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VERSLAG VAN SUBCOMMISSIE I 
Vastgesteld 1 jun i 1977 

I. Inleiding 

1. Op 22 december 1976 besloot de Kamer een bijzondere commissie in te 
stellen voor het onderzoek naar het aanschaff ingsbeleid op het gebied van 
defensiemateriaal en de controle daarop (COAC). Het voorstel hiertoe was 
gedaan door de bi jzondere commissie 13 787, in welker handen de hoofd-
stukken III en V alsmede de annexen B en C van het rapport van de Commis-
sie van Drie gesteld waren. De COAC kreeg dezelfde samenstel l ing als de bij-
zondere commiss ie 13787. 

De taakomschr i jv ing van de COAC is te v inden in Kamerstuk 13787, nr. 10, 
blz. 4. Deze luidt als vo lg t : 

«De Kamer draagt de bijzondere commissie 13787 op aan haar verslag uit 
te brengen over haar bevindingen betreffende: 

- de wijze waarop beslissingen voor de aanschaff ing van defensiemate-
rieel tot stand komen, in het bijzonder die welke zijn behandeld in het rap-
port van de Commiss ie van Drie en mogel i jke verbeter ingen in de besluit-
vo rm ing ; 

- de wijze waarop de Kamer de controle op de ui tgaven voor defensiema-
terieel uitvoert, mede tegen de achtergrond van de wijze waarop zij de con-
trole op andere u i tgaven van het Rijk ui tvoert, en mogel i jke verbeter ingen 
daar in; 

- de betrokkenheid van het Nederlandse bedri j fsleven bij de wapenpro-
dukt ie; 

- de wensel i jkheid van een wetenschappel i jk onderzoek naar die markten 
die naar hun aard meer dan andere kansen opleveren voor ongewenste in-
vloeden op het aankoopbeleid van de overheid door het part icul iere bedri j fs-
leven; 
en wijzigt in verband hiermee de naam van de commiss ie in bi jzondere com-
missie onderzoek naar het aanschaff ingsbeleid op het gebied van defensie-
materieel en de controle daarop». 

2. Direct nadat deze besluiten waren geval len, heeft de COAC twee subco-
missies ingesteld. 

De eerste subcommiss ie 1 kreeg tot taak het wapenaankoopbele id te on-
derzoeken aan de hand van afgesloten projecten. Daarover brengt zij als 
volgt verslag uit. 
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3. Tijdens het kerstreces, op 13 januari 1977, kwam deze subcommissie 
bijeen om besluiten te nemen over de te onderzoeken projecten, over de 
werkwijze etc. 

Besloten werd in eerste instantie te volstaan met het bestuderen van één 
groot project, de aanschaf van de NF-5 toestellen voor de Koninklijke Lucht-
macht(KLu). 

4. Omdat de subcommissie een gering aantal leden telde, konden alle le-
den en plaatsvervangende leden van de COAC die dat wensten, de vergade-
ringen van de subcommissie bijwonen en de documenten waarover de sub-
commissie de beschikking kreeg, ter inzage krijgen of in fotokopie ontvan-
gen. Een aantal leden heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

5. De subcommissie heeft door middel van een oproep in de Staatscou-
rant allen die meenden over de bestudeerde aankoop informatie te kunnen 
verstrekken, uitgenodigd zulks schriftelijk te doen. Deze oproep heeft ook in 
de dagbladen ruime redactionele aandacht getrokken. Desondanks is (tot op 
heden) geen enkele reactie ontvangen. 

6. Voorts heeft de subcommissie zich gewend tot de voorzitter van de Mi-
nisterraad en tot de hoofden van alle departementen die naar verwachting 
over relevante documenten zouden kunnen beschikken, met het verzoek de 
subcommissie de benodigde medewerking te verlenen. Deze medewerking 
is toegezegd en waar nodig verkregen. 

7. Van groot belang daarbij was uiteraard de medewerking van het Dear-
tement van Defensie. De Minister van Defensie heeft de heer H. W. Huson, 
hoofdambtenaar toegevoegd aan desecretaris-generaal, alscontactambte-
naar aangewezen. 

Via de heer Huson heeft de subcommissie de beschikking kunnen krijgen 
over alle documenten die zij voor de studie nodig achtte, ongeacht de classi-
ficatie2 van deze stukken. Allereerst zijn alle stukken ter beschikking gesteld 
waarover - voor wat betreft de NF-5 - ook de Commissie van Drie heeft kun-
nen beschikken. Daarnaast is een groot aantal andere documenten dat De-
fensie relevant leek voor de beoordeling van deze aanschaffing, toegezon-
den. Bovendien heeft de subcommissie de archief-fiches, in doorlopende 
nummering, van alle documenten die betrekking hadden op de onderhavige 
aankoop, laten kopiëren zodat zij zelf een inzicht kon vormen in de aanwezi-
ge stukken en eigener beweging documenten kon opvragen. Van deze mo-
gelijkheid is ruim gebruik gemaakt. Ook heeft de subcommissie herhaalde-
lijk documenten opgevraagd die in wezen over andere zaken handelden, 
maar waarvan gebleken was - uit andere stukken of uit de gevoerde ge-
sprekken - dat er een zijdelings verband bestond met de NF-5 aankoop. Alle 
opgevraagde stukken zijn ter beschikking gesteld. 

8. Van de zijde van de Minister van Financiën is een nota ontvangen over 
de financiële en budgettaire aspecten van deze aankoop. 

9. Ten slotte, voor wat de documentatie van overheidszijde betreft, heeft 
de subcommissie een uittreksel ontvangen van hetgeen in de ministerraads-
notulen en in de notulen an de Algemene Verdedigingsraad is opgenomen 
over de NF-5-aankoop. Hiervoor is de vorm gekozen die gehanteerd wordt in 
geval van een parlementaire enquête. Dit houdt in dat geen letterlijke citaten 
uit deze notulen worden verstrekt, en dat evenmin wordt vermeld wie be-
paalde opmerkingen maakten. 

10. Voorts heeft de subcommissie een aantal documenten ter beschikking 
gekregen uit de archieven van de N.V. Fokker. 

2 Classificatie is het geven van aanduidingen 
als «zeer geheim», «geheim», «persoonlijk en 
vertrouwelijk», etc. 
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11. De subcommissie heeft niet alleen documenten bestudeerd, maar ook 
een drieëntwintigtal gesprekken gevoerd met tweeëntwintig (groepen van) 
personen die op enigerlei wijze betrokken geweest zijn bij het proces dat ge-
leid heeft tot de aankoop van de NF-5. Een lijst van hun namen is aan dit ver-
slag toegevoegd. Allen die een uitnodiging van de subcommissie ontvingen, 
hebben die uitnodiging aanvaard. De gehoorde militaire en burgerambte-
naren - allen van Defensie - hebben de benodigde toestemming van de Mi-
nister van Defensie gekregen en waren voor zover nodig door hem van hun 
geheimhoudingsplicht ontheven. 

12. De gesprekken zijn gevoerd op de wijze die bij een parlementaire en-
quête is voorgeschreven (zij het dat in dit geval niet gevraagd kon worden de 
bij een enquête voorgeschreven eed of belofte af te leggen). Deze wijze van 
gespreksvoering houdt in, dat er een opeenvolgende reeks dialogen plaats-
vindt, eerst met de voorzitter en vervolgens met de leden die aanvullende 
vragen willen stellen. Anders dan bij de gebruikelijke procedures op bijvoor-
beeld hoorzittingen, werd niet een reeks van vragen gesteld die beantwoord 
konden worden in één samenvattend betoog, maar werd vraag voor vraag 
eerst beantwoord voordat de volgende vraag gesteld werd. leder lid kon, 
niet gehinderd door interrupties of bijkomende vragen van andere leden, de 
vragen stellen die hem relevant voorkwamen. 

Van alle gesprekken zijn letterlijke weergaven gemaakt, ten dele door 
band- opnamen uit te laten tikken, ten dele doordat een stenografisch ver-
slag is gemaakt. Met de gehoorden is afgesproken dat de - door hen goed-
gekeurde verslagen - als vertrouwelijk worden beschouwd. 

13. Alle genoemde werkzaamheden tezamen waren van een zodanige 
omvang dat de subcommissie zich heeft doen bijstaan door meer personeel 
dan voor een commissie gebruikelijk is. Op verzoek van de subcommissie 
stelde de Minister van Buitenlandse Zaken een ambtenaar van de buiten-
landse dienst, drs. F. A. de Groot, ter beschikking. De subcommissie is daar 
zeer erkentelijk voor. 

Voorts verkreeg de subcommissie ondersteuning doordat mr. L. P. Th. 
Bellekom, medewerker van de bibliotheek en Documentatiedienst van de 
Kamer, vanaf januari uitsluitend ten behoeve van de subcommissie werk-
zaam is geweest. 

De subcommissie dankt hen en alle andere ambtenaren van de admini-
stratieve diensten en van de stenografische dienst die werkzaamheden ver-
richt hebben ten behoeve van het onderzoek. 

14. Van de zijde van de subcommissie zijn tijdens het onderzoek geen me-
dedelingen over de voortgang van haar werkzaamheden verstrekt. 

15. In het navolgende verslag is eerst een korte beschrijving gegeven van 
de bestudeerde gebeurtenissen. Deze worden daarna uitgebreid weergege-
ven. Het verslag wordt afgesloten met een aantal conclusies. 

Er is naar gestreefd afkortingen en vaktermen van een verklaring te voor-
zien bij de eerste keer dat deze gebruikt worden. 

Ten slotte is van belang op te merken dat een beschrijving is gegeven van 
een feitelijk proces en dat aan die feitelijkheden conclusies gehecht zijn. 

II. BESCHRIJVING VAN DE BESTUDEERDE GEBEURTENISSEN 

1. Inleidend en samenvattend overzicht 

16. In de jaren 1955-1958 werden met Amerikaanse hulp in het kader van 
het Mutual Defense and Assistance Program (MDAP) de aanwezige aanvals-
en verkenningsvliegtuigen van het type Thunderjet vervangen door nieuwe 
types vliegtuigen, t.w. de F-84 F Thunderstreak als taktische jagerbommen-
werper en de RF-84 F als luchtverkenningsjager. 
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Naast deze toestellen waren in die periode voor de luchtverdedigingstaak 
de Hawker Hunter en de F-86 K (Sabre) aanwezig. Op grond van zowel ope-
rationele als technische veroudering werd voor deze bij de Koninklijke 
Luchtmacht in gebruik zijnde aanvals-, verkennings- en luchtverdedigings-
vliegtuigen ernaar gestreefd ze inde jaren 1962-1964 te doen vervangen. De 
bedoeling was dit te doen geschieden door één standaard type vliegtuig. De 
keuze is uiteindelijk gevallen op de F-104G Starfightervan Lockheed. 

In de periode 1963 tot 1966 werden met dit toestel 2 squadrons AWX3-
luchtverdedigingsjagers uitgerust, 2 squadrons jagerbommenwerpers (ge-
schikt zowel voor de nucleaire als conventionele rol) een conversievlucht 
(TF-104 G) t.b.v. de training, en een squadron tactische verkenningsvliegtui-
gen(RF-104G). 

17. Aangezien bij de vervanging door de F-104G op veel grotere steun 
van de USA was gerekend dan uiteindelijk werd verkregen, bleven er nog 
twee tactische aanvalssquadrons bestaan die uitgerust waren met de F-84 F. 
Dit aantal kon op peil worden gehouden door toevoeging aan het bestand 
van een deel van de vrijgekomen RF-84 F toestellen; het andere deel werd 
aan de USA teruggegeven. 

18. Uit een in 1964 door het Directoraat Materieel Luchtmacht (DMLu) ver-
richte studie bleek dat de F-84 F technisch verouderde. Uit overwegingen 
van vliegveiligheid en voorkoming van hoge exploitatiekosten diende ver-
vanging uiterlijk in 1970 te hebben plaatsgehad. Dit werd de Staatssecretaris 
van Defensie (KLu) (Den Toom) in december 1964 medegedeeld door de 
chef van de Luchtmachtstaf (Zielstra). Enige tijd later werden door de com-
mandant van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten kleine techni-
sche gebreken gemeld. Van de USAF4 werd verder vernomen dat men in de 
USA slechts tot medio 1966 met de F-84 F zou doorvliegen. Naast de techni-
sche veroudering was ook sprake van operationele veroudering. De begin 
1965 ontvangen NAVO-richtlijnen hielden op dit punt in dat de F-84 F om-
streeks 1970 uit de sterkte diende te worden afgevoerd. 

19. De Koninklijke Luchtmacht beschikte ook over een trainingsvliegtuig, 
de T-33. Ook voor wat betreft de T-33 werden problemen voorzien. De T-33 
was als trainingsvliegtuig ingedeeld bij de geïntegreerde Belgisch-Neder-
landse Transitie Vliegeropleiding (TVO), alsmede bij de F-104 G en F-84 F 
squadrons t.b.v. de instrument", vlieg- en continuatietraining. Dit toestel 
bood onvoldoende mogelijkheden om de jachtvlieger in staat te stellen zich 
de moderne tactiek eigen te maken. Rond 1971-1972 zouden de problemen 
voor wat betreft het onderhoud ernstige vormen gaan aannemen, aangezien 
de T-33 dan reeds lang niet meer in produktie zou zijn. Uiterlijk in 1974 dien-
den deze toestellen te zijn vervangen. Op grond van zowel vliegtechnische 
en operationele, als financiële motieven werd nauwe aansluiting nage-
streefd met de F-84 F vervanging. 

20. Ten einde de opvolger te kunnen aanwijzen werd binnen de KLu in 
1965 een aantal technische en operationele eisen (stafeisen) opgesteld. Er 
was sprake van nauwe samenwerking met de Belgische Luchtmacht, die 
voor eenzelfde vervanging stond. 

Op grond van de op deze wijze verkregen informatie kon globaal het type 
vliegtuig worden bepaald. Uit het totaal aanwezige vliegtuigbestand werd 
een 10-tal in aanmerking komende toestellen geselecteerd. Een nadere toet-
sing aan de stafeisen leidde ertoe dat een aantal hiervan moest afvallen. 

21. In september 1965 werd een aantal plannen ontworpen zowel om enig 
inzicht te krijgen in de aantallen te vervangen toestellen als wel om uitgaan-
de van die aantallen ten aanzien van de bepaalde types vliegtuigen inzicht te 
verkrijgen in de verwezenlijking gezien de financiële mogelijkheden. (In ja-
nuari 1965 was de plv. secretaris-generaal (KLu) (de heer P. P. Kunze) reeds 
opgedragen hiertoe een studie te entameren.) 

3 AWX = all weather = geschikt voor vliegen 
in moeilijke meteorologische omstandighe-
den. 
4 USAF = Luchtmacht van de 
Verenigde Staten. 
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22. De in het kader van deze plannen gemaakte afwegingen leidden tot de 
voorlopige conclusie dat de F-5 zowel in operationeel, technisch als financi-
eel opzicht het meest aantrekkelijk was. Afgezien van nog een aantal in posi-
tieve zin te beantwoorden vragen, werd reeds toen voor interne plandoelein-
den verder uitgegaan van de aanschaf van de F.5. 

23. Vijf toestellen t.w. de A-7, de A-4, de Mirage V, de CL-984 en de F-5 
werden geselecteerd om aan een praktische evaluatie te worden onderwor-
pen. Hiertoe werden een operationeel en een technisch evaluatieteam gefor-
meerd, die in de maanden januari en februari 1966 bezoeken brachten aan 
de in aanmerking komende Amerikaanse en Franse vliegtuigindustrieën. 
Aansluitend werden ook bezoeken gebracht aan de respectieve Departe-
menten van Defensie. Op grond van de in de maand maart 1966 verschenen 
evaluatierapporten kwam een nieuwe selectie tot stand. De CL 904 en de A-7 
moesten afvallen. Verder werd in volgorde van verkieslijkheid aangehouden 
de F-5, de Mirage V en ten slotte de A-4. 

In de maanden april en mei werden daarna door de evaluatieteams, nu 
vergezeld van vertegenwoordigers van de Nederlandse industrie, uitgebrei-
de technische en commerciële besprekingen gevoerd met de Franse en 
Amerikaanse vliegtuigindustrieën. Tijdens deze besprekingen werden offer-
tes gevraagd voor zowel directe koop als voor licentieproduktie. Ook werden 
gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de beide Departementen 
van Defensie, ten einde de voorwaarden te vernemen die aan de verwerving 
van de verschillende toestellen zouden worden gesteld. 

24. Op grond van de verzamelde gegevens werd door de KLu en de Belgi-
sche Luchtmacht de F-5 unaniem als opvolger aanbevolen. Er werd een ver-
klaring in die zin opgesteld die als gezamenlijk advies aan de beide Ministers 
van Defensie werd overhandigd. Dezen zouden elkaar op 28 juni 1966 ont-
moeten ten einde een beslissing te nemen. De beslissing werd echter op die 
dag door beide bewindslieden uitgesteld. De Luchtmacht vroeg meteen ver-
lenging van de offertes van Northrop. 

Op 25 oktober wilde Nederland niet langer wachten en maakte zijn keuze, 
de F-5, bekend. België zou voor 15 maart 1967 een beslissing nemen. 

25. De in de maanden november en december 1966 gevoerde onderhan-
delingen met de Amerikