan de eigen problematiek der krijgsmachtdelen. In de voorgestane structuur
zijn dan ook zowel 'horizontale' als 'verticale' elementen verenigd. De krijgsmachtdelen zijn
nu eenmaal sterk 'produkt-gericht', hetgeen ook duidelijk blijkt uit hun specifieke taakstelling binnen de bondgenootschappelijke defensie en - daaruit voortvloeiend - hun specifieke opdrachten in oorlogstijd die zij, als onderdeel van verschillende NAVO-verbanden, in
hoge mate onafhankelijk van elkaar zullen moeten uitvoeren. Bovendien blijft in deze structuur de eigen identiteit der krijgsmachtdelen behouden, hetgeen het gevoel van saamhorigheid van het personeel in de krijgsmacht ten goede kan komen.
Bij hun beslissingen inzake de topstructuur van het ministerie van Defensie zijn de ondergetekenden uitgegaan van de grondgedachte dat zij, gegeven hun politieke verantwoordelijkheid voor de vaststelling en uitvoering van het defensiebeleid, een vaste greep dienen te
hebben op de beleidsvoorbereiding en na bepaling van het beleid zicht moeten houden op
de uitwerking en de uitvoering. Hierbij zien zij beleidsbepaling als een in wezen continu proces, waarin beleid en uitvoering voortdurend op elkaar moeten worden afgestemd. Teneinde aan al deze eisen te kunnen voldoen moeten de ondergetekenden kunnen beschikken
over een organisatie waarin functionarissen en organen voor raadpleging, overleg, planning, uitvoering en controle in een duidelijk onderling verband kunnen samenwerken. Zij
spreken de verwachting uit dat zulks in de volgende opzet kan worden bereikt en verzekerd.

') In het rapport van de commissie
Van Rijckevorsel en in de memories
van toelichting op de begrotingen voor
defensie voor 1973 en 1974, zijnde
functionarissen die in dit stuk als 'chef
centrale directie' worden aangeduid,
directeur-generaal genoemd.
Daar de beslissing over het rangsniveau van deze functionarissen nog
moet worden genomen, is in afwachting daarvan in dit stuk de aanduiding
'chef centrale directie' gebruikt.

De ministèren zijn staatssecretarissen worden bijgestaan door de secretaris-generaal, die
als hoogste ambtelijke functionaris de verantwoordelijkheid draagt voor een goed functioneren van de departementale organisatie. Daarnaast worden zij in de nieuwe opzet in eerste aanleg terzijde gestaan door de chef defensiestaf, de chef centrale directie personeel, de
chef centrale directie materieel en de chef centrale directie economie en financiën. Ook
moet in dit verband worden genoemd de functie van Z.K.H, de Prins der Nederlanden, die
als inspecteur-generaal der krijgsmacht de bewindslieden gevraagd en ongevraagd van advies dient ten aanzien van alle vraagstukken, de krijgsmacht betreffende.
De chef defensiestaf en de chefs van decentrale directies') zijn zowel belast met beleidsvoorbereiding en "formulering als met de uitvoering onverlet de aan de bevelhebbers op-
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gedragen verantwoordelijkheid voor de taakuitvoering van hun krijgsmachtdeel.
Zij zijn inzake hun aspecten van het defensiebeleid (d.w.z. algemeen-militaire/operatieve,
de personele, de materiële, en economisch-financiële) de voornaamste adviseurs van de
minister en de staatssecretarissen, aan wie zij verantwoordelijk zijn. Nader dient te worden
onderzocht over welke stafelementen en uitvoerende organen deze functionarissen dienen
te beschikken. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de politieke leiding kan beschikken over
een geïntegreerd beleidsplan in de zin van een concept-defensieplan met alternatieven.
Hierbij zij aangetekend, dat de chef comptabiliteit wordt gesteld onder de chef centrale directie economie en financiën, echter met behoud van zijn bijzondere positie op grond van
wettelijke voorschriften.
De directeur burgerpersoneel wordt gesteld onder de chef centrale directie personeel. Dit
betekent geen wijziging in de bestaande verhouding van het defensiepersoneel ten opzichte
van het rijksoverheidspersoneel waarvan het deel uitmaakt. De coördinatie met rijkspersoneelbeleid berust bij de minister van Binnenlandse Zaken.
De chef defensiestaf en de chefs van de centrale directies dienen gezamenlijk ervoor zorg te
dragen dat algemeen-militaire/operatieve, personele, materieleen economisch-financiële
aspecten harmonisch in het concept-defensieplan worden ingebracht. De chef defensiestaf
geeft aanwijzingen en richtlijnen aan de bevelhebbers/chefs van staven ten aanzien van de
plannen der krijgsmachtdelen. De chefs van de centrale directies geven in gelijke zin hun
aanwijzingen en richtlijnen aan de functioneel onder hen ressorterende autoriteiten van de
krijgsmachtdelen. Het spreekt vanzelf dat de chef defensiestaf en de chefs van de centrale
directies het defensieplan voortdurend bijstellen tegen de achtergrond van ontwikkelingen
op politiek, strategisch, bondgenootschappelijk, maatschappelijk, technologisch en financieel-economisch gebied.
De chef defensiestaf en de chefs van de centrale directies zijn aan elkaar nevengeschikt, met
dien verstande dat de chef defensiestaf in het overleg tussen hem en deze chefs terzake van
het defensieplanningproces coördinerende bevoegdheden heeft.
Als hoogste bestuursoverlegorgaan van het ministerie van Defensie fungeert de defensieraad. Hiervan maken deel uit: de minister, de staatssecretarissen, de secretaris-generaal, de
chef defensiestaf, de chefs centrale directies en de bevelhebbers der krijgsmachtdelen. De
inspecteur-generaal der krijgsmacht is buitengewoon lid. Daarnaast nemen de directeur juridische zaken en de directeur voorlichting deel aan de vergaderingen van de defensieraad.
Hetzelfde geldt voor de chef directie NAVO- en WEU-zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, voorzover het politiek-militaire NAVO- en WEU-zaken betreft.
Onder leiding van de minister vindt in deze raad de beleidsvorming plaats.
De defensieraad initieert het planningproces op grond van richtlijnen der politieke leiding
en beoordeelt de geformuleerde doelstellingen en alternatieve mogelijkheden. Voorts verstrekt zij directieven voor de uitvoering van het vastgestelde plan, nadat dit door de politieke leiding is bekrachtigd en bewaakt zij de uitvoering daarvan.
De hoogste functionarissen van elk krijgsmachtdeel zijn de bevelhebber/chef-staf, de vlagc.q. opperofficier personeel, de vlag-c.q. opperofficier materieel en de directeur economie
en financiën. Zij staan hiërarchisch onder de minister en de staatssecretarissen en functioneel onder resp. de chef defensiestaf of de betrokken chef van de centrale directie. Zij zijn
aan elkaar nevengeschikt. Binnen hun krijgsmachtdeel vormen zij tezamen de krijgsmachtdeelraad, waarin de bevelhebber/chef-staf, in verband met zijn bevelhebbersverantwoordelijkheid, alsmede zijn verantwoordelijkheid voor de beleidsvorming en "formulering, geldt
als de 'primus inter pares' en optreedt als voorzitter. De bevelhebber/chef-staf heeft de bevoegdheid de overige leden van de raad aanwijzingen en richtlijnen te geven voor het operationeel doen functioneren van het betreffende krijgsmachtdeel. Hij oefent ten opzichte
van hen het operationeel gezag uit.
De krijgsmachtdeelraad is onder meer belast met de coördinatie van de functionele plannen
ten behoeve van het krijgsmachtdeel, met de opstelling van het daarop gebaseerde krijgsmachtdeelplan en tenslotte met de coördinatie van de uitvoering daarvan. De betrokken
chef-staf biedt het krijgsmachtdeelplan aan bij de chef defensiestaf ter verwerking in het
concept-defensieplan. De vergadering van een krijgsmachtdeelraad kan worden bijgewoond door de chef defensiestaf en/of de chefs van de centrale directies of hun plaatsvervangers.
De bevelhebbers/chefs van staven, de vlag- c.q. opperofficieren, alsmede de directeuren
economieën financiën vormen vier functionele comités, namelijk: het 'comité bevelhebbers/chefs van staven' onder leiding van de chef defensiestaf, het 'comité
personeel'onder
leiding van de chef centrale directie personeel, het 'comité materieel'onder leiding van de
chef centrale directie materieel en het 'comité economie en financiën'onder leiding van de
chef centrale directie economie en financiën.
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De bevelhebbers/chefs van staven hebben een tweeledige functie. Als bevelhebber staan zij
rechtstreeks onder de minister van Defensie aan wie zij volledig verantwoordelijk zijn voor
de taakuitvoering van hun krijgsmachtdeel. Op grond hiervan hebben zij zitting in de defensieraad.
Als chef-staf zijn zij t.o.v. de chef defensiestaf volledig verantwoordelijk voor de afgeleide
beleidsvoorbereiding, "formulering en -uitvoering van hun krijgsmachtdeel, terwijl zij nauw
betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding/formulering van het algemeen defensiebeleid.
Voorde nadere uitwerking en de uitvoering van de reorganisatie zal een stuurgroep worden
ingesteld. Deze zal zijn taak verrichten onder direct toezicht van de politieke leiding. Daar
het hier gaat om een omvangrijke en gecompliceerde operatie zal de stuurgroep moeten
worden voorgezeten door een functionaris van hoog niveau, die zich hieraan volledig zal
kunnen wijden. In de stuurgroep zullen ook deskundigen van buiten het ministerie van Defensie zitting hebben.
De ondergetekenden hebben tevens enkele beslissingen genomen ter verbetering van de
voorlichtingsorganisatie van het ministerie van Defensie. De nieuwe organisatie wordt nader uiteengezet in bijlage IXa.
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Bijlage la
Atlantische verklaring

