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Ter beantwoording van de gestelde vragen moge het volgende dienen.
Planning en financiering
1 en 2
In de voorjaarsnota 1975 is meegedeeld dat door Defensie tot een bedrag
van f 52,7 min. compensatie zal worden geleverd voor de exogene overschrijdingen van de rijksbegroting 1975. Van genoemd bedrag had f 2,9 min.
betrekking op hogere uitgaven in verband met de arbeidstijdverkorting van
het burgerpersoneel, die niet exogeen werden gecompenseerd. Voor de resterende f 49,8 min. is hieronder een specificatie gegeven van de aangebrachte verminderingen op de onderscheiden artikelen van de defensiebegroting 1975.
De desbetreffende specificatie is als volgt:
Koninklijke marine
Artikel

22
37
39
44

Bezoldiging militair personeel
Aanschaffing groot materieel
Nieuwbouw enz.
Benzine, olie, smeermiddelen e.d

f

1,2
8,0
0,4
0,7

min.
min.
min.
min.
f

10,3 m i n .

f

24,1 m i n

f

11,9 m i n .

Koninklijke landmacht
53
54

Bezoldiging burgerpersoneel
Bezoldiging militair personeel

f

7,1 m i n .
17,0mln.

Koninklijke luchtmacht
84
85
90
104

6 vel

Bezoldiging burgerpersoneel
Bezoldiging militair personeel
Onderwijs en opleiding
Onderhoud van gebouwen, enz.

f

3,5
7.0
1.1
0,3

min.
min.
min.
min.
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Koninklijke marine
Artikel
Loodswezen
113

Aanschaffing schepen, gebouwen enz.

f

1,1 m i n .

f

1,2 m i n .

f

1,2 m i n .

Koninklijke marechaussee
117

Bezoldiging militair personeel
Niet toegedeelde uitgaven

128

Internationale verplichtingen in verband
met infrastructuur

Voor wat betreft deontwerp-defensiebegroting 1976 is bij het aanbrengen
van de desbetreffende verminderingen uitgegaan van het totaalbedrag van
f 256 min., zonder dat daarbij een splitsing is gemaakt in een rubriek van f 51
min. en f 205 min. Slechts kan worden geconstateerd - bij vergelijking van
de verminderingen op de begroting 1975 met die van de ontwerp-begroting
1976 - dat de reducties op een aantal gelijksoortige artikelen zijn aangebracht.
De specificatie naar artikel op de ontwerp-defensiebegroting 1976 is als
volgt:
Koninklijke marine
Artikel
22
25
36
37
39
43

bezoldiging militair personeel
voeding
aanschaffing groot materieel
aanschaffing inventarisgoederen enz.
onderhoud van het materieel
benzine, olie en smeermiddelen

6.8 m i n .
1,0 m i n .

68,2 min.
4,0 m i n .
14,6 m i n .
8.9 m i n .
f

103,5 m i n .

Koninklijke landmacht
53
56
57
60
63
67
68
70
72
73
74

bezoldiging militair personeel
voeding
reis-, verblijf" en verplaatsingskosten
lichamelijke en geneesk. verzorging
kostwinnersvergoeding enz.
aanschaffing van groot materieel
aanschaffing inventarisgoederen enz.
onderhoud van het materieel
huisvestingskosten
bureaukosten
benzine, olie en smeermiddelen

24,7
3,8
0,8
0,3
1,1
43,5
0,3
1.4
1.5
0,3
0,8

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
78,5 m i n .

Koninklijke luchtmacht
83
84
86
87
88
89
98
99
101
105

bezoldiging burgerpersoneel
bezoldiging militair personeel
kleding en uitrusting
voeding
reis-, verblijf" en verplaatsingskosten
onderwijs en opleiding
aanschaffing van groot materieel
aanschaffing inventarisgoederen enz
onderhoud van het materieel
benzine, olie en smeermiddelen

3,5
12,1
0,3
0,3

min.
min.
min.
min.

0,5 min.
1,0
20,4
0,1
2.4
9.5

min.
min.
min.
min.
min.
f
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50,1 m i n .

2

Koninklijke marechaussee
Artikel
115

2,4 m i n .

bezoldiging militair personeel
Niet toegedeelde uitgaven

141
146

bijdragen ( R V O / T N O )
zonering vliegvelden

f

1,5 m i n .
20,0 m i n .
f

21,5 m i n .

f

256,0 m i n .

Voor het antwoord op de vraag of de vermindering met f 205 min. een
structureel karakter krijgt, verwijs ik naar hetgeen door mij is gesteld in de
inleiding van de memorie van toelichting op de ontwerp-defensiebegroting
1976 (blz. 2, tweedeen derde alinea):
«Een herziening van de meerjarenplanning zal moeten worden voorbereid, omdat in de meerjarenramingen voor Defensie voor de jaren 1977 en
1978 bezuinigingen zijn voorzien, waarvan voor een deel nog niet is vastgesteld op welke onderdelen van de defensiebegroting deze zullen worden
aangebracht.
De resultaten van de hiertoe te verrichten studie en de uitkomst van het
met de bondgenoten te voeren overleg zullen in de miljoenennota 1977 worden verwerkt. Voor zover mocht blijken dat de bedoelde bezuinigingen redelijkerwijs niet kunnen worden verkregen, zullen de meerjarenafspraken worden verhoogd».

De ontwikkeling van de defensie-uitgaven en van de eigenlijke defensieuitgaven (totale uitgaven verminderd met de accessoire uitgaven) als percentage van de overheidsuitgaven over de periode 1972 - 1976 is als volgt:

1972
1973
1974
1975
1976

defensie-uitgaven

eigenlijke defensie-uitgaven

13,1%
11,9%
11,9%
10,9%
10,1%

10,8%
9,7%
9,8%
8,9%
8,1%

Opgemerkt wordt dat de nogal sterke terugval in 1975 en 1976 vooreen
belangrijk deel wordt veroorzaakt door de stijging van de overheidsuitgaven
als gevolg van de conjuncturele maatregelen (zie blz. 55 van de miljoenennota 1976). Na eliminering van deze maatregelen teneinde een juister beeld
in de ontwikkeling te verkrijgen, ontstaat voor 1975 en 1976 het volgende
overzicht:

1975
1976

defensie-uitgaven

eigenlijke defensie-uitgaven

11,5%
10,8%

9,4%
8,7%

De ontwikkeling van de eigenlijke defensie-uitgaven (totale uitgaven verminderd met de accessoire uitgaven) als percentage van het nationaal inkomen (marktprijzen) over de periode 1972-1976 is als volgt:
1972
1973
1974
1975
1976

3,08%
2,93%
3,02%
3,17%
3,01%
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In de ontwerp-begroting 1976 is voor de bezoldiging van het dienstplichtig
personeel in totaal f 563 min. uitgetrokken. Dit bedrag vormt ruim 9% van de
voor de eigenlijke defensietaak beschikbare middelen ad f 6173 min. (zie blz.
7, memorie van toelichting).
6
Bij de beantwoording van de gestelde vragen is ervan uitgegaan, dat met
geraamde begrotingsbedragen worden bedoeld de totalen van de geraamde bedragen volgens de autorisatiebegrotingen inclusief de daarop aangebrachte wijzigingen bij suppletoire begrotingswetten en de wijzigingen als
gevolg van de toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet 1927.
Zowel aan de begrotingskant als aan de uitgavenkant zijn daarbij de personeelskosten (bezoldiging en pensioenen en wachtgelden) buiten beschouwing gelaten.
Op basis daarvan kan het volgende overzicht worden verstrekt.
1

2

3

4

Dienstjaar

Ramingsbedragen
incl. wijzigingen

Uitgaven

Verhouding
3 t.o.v. 2

1970
1971
1972
1973
1974'

1811665 000
1914 731600
2 171337 700
2 208 818 200
2 565 262 800

1844 924 400
1966 824 900
2 180 359 600
2 262 609 200
2 628 451000

101,8%
102,7%
100,4%
102,4%
102,5%

1

Vermoedelijk beloop.

Ten aanzien van de verschillen tussen de kolommen 2 en 3 merk ik ter toelichting op, dat deze zijn veroorzaakt door de toepassing van artikel V van de
onderscheiden begrotingswetten. Dit artikel geeft namelijk de mogelijkheid
om bedragen van het ene begrotingsartikel naar een ander begrotingsartikel
over te schrijven. In de onderhavige gevallen zijn de overschotten op personeelsartikelen aangewend voor toevoeging aan de artikelen voor materiële
uitgaven hoofdzakelijk betrekking hebbend op de investeringssector. Daarmede wordt de schijnbare overschrijding van de in kolom 2 vermelde wettelijk toegestane bedragen verklaard.
Op basis van artikel 24 van de comptabiliteitswet zijn in de jaren 1970 t/m
1973 de volgende bedragen overgeheveld: resp. f 294 530 784,
f 305 472 800, f 305 401 900, f 454 332 600.
Naar verwachting zal de overheveling 1974/1975 een bedrag van ca. f 600
min. belopen.
In de rijksrekeningen voor de jaren 1970 t/m 1973 zijn uiteindelijk als overschotten aangemerkt resp. f 1 1 4 869,72 f 13 868,07, f 462,24, f 2,94. Voor 1974
wordt een overschot van ca. f 15 200 verwacht.
Ten slotte zij aangetekend, dat de bovenvermelde bedragen uitsluitend
betrekking hebben op de defensie-uitgaven, derhalve exclusief de civiele
verdediging i.c. de Mobiele Colonnes.
7
In de begroting 1975 is rekening gehouden met een prijscompensatie voor
materiële uitgaven (met uitzondering van bouwwerken) van 71/2%. Deze
compensatie was een gemiddelde van de verwachte prijsstijging in 1975 in
de diverse groothandelsprijzen en producentenprijzen. Uit een vergelijking
van deze verwachte gemiddelde stijging met de werkelijke stijging in één bepaalde bedrijfstak kan niet zonder meer worden afgeleid of er sprake is van
een onder- of overcompensatie die van invloed zou kunnen zijn op de uitvoering van aanschaffingsprogramma's. Een feit is wel, dat de metaalindustrie in het geheel van de aanschaffingsprogramma's van Defensie een belang-
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rijke plaats inneemt, waardoor prijsstijgingen in deze industrie van invloed
zijn op het vraagstuk van de prijscompensatie.
Uit het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek van
25 juli 1975 blijkt dat het indexcijfer van groothandelsprijzen en producentenprijzen afzet binnenland voor wat betreft constructiewerken bij metaalproducten van mei 1974 tot en met april 1975 gestegen is van 129 naar 142,
dat wil zeggen met 10,1%, waarbij het indexcijfer van 142 als voorlopig moet
worden beschouwd. Hierbij dient te worden gesteld dat deze indexcijfers
een gemiddelde zijn van een aantal sectoren binnen de metaalindustrie en
van sector tot sector kunnen verschillen en ook kunnen verschillen naar
groothandel (massaproductie gericht op de Nederlandse behoefte) en producent (stukproductie gericht op de defensiebehoefte).
Het zonder meer vaststellen van een onder- of overcompensatie aan de
hand van deze CBS-cijfers is derhalve niet mogelijk. Hiervoor dienen per
programma de prijsstijging en de prijscompensatie met elkaar vergeleken te
worden. Een onderzoek op dit punt is thans gaande.
Een eventuele ondercompensatie zal zeker van invloed zijn op de bouwen aanschaffingsprogramma's. Afhankelijk van de omvang van de ondercompensatie kan dit leiden tot verschuivingen in de betalingsschema's, c.q.
op de langere termijn tot vertraging in bouw- en aanschaffingsprogramma's
en tot een structurele verlaging van het financiële volume. Een en ander zal
echter pas duidelijk worden nadat voornoemd onderzoek is afgesloten.
In de memorie van toelichting op de Defensiebegroting 1976 is op blz. 6
aangegeven, dat-uitgaande van het in de Defensienota voorziene financieel
niveau - i n d e begroting 1976 voor kostenstijgingen een bedrag van f 313,6
min. is opgenomen. Deze kostenstijging betreft de jaren 1975 en 1976 en is
gebaseerd op richtlijnen van de minister van Financiën. In de miljoenennota
1976 is op blz. 78 aangegeven, dat voor prijsbijstellingen in 1976 voor de gehele rijksoverheid een bedrag van f 1005 min. beschikbaar is. Dit bedrag bestaat uiteen tweetal componenten:
- de gemiddelde prijsbijstelling als gevolg van een mogelijke loonsomstijging van 10% in plaats van een veronderstelde loonsomstijging van
71/2% zoals in de begrotingshoofdstukken opgenomen;
- additionele correcties voor begrotingsposten met afwijkingen van de
gemiddelde prijsstijging.
Een zeer globale mogelijke toerekening van het bedrag van deze prijsbijstellingaan de diverse overheidsfuncties is verwerkt in de tabel op blz. 102
van de miljoenennota 1976. Voor Defensie gaat het om een bedrag van f 159
min. In hoeverre dit bedrag voldoende zal zijn om de werkelijke prijsstijging
in 1976 volledig te dekken, kan pas in de loop van het volgend jaar worden
vastgesteld.
9
In de Defensienota is voor 1976 op basis van het prijspeil 1974 een investeringsvolume van f 1498 min. voorzien bij een totaal niveau van f 6431,2 min.,
hetgeen een investeringsquote geeft van 23,3%. Deontwerp-begroting 1976
geeft een investeringsvolume aan van f 1542 min., hetgeen bij een totale begrotingsomvang van f 7654,8 min. een investeringsquote van 20,1 % geeft.
De daling van de investeringsquote van 23,3 naar 20,1 wordt door de volgende omstandigheden veroorzaakt:
- de procentuele stijging van de salariskosten als gevolg van de algemene salarismaatregelen is hoger dan de procentuele prijscompensatie voor
de materiële uitgaven. Bij een onverkorte uitvoering van de geplande investeringen betekent dit automatisch een lagere investeringsquote dan voorzien
in de Defensienota. Het bedrag van f 1498 min. uit de Defensienota is op basisvan het prijspeil begroting 1976f 1680,7 min.;
- bij de voorjaarsnota 1975 is. als aevolg van de doorwerking van een
aantal maatregelen, met name verband houdend met de MBFR en de arbeids-
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tijdverkorting, de meerjarenafspraak voor 1976, zoals deze in de Miljoenennota 1975 is vermeld, verhoogd. Deze verhoging komt vrijwel geheel ten
goede aan de sector van de exploitatiekosten en beïnvloedt derhalve in negatieve zin de investeringsquote zonder de omvang van de geplande investeringen aan te tasten;
- de reducties, welke voor 1976 zijn overeengekomen in het kader van de
herziening van de meerjarenafspraken, zijn voor circa de helft in de investeringssector gepland: f 55 min. door het in 1976 niet bestellen van de opvolger
van de Neptune (de beslissing omtrent deze opvolging zal afhangen van de
uitkomsten van de thans in gang gezette bezuinigingsstudie) en het overige
deel voornamelijk door enkele projecten of delen daarvan, welke in 1976
m.n. op technische gronden nog niet volledig uitvoerbaar zijn, te verschuiven
naar latere jaren. (Het verschil tussen het geëxtrapoleerde volume volgens de
defensienota ad f 1680,7 min. en het volume in de ontwerpbegroting 1976 ad
f 1542 min. wordt voor 95% veroorzaakt door deze reducties.)
Of het investeringsvolume wordt aangetast in 1977 en 1978 is geheel afhankelijk van de beslissingen, die op basis van de thans in gang gezette bezuinigingsstudie door het kabinet genomen zullen worden.
Gesteld kan worden dat tot dusverre en ook voor het komende begrotingsjaar het volume van de investeringen, zoals voorzien in de defensienota, nog
vrijwel onverkort is gehandhaafd.
10
Bij de onderstaande reeksen die betrekking hebben op het jaar 1975 wordt
het volgende aangetekend:
- als nationaal inkomen is gehanteerd het bruto nationaal product tegen
factor kosten;
- bij de Defensie-uitgaven als percentage van de overheidsuitgaven,
moet worden bedacht, dat als gevolg van verschillen in budgetsystemen de
gegevens van de landen niet onderling vergelijkbaar zijn. Met name betreft
dit Duitsland en de Verenigde Staten, waar tengevolge van de federale
staatsvorm de situatie verschilt van die in andere landen;
- bij de reeks investeringsquotes is de NAVO-definitie gehanteerd. Deze
definitie omvat het groot materieel, de geleide wapens (raketten), de bouw
en de NAVO-infrastructuur. Voor Nederland wordt nationaal een enigszins
ruimer begrip gehanteerd, dat ook omvat munitie en het materieel dat in de
begroting wordt aangeduid als «overig materieel».

België
Canada
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Griekenland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Portugal
Turkije
Verenigd K o n i n k r i j k
Verenigde Staten
I
II
III
IV

=
=
=
■

I

II

III

3,3
2,9
2,7
4,6
4,1
4,2,8
1,4,3,6
7,5
4,1 (1974)
5,2
6,7 (1974)

204
136
182
250
259
96
83
63
219
226
124
35
196
397 (1974)

15,5
9,8
20,9

IV

9,2
9,1
6,9
_ i
21,3
18,3
24,5
17,4
18,6
15,8
10,6
7,3
3,1
17,1
10,9
16.9
12,5
10,4 (1974) 29,4
17,2
18,4
22,2
16,6
20,3 (1974) 28,2 (1974)

Defensie-uitgaven als percentage van het bruto nationaal product tegen factor kosten.
Defensie-uitgaven per h o o f d van de bevolking in US-dollars.
Investeringsquote.
Defensie-uitgaven als percentage van de overheidsuitgaven.

Geen nadere informatie hieromtrent bekend.
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De volgende landen hebben een vrijwilligersleger: - Canada - Verenigd
Koninkrijk - Verenigde Staten - Luxemburg.
In de overige landen is de duur van de eerste oefening voor dienstplichtigen:
België
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Griekenland
Italië
Nederland '
Noorwegen
Portugal
Turkije

—
—
—
—
—
—

12
9
12
15
24
15
16
12
24
20

maanden
maanden
maanden
maanden
maanden
maanden (marine 24 maanden)
maanden (marine en luchtmacht 18 maanden)
maanden (marine en luchtmacht 15 maanden)
maanden
maanden

Saldo lopende rekening van de betalingsbalans over 1974 in miljarden
dollars:
België/Luxemburg
+ 0,7
Canada
— 1,7
Denemarken
Frankrijk
West-Duitsland
Griekenland
Italië
Nederland
Noorwegen
Portugal
Turkije
Verenigd K o n i n k r i j k
Verenigde Staten

— 1,0
- 6,0

+

—
+

—
-

9,6
1,2
7,8
1,6
1,0
0,8
0,7
8,7
0,6

11
Een aanzienlijke kwantitatieve uitbreiding van de conventionele strijdkrachten van de NAVO zou een politiek destabiliserend effect kunnen hebben vanwege de indruk die dit zou maken op de landen van het Warschaupact. Een dergelijke uitbreiding zou de kansen op een wederzijdse en evenwichtige vermindering van strijdkrachten van NAVO en Warschaupact in negatievezin beïnvloeden. Los hiervan zouden de extra financiële lasten, die
een dergelijke uitbreiding van de conventionele NAVO-strijdkrachten zou
vergen, - zeker tegen de achtergrond van de huidige economische situatie in
de lid-staten - ernstig, zo niet onoverkomelijk bezwaar oproepen. Normale
verbeteringen in kwalitatief opzicht, zoals modernisering van materieel en
optimalisering van de verhouding tussen gevechts- en ondersteunende eenheden (dez.g. «teeth totail» ratio) worden zowel aan NAVO- als aan Warschaupactzijde doorgevoerd, zonder dat het verloop van de MBFR-onderhandelingen hierdoor merkbaar in negatieve zin wordt beïnvloed.
12
De volgende verhogingen (in de memorie van toelichting vermeld op blz.
6) zijn bij de opzet van het financieringsschema in de Defensienota niet
voorzien:
- hogere uitgaven in verband met het handhaven van een
hogere vredessterkte wegens het nog niet slagen van de
MBFR-onderhandelingen
f 104,9 min.
- hogere uitgaven wegens het minder terugtrekken van
HAWK-eenheden uit West-Duitsland
f
8,9mln.
- hogere uitgaven wegens de arbeidstijdverkorting
f 38,4 min.
- hogere uitgaven in verband met de Wet arbeidsongeschiktheid Militairen (Wamil)
f
4,0 min.
1
Vanaf 1 februari 1976 geldt voor de landmacht een duur van de eerste oefening
van 14 maanden; de duur van de eerste oefening b i j marine en luchtmacht w o r d t
geleidelijk verkort, zodat deze voor de eerste lichtingsploeg van 1977 14 maanden
zal bedragen.
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- hogere uitgaven voor het Loodswezen wegens een hogere personeelsbezetting als gevolg van niet voorziene exogene factoren
f
5,0 min.
- hogere uitgaven in verband met het handhaven van de
vliegbasis Eindhoven
f 10,6 min.
(Aangezien de financiering van de extra uitgaven voor de vliegbasis Eindhoven door Defensie endogeen dient te geschieden, is dit bedrag verwerkt
in de aangebrachte verminderingen in de begroting.)
Hiertegenover zijn in de ontwerp-defensiebegroting 1976 een aantal verminderingen aangebracht, zoals gespecificeerd in het antwoord op de vragen 1 en 2.
Voor de beantwoording van de vraag, of ook voor volgende jaren bijstellingen naar beneden in verband met de algemeen-budgettaire situatie worden verwacht, verwijs ik naar het antwoord op de gelijksoortige vraag onder
nr. 2.
13
Aangezien niet wordt aangegeven op welke eenheden wordt gedoeld, is
deze vraag niet te beantwoorden. Overigens is terugtrekking van Nederlandse eenheden uit Duitsland momenteel niet aan de orde.
14
Er is nog geen overleg geweest met betrekking tot een eventuele overname van de Nederlandse LRMP-taak door bondgenoten.
Wel heeft in het kader van de maritieme specialisatiestudies, reeds eerder
bondgenootschappelijk overleg plaatsgevonden waarbij de LRMP's als mogelijk onderwerp van specialisatie ter sprake zijn geweest. De uitslag van deze studie was negatief.
De wijzigingen die ten gevolge van de beperking van het defensiebudget
voor 1976 in de bijdrage van Nederland aan de NAVO werden voorzien, zijn
conform de bestaande regeling betreffende de NAVO-consultatie aan het
bondgenootschap voorgelegd. Hierbij is gesteld, dat het niet ging om voldongen feiten en dat de regering de bondgenootschappelijke reacties met aandachtzou bestuderen alvorens definitieve stappen te ondernemen.
In mijn aanbiedingsbrief bij de defensienota 1974 is reeds gesteld dat als
gevolg van de veroudering van het materieelbestanden het tempo van de
nieuwbouw tijdelijke leemten in de sterkte van de maritieme bijdrage van
Nederland aan de NATO niet kunnen worden voorkomen. Een dergelijke
leemte wordt door het vervroegd uit dienst stellen van Hr. Ms. De Zeven Provinciën van langere duur dan oorspronkelijk was voorzien. Het schip zal echter niet worden verkocht voordat beide geleide-wapenfregatten in dienst zijn
gesteld en zal in de tussentijd in reserve blijven. Met betrekking tot de Neptunes is de beslissing genomen om het tijdstip van buitendienststelling van
deze vliegtuigen voorlopig op te schorten totdat de studie over en de besluitvorming met betrekking tot de vervanging zijn afgerond (naar verwachting
voorjaar 1976). Eerst dan is het mogelijk te bepalen of er in dit geval sprake
zal zijn van een leemte. Bij de studie zal ook de mogelijkheid van het huren
van LRMP-vliegtuigen worden betrokken.
Of andere landen de taken van de Neptunes en van Hr. Ms. De Zeven Provinciën moeten overnemen en, zo ja, op welke wijze, zal uiteraard onderwerp van internationaal overleg moeten zijn, indien tot definitieve taakafstoting zou worden besloten.
15
Het personeel, afkomstig van Hr. Ms. De Zeven Provinciën en het Neptunesquadron, zal - voor zover dit niet door natuurlijk verloop de dienst verlaat - worden ingezet op plaatsen elders in de Koninklijke marine. Deze inzet
geschiedt op zodanige wijze, dat steeds tijdig voldoende bekwaam personeel beschikbaar is voor nieuwe schepen en vliegtuigen. Het natuurlijk ver-
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loop wordt door de uitdienststelling van Hr. Ms. De Zeven Provinciën en de
eventuele buitendienststelling van de Neptunes niet beïnvloed.
Het volledig buiten dienst stellen van de Neptunes zal bij Aviolanda een
jaarlijkse vermindering van de werkgelegenheid met circa 75 000 manuren
tot gevolg hebben.
16
In het licht van de budgettaire situatie voor 1977 en 1978 komt voor Defensie voor die jaren een herziening van de meerjarenplanning aan de orde. Ik
verwijs hiervoor naar hetgeen daarover in de memorie van toelichting op
blz. 2 is gesteld. De vervanging van de Neptunes wordt daarbij bezien. Momenteel is er derhalve geen sprake van een beginselbesluit of voornemen
om de Neptunes niet te vervangen.
17
Daar tussen de vervanging van de Neptunes en de toekomst van de onderzeedienst geen verband bestaat, is er geen sprake van een streven de beslissingen aangaande de vervanging van de Neptunes en de toekomst van de
onderzeedienst te doen samenvallen.
Voor verdere informatie over de vervanging van de Neptunes en de toekomst van de onderzeedienst wordt verwezen naar de antwoorden op de
vragen 16 en 24.
18
Het volgende overzicht geeft een beeld van de gelden, die de laatste vier
jaar aan vernieuwing en onderhoud van de Neptunes zijn besteed (bedragen
in miljoenen guldens):
De stijging van de kosten vloeit voornamelijk voort uit de loonontwikkeling en voor een deel uit de veroudering van de vliegtuigen.
1972

1973

1974

1975 (tot
30/9)

— onderhoud industrie
— materialen

2,4
3,0

3,3
2,5

4,0
2,5

2,5
1,5

Sub-totaal
— vernieuwing/modificatie

5,4
0,1

5,8
0,3

6,5
0,3

4,0

Totaal-generaal

5,5

6,1

6,8

4,0

Bij het niet uit dienst stellen van de Neptunes zijn de volgende onderhoudsmaatregelen noodzakelijk:
— 1ste vliegtuig
— 2de vliegtuig
— 3de en volgende vliegtuigen

:

direct groot onderhoud
op korte termijn daarna
iedere V/4 maand 1 vliegtuig.

Voor 1975 zal dit de kosten brengen op f 6 min. totaal.
Bij het in dienst houden van de Neptunes tot het moment dat zij aan groot
onderhoud toe zijn (dat wil zeggen uitfaseren met een teruglopende sterkte)
betreffen de materiële exploitatiekosten voornamelijk het brandstofverbruik.
Het zou dan om de volgende bedragen gaan: voor 1976: f 5 a 6 min. (op
basis van een taakuitvoering als tot nu toe gebruikelijk) en voor 1977: f 1 min.
(op basis van een gedeeltelijke taakuitvoering).
De Neptune beschikt door zijn radar, sonoboei-apparatuur en sensoren
voor de elektronische oorlogvoering nog over een bruikbare surveillancecapaciteit. Gezien het grote belang van regelmatige surveillance in het kader
van oorlogsvoorkoming en crisisbeheersing en het tekort aan dit type vlieg-

Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 600 hoofdstuk X, nr. 12

9

tuigen binnen de NAVO, heeft het vliegtuig voor dit doel nog een relatief
goede operationele waarde. Ten aanzien van de onderzeebootbestrijding is
de operationele waarde voor de bestrijding van snelle onderzeeboten uiterst
beperkt door de verouderde opsporingsapparatuur. Het vliegtuig zal toch
louter door zijn aanwezigheid boven zee onderzeeboten belemmeren in hun
vrijheid van handelen en daardoor een positieve bijdrage leveren aan het
doel de veiligheid van schepen en hun opvarenden te bevorderen.
19 en 20
Bij de voorgestelde beslissing de Neptunes uit dienst te nemen en hun
vervanging uit te stellen is aandacht besteed aan de gevolgen van deze beslissing op het gebied van de taakuitvoering in de breedste zin, dus ook aan
de opsporings- en reddingsdienst, de signalering van verontreiniging van de
zee, enzovoort. Deze aspecten worden ook betrokken bij het overleg met de
regering van de Nederlandse Antillen.
21
De exploitatiekosten (exclusief personeel) zijn op jaarbasis f 6,5 min.
Teneinde misverstanden te voorkomen, wordt met verwijzing naar de Defensienota 1974 gememoreerd, dat de vervanging van de kruiser moet geschieden door het «aangepast standaardfregat». Dit fregat, uitgerust met de
vereiste commandofaciliteiten en luchtverdedigingscapaciteit voor de middelbare afstand, zal eerst in 1984 operationeel beschikbaar zijn en is bestemd
voor de escortegroep voor de diepe wateren grenzend aan het zeegebied
van het Kanaal. Om budgettaire redenen werd geaccepteerd, dat tussen de
uitdienststelling van de kruiser en de indienststelling van dit fregat een
leemte zou ontstaan van ca. 6V2 jaar. Door de thans genomen maatregel om
de kruiser op 17 oktober jl. uit dienst te stellen, wordt deze leemte vergroot
tot circa 8V2 jaar. De twee geleide wapenfregatten Hr. Ms. Tromp en Hr. Ms.
De Ruyter welke respectievelijk op 3 oktober jl. en 10 mei 1976 in dienst zijn
en worden gesteld, zijn bestemd voor de twee escortegroepen voor de
oostelijke Atlantische Oceaan.
Voor het aanhouden van «De Zeven Provinciën» voor inzet in crisis- en oorlogsomstandigheden tot de indienststelling van de geleide wapenfregatten
(mei 1976) zijn de volgende varianten denkbaar:
- «De Zeven Provinciën» blijft in bedrijf, volledig operationeel;
- «De Zeven Provinciën» tegen de wal;
- «De Zeven Provinciën» tegen de wal, geconserveerd.
De laatste variant heeft echter uitsluitend theoretische betekenis, aangezien de werkzaamheden verbonden aan het conserveren minstens één jaar
vergen. De materieelsexploitatiekosten van de beide andere varianten bedragen respectievelijk: f 3,25 min. en f 1,75 min. (voor de periode januari
1976 tot medio 1976).
Na overleg met de bondgenoten is inmiddels gekozen voor het tweede alternatief, hetgeen betekent dat «De Zeven Provinciën» niet zal worden verkocht en in reserve zal worden gehouden, totdat de geleide wapenfregatten
medio 1976 in dienst zijn gesteld.
22
De kostenontwikkeling van de geleide-wapen- en standaardfregatten blijft
binnen de daarvoor oorspronkelijk voorziene grenzen. Voor wat betreft de
kwestie van de excessieve prijsstijgingen zij verwezen naar het antwoord op
vraag 7.
Het schema van aflevering van de standaardfregatten blijft zoals in de Defensienota voorzien. Aanbesteding van de derde serie is begin 1976 mogelijk. De bestelling wordt momenteel voorbereid.
23
Aan de met behulp van de Franse marine en de Nederlandse industrie ondernomen studies voor een ontwerp-casco en de wapen- en commandosys-
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temen van de onderzeeboten zijn relatief geringe kosten verbonden ( ± f 0,5
miljoen per jaar, verspreid over een scala van opdrachten ten behoeve van
het platform, de sensoren en de wapens).
24
De thans, en in de voorzienbare toekomst, aan de conventionele onderzeeboten opgedragen taken, te weten:
- in vredestijd en in tijden van spanning het uitvoeren van surveillanceopdrachten,
- in oorlogstijd het uitvoeren van acties tegen vijandelijke oppervlakteschepen en onderzeeboten,
- het bijdragen tot de instandhouding van de operationele gereedheid
van eigen schepen en vliegtuigen,
maken het op operationele gronden en uit kosteneffectiviteitsoverwegingen
noodzakelijk dat de NAVO over deze eenheden blijft beschikken.
De specialistische bijdrage van Nederland aan de NAVO op het gebied van
conventioneel voortgestuwde onderzeeboten is in de toekomst mede afhankelijk van de resultaten van mijn streven binnen het bondgenootschap tot
verdergaande taakverdeling te komen.
25
De reductie van het personeelsbestand van de Koninklijke marine over de
jaren 1972-1983, die in de Defensienota is aangegeven, heeft voor wat betreft het militair personeel voornamelijk betrekking op de dienstplichtigen.
De terugloop in het bestand van het burgerpersoneel zal zich in Den Heider doen gevoelen, aangezien daar ca. 3000 burgers werkzaam zijn bij de
Koninklijke marine. De concentratie van de marine-activiteiten in Den Helder
zal echter voor een deel deze teruggang compenseren. Het gaat hierbij onder meer om de concentratie van het onderhoud op en het operationele gebeuren vanaf het Marinevliegkamp De Kooy van alle marinehelicopters
(thans 19, uitgegroeid tot 36) en de uitbreiding van de elektronische werkplaatsen, welke tot verschuiving van een aantal arbeidsplaatsen vanuit
Oegstgeest en Wassenaar naar Den Helder zal leiden. Er is een nauw overleg
met het gemeentebestuur van Den Helder zodat dit tijdig op de hoogte kan
zijn van de ontwikkelingen van het personeelsbestand, de plannen en activiteiten van de Koninklijke marine in Den Helder in de komende jaren en de
daaruit voortvloeiende consequenties voor het aantal arbeidsplaatsen in de
regio.
26
In verband met de maatregelen ten aanzien van «De Zeven Provinciën»,
zijn de oorspronkelijke beleidsvoornemens ten aanzien van de 15 Neptunevliegtuigen, alsmede aanpassing van de voorraden, is de raming voor
benzine, olie en smeermiddelen met circa 30% verlaagd.
27
De samenwerking tussen het Korps mariniers en de Royal Marines is dit
jaar geïntensiveerd door een frequenter deelnemen aan gezamenlijke oefeningen, een ruimer gebruik van wederzijdse opleidingsfaciliteiten en een
verdere integratie van logistieke activiteiten.
De contacten op stafniveau werden uitgebreid en verdiept. Bij deze samenwerking zijn betrokken de commando- en opleidingsstaven, de 1ste en
2de amfibische gevechtsgroep en de zogenaamde koudweercompagnie van
het Korps mariniers.
Op basis van de Britse defensieplannen kan, in het kader van de samenwerking, in de komende jaren nog worden beschikt over de volgende amfibische transportmiddelen:
- een helicoptercarrier, zij het in een secundaire rol;
- twee landingsschepen met commandofaciliteiten, afwisselend in gebruik;
- een aantal bevoorradingsschepen van het type roll on/roll off.
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Ter aanvuling van deze transportmiddelen worden reeds thans in het kader van oefeningen proeven genomen met het gebruik van civiele roll onroll off-schepen ten behoeve van amfibische operaties.
28
Met de in de Defensienota aangekondigde studie over het Korps mariniers
is een aanvang gemaakt. Tot nu toe heeft zij nog geen aanleiding gegeven
tot wijziging van de taken van het Korps. Binnenkort zal een uitvoeriger evaluatie van deze taken plaatsvinden, waarbij ook een rekening zal worden gehouden met de in de vraag genoemde aspecten.
29
In het kader van de vervanging van de Centurion gevechtstank en de AMX
lichte tank momenteel een marktverkenning uitgevoerd. Op grond
van de resultaten van dit marktonderzoek zullen in de nabije toekomst mogelijk enkele beproevingsmodellen worden aangeschaft. Aangezien het
marktonderzoek nog niet is afgerond, is het niet mogelijk thans aan te
geven welke prototypen zullen worden aangeschaft.
30
Neen. Er is geen verband tussen de in de plannen voorziene vervanging
van de verouderde getrokken versies van d e 8 i n c h - e n 155 mm houwitser en
de eventuele nucleaire taken van de moderne zich zelf voortbewegende versie van het 155 mm geschut.
31
Momenteel worden door de landmacht geen antitankwapens van middelbare dracht beproefd. In het kader van de verbetering van de pantserbestrijding wordt een marktverkenning uitgevoerd. Op grond van de resultaten
van dat marktonderzoek zullen in 1976 beproevingen plaatsvinden, waarna
mogelijk tot aanschaffing zal worden overgegaan.
32
Momenteel vinden onderhandelingen plaats tussen de beide hoofdaannemers van de F-16in de Verenigde Staten en hun Amerikaanse toeleveram
ciers enerzijds en Nederlandse industrieën anderzijds, om te komen tot contracten voor de co-produktie van delen van het F-16 vliegtuig. Met name onderhandelt men thans over prijzen. Om in voldoende mate aan de produktie
te kunnen deelnemen, dienen subcontracten in de eerste helft van 1976 te
zijn afgesloten. De huidige stand van zaken wettigt naar het oordeel van het
Ministerie van Economische Zaken enig optimisme met betrekking tot de realisatie van de verwachte werkgelegenheidsimpuls ten gevolge van deaanschaffing van het F-16 vliegtuig. Met zekerheid kan zulks pas worden vastgesteld als de periode van contractonderhandelingen met succes is afgesloten.
33 en 35
Voor het antwoord op deze vragen wordt verwezen naar de brief van de
Staatssecretaris van Defensie (materieel) aan de voorzitters van de vaste
Commissies voor Defensie in de Eerste en Tweede Kamer van 29 oktober
1975, die als bijlage bij deze nota is gevoegd.
34
«Self Defence» wapens zijn primair bedoeld voor bescherming tegen
luchtaanvallen die zijn gericht tegen de geleide wapen eenheden zelf. Het
opheffen van 4 NIKE-squadrons en het terugtrekken van 3 HAWK-squadrons
uit de geïntegreerde luchtverdedigingsgordels, heeft tot gevolg dat er in het
Nederlandse deel minder overlapping is van de gebieden die de resterende
eenheden bestrijken. Bij uitschakeling van een geleide wapen eenheid zou
daardoor een gat in de verdediging ontstaan waardoor de integriteit van de
gehele gordel zou worden verbroken. Aan een goede overlevingskans van
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deze eenheden moet derhalve een hoge prioriteit worden toegekend. De
«Self Defence» wapens kunnen de gevolgen van de reducties van de geleide
wapens in de gordel niet opheffen doch wel de overlevingskans van de resterende squadrons verbeteren.
36
Zolang het 101 Marechausseebataljon organisatorisch is ingedeeld bij het
Eerste legerkorps en daarvan deel uitmaakt, is het juister - ingevolge artikel
4 van de Comptabiliteitswet 1927 - de uitgaven voorgenoemd bataljon op te
nemen onder de begrotingsartikelen van afdeling III, Koninklijke landmacht.
Artikel 4 van de Comptabiliteitswet schrijft immers voor, dat de uitgaven zoveel mogelijk zodanig moeten worden gegroepeerd, dat alle artikelen, een
zelfde organisatie-eenheid betreffende, te zamen een afdeling, onderafdeling of paragraaf vormen.
Ik meen echter dat de strekking van de vraag veel verder gaat. Tijdens een
recent werkbezoek aan eenheden van het 101 Marechausseebataljon te Nunspeet is mij gebleken dat men het onderscheid tussen parate en territoriale
marechaussee opgeheven zou willen zien. Het personeel dat deel uitmaakt
van het Eerste legerkorps, zou daartoe rechtstreeks onder bevel van de commandant Koninklijke marechaussee moeten worden gesteld. De Marechausseevereniging onderschrijft deze opvatting, zoals mij uit haar brief van 10
oktober jl. is gebleken. Deze brief is thans in behandeling; ik heb daarop nog
geen beslissing kunnen nemen.
37
De taak van de mobiele afdeling Koninklijke marechaussee zal geen bijzondere zijn in die zin, dat zij volkomen zal passen in het raam van het Takenbesluit 1954 van de Koninklijke marechaussee.
Vanzelfsprekend zal aan de motivering van het bij de afdeling in te delen
personeel ten minste op gelijke wijze aandacht worden besteed als aan de
motivering van het marechausseepersoneel in het algemeen.
38
De commandant der Koninklijke marechaussee heeft inmiddels voor zijn
personeel de faciliteiten voorde studie ter verkrijging van het politiediploma
verruimd. Om de overgang van marechaussee naar gemeente- en rijkspolitie ook overigens te bevorderen zal binnenkort opnieuw overleg met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie plaatsvinden.
39
De staatscommissie onder voorzitterschap van de heer mr. J. A. Mommersteeg zal op 1, 2 en 4 december 1975 hoorzittingen houden. Daaraan zullen
ook deelnemen de belangenorganisaties van het militaire personeel en het
burgerpersoneel, voor zover zij op een rechtstreekse schriftelijke uitnodiging van de commissie hebben medegedeeld dat zij wensen te worden gehoord.
40
Op 3 april 1975 is in werking getreden het Besluit georganiseerd overleg
militairen. Daarmee is bereikt dat het militair georganiseerd overleg op dezelfde wijze is gestructureerd als het georganiseerd overleg in de burgerlijke-overheidssfeer. Gelijktijdig is onder meer ingevoerd een Centraal informeel overleg. Binnenkort zal voorts een permanente werkgroep Algemeen
personeelsbeleid worden ingesteld, eveneens analoog aan hetgeen in de
burgerlijke overheidssfeer reeds bestond. Het is met name in de beide laatstgenoemde overlegsituaties dat de belangenverenigingen van militairen
worden betrokken dan wel zullen worden betrokken bij de beleidsvoorbereiding.
De nieuwe structuur werkt nog slechts korte tijd, doch de inmiddels opgedane ervaringen - ook voor wat betreft de inspraak van de verenigingen in
de fase van beleidsvoorbereiding - zijn gunstig.
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41
Zoals reeds is aangegeven in de memorie van toelichting verkeert de regeling betreffende de onderdeelsoverlegorganen nog in de concipiërende fase, een fase overigens waarin de belangenverenigingen van militairen reeds
gelegenheid hebben gekregen om mee te denken en te spreken. De gedachtenwisseling ter zake is nog niet voltooid.
Het definitieve ontwerp zal punt van (formeel) overleg vormen met de
Centrale commissie georganiseerd overleg militairen.
Zoals gebruikelijk in dit soort aangelegenheden meen i k - n a de voorlopige gedachten die in de Defensienota 1974 hierover zijn ontvouwd - op dit
moment geen nadere mededelingen over de inhoud van het ontwerp te
moeten doen.
42
In de ontwerp-begroting 1976 is op de bezoldigingsartikelen van het militaire personeel f 32 min. opgenomen. Hierbij zij echter aangetekend dat de
invoering van de compensatieregeling voorshands moet worden opgeschort op grond van het feit dat het kabinet heeft besloten dat de regelingen
inzake de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel voor zover deze
in 1976 zouden ingaan, analoog aan de wijze waarop zulks zal geschieden ter
uitvoering van de beschikking van de Minister van Sociale Zaken van 2 december 1975, nr. 109.361 (Staatscourant van 3 december 1975 nr. 234),zullen worden gefixeerd.
43
De toelage-buitenland is in het verleden vastgesteld op een zodanig bedrag dat daarmee voor de militair een inkomen werd verkregen dat in het
land van plaatsing als redelijk kon worden aangemerkt en ten minste dezelfde bestedingsmogelijkheden bood als bij plaatsing in Nederland het geval
was. Uit welke elementen het bedrag van de toelage is opgebouwd is niet
exact aan te geven, zo min als dat immers mogelijk is voor de bezoldiging
die in Nederland wordt genoten. De toelage vooreen vrijwillig dienende militair is gedifferentieerd naar
- rang en diensttijd;
- burgerlijke staat;
- verblijfplaats van het gezin (in het land van plaatsing dan wel in Nederland);
- al dan niet verstrekking van huisvesting en/of voeding van rijkswege.
De toelage voor een dienstplichtige militair wordt, voor zover van toepassing, op dezelfde wijze vastgesteld. Daarbij geldt overigens een minimumbedrag gelijk aan 15% van de netto wedde eerste oefening.
Voor wat betreft het bijstellen van de toelage-buitenland wordt uitgegaan
van de besteding van het gehele buitenland-inkomen (dit is: netto Nederlandse bezoldiging + toelage) in het land van plaatsing. Een uitzondering
vormt de toelage voor de gehuwde weddegenietende militair wiens gezin in
Nederland is achtergebleven, welke toelage in het antwoord verder buiten
beschouwing wordt gelaten.
Gezien het uitgangspunt zal een verhoging van de Nederlandse bezoldiging als gevolg van een algemene salarismaatregel in Nederland niet ten
goede behoren te komen aan de in het buitenland geplaatste militairen. Het
bedrag van die verhoging wordt derhalve in mindering gebracht op de toelage-buitenland, zodat het totale besteedbare inkomen ongewijzigd blijft.
Het buitenland-inkomen wordt echter wel verhoogd in geval van stijging
van de kosten van levensonderhoud in het land van plaatsing. Voor wat betreft het in de Bondsrepubliek Duitsland geplaatste militaire personeel wordt
als norm voor die kostenstijging de ontwikkeling van de Duitse ambtenarensalarissen gehanteerd. De inkomsten ter zake van verblijf in de Bondsrepu-
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bliek Duitsland werden zodoende in de afgelopen 5 jaar 1 voor zowel vrijwillig dienenden als dienstplichtigen verhoogd met:
7% per 1 januari 1971;
4 % per 1 januari 1972;
6% per 1 januari 1973;
11 % per 1 januari 1974;
6 % per 1 januari 1975.
N.B. bovengenoemde percentages werden berekend over het gehele buitenland-inkomen, dus inclusief de netto Nederlandse bezoldiging.
Aangetekend zij dat het bedrag van de (in Nederlands courant vastgestelde) toelage-buitenland periodiek wijzigt, aangezien koerswijzigingen van de
Duitse mark volledig worden gecompenseerd.
1
Naar aanleiding van het eindverslag van de vaste Commissie voor Defensie worden
nog de volgende gegevens toegevoegd:

Verhoging toelage met:
5%
6,7%
7,5%
4,5%
5%
8%

per
per
per
per
per
per

1 juli 1963;
1 januari 1965;
1 mei 1966;
1 juli 1968;
1 april 1969;
1 januari 1970.

44
De mogelijkheden om te komen tot een verruiming van de verlofregeling
voor de in de BRD gelegerde militairen zijn diepgaand onderzocht. Het complex van arbeidsvoorwaarden waaronder militairen dienen in Nederland en
daarbuiten vertoont een zodanige samenhang dat wijziging in een bepaalde
regeling repercussies zal hebben voor andere regelingen. Nu in Nederland
ook voor het overheidspersoneel, en derhalve eveneens voor de militairen,
is overgegaan tot het fixeren van de arbeidsvoorwaarden kan een verdere
uitbreiding van de genoemde verlofregeling niet worden overwogen.
45
Verbetering van de recreatieve mogelijkheden in Langemannshof door de
aanleg van een zwembad is op dit moment niet in de plannen voorzien.
46
Recentelijk heb ik mijn ambtgenoot in Bonn gepolst over diens bereidheid
de bij Nederlandse eenheden in Hohne in gebruik zijnde huisvesting te verbeteren door uitbreiding van de legeringscapaciteit met één legeringsgebouw. De bondsminister heeft doen weten - gelet op bestaande overeenkomsten met het Verenigd Koninkrijken de N A V O - n i e t competent te zijn
tot het nemen van een beslissing ter zake. Momenteel wordt onderzocht om
Nederlandse vrijwillig dienende militairen, voor zover thans nog binnen het
kamp Hohne gelegerd, in de particuliere sector onder te brengen.
Met betrekking tot verbetering van de legering in Seedorf zijn onlangs
voorstellen in studie genomen. Deze voorstellen omvatten een uitbreiding
met ca. 150 bedden ten behoeve van de legering van korporaals en soldaten en een uitbreiding met ca. 60 bedden ten behoeve van de legering van
onderofficieren.
47
Bij vrijwel alle grote onderdelen van de krijgsmacht in Nederland en in
Duitsland zijn «Algemeen Dagblad' en «De Telegraaf» te koop en in vele vestigingen eveneens «De Volkskrant». Afhankelijk van de plaats van vestiging
wordt hier en daar een regionaal blad verkocht. De verkoop is geheel gedecentraliseerd en afhankelijk van het aanbod van de vertegenwoordigers van
de desbetreffende kranten ter plaatse. Avondbladen worden door hen in het
algemeen niet aangeboden.
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48
De organisaties die militaire tehuizen exploiteren en daartoe van 's rijkswege een subsidie ontvangen zijn zelfstandige organisaties. Het is daarom
niet altijd mogelijk bindende voorschriften te geven voor de wijze waarop
een militair tehuis moet worden geëxploiteerd. Dit betekent niet dat ik mij
verder zal onthouden van het treffen van maatregelen om de gesignaleerde
vercommercialisering, die zich met name in de Bondsrepubliek voordoet en
waartegen ook ik bezwaren heb, tegen te gaan. Reeds eerder is hierover
overleg gevoerd met de tehuisorganisaties. Het uiteindelijke doel is een
strakke reglementering voor de aanschaffing van de belastingvrije luxe gebruiks- en consumptiegoederen.
49
Bij de beantwoording van de vraag ben ik ervan uitgegaan dat met «scholings- en vormingsactiviteiten» worden bedoeld activiteiten in algemeen
(eventueel persoons-) vormende zin.
Activiteiten in algemeen vormende zin vinden plaats op vrijwel alle opleidingsinstituten van de krijgsmachtdelen, zoals de instituten voor hogere
krijgskundige vorming, het Koninklijk instituut voor de marine, de Koninklijke militaire academie, de Koninklijke militaire school, de Koninklijke kaderschool luchtmacht, diverse andere kaderscholen en de opkomstcentra van
de krijgsmacht.
Daarnaast zijn er nog verschillende specifieke activiteiten met een duidelijk vormende werking als leiderschapstraining, groepsconfrontatie en sport.
In dit verband kunnen worden genoemd het Studiecentrum militair leiderschap (SCML), het Algemeen instructiecentrum (AIC), de Informatie inzake
krijgsmacht en samenleving (IKS), de groepsrelatietrainingen en de centra
van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht.
Aan algemeen vormende activiteiten wordt door alle categorieën militairen deelgenomen.
Met betrekking tot de docenten die bij de vormingsactiviteiten zijn betrokken merk ik op dat voor de specifieke activiteiten als leiderschapstraining,
groepsconfrontatie en sport vakdocenten beschikbaar zijn met vorming als
volledige dagtaak. De vormingsfunctionarissen bij de opleidingsinstituten
van de krijgsmacht houden zich voornamelijk bezig met het initiëren, coördineren en voorbereiden van vormingsactiviteiten, die daadwerkelijk worden
uitgevoerd door het met instructie belaste personeel van die instituten. Bij
de specifieke instellingen als hierboven genoemd wordt tevens gebruik gemaakt van gastdocenten, zowel burgers als militairen. Het juiste aantal docenten is derhalve moeilijk vast te stellen, te meer daar de frequentie van de
vormingsactiviteiten varieert.
Ten aanzien van de vraag in hoeverre deze activiteiten in interserviceverband plaatsvinden, kan worden gesteld dat dit niet het geval is.
Met de burgermaatschappij wordt op het gebied van scholings- en vormingsactiviteiten in verschillende vormen en op verschillende terreinen samengewerkt. Als voorbeelden hiervan zijn te noemen de samenwerking met
diverse universiteiten en hogescholen, welke er onder meer toe leidt dat
hoogleraren van deze instellingen doceren aan het Koninklijk instituut voor
de marine, de Koninklijke militaire academie en de instituten voor hogere
krijgskundige vorming, en de samenwerking met de Volkshogeschool
«Overcinge» te Havelte ten behoeve van de Technische specialisten. Voorts
ontvangt een aantal van de met vorming bij de krijgsmacht belaste officieren
zelf zijn vorming aan civiele onderwijsinstellingen en nemen militairen deel
aan vormingsactiviteiten in het kader van hun opleiding aan civiele instellingen als scholen voor h.e.a.o. en h.a.v.o. en sport- en sociale academies.
In antwoord op de vraag over terughoudendheid bij algemeen maatschappelijke vormingsactiviteiten zij eerst verwezen naar blz. 86 van de
Defensienota 1974, waar staat dat met name voor het vrijwillig dienend personeel tijdens de opleidingen en cursussen aandacht zal worden gegeven aan
algemeen maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen; tevens is
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aangegeven waarom de behoefte en de mogelijkheden op dit gebied voor
dienstplichtigen geringer zijn. In overeenstemming hiermee reken ik de algemeen maatschappelijke vorming van dienstplichtigen niet tot de taak van
Defensie. Dat bij voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van dienstplichtigen
over b.v. de NAVO en de rol van de Nederlandse krijgsmacht in het bondgenootschap, terughoudendheid wordt betracht ten aanzien van uitspraken
over politiek gevoelige aangelegenheden, hangt samen met het karakter van
deze voorlichting, die beoogt slechts feitelijke informatie te verstrekken.
50
De regering van de Bondsrepubliek Duitsland heeft zich gewend tot de
ambassades van de landen waarvan strijdkrachten in de Bondsrepubliek zijn
gelegerd, met het verzoek van gedachten te wisselen over de vraag in hoeverre deelname door militairen van die landen aan betogingen in de Bondsrepubliek zich laat verenigen met het NAVO-Statusverdrag. Mede gezien het
feit dat bij deze gedachtenwisseling vele regeringen zijn betrokken, zijn nog
geen concrete resultaten bereikt.
51
Invoering van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen kan eerst zinvol geschieden, wanneer tevens het ter uitvoering daarvan noodzakelijke Regiement rechtstoestand dienstplichtigen kan worden ingevoerd. Het ontwerp
van dit reglement is thans gereed voor behandeling in de Raad voor de
Rijksdienst, waarna behandeling zal volgen in het militair georganiseerd
overleg. Invoering van het reglement zal voorts - gezien de sterke samenhang van de rechtspositievoorschriften voor dienstplichtige militairen en
voor militaire ambtenaren - gelijktijdig met de invoering van het nieuwe AIgemeen militair ambtenarenreglement moeten plaatsvinden. De behandeling van het ontwerp van laatstgenoemd reglement in het georganiseerd
overleg is aangehouden, voornamelijk in verband met de nog hangende
problematiek van de regeling van de werk- en rusttijden en de vergoeding
voor extra-beslaglegging.
52
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de nota inzake de herziening
van het militair tuchtrecht op 10 juni jl. is mede namens de Ministervan Justitie toegezegd dat voortvarendheid zal worden betracht met de herziening
van zowel het militaire straf- en tuchtrecht als het militaire strafprocesrecht
en is tevens meegedeeld dat er in ieder geval op wordt gerekend dat het totale pakket van de wetsontwerpen nog tijdens deze kabinetsperiode in één
keer kan worden ingediend.
53
De aanbieding aan de Staten-Generaal van de voorstellen tot wijziging
van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst, die zijn opgenomen iri een
nota van wijzigingen bij de memorie van antwoord betreffende wetsontwerp 11 155, heeft een vertraging ondergaan, die ten tijde van het opstellen van de ontwerp-begroting 1976 niet voorzien werd. Het tijdstip van indiening kan daardoor niet met zekerheid worden aangegeven.
54
Een algemeen geldende regeling inzake rij- en rusttijden van militaire
chauffeurs die op de z.g. lijndienst rijden is tot dusverre niet getroffen. Wel
bestaan er bij de krijgsmachtdelen onderling verschillende regelingen inzake rij- en rusttijden van militaire chauffeurs, die echter leemten vertonen.
Binnenkort zal ter zake een uniforme regeling worden getroffen.
55
Afgestoten zijn inmiddels het oefenterrein Lunetten (3.5 ha), het oefenterrein Witterzomer (9 ha), het oefenterrein Brunssumse heide (175 ha), een ge-
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deelte van het oefenterrein Beegderheide (50 ha), een deel van het oefenterrein «De Vijf Eiken» (31 ha), het voormalig fort aan deZwet (7 ha), een deel
van het oefenterrein Wezepse Heide (150 ha), de schietbaan Schattenberg
(160 ha), het oefenterrein «De Maerle» (50 ha), het oefenterrein «De Limiten»
(60 ha), het oefenterrein «De Tafelberg» (140 ha), het oefenterrein «De Witte
Berg» (50 ha), het oefenterrein «De Zeven Bergjes» (250 ha) en het voormalig Fort Rhijnauwen. Hierbij kon van een tweetal objecten zelfs een iets grotere oppervlakte worden vrijgegeven dan oorspronkelijk was voorzien. Op
het oefenterrein Langenboom wordt voorlopig een groter beslag gelegd dan
was voorzien; ter zake is nog overleg met de provincie Noord-Brabant gaande.
Ten slotte zijn het oefenterrein Dijkveld (17 ha) en het door de nieuwe rijksweg afgesneden gedeelte van de Oirschotse Heide (120 ha) nog in gebruik,
omdat deze onder de huidige omstandigheden nog in een behoefte voorzien.
56
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk VI van de memorie van toelichting zijn
inmiddels de schietbanen te Gilze Rijen, Budel en Vught omgebouwd en als
schermenbaan in gebruik.
Voor wat betreft het programma voor de verdere ombouw van schietbanen tot schermenbanen en voor wat betreft de huidige schietterreinen die
uiteindelijk niet meer als zodanig zullen zijn benodigd, moge worden verwezen naar de door de Staatssecretaris van Defensie (materieel) aan de voorzitters van de vaste Commissies voor Defensie in de Eerste en Tweede Kamer
gerichte brief dd. 7 juli 1975, waarin deze gegevens werden vermeld.
Momenteel is de bouw van schermenbanen te Den Helder, Oirschot en Ossendrecht in uitvoering. Uit de gelden voor aanvullende werkgelegenheid
werden voor de projecten Den Helder en Ossendrecht van het Ministerie van
Sociale Zaken bijdragen ontvangen.
57
De mogelijkheid tot uitvoering van een eerste fase in de concentratie van
munitieopslag is afhankelijk van de uitvoering van het project Veenhuizen.
De aanvraag voor een bouw- en aanlegvergunning werd door het college
van burgemeester en wethouders van Norg aangehouden. Tegen deze aanhouding werd een beroepschrift ingediend bij de raad van de gemeente De
gemeenteraad heeft op 4 september 1975 dit beroepschrift ongegrond verklaard. Het overleg met het gemeentebestuur wordt voortgezet.
Verdere mogelijkheden tot concentratie van munitieopslag worden onderzocht in het kader van de opstellingvan het structuurschema militaire terreinen. Een of meerdere locaties in de IJsselmeerpolders zullen daarbij mede
in beschouwing worden genomen.
Overeenkomstig de door de Tweede Kamer aangenomen motie-De Vries
komt Bergen niet meer in aanmerking voor de vestiging van een centraal
munitiecomplex.
Hoewel op den duur het merendeel van de niet-plaatsgebonden munitieopslag naar centrale munitiecomplexen zal worden overgebracht, zal opslag
van regionaal gebonden munitie onder andere in Noord-Holland moeten
blijven plaatsvinden. Ervan uitgaande dat het mogelijk zal zijn bestaande locaties die geen problemen opleveren te handhaven, wordt voorshands gezocht naar één locatie voor opslag van regionaal gebonden munitie in
Noord-Holland ter vervanging van de opslag in locaties, die wèl problemen
opleveren. In een desbetreffende nota van de Provinciale Planologische
Dienst van Noord-Holland van augustus 1975 worden inderdaad de in de
vraag genoemde vier locaties hiertoe in beschouwing genomen. In hoeverre
deze uiteindelijk in aanmerking zullen worden gebracht, is in eerste instantie
afhankelijk van het standpunt van het provinciaal bestuur ten opzichte van
genoemde nota.
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58
Met de hierna genoemde gemeenten is overleg in enigerlei vorm gaande
over de toekomstige positie van de daarbij genoemde complexen, gelegen
in binnensteden dan wel te midden van bebouwing met een stedelijk karakter: Utrecht (Nevenhospitaal Springweg, Hojelkazerne, Knoopkazerne); Arnhem (vm Artilleriepark); 's-Hertogenbosch (vm Willem II sigarenfabriek);
Bergen op Zoom (Wilhelminakazerne en het voormalig hospitaal aan de
Wouwsestraat); Breda (terreingedeelten Seeligkazerneen Fellenoordstraat,
Lange Stallen, Kloosterkazerne); Tilburg (Kromhoutkazerne); Amersfoort
(Prins Willem III kazerne); Rotterdam (complex Persoonsdam); Leiden (Doelen- en Morspoortkazerne); Delft (vm Kogelgieterij en complex Paardenmarkt).
Het merendeel van deze complexen is nog volledig bij Defensie in gebruik
en kan niet zonder meer worden ontruimd. Derhalve zal op enigerlei wijze
ter plaatse of elders in de vervanging moeten worden voorzien. Doordat
in de financiële meerjarenplanning geen ruimte voor deze projecten
aanwezig is, zal in de financiering van deze vervangende accommodatie grotendeels op andere wijze moeten worden voorzien. Zoals ook reeds in de Defensienota 1974 werd gesteld is Defensie in principe aan de desbetreffende gemeenten medewerking te verlenen bij het zoeken van een oplossing
voor deze problematiek. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke oplossing
bereikbaar moet zijn, voordat medewerking aan de daadwerkelijke ontruiming van het desbetreffende complex kan worden verleend. In het algemeen
blijken de hieraan verbonden onderhandelingen traag te verlopen, omdat
zowel voor Defensie als voor de gemeenten de financiering van de vervangende accommodatie een groot probleem vormt.
De gemeenten blijken veelal niet in staat de overname van en/of de compensatie voor een militair complex uit eigen middelen te bekostigen en moeten in het algemeen overleg plegen met het Ministerie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening of andere belanghebbende departementen over
subsidie of een andere vorm van financiële steun. Zoals bekend, is uitsluitend de Minister van Financiën uiteindelijk bevoegd te beslissen omtrent de
voorwaarden voor de vervreemding van onroerende rijkseigendommen. Ingeval een taxatie van de overdrachtswaarde moet worden gemaakt, geschiedt dit door een daartoe benoemde onafhankelijke taxatiecommissie
van drie personen, waarvan de dienst der Domeinen en de desbetreffende gemeente elk één lid aanwijzen, waarna door deze beide leden gezamenlijk het
derde lid wordt aangewezen.

59
Hoewel inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid gegevens werd verzameld
en geanalyseerd blijkt de verwerking ervan tot het uiteindelijke structuurschema een zeer omvangrijke taak. Een aantal onderdelen van dit schema is
in ontwerp gereed en over bepaalde deelfacetten wordt reeds overleg gepleegd met de Rijksplanologische Dienst als eerste fase van het interdepartementale overleg.
Op dit moment kan nog geen definitief tijdstip omtrent het verschijnen
van het structuurschema militaire terreinen worden aangegeven.
60
Ja, het vliegveldbeleggingsplan maakt deel uit van het structuurschema.
In het algemeen wordt vermeden op het vliegveldbeleggingsplan vooruit
te lopen door reeds eerder beslissingen te nemen over individuele vliegvelden. Dit is echter niet altijd vol te houden. In het geval van de vliegbasis
Eindhoven bijv. brengt de toestand van de startbanen aldaar met zich mee
dat een beslissing over herstel van de oude startbaan, dan wel de aanleg van
een gedraaide nieuwe baan uitvliegveiligheidsoverwegingen geen lang uitstel gedoogt.
61
De door mij met mijn Canadese ambtgenoot gevoerde correspondentie
over oefenterreinen heeft ertoe geleid, dat enkele deskundigen van de
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Koninklijke landmacht in augustus van dit jaarter plaatse een diepgaand onderzoek hebben ingesteld. Bij dat onderzoek is de bruikbaarheid van alle
voor Nederlandse eenheden in aanmerking komende oefenterreinen nagegaan en zijn tevens de kostenaspecten geraamd. De resultaten van dit onderzoek worden thans bestudeerd. Aan de hand hiervan zal worden beslist
in hoeverre het gewenst is het bilaterale overleg voort te zetten.
62
In de geherstructureerde defensietop zal de commandant van de Koninklijke marechaussee rechtstreeks zijn gesteld onder de Minister van Defensie.
De Ministervan Defensie,
H. Vredeling
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MINISTERIE VAN DEFENSIE
Directie Voorlichting
Bijlage (n.a.v. de vragen 33 en 35)
Aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie in de Eerste Kamer
der Staten-Generaal
de Voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 29 oktober 1975
Onderwerp: Luchtverdededigingsmiddelen voor de vliegbases van de
Koninklijke luchtmacht
Hierbij doe ik u ter informatie toekomen een overzicht van de maatregelen
waartoe is besloten om - overeenkomstig het gestelde in de Defensienota te komen tot realisatie van de actieve luchtverdediging van de vliegbases
van de Koninklijke luchtmacht.
Besloten is voor de luchtverdediging van de vliegbases van de Koninklijke
luchtmacht te kiezen voor een combinatie van verbeterde HAWK-vuureenheden en 40 mm luchtdoelkanonnen die zijn voorzien van «Flycatcher» vuurleidingsapparatuur. Daartoe zullen bij de Hollandse Signaalapparaten BV te
Hengelo de benodigde Flycatcher radarinstallaties worden aangekocht; deze zullen worden gecombineerd met een aantal 40 mm luchtdoelvuurmonden, welke afkomstig zijn uit bestaande voorraden van de Koninklijke landmacht. Het contract voor de Flycatchers zal nog deze week worden getekend.
Met de aankoop van Flycatchers door de Luchtmacht wordt tevens een radarstandaardisatie bereikt met de Koninklijke marine en de Koninklijke landmacht, die deze apparatuur gebruiken voor resp. de Sea Sparrow systemen
en de 35 mm mech. lua. Ook heeft de gekozen oplossing een «groeipotentieel» omdat Flycatcher in principe niet alleen voor kanonnen, maar ook voor
gebruik in combinatie met geleide wapens geschikt is; dit betekent dat de
mogelijkheid aanwezig is om in de toekomst tot verdere standaardisatie met
de Koninklijke landmacht te komen.
Aspecten van internationale standaardisatie op dit terrein kunnen desgewenst nader aan de orde komen bij de behandeling van de Defensiebegroting.
Zoals is komen vast te staan na een door een interservice-werkgroep uitgevoerde evaluatie, kan binnen de beschikbare financiële ruimte met de van
Flycatchers voorziene 40 mm luchtdoelkanonnen in een - als interimoplossing - aanvaardbare korte-afstandsluchtverdediging van de vliegbasis van
de KLu worden voorzien. De realisatie van dit zgn. «SHORAD»-project (SHORAD = Short Range Air Defence) zal geleidelijk geschieden en in 1979 zijn
voltooid.
In de Defensienota 1974 is voor het SHORAD-project over de jaren 1974
t/m 1978 een totaalbedrag van f 92 min. (prijspeil 1974) aangegeven. Tijdens
de debatten in de Tweede Kamer over de Defensienota werd toegezegd, dat
onderzocht zou worden of uit de bij de Luchtmacht beschikbare fondsen
naast het voorzien in de behoefte aan SHORAD tevens een financiële bijdrage voor de verbetering van de luchtverdediging van het 1e Legerkorps zou
kunnen worden aangewezen. Aan de hand van de thans genomen beslissing
kan worden gesteld, dat ongeveer een vierde deel van het in de Defensienota genoemde bedrag voor dit doel aan de Koninklijke landmacht ter beschikking kan worden gesteld.
In verband met onderhandelingen van HSA met buitenlandse afnemers
kunnen nu geen gedetailleerde mededelingen over het contract met de
Koninklijke luchtmacht worden gedaan.
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Met de invoering te zijner tijd van de systemen voor de actieve luchtverdediging van de vliegbases zal deze dan zijn opgebouwd uit elkaar aanvullende •
systemen. De vliegbases Leeuwarden, Twente, Volkei, Gilze Rijen, De Peel,
Eindhoven en Soesterberg zullen dan beveiligd zijn door het Flycatcher/40
mm luchtdoelkanonsysteem met een klein bereik, hoofdzakelijk bedoeld tegen zeer lage aanvallen en voorts door de HAWK vuureenheden met een
groter bereik, hoofdzakelijk bedoeld tegen aanvallen op lage en middelbare
hoogten. Overigens zal aan de bedoelde luchtdoelkanonnen nog een modificatieprogramma worden uitgevoerd om ze geschikt te maken voor operaties
in combinatie met de Flycatcher vuurleiding.
Opgemerkt zij tenslotte, dat deze maatregelen zijn gebaseerd op het in de
Defensienota gestelde over de noodzaak om de overlevingskansen van de
luchtstrijdkrachten op de grond te verbeteren door het treffen van actieve en
passieve luchtverdedigingsmaatregelen.
Hierin werd o.m. voorzien door de bouw van versterkte vliegtuig onderkomens (shelters), waarvan de financiering geschiedde uit NAVO-fondsen.
Aan het beschikbaar stellen van die NAVO-fondsen werd de verplichting gekoppeld dat uit nationale fondsen moest worden voorzien in aanvullende
passieve maatregelen en in een actieve luchtverdediging.
De Staatssecretaris van Defensie,
A. Stemerdink
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