(Onofficiële Nederlandse vertaling)

1 De leden van het Noordatlantische bondgenootschap verklaren dat het 25 jaar geleden
getekende verdrag ter bescherming van hun vrijheid en onafhankelijkheid hun gemeenschappelijke bestemming heeft bevestigd. Onder de bescherming van het verdrag hebben
de bondgenoten hun veiligheid gehandhaafd, hierdoor in staat de waarden te behouden die
de erfenis van hun beschaving zijn, en waardoor West-Europa de gelegenheid kreeg uit zijn
puinhopen te verrijzen en de grondslagen te leggen voor zijn eenheid.
2 De leden van het Bondgenootschap bevestigen hun overtuiging dat het Noordatlantische verdrag de onmisbare basis vormt voor hun veiligheid, waardoor het mogelijk wordt
ontspanning na te streven. Zij verwelkomen de vooruitgang welke werd geboekt op de weg
naar ontspanning en harmonie tussen de naties en het feit dat een conferentie van 35 landen van Europa en Noord-Amerika thans poogt richtlijnen uitte werken met het oogmerk
de veiligheid en samenwerking in Europa te vergroten. Zij geloven dat de banden die hun
verenigen in stand moeten worden gehouden totdat de omstandigheden de invoering mogelijk maken van algemene, volledige en gecontroleerde ontwapening, die alleen werkelijke
veiligheid voor allen kan bieden. De bondgenoten delen het gemeenschappelijk verlangen
de last van de bewapeningsuitgaven die op hun volkeren rust te verminderen. Maar staten
die de vrede wensen te behouden hebben dit doel nooit bereikt door hun eigen veiligheid te
verwaarlozen.
3 De leden van het Bondgenootschap bevestigen dat hun gemeenschappelijke verdediging één en ondeelbaar is. Een aanval tegen een of meer van hen in het gebied waarop het
verdrag van toepassing is, zal beschouwd worden als een aanval tegen hen allen. Het gemeenschappelijk doel is iedere poging van de zijde van een vreemde mogendheid te verhinderen de onafhankelijkheid of de integriteit van een lid van het bondgenootschap te bedreigen. Een dergelijke poging zou niet alleen de veiligheid van alle leden van het bondgenootschap in gevaar brengen, maar ook de grondslagen van de wereldvrede bedreigen.
4 Te zelfder tijd geven zij zich er rekenschap van dat de omstandigheden die hun gemeenschappelijke verdediging beïnvloeden, in de afgelopen tien jaar diepgaand zijn gewijzigd: in
de strategische verhouding tussen de Verenigde Staten en de SU is nagenoeg een evenwichtspunt bereikt. Daarom, alhoewel alle landen van het bondgenootschap kwetsbaar blijven voor een aanval, is de aard van het gevaar waaraan zij blootstaan veranderd. De problemen van het bondgenootschap voor de verdediging van Europa hebben derhalve een ander
en meer eigen karakter gekregen.
5 Niettemin is de situatie die aanleiding gaf tot de sluiting van het verdrag niet wezenlijk
veranderd. Hoewel de verbintenis van alle bondgenoten met betrekking tot de gemeenschappelijke verdediging het risico van een aanval van buiten vermindert, blijft de bijdrage
tot de veiligheid van het gehele bondgenootschap, welke wordt verschaft door de nucleaire
strijdkrachten van de Verenigde Staten, gestationeerd zowel in de Verenigde Staten als in
Europa, en door de aanwezigheid van Noordamerikaanse strijdkrachten in Europa, onontbeerlijk.
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6 Toch moet het Bondgenootschap grote aandacht schenken aan de gevaren waaraan het
blootstaat in het Europese gebied en moet het alle nodige maatregelen nemen om deze het
hoofd te bieden. De Europese leden, die driekwart van de conventionele sterkte van het
Bondgenootschap in Europa leveren en waarvan er twee nucleaire strijdkrachten bezitten
die in staat zijn een eigen afschrikkende rol te spelen welke bijdraagt aan de algehele versterking van de bondgenootschappelijke afschrikkingsmacht, verplichten zich de nodige bijdrage te leveren voor de handhaving van de gemeenschappelijke verdediging op een zodanig niveau dat afschrikking mogelijk is en dat zo nodig iedere daad gericht tegen de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van de leden van het Bondgenootschap kan worden
afgeweerd.
7 De VS bevestigen van hun kant hun vastbeslotenheid om geen enkele situatie te
aanvaarden waardoor hun bondgenoten zouden worden blootgesteld aan politieke of militaire druk van buiten welke hen van hun vrijheid zou kunnen beroven, en zij geven uiting
aan hun vaste wil om samen met hun bondgenoten strijdkrachten in Europa te handhaven
op het niveau dat nodig is om de geloofwaardigheid van de afschrikkingsstrategie te schragen en om het vermogen te behouden het Noordatlantische gebied te verdedigen, mocht
de afschrikking falen.
8 In dit verband stellen de lidstaten van het Bondgenootschap dat, aangezien het uiteindelijk doel van iedere defensiepolitiek is een potentiële tegenstander de doeleinden te ontzeggen welke hij door een gewapend conflict probeert te bereiken, alle benodigde strijdkrachten voor dit doel zouden worden gebruikt. Daarom, bevestigend dat het hoofddoel van hun
politiek is te zoeken naar overeenkomsten die het oorlogsrisico zullen verminderen, stellen
zij ook dat in geval van een aanval dergelijke overeenkomsten hun vrijheid om gebruik te
maken van alle hun voor de gemeenschappelijke verdediging ter beschikking staande strijdkrachten, niet zullen beperken. Zij zijn er immers van overtuigd dat hun vastbeslotenheid
om dit te doen de beste waarborg blijft dat oorlog in welke vorm ook zal worden voorkomen.
9 Alle leden van het Bondgenootschap zijn het erover eens dat de voortgezette aanwezigheid in Europa van Canadese strijdkrachten, alsook van aanzienlijke strijdkrachten van de
Verenigde Staten, een onvervangbare rol speelt bij de verdediging van Noord-Amerika zowel als van Europa. Evenzo dienen de aanzienlijke strijdkrachten van de Europese bondgenoten voorde verdediging van Europa zowel als van Noord-Amerika. Voorts wordt erkend
dat de verdere voortgang in de richting van eenheid, waartoe de lidstaten van de Europese
Gemeenschap vastbesloten zijn, te zijner tijd een heilzame invloed behoort te hebben op de
bijdrage tot de gemeenschappelijke verdediging van het Bondgenootschap van die hunner
die daarvan lid zijn.
Verder erkennen zij dat de bijdragen van de leden van het Bondgenootschap tot de instandhouding van de internationale veiligheid en de wereldvrede van groot belang zijn.
10 De leden van het Bondgenootschap zijn van mening dat de wil om hun inspanningen te
bundelen teneinde hun gemeenschappelijke verdediging te verzekeren, hen verplicht de
doeltreffendheid van hun strijdkrachten te handhaven en te verbeteren en dat elk van hen
het hem toekomende deel van de lasten van de instandhouding van de gemeenschappelijke
veiligheid behoort te dragen, al naar gelang de rol die men op zich heeft genomen in de
structuur van het Bondgenootschap. Anderzijds zijn zij van mening dat tijdens lopende of
toekomstige onderhandelingen niets moet worden aanvaard dat afbreuk zou kunnen doen
aan deze veiligheid.
11 De bondgenoten zijn ervan overtuigd dat de verwezenlijking van hun gemeenschappelijke doelstellingen de handhaving vereist van nauwe consultaties, samenwerking en wederzijds vertrouwen, die de omstandigheden scheppen noodzakelijk voor de verdediging en
bevorderlijk voor de ontspanning, welke beide elementen elkaar aanvullen.
In de geest van vriendschap, gelijkheid en saamhorigheid welke hun betrekkingen kenmerken, zullen zij elkaar volledig op de hoogte houden en de gewoonte van openhartige en tijdige consultaties versterken met alle geëigende middelen, inzake kwesties hun gemeenschappelijke belangen als bondgenoten betreffende, en ermee rekening houdend dat deze
belangen beïnvloed kunnen worden door gebeurtenissen in andere delen van de wereld. Zij
wensen er ook voor te waken dat hun voornaamste banden op het gebied van de veiligheid
steunen op harmonieuze politieke en economische betrekkingen. In het bijzonder zullen zij
zich inzetten om wrijvingspunten tussen eikaars economisch beleid uit de weg te ruimen en
onderlinge economische samenwerking te bevorderen.
12
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biediging van de rechten van de mens, de rechtvaardigheid en de sociale vooruitgang, die
de vruchten zijn van hun gezamenlijk geestelijk erfdeel, plechtig hebben verkondigd en zij
geven uiting aan hun voornemen om de toepassing van deze beginselen in hun landen te
verbreiden en te verdiepen. Aangezien deze beginselen gezien hun aard uitsluiten dat toevlucht wordt genomen tot methoden die in strijd zijn met de bevordering van de wereldvrede, bevestigen zij dat hun inspanningen om hun onafhankelijkheid te behouden, hun veiligheid te handhaven en de levensstandaard van hun volkeren te verhogen, iedere vorm van
agressie tegen wie dan ook uitsluit, niet gericht zijn tegen enig ander land en ten doel hebben een algemene verbetering van de internationale betrekkingen te bereiken. In Europa
blijft hun doel het streven naar begrip en samenwerking met alle Europese landen. Wereldwijd gezien erkent elke lidstaat de plicht de ontwikkelingslanden te helpen. Het is in het belang van allen dat ieder land profiteert van de technische en economische vooruitgang in
een open en billijke wereldorde.
13 Zij erkennen dat de samenhang van het Bondgenootschap niet alleen uitdrukking heeft
gevonden in samenwerking tussen hun regeringen, maar ook in de vrije uitwisseling van
standpunten tussen de gekozen vertegenwoordigers van het Bondgenootschap. Daarom
verklaren zij de versterking van de banden tussen de parlementariërs te zullen steunen.
14 De leden van het Bondgenootschap bevestigen hun toewijding aan de doelstellingen
en idealen van het Noordatlantische Verdrag dat dit jaar vijfentwintig jaar geleden werd ondertekend. De lidstaten gaan de toekomst tegemoet in het vertrouwen dat de vitaliteit en
creativiteit van hun volkeren in overeenstemming zijn met de uitdaging waarvoor zij zich
gesteld zien. Zij verklaren ervan overtuigd te zijn dat het Noordatlantisch Bondgenootschap
een wezenlijk bestanddeel blijft van de duurzame vredesstructuur, die zij vastbesloten zijn
op te bouwen.
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Bijlage Ib
Internationale taakverdeling

Ingevolge het Noordatlantisch verdrag wordt - afgezien van de integratie der nationale defensieplannen in één verdedigingsplan - in allerlei vormen samengewerkt. Op operationeel
gebied gebeurt dit bijvoorbeeld in de Standing naval force Atlantic (STANAVFORLANT) en
in de Allied Command Europe (ACE) mobile force.
Gemeenschappelijke aanschaf vindt plaats bij het HAWK-project. In de logistieke sector
werkt de NATO maintenance and supply organisation (NAMSO); voor gezamenlijke financiering van infrastructuurswerken is het NADGE-systeem een sprekend voorbeeld.
Tenslotte kan de gemeenschappelijke aanpak van de normalisatie en de codificatie - in respectievelijk het militaire agentschap voor standaardisering (MAS) en het NAVO-codificatiesysteem - worden genoemd.
Hoewel deze samenwerking behouden moet blijven en waar mogelijk moet worden versterkt, dient tevens - mede gezien de aansporingen van de zijde van de Atlantische assenv
bleeen van de assemblee van de Westeuropese Unie - te worden gewerkt aan taakverdeling of specialisatie. Bij de behandeling van de defensiebegroting 1974 is dit onderwerp
reeds ter sprake gekomen. Onder taakverdeling, c.q. specialisatie wordt verstaan een herverdeling van taken en deeltaken binnen de bondgenootschappelijke verdediging, opdat
een lidstaat zich beter kan toeleggen op taken waarvoor zij door ligging, aard en omvang
het meest is geschikt. Wel moet voorop staan dat het militaire vermogen van de alliantie
niet wordt aangetast, ook al treden veranderingen op in de aard van de defensiebijdragen
der bondgenoten.
Aan deze vorm van samenwerking valt wegens de beperkte financiële middelen niet meer
te ontkomen. Door de geweldige vlucht der technologie en de daaruit voortgekomen geavanceerde wapensystemen die uiterst kostbaar zijn, is het vooral voor de kleinere bondgenoten niet meer mogelijk hun strijdkrachten van voldoende modern materieel te voorzien zeker niet zonder een aanzienlijke verhoging van hun defensie-uitgaven. Ook Nederland
heeft met deze problematiek te kampen, te meer nu voor alle krijgsmachtdelen omvangrijke
nieuwe investeringen moeten worden gedaan. In de regeringsverklaring is dan ook met het
oog hierop de noodzaak onderstreept van een adequate investeringsquote.
Onder deze omstandigheden heeft Nederland tijdens het ministeriële NAVO-beraad in juni
1973 voorgesteld dat op korte termijn de mogelijkheden voor taakverdeling tussen de landen der centrale sector zouden worden onderzocht. Het DPC ('Defence planning committee'
van de NAVO) ging op dit voorstel in en droeg aan een stuurgroep een studie op. In deze
groep onder Nederlands voorzitterschap namen de permanente NAVO-vertegenwoordigers der betrokken landen zitting. Op verzoek van Nederland werd als eerste onderwerp - in
sub-groepen voor land- en luchtstrijdkrachten - de vervanging van het wapenstelsel Honest
John door de Lance bij het eerste legerkorps, alsmede de vervanging van de Starfighter der
Koninklijke luchtmacht in beschouwing genomen. Op de vergadering van het DPC in december 1973 werden de resultaten van deze twee studies besproken.
Weliswaar werd van Nederlandse zijde gesteld dat voorde verdediging van de sector in het
noorden van de Bondsrepubliek, waarvoor het eerste legerkorps verantwoordelijk is, moet
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worden beschikt over een modern grond-grond raketstelsel van het type Lance, maar tevens werd bepleit dat de betrokken taak door een ander land van Nederland zou worden
overgenomen. Op zijn beurt zou Nederland dan een nader overeen te komen taak op zich
nemen. De Bondsrepubliek bleek het meest in aanmerking te komen om in deze ruil als partner op te treden - mede omdat de Lance tevens kan dienen ter vervanging van de door
Duitsland gevoerde Sergeant-raket. In bilateraal overleg werd de Bondsrepubliek bereid gevonden een dergelijk arrangement aan te gaan. Dit overleg duurt nog voort. Over de vorm
van de Nederlandse compensatie staat nog niets vast. Wel zal deze bij de landmacht worden gezocht en in verband gebracht met het bedrag van f 86 min. dat de aanschaf van het
Lance-stelsel Nederland zou hebben gekost.
Het DPC nam voorts de aanbeveling over dat de Koninklijke luchtmacht zich geleidelijk
moet concentreren op het met conventionele wapens aanvallen van gronddoelen nabij het
gevechtsterrein met een vliegtuig, dat zich in zijn operatiegebied in het luchtgevecht kan
handhaven en dat tevens in staat is tot nucleair optreden voorzover dit in overeenstemming
is met de reikwijdte, die door de eerste twee eisen wordt bepaald. Aldus zal Nederland bij
de vervanging van de Starfighter de onbeperkte luchtverdediging en de nucleaire taken op
lange afstand aan zijn bondgenoten overlaten. Het ligt dan in de bedoeling in de toekomst
ook de lichtere tactische NF-5 toestellen door het nieuwe vliegtuig te vervangen. Dezeconcentratie op één type vliegtuig biedt een belangrijk voordeel voor de opleiding, het onderhoud en de logistiek in die zin dat de exploitatiekosten geringer zullen kunnen worden.
Naast dit voordeel voor Nederland is het ook voor de NAVO gunstig dat het aantal vliegtuigtypen minder wordt. Het overleg met de landen die voor dezelfde vervangingsbeslissing
staan, vindt thans plaats.
Behalve projecten in de land- en luchtmachtsector worden ook aspecten van de marine en
de logistiek in het onderzoek betrokken. In februari jl. is de verantwoordelijkheid voor de
verdere uitbouw van de specialisatiestudies door de eerder genoemde stuurgroep overgedragen aan bestaande NAVO-organen, waardoor dus alle landen en niet alleen die van de
centrale sector, bij deze problematiek zullen worden betrokken.
Hoewel door de betrokken sub-groep marine nog niet veel nieuwe mogelijkheden naar voren zijn gebracht, zal ook op het gebied van de zeestrijdkrachten intensief naar geschikte
projecten dienen te worden gezocht. Er bestaat trouwens in deze sector al een vorm van
specialisatie, bijvoorbeeld in de omstandigheid dat sommige taken slechts kunnen worden
uitgevoerd door de landen die vliegdekschepen in gebruik hebben.
De sub-groep logistiek heeft in mei jl. een rapport ingediend, waarineen inventarisatie is
opgenomen van de bestaande samenwerking op logistiek gebied, tezamen met een groot
aantal aanbevelingen inzake specifieke terreinen waarop mogelijkheden tot specialisatie
nader onderzocht zullen worden, hetzij bij nieuwe projecten, hetzij bij projecten waar al samenwerking bestaat. Daarbij kwam wel naar voren dat in vele gevallen specialisatie op logistiek gebied slechts uitvoerbaar is, indien zulks wordt voorafgegaan door standaardisatie
op materieelgebied.
Al met al kan worden gezegd dat het Nederlandse initiatief in eerste aanleg zinvol is gebleken.Wel moet worden gesteld dat concrete resultaten in het algemeen niet op korte termijn
te verwachten zijn.
De eerste ondergetekende heeft in de vergadering van het DPC van juni jl. op bespoediging
van de werkzaamheden aangedrongen. Daarbij is steun gegeven aan een Amerikaans initiatief om de mogelijkheden tot specialisatie op de verschillende gebieden in een soort raamwerk samen te brengen. De bouwstenen van dit raamwerk zouden dan uiteraard door gespecialiseerde projectgroepen moeten worden geleverd. Deze methode lijkt gunstiger perspectieven te bieden dan een afruil van taken op louter bilaterale basis. Het DPC heeft dienovereenkomstig besloten.
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Bijlage Ha
Planning, programmering en
budgettering

Op het ministerie van Defensie wordt gewerkt aan de opbouw van een systeem van programmabudgettering. Hiertoe werd in oktober 1970 door minister Den Toom de Commissie
programmabudgettering ingesteld. Vele theoretische en praktische problemen, waarvoor
deze commissie zich gesteld zag, zijn na tijdrovende en diepgaande studies opgelost. Alvorens programmabudgettering in de eenvoudigste vorm kan worden ingevoerd, dienen nog
enige aspecten nader te worden bestudeerd.
Programmabudgettering is een systeem, waaraan een continu en gesloten proces ten
grondslag ligt, opgebouwd uit de elementen planning, programmering en budgettering.
Het is een nieuwe managementtechniek, die de leiding zal voorzien van de voor haar besluitvorming relevante informatie. Uit de voor defensie geldende hoofddoelstelling worden
uiteindelijk enkelvoudige doelstellingen (taken) afgeleid. De te verrichten activiteiten worden gebundeld in een programmastructuur, optimaal gericht op de verwezenlijking van de
doelstellingen binnen het kader van de beschikbare en de te verwachten middelen.
Programmabudgettering zal gegevens verschaffen over de effectiviteit van de programma's, hun financiële en feitelijke uitvoerbaarheid alsmede hun financiële consequenties
voor de komende jaren, waardoor de kosten beter kunnen worden beheerd en de doelmatigheid kan worden bevorderd. Teneinde tijdig overvoldoende nauwkeurige en volledige financieel-economische informatie te kunnen beschikken, werkt de Commissie programmabudgettering tegelijkertijd aan de opbouw van een kosteninformatiesysteem, een geordend
samenhangend geheel van kostengegevens. Hiermee wordt het onder meer mogelijk om
betrouwbare kostenramingen temaken, verschillen te verklaren tussen voor-ennacalculatie en normen te verschaffen. Er wordt naar gestreefd het kosteninformatiesysteem medio
1975 gereed te hebben.
Om het vereiste mentale klimaat te verwezenlijken en te bewerkstelligen dat, bij de invoering van de programmabudgettering - naar verwachting eind 1975 - over personeel kan
worden beschikt met de nodige deskundigheid en inzicht, is een cursus ontwikkeld om in
brede kring het personeel, zowel burgers als militairen, vertrouwd te maken met de totale
materie. Deze interservice cursus 'Defensie Management Systemen' wordt gegeven aan de
Koninklijke militaire academie te Breda.
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Bijlage Nb
Accessoire defensie-uitgaven

Op de defensiebegroting komt een aantal postan voor, die de defensie-inspanning als zodanig niet of slechts zijdelings raken. Het betreft uitgaven die niet afhankelijk zijn van het bestaan van een militair apparaat en/of waarvan de ontwikkeling zich goeddeels aan beïnvloeding door de defensieleiding onttrekt. De commissie Van Rijckevorsel beval in haar rapport
aan deze bestedingen zodanig op de begroting te presenteren, dat zij niet als defensie-uitgaven worden aangemerkt.
De volgende posten op de begroting 1974 zijn tot de categorie accessoire uitgaven te rekenen:
Diensten uit doelmatigheidsoverwegingen

ressorterend onder Defensie (in miljoenen guldens)

1. dienst van het Loodswezen
a. loodsdienst'
b. betonning, bebakening en verlichting
2. dienst der Hydrografie
3. justitiële taak van de Koninklijke marechaussee (schatting)
4. topografische dienst
5. netto kosten erkende gewetensbezwaarden
6. bijstandsverplichtingen aan civiele overheid
Indirecte belastingen en heffingen
Pensioenen en wachtgelden
1. pensioenen en wachtgelden militair personeel
2. wachtgelden burgerpersoneel
3. wachtgelden personeel Staatsbedrijf Artillerie-inrichtingen
Overige indirecte kosten
1. De kosten van het kleuter, basis- en middelbaar onderwijs, te geven aan
kinderen van in België en West-Duitsland geplaatste militairen en burgerambtenaren
2. Kosten verbonden aan:
Koninklijk militair tehuis voor oud-militairen Bronbeek, het Legermuseum
en het Kerkhof 'Ysselstein' ingericht t.b.v. Duitse gesneuvelden
Totaal

' De loodsdienst is in 1974, bijzondere
omstandigheden voorbehouden, voor
de rijksoverheid vrijwel kostendekkend. Aan loodsgelden zal in 1974 volgens de in de Middelen wet opgenomen raming f 92 min. worden ontvangen.

f 116,5
f95,0
21,5
8,1
92,1
5,5
3,8
PM
300,0

589,5
11,5
4,4

7,0

2,8
f 1141,2

Deze opsomming zou nog kunnen worden uitgebreid bv. met taken die niet als zodanig in
een afzonderlijke begrotingspost zijn opgenomen en die op grond van doelmatigheidsoverwegingen door de Koninklijke luchtmacht worden verricht, zoals de meteorologische waarnemingen ten behoeve van het KNMI en de activiteiten op het gebied van de beveiliging
van het luchtvaartverkeer. In bovenstaand overzicht werden voorts niet opgenomen de kosten van de civiele verdediging (voor 1974: f 18,3 min.), omdat deze in de miljoenennota
1974 (bijlage 8) niet als defensielasten werden vermeld.
De accessoire uitgaven zullen in 1974, rekening houdende met de te verwachten salarismaatregelen, niet minder dan 19 pet. van de totale defensiebegroting belopen.
Voor de komende jaren is binnen deze categorie uitgaven een bijzonder sterke toeneming te
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voorzien van de posten 'pensioenen en wachtgelden militair personeel' en 'Indirecte belastingen en heffingen'.
De groei van de post 'pensioenen en wachtgelden voor militair personeel' wordt veroorzaakt door de geforceerde opbouw van de strijdkrachten na de Tweede Wereldoorlog,
waardoor thans het aantal gerechtigden sterk toeneemt. De relatieve verzwaring kan worden geïllustreerd aan de hand van volgend staatje, waarin de geraamde pensioenlasten
worden uitgedrukt in een percentage van het netto nationaal inkomen tegen marktprijzen
(onder de veronderstelling van een gelijke reële groei van pensioenen etc. en het nationaal
inkomen):
1974:
1975:
1976:
1977:
1978:

0,33%
0,36%
0,37%
0,38%
0,39%

De in de materiële uitgaven en investeringen begrepen 'Indirecte belastingen en heffingen'
op de begroting 1974 geven, vergeleken met het door de commissie Van Rijckevorsel in
haar rapport (blz. 47) voor 1972 vermelde bedrag een aanzienlijke stijging te zien, die niet
uitsluitend is terug te voeren op de in de tussenliggende periode opgetreden prijsstijgingen.
Het belastingelement in de defensiebegroting zal de komende jaren nog sterker stijgen ten
gevolge van met name de uitbreiding van het belastinggebied van de lagere overheden en
van nieuwe bijzondere heffingen.
Bij de raming voor 1974 behoefde nog maar nauwelijks rekening te worden gehouden met
de wet tot wijziging van de bepalingen inzake gemeentelijke en provinciale belastingen (24
december 1970, Stb. 608), die het de lagere overheden mogelijk maakt een nieuwe belasting op onroerend goed te gaan heffen. In de huidige situatie wordt voor de onroerende
goederen in gebruik bij de krijgsmacht aan gemeentelijke belastingen in totaal ca. f 1,5 min.
betaald. Volgens een voorlopige berekening - op basis van tot dusverre bekende tarieven
van gemeenten, die reeds een verordening op de heffing van belasting op onroerend goed
hebben vastgesteld dan wel deze ter goedkeuring aan de Kroon hebben aangeboden - zal
na volledige doorvoering van het nieuwe belastingregime op de defensiebegroting een bedrag van ca. f 70 min. moeten worden opgebracht. De volledige invoering van de nieuwe
belasting zal vóór 1 januari 1979 haar beslag hebben gekregen.
In de toekomst moet ook rekening worden gehouden met de voorgenomen heffingen ter
bestrijding van de vervuiling van het oppervlaktewater, alsmede met de gevolgen van voorgenomen wijzigingen van de Luchtvaartwet met betrekking tot het terugdringen van de geluidshinder.
De ondergetekenden zijn van mening dat de maatregelen verband houdend met de uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied zonder speciale voorzieningen een onevenredig zware last voor de defensiebegroting zouden gaan betekenen. Door het grote beslag dat
de accessoire uitgaven op de voor Defensie beschikbare middelen leggen, ontstaat wellicht
een vertekend beeld van de werkelijke defensie-inspanning. Derhalve zullen deze uitgaven
op de defensiebegroting zodanig worden gegroepeerd dat hun bijzonder karakter duidelijk
tot uitdrukking komt. De planning met betrekking tot de hier besproken uitgaven moet erop
worden gericht dat hun effect op de defensie-inspanning neutraal zal zijn en hun financiering noch tot verkrapping, noch tot verruiming van de beschikbare financiële ruimte zal leiden.
De ondergetekenden achten het overhevelen van deze posten naar andere hoofdstukken
van de rijksbegroting - onder meer voorgesteld in het voorlopig verslag bij het wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk X van de rijksbegroting 1973 (zitting 1973-1974, 12 652,
nr. 4, blz. 2 linker kolom) - echter onmogelijk of ongewenst. Niet alleen zou een dergelijke
overheveling niet tot een algemene bezuiniging in het totaal van de rijksbegroting leiden,
ook zijn er naar het oordeel van de ondergetekenden klemmende redenen - met name efficiencyoverwegingen-die tegen een overbrenging pleiten. Ten aanzien van de suggesties
in genoemd voorlopig verslag met betrekking tot de dienst der Hydrografie, de dienst voor
het Loodswezen en de militaire pensioenen willen zij nog het volgende opmerken.
De Koninklijke marine verricht reeds sinds het begin van de 19de eeuw, als onderdeel van
haar normale takenpakket, hydrografische opnemingen waarvan zij de resultaten verwerkt
in Nederlandse zeekaarten en verwante hydrografische publikaties. De werkzaamheden van
de huidige dienst der Hydrografie omvatten ook oceanografisch onderzoek en meteorologische waarnemingen, alsmede de verwerking van de gegevens die hierdoor beschikbaar komen. Met de activiteiten van de dienst worden zowel militaire als civiele belangen gediend.
Voorzover mogelijk worden de resultaten ook ter beschikking gesteld van de niet-militaire
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scheepvaart. Bovendien bestaat een nauwe samenwerking met civiele diensten als Rijkswaterstaat en het KNMI. Het onderzoek wordt niet alleen verricht met speciaal toegeruste opnemingsvaartuigen; geregeld worden ook fregatten, mijnenvegers en -jagers, duikvaartuigen en vliegtuigen van de marineluchtvaartdienst hiervoor ingezet. De verschillende functies bij de dienst worden volgens een rouleersysteem door 'gewoon' marinepersoneel vervuld. De intensieve vaarprogramma's van de schepen vormen een uitstekende trainingsmogelijkheid. Het gebruik van doorstromende militaire bemanningen voorkomt vergrijzing.
De suggestie om het Loodswezen elders onder te brengen is niet nieuw. In de discussies
hierover wordt echter veelal aan de kern van de zaak voorbijgegaan. De dienst van het
Loodswezen heeft een zuiver nautische taak; het bevorderen van een zo groot mogelijke
veiligheid van de scheepvaart van en naar de Nederlandse havens. Het ministerie van Defensie beschikt over ruime wetenschappelijke kennis op het gebied van de moderne nautische technieken en over gespecialiseerde nautische opleidingsfaciliteiten, die voor de
dienst van het Loodswezen onontbeerlijk zijn.
Een nevenaspect dat grote aandacht verdient is het feit, dat de dienst van het Loodswezen
thans is ondergebracht bij een instantie die niet zelf betrokken is bij aanleg en onderhoud
van waterwerken en ook losstaat van economische havenbelangen, waardoor een grote garantie voor een veilige en onafhankelijke beloodsing is verkregen. Ook dient de nauwe samenwerking met de dienst der Hydrografie niet uit het oog te worden verloren.
De onderbrenging van de militaire pensioenen bij het Algemeen Bucgerlijk Pensioenfonds
tenslotte zou slechts zinvol zijn voor die categorieën pensioenen welke thans reeds voor het
burgerlijk overheidspersoneel onder dat fonds ressorteren, nl. de ouderdomspensioenen
van gewezen beroepspersoneel (en dus niet voor b.v. pensioenen die op basis van schadevergoeding worden uitgekeerd, b.v. aan dienstplichtigen en hun nabestaanden). Een dergelijke gedeeltelijke overbrenging is bepaald niet kosteneffectief. Bovendien zou zij wetswijziging en zelfs een wijziging van de Grondwet vereisen.
Tenslotte zou een dergelijke overbrenging voor de reeds ingegane pensioenen slechts een
administratieve operatie zijn, aangezien jaarlijks door defensie van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds het totaal der pensioenbedragen zou moeten worden betaald, zodat deze ingreep niet tot een verlaging van de defensiebegroting zou leiden.

128

Bijlage l l b

Bijlage Mc
De omvang van de Nederlandse
defensie-inspanning vergeleken
bij die van andere landen

De relatieve positie van de Nederlandse defensie-inspanning in de NAVO. Bij een beschouwing van de lasten die het Nederlandse volk voor zijn verdediging opbrengt, kan niet worden voorbijgegaan aan de omvang van de defensie-inspanning van de overige NAVO-landen. Bij vergelijking van defensie-uitgaven wordt meestal uitgegaan van het procentueel
aandeel van deze uitgaven in het nationaal produkt. Een dergelijke vergelijking dient echter
met voorzichtigheid te worden gehanteerd, daar in verschillende publikaties de begrippen
defensie-uitgaven en nationaal produkt niet steeds op dezelfde wijze worden gedefinieerd.
Ter illustratie hiervan is in tabel I een drietal cijferopstellingen weergegeven, waaraan verschillende uitgangspunten ten grondslag liggen.
De opstelling die is overgenomen uit de 'Military Balance 1973-1974' van het 'International
Institute for Strategie Studies' heeft als bezwaar dat voor de bepalingen van de defensielast
slechts rekening is gehouden met de goedgekeurde defensiebegrotingen. Bij de vergelijking, zoals de NAVO die opstelt, is aan dit bezwaar tegemoet gekomen door centraal voor
alle lidstaten te bepalen welke posten als defensie-uitgaven dienen te worden aangemerkt
en deze vervolgens uit te drukken in een percentage van het bruto nationaal produkt tegen
factorkosten. Tenslotte is een vergelijking opgenomen op basis van het bruto binnenlands
produkt tegen marktprijzen, een methode waarvoor deskundigen van de Verenigde Naties,
de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Europese Gemeenschappen hun voorkeur hebben uitgesproken en die misschien in de toekomst ook
door de NAVO zal worden toegepast.
De bruikbaarheid van percentages van het nationaal inkomen als graadmeter voor de defensie-inspanning van verschillende landen, wordt voorts beperkt doordat de hoogte van
deze percentages wordt beïnvloed door factoren als de in een bepaald land voor defensie
geldende fiscale regelingen, het relatieve bezoldigingsniveau en secundaire arbeidsvoorwaarden van het bij Defensie werkzame personeel, het percentage gehuwde vcouwen met
een werkkring buitenshuis e.d. Verhoudingscijfers zeggen voorts weinig over de werkelijke
omvang van de defensie-inspanning omdat de doelmatigheid, waarmee de voor defensie
beschikbare middelen worden besteed, buiten beschouwing blijft.
Op grond van dit alles achten de ondergetekenden het uitdrukken van de defensie-inspanning in een percentage van het nationaal inkomen van meer betekenis voor de beoordeling
van de trendmatige ontwikkeling van de defensie-inspanning per land in de tijd dan als basis voor een vergelijking tussen verschillende landen. Uit deze overzichten blijkt dat in het
algemeen het percentage van het nationaal inkomen besteed aan Defensie een daling vertoont, relatief het sterkst bij de Verenigde Staten, al dient daarbij ook rekening te worden
gehouden met de beëindiging van de Amerikaanse deelneming aan de gevechtshandelingen in Vietnam.
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Tabel I <

NAVO-landen

België
Canada
Denemarken
Frankrijk
W.Duitsland 3
Griekenland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Turkije
Portugal
Verenigd Koninkrijk
Ver. Staten

A'

B

Defensie-uitgaven vlg.
Military Balance 73/74
op basis goedgekeurde
begroting als % BNP
tegen marktprijzen

Defensie-uitgaven op basis
van de NAVO-definities als
% BNP tegen factorkosten

1969

1970

1971

1972

1969

1970

1971

1972

1973

1969

1970

1971

1972

1973

2,8
2,4
2,5
3,5
3,5
4,9
2,9
0,9
3,8
3,8
3,6
5,9
5,0
8,4

2,6
2,4
2,4
3,3
3,3
4,7
2,8
0,8
3,5
3,3
3,6
5,6
4,9
7,4

2,1
2,0
2,4
3,2
2,9
3,1
2,6
0,9
3,5
3,3
3,7
5,4
4,5
7,5

2,0
1,9
2,2
3,1
2,9
4,1
2,7
0,8
3,5
3,2
3,6
5,1
4,6
7,2

3,3
2,8
2,9
5,1
4,1
5,7
3,0
1,0
3,9
4,0
4,8
7,6
5,8
9,5

3,3
2,8
2,8
4,7
3,7
5,6
3,0
0,9
3,8
4,0
4,7
7,9
5,6
8,7

3,2
2,7
2,9
4,5
3,8
5,4
3,3
0,9
3,8
3,9
4,9
8,3
5,8
7,7

3,1
2,5
2,7
4,2
4,0
5,3
3,5
1,0
3,7
3,7
4,7
8,1
6,1
7,3

3,1
2,4
2,7
4,2
3,9
5,2
3,3
0,9
3,7
3,8
4,8
7,0
5,8
6,6

2,94
2,36
2,48
4,39
3,56
4,95
2,73
0,87
3,56
3,53
4,33
6,91
5,02
8,64

2,92
2,39
2,33
4,11
3,29
4,92
2,70
0,80
3,40
3,39
4,31
7,18
4,85
7,87

2,82
2,27
2,46
3,89
3,35
4,81
2,95
0,83
3,38
3,29
4,55
7,56
5,01
7,01

2,79
2,15
2,29
3,67
3,46
4,67
3,15
0,90
3,31
3,17
4,37
7,34
5,38
6,64

2,74
2,04
2,22
3,67
3,38
4,64
2,99
0,86
3,31
3,20
4,48
6,32
5,09
5,97

Defensie-uitgaven op basis
van de NAVO-definities als
% BBPtegen marktprijzen

1
BNP tegen factorkosten = BNP tegen marktprijzen exclusief het saldo van kostprijsverhogende belastingen en kostprijsverlagende subsidies.
BBP (Bruto Binnenlands Produkt) = BNP exclusief het saldo van de primaire inkomens van en naar het buitenland.
Defensie-uitgaven vlg. NAVO-definities = Samenstelling Nederlandse defensiebegroting exclusief civiele verdediging1
Publikatievan het International Institutefor Strategie Studies.
3
Exclusief uitgaven t.b.v. West-Berlijn.
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Bijlage lila
In beschouwing genomen suggesties
ten aanzien van de Koninklijke landmacht

Bij de totstandkoming van het legerplan is een groot aantal voorstellen en ideeën die de ondergetekenden in de afgelopen periode bereikten, onderzocht op bruikbaarheid en voor zover dienstig als maatregel ter verbetering toegepast. Voorzover met deze suggesties geen
of nog geen rekening werd gehouden bij de opstelling van de plannen volgt hieronder een
beknopte toelichting.
Het 'Plan Meijnderts'. In november 1973 presenteerde de toenmalige legerkorpscommandant in zijn memorandum 'Zwemvesttheorie met diensttijdverkorting' een legervormingst h e o r i e - d e zwemvesttheorie - alsmede een bijbehorend structuurmodel voor het eerste legerkorps.
De zwemvesttheorie gaat ervan uit dat in vredestijd in principe slechts de materiële middelen en zoveel van de bevelvoerings-, gevechts- en verzorgingssteunsystemen aanwezig zijn
als nodig is om het gehele systeem op een aanvaardbaar peil van inzetbaarheid te houden.
Het systeem wordt vergeleken met een zwemvest dat in tijd van oorlog of oorlogsgevaar
kan worden opgeblazen tot zijn volle omvang.
Het 'Plan Meijnderts' is niet het enig mogelijke 'zwemvestmodel'. In feite kan elk systeem,
waarbij het in vredestijd paraat aanwezige deel fungeert als een kern voor de oorlogsorganisatie een 'zwemvestmodel' worden genoemd, derhalve ook de in deze nota vermelde
nieuwe structuur voor de Koninklijke landmacht. Het structuurmodel dat in genoemd memorandum werd gepresenteerd, is nagenoeg gelijk aan het in 1971 door de generale staf
ontwikkelde model, dat mede ten grondslag heeft gelegen aan het in deze nota vermelde
plan tot herstructurering van het legerkorps.
Naast vele punten van overeenkomst tussen het 'Plan Meijnderts' en het huidige plan zijn er
enkele verschillen waarop - met de oorzaken ervan - nader wordt ingegaan. Het eerstgenoemde plan is met uitzondering van de diensttijdverkorting niet gebaseerd op de financiëleen overige beleidsrichtlijnen die uitgangspunt vormden voor het huidige tienjarenplan.
Het zou derhalve, als het werd doorgevoerd, het financieel plafond aanzienlijk overschrijden.
Voorts beperkt het 'Plan Meijnderts' zich uitsluitend tot het eerste legerkorps, waarvan wel
de brigades, maar niet de legerkorpstroepen geheel zijn uitgewerkt. Over de rest van de
Koninklijke landmacht wordt niet gesproken. Bovendien is geen investeringsprogramma
opgenomen, zodat de ontwikkeling van het model op de middellange termijn niet bekend is.
Het plan gaat uit van een legerkorps, bestaande uit 9 parate gemechaniseerde brigades,
waarvan er 5 met twee manoeuvre-eenheden (bataljons) zijn gevuld en 4 met één manoeuvre-eenheid (totaal 14 bataljons). Volgens internationaal overeengekomen normen mag
echter een brigade waarvan minder dan 2/3 van de manoeuvre-eenheden paraat is, niet
meer als paraat worden aangemerkt, omdat in dat geval de inzetbaarheid van de brigade
binnen de gegeven waarschuwingstijd niet verzekerd is. Met de huidige financiële middelen
zouden bij een indeling van deze 12 bataljons over 9 brigades volgens het 'Plan Meijnderts'
slechts 3 brigades als paraat kunnen worden aangemerkt, terwijl in de nieuwe structuur van
het legerkorps 6 brigades (met 12 bataljons) paraat zijn.
De consequentie van het verdelen van de parate eenheden over 9 brigades in het 'Plan
Meijnderts' is dat vrijwel alle staven met de daarbij behorende verbindingssystemen paraat
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moeten worden gesteld. De verhouding 'staven-troepen' die thans al niet gunstig is ten gevolge van de vele klein-verlof-, RIM- en andere mobilisabele eenheden onder de staven
wordt hierdoor nog ongunstiger. De afhankelijkheid van tijdig te nemen mobilisatiemaatregelen wordt eveneens groter, waardoor de flexibiliteit van de strijdkrachten wordt beperkt.
In het 'Plan Meijnderts' wordt de tanksterkte in de Leopardbataljons verminderd door het
aantal tanks per peloton terug te brengen van 5 naar 4. De totale oorlogssterkte aan tanks
loopt dan, na vervanging van Centurions door Leopards, met 108 tanks terug. Deze niet nader gemotiveerde vermindering wordt niet verantwoord geacht en is derhalve niet overgenomen in de nieuwe legerkorpsstructuur.
De vullingsmethodiek is dezelfde als in het voorliggende plan, doch volgt een ander ritme
(nl. 3 maanden opleiding, 9 maanden paraat). Bij het ontwikkelen van het huidige plan is
een dergelijk ritme eveneens overwogen. De daarbij uitgevoerde berekeningen hebben
echter aangetoond dat hierdoor slechts een geringe verhoging is te bereiken van het aantal
parate functies dat vervuld kan worden. Hier staat tegenover dat alle individuele opleidingen zouden moeten worden teruggebracht tot een niet meer aanvaardbaar niveau of dat extra personele en materiële kosten in de opleidingssector zouden moeten worden gemaakt,
waardoor het geringe voordeel geheel te niet zou worden gedaan.
Hef legervormingssysteem. In het kader van het opstellen van de defensienota is onderzocht of wijzigingen in het systeem van legervorming noodzakelijk waren. Zo is nagegaan
of het huidige compagniesaanvullingssysteem nog wel optimaal is, gezien in het licht van
de lengte van de diensttijd, de door de ondergetekenden vastgestelde personeelsplafonds,
enz. Dit compagniesaanvullingssysteem wordt thans hoofdzakelijk toegepast voor gevechtseenheden van bataljonsgrootte, waarbij ± 80 pet. van de eenheid paraat aanwezig en 20
pet. met klein-verlof is. Het klein-verlofpersoneel is binnen 24 uur operationeel inzetbaar.
Meer dan 20 pet. klein-verlofpersoneel is niet wenselijk, omdat proefondervindelijk is komen vast te staan dat bij een groter percentage het parate gedeelte van de eenheid niet in
staat is het klein-verlofgedeelte op te vangen en er zorg voor te dragen dat de gehele eenheid binnen 24 uur operationeel inzetbaar is.
Bij het onderzoek is met name ook aandacht geschonken aan het bataljons- en brigade-aanvullingssysteem. Alhoewel beide systemen bepaalde voordelen bieden, met name ten aanzien van de uiteindelijke geoefendheid van het bataljon als geheel, betekenen deze systemen - afgezien van de grote fluctuaties in geoefendheid - dat het aantal volgens NAVO-normen als paraat aan te merken eenheden sterk (met ongeveer 40 pet.) terugloopt. Voorts kan
bij het bataljons- of brigade-aanvullingssysteem het huidige - juist om doelmatigheidsredenen gecentraliseerde opleidingssysteem - niet meer worden gecontinueerd. Nog afgezien
van de hogere kosten, die een decentralisatie van de opleidingen met zich meebrengt, is
een dergelijke decentralisatie vrijwel uitgesloten, doordat de opleidingen voor de moderne
wapensystemen steeds gecompliceerder worden.
Gegeven de reeds aanzienlijke teruggang in parate sterkte volgens de huidige plannen is
besloten, mede tegen de achtergrond van de financiële mogelijkheden, het gecentraliseerde opleidingssysteem en de huidige aanvullingssystemen te handhaven.
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Bijlage Va
Militair recht

Eind 1971 hebben de toenmalige ministers van Defensie en van Justitie de 'Nota inzake de
herziening van het militaire tuchtrecht' aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze nota
worden de door hen noodzakelijk geachte wijzigingen in het militaire tuchtrecht uiteengezet.
De belangrijkste zijn:
- een scherpe scheiding in strafrechtelijke gedragsregels enerzijds en tuchtrechtelijke regels anderzijds;
- een daaraan gekoppelde competentiescheiding tussen strafrechter en tuchtrechter;
- het uit de strafrechtelijke sfeer halen van de lichte vormen van een aantal delicten uit het
Wetboek van militair strafrecht, waaronder dat van opzettelijke ongehoorzaamheid aan
dienstbevelen;
- vernieuwde formulering van de tuchtrechtelijke gedragsregels, waarbij met name bepalingen die beperking van fundamentele rechten en vrijheden inhouden, bij formele wet worden vastgesteld;
- beperking van de werking van het tuchtrecht;
- herziening van het sanctiestelsel (afschaffing tuchtklasse en verlaging in rang, invoering
geldboete);
- versterking van de waarborgen in het tuchtprocesrecht (vertrouwensman, onderzoek, bewijsrecht);
- invoering van onmiddellijk beroep van krijgstuchtelijke straffen op de militaire rechter.
Bij het samenstellen van die nota is onder meer gebruik gemaakt van het rapport van de
commissie Lagerwerff, een in 1967 ingestelde commissie die tot taak had advies uitte brengen omtrent de herziening van het militair tuchtrecht.
Een interdepartementale werkgroep kreeg opdracht wetsvoorstellen te formuleren tot wijziging van het militaire tuchtrecht en het militaire strafprocesrecht, daarbij uitgaande van de
in de nota aangegeven hoofdlijnen.
Vooruitlopend op de algehele herziening van het militair tuchtrecht werd eind 1973 door het
huidige kabinet een wetsontwerp ingediend, waarbij een aantal ver gaande wijzigingen in
het krijgstuchtelijk sanctiestelsel werd voorgesteld. Het wetsvoorstel behelsde onder meer
de afschaffing van de krijgstuchtelijke straffen van plaatsing in een tuchtklasse, van streng
arrest en van verlaging in rang en inhouding van geldelijke militaire inkomsten. Tevens
werd voorgesteld de geldboete als hoofdstraf in te voeren, het krijgstuchtelijk voorlopig arrest af te schaffen en voor de toepasbaarheid van de krijgstuchtelijke sancties geen onderscheid te maken naar rang of stand. Deze tussentijdse wijziging van het krijgstuchtelijk
sanctiestelsel was noodzakelijk, omdat kort na de indiening van het oorspronkelijk wetsontwerp de krijgstuchtelijke straffen van plaatsing in een tuchtklasse en van verlaging reeds
de facto werden afgeschaft. De Tweede Kamer is inmiddels met de voorstellen akkoord gegaan.
In het kader van de totale herziening van het militair straf- en tuchtrecht is intussen ook het
antwoord op het voorlopig verslag over de Nota inzake de herziening van het militair tuchtrecht aan de Tweede Kamer aangeboden.
Het eerste resultaat van de herzieningswerkzaamheden voor wat betreft het militaire straf-
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procesrecht zal dit jaar in het militair georganiseerd overleg aan de orde worden gesteld. De
werkgroep, die met deze herziening is belast, zet haar werk ondertussen voort op basis van
het voltooide overleg met de Tweede Kamer over de vraagpunten inzake een nieuw militair
strafprocesrecht en de gewisselde stukken betreffende de herziening van het militaire tuchtrecht.
Ten slotte zij vermeld, dat militairen zich sedert eind 1973 bij de behandeling van krijgstuchtelijke vergrijpen kunnen doen bijstaan dooreen zelf te kiezen of op verzoek toegevoegde
vertrouwensman. De mogelijkheid om bijstand van een vertrouwensman te krijgen is een
aanpassing van de disciplinaire procedure aan de beginselen, die aan het huidige strafproces ten grondslag liggen. De regeling is getroffen in afwachting van de algehele herziening
van het militaire straf- en tuchtrecht. Het instituut van vertrouwensman werd van zo groot
belang geacht, dat het kabinet met de invoering ervan niet op die algehele herziening wilde
wachten.
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BijlageVb-1

Personeelsverloop defensie 1972-1983
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1977
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- 9,6%

Bijlage Vb-2

Personeelsverloop Koninklijke marine 1972-1983
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Bijlage Vb-3

Personeelsverloop Koninklijke landmacht 1972-1983
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-9,9%

Bijlage Vb-4

Personeelsverloop Koninklijke luchtmacht 1972-1983
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+ 3,3%
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Bijlage Vb-5

Personeelsverloop 1972-1983
burgerpersoneel in het centraal apparaat
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Personeelsverloop

over het tijdvak van 1 april 1972 tot 31 december 1983
1977

1-4-72

verschil t.o.v.
1-4-72

1983

verschil t.o.v.
1977

totaal % verschil
1-4-72
31-12-1983

Personeelsverloop defensie (VI i 1)
vrijwillig
dienenden:
officieren
onderofficieren
overigen

9432
27 778
22 641

8799
26293
20365

633 ( 6,7%)
1485 ( 5,3%)
2276 (10,1%)

8 595
24357
21158

- 204 (2,3%)
- 1936 (7,4%)
+ 793 (3,9%)

12,3%
6,6%

Sub-totaal
dienstplichtigen

59 851
57 005

55457
42170

- 4394 ( 7,3%)
- 14835 (26,-%)

54110
40818

- 1347 (2,4%)
- 1352 (3,2%)

- 9,6%
- 28,4%

Sub-totaal
burgers

116856
29 891

97 627
27169

- 19 229 (16,5%)
2 722 ( 9,1%)

94928
25 755

- 2 699 (2,8%)
- 1414 (5,2%)

- 18,8%
- 13,8%

Sub-totaal
cadi

146747
770

124 796
pm

- 21951 (15,0%)

120683
pm

- 4113 (3,3%)

- 17,8%

Totaal

147517

verschil t.o.v.
1-4-72

1983

verschil t.o.v.
1977

totaal % verschil

Personeelsverloop

8,9%

over het tijdvak van 1 april 1972 tot 31 december 1983
1-4-72

1977

1-4-72
31-12-1983

Koninklijke marine (inclusief Loodswezen) (Vb-2)
vrijwillig
dienenden:
officieren (incl. adelborsten)
2140
6 222
onderofficieren (incl. korporaals)
overigen
6818

2100
6469
6321

+
-

40 ( 1,9%)
247 ( 4,-%)
497 ( 7,3%)

1950
6134
6134

-

150 ( 7,1%)
335 ( 5,2%)
187 ( 3,-%)

- 8,9%
1,4%
- 10,-%

Sub-totaal
dienstplichtigen

15180
3679

14890
2660

~
-

290 ( 1,9%)
1019 (27,7%)

14218
1382

672 ( 4,5%)
- 1278 (48,-%)

- 6,3%
- 62,4%

Sub-totaal
burgers

18 859
9189

17 550
8373

-

1309 ( 6,9%)
816 ( 8,9%)

15600
7620

- 1950 (11,1%)
753 ( 9,-%)

- 17,3%
- 17,1%

Totaal

28 048

25923

-

2125 ( 7,6%)

23220

- 2703 (10,4%)

- 17,2%

Koninklijke landmacht (excl. Kon. marechaussee, (Vb-3)
voor zover niet geplaatst bij 1 LK)
vrijwillig dienenden:
officieren
onderofficieren
overigen

4 761
11868
9440

4344
10555
8 201

417 ( 8,8%)
1313 (11,1%)
1239 (13,1%)

4290
10030
8587

+

54 ( 1,2%)
525 ( 5,-%)
386 ( 4,7%)

- 9,9%
- 15,5%
- 9,-%

Sub-totaal
dienstplichtigen

26069
46 211

23100
36000

- 2 969 (11,4%)
- 10211 (22,1%)

22907
35488

-

193 ( 0,8%)
512 ( 1,4%)

- 12,1%
- 23,2%

Sub-totaal

burgers

72 280
14174

59100
12681

- 13180 (18,2%)
1493 (10,5%)

58395
12 527

-

705 ( 1,2%)
154 ( 1,2%)

- 19,2%
- 11,6%

Sub-totaal
cadi

86454
770

71781
pm

- 14673 (17,-%)

70922
pm

-

859 ( 1,2%)

- 18,-%

Totaal

87 224
*) aangenomen dat de TRIS voor het einde van de planningperiode geheel zal zijn opgeheven.

140

Bijlage V b

Personee/sver/oopoverhettijdvakvanl april 1972tot31 december1983
1-4-72

Koninklijke luchtmacht (Vb-4)
vrijwillig dienenden:
officieren
onderofficieren
overigen

1977

2462
8556
4487

2 275
8108
4007

Sub-totaal
d7ensfp//chfigen

15 505
6716

Sub-totaal
burgers
Totaal

verschil t.o.v.
1-4-72

-

1983

187 ( 7,6%)
448 ( 5,2%)
480 (10,7%)

2 275
7 020
4637

14390
3110

- 1115 ( 7.2%)
- 3606 (53,7%)

22 221
4202

17 500
4010

26423

21510

Burgerpersoneel bij het centrale
apparaat (Vb 5)

2170

1953

-

Koninklijke marechaussee*) (Vb 5)
vrijwillig dienenden:
officieren
onderofficieren
overigen

69
1132
1896

80
1161
1836

Sub-totaal
dienstplichtigen

3097
399

Sub-totaal
burgers
Totaal

verschil t.o.v.
1977

totaal % verschil
1-4-72
31-12-1983

- 1088 (13,4%)
+ 630 (15,7%)

- 7,6%
- 18,-%
+■ 3,3%

13932
3 548

+

458 ( 3,2%)
438 (14,1%)

- 10,1%
- 47,2%

- 4721 (21,2%)
192 ( 4,6%)

17 480
3720

-

20 ( 0,1%)
290 ( 7,2%)

- 21,3%
- 11,5%

- 4913 (18,6%)

21200

-

310 ( 1,4%)

- 19,8%

217 (10,-%)

1736

-

217 (11,1%)

- 20,-%

+
+
-

11 (15,9%)
29 ( 2,6%)
60 ( 3,2%)

80
1173
1800

+
-

12 ( 1,-%)
36 ( 2,2%)

+ 15,9%
+ 3,6%
- 5,1%

3077
400

-

20 ( 0,6%)
1 ( 0,3%)

3053
400

-

24 ( 0,8%)

+

1,4%
0,3%

3496
156

3477
152

-

19 ( 0,5%)
4 ( 2,6%)

3453
152

-

24 ( 0,7%)

-

1,2%
2,6%

3652

3629

-

23 ( 0,6%)

3605

-

24 ( 0,7%)

-

1,3%

+

*) Het wapen der Koninklijke marechaussee is niet onderworpen aan taakstellende personeelsreducties. In vermelde
sterktecijfers zijn de parate eenheden van de Koninklijke marechaussee behorende tot het eerste legerkorps niet opgenomen. Deze militairen zijn begrepen in de sterktecijfers van de Koninklijke landmacht.
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BijlageVla
De organisatie en overlegstructuur op
hetgebied van de ruimtelijke ordening

Op provinciaal en gemeentelijk niveau worden de defensiebelangen op het gebied van de
ruimtelijke ordening behartigd door genie-autoriteiten, ressorterende onder de Directeur
gebouwen, werken en terreinen. Op provinciaal niveau gebeurt dit door de commandanten
van het zogenaamde 1ste, 2de en 3de Geniecommandement. Elk der drie geniecommandanten heeft overeenkomstig het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 40, lid
2) zitting in de Provinciale planologische commissies van de in zijn ambtsgebied gelegen
provincies en is als zodanig betrokken bij het provinciaal ruimtelijk beleid.
leder geniecommandement is verdeeld in enkele 'Eerstaanwezendschappen'. De hoofden
hiervan, de eerstaanwezend ingenieurs der Genie, voeren het overleg met de gemeenten
als bedoeld in artikel 8 van het Besluit ruimtelijke ordening.
De Coördinator ruimtelijke ordening is vertegenwoordiger van de minister van Defensie in
de Rijksplanologische commissie en is aldus direct betrokken bij het landelijk overleg en de
advisering over zaken betreffende de ruimtelijke ordening.
Beslissingen omtrent planologische problemen bij Defensie worden veelal voorbereid in
overleg met andere hierbij betrokken departementen en vertegenwoordigers van de Rijksplanologische dienst. Zo nodig vindt behandeling in de Rijksplanologische commissie
plaats.
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Bijlage Vlb
Te ontruimen militaire objecten

Indien daarvoor elders vervangende ruimten worden beschikbaar gesteld, zullen de volgende complexen worden ontruimd:
Gemeente
Bergen op Zoom
Leiden
Amsterdam
Leeuwarden

Complex
Wilhelminakazerne
Morspoortkazerne
Doelenkazerne
Rijksmagazijn voor Geneesmiddelen
Prins Frederikkazerne

Bij het gereedkomen van vervangende opslagruimte zullen de volgende complexen, naar
thans wordt voorzien, als eerste worden ontruimd:
Gemeente
Zevenhuizen
Beemster
Ouderamstel
Bodegraven
Edam
Mijdrecht
Haarlemmerliede
Vuren
Beemster
Baarn
Giessen
Ellewoutsdijk
Uitgeest
(x = Vestingwerken)
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Complex
Zevenhuizen
Fort Purmerend
Ouderkerk-Zuid
Wierickerschans
Fort Edam
Fort Uithoorn
Fort Penningsveer
Fort Vuren
Fort Middenweg
Baarn I en II
Fort Giessen
Fort Ellewoutsdijk
Uitgeest-Noord

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bijlage IXa
De voorlichtingsorganisatie

Bij de vormgeving van de nieuwe directie voorlichting is ervan uitgegaan dat:
- de structuur van de voorlichtingsorganisatie in hoofdlijnen is afgestemd op die van de
defensie-organisatie;
- de bijzondere verantwoordelijkheid van de politieke leiding voor de voorlichting in de
voorlichtingsorganisatie gestalte krijgt;
- een juiste groepering van de verschillende voorlichtingselementen en afstemming daarvan op de organisatie van het ministerie van Defensie en de krijgsmachtdelen het doelmatig
functioneren van de voorlichtingsorganisatie verzekeren.
Op basis van deze uitgangspunten is de organisatie zodanig opgezet dat:
- de verantwoordelijkheid van de politieke leiding voor de voorlichting als geheel op de
verschillende niveaus binnen de organisatie naar behoren tot uitdrukking komt;
- elk der krijgsmachtdelen zich daarin voor zowel interne als externe voorlichtingsaangelegenheden in voldoende mate kan herkennen;
- elementen uit de organisatie kunnen functioneren ten behoeve van de leiding der krijgsmachtdelen;
- gelijksoortige voorlichtingsactiviteiten geïntegreerd of - zo dit niet mogelijk is - gecoórdineerd worden behandeld.
De gekozen organisatiestructuur koppelt een zover mogelijk doorgevoerde integratie en
centralisatie van de voorlichtingsactiviteiten aan het in stand houden van het specifiek
krijgsmachtdeelgerichte karakter daarvan. Het plaatsen van de organisatie onder één directeur voorlichting bevordert optimale coördinatie en communicatie binnen de organisatie.
De beleidsvormende top van de directie voorlichting bestaat uit de directeur en de adjunctdirecteuren, tevens hoofden van de afdelingen marine-, leger- en luchtmachtvoorlichting,
bijgestaan door een stafafdeling. Eén van de drie adjunct-directeuren treedt bij afwezigheid
van de directeur op als plaatsvervangend directeur.
De drie adjunct-directeuren zijn tevens hoofden van de voorlichtingsafdelingen voor de
krijgsmachtdelen. Zij zullen deze functie uitoefenen met een zodanige mate van zelfstandigheid als in overeenstemming is te brengen met de gewenste eenheid in het voorlichtingsbeleid voor het defensie-apparaat als geheel. Binnen het door de directeur vastgestelde algemene voorlichtingsbeleid zullen de adjunct-directeuren in overleg met de leden van de
krijgsmachtdeelraden het voorlichtingsbeleid ten behoeve van de krijgsmachtdelen bepalen. Naast hun krijgsmachtgerichte taak zullen de drie adjunct-directeuren ook een taak krijgen in de voorlichting die niet krijgsmachtdeelgericht is, maar aansluit op de werkterreinen
van de chef defensiestaf, de chef van de centrale directie personeel, de chef van de centrale
directie financiën en economie alsmede op de overige centrale diensten. Een speciale voorziening op het terrein van de chef van de centrale directie materieel wordt niet nodig geacht,
aangezien materieelbeleid zich voor de publiciteit veelal voordoet als een aspect van het
krijgsmachtdeel beleid.
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Teneinde een zo groot mogelijke samenwerking binnen de voorlichtingsafdelingen te waarborgen, zijn de voorlichtingsafdelingen in één organieke eenheid ondergebracht. De voorgestane organisatiestructuur, zoals die in bijgaand schema is weergegeven, biedt de mogelijkheid voor een zo efficiënt mogelijke personeelsbezetting. Bij de afdelingen die primair
zijn belast met de in- en externe voorlichting ten behoeve van de krijgsmachtdelen (waartoe
ook de redacties van de krijgsmachtbladen behoren) zijn organisatorische voorzieningen
getroffen om - zoals aangegeven - aansluiting te krijgen bij de nieuwe topstructuur van de
defensie-organisatie.
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(staf)
planning t
beleidsvoorbereiding

adj.directeur voor
internationale
en marinezaken

adj directeur voor
algemene personeelsen legerzaken

adj.directeur voor
algemene financiële
en luchtmachtzaken

afdeling
marinevoorlichting

afdeling
legervoorlichting

afdeling
luchtmacht voorlichting

secretariaat
+
documentatie

X
afdeling
speciale voorlichtingsactiviteiten

bureau
sprekerspool
internationale
zaken

algemene
personeelszaken

algemene
financiële zaken

bureau
tentoonstellingen

voorlichtingsofftcieren

z\

bureau
opleiding *
personeelsbeheer

1) één der adj.directeuren treedt als plv. directeur op
bureau
NOTA

directie voorlichting
bevelslijn
functionele lijn
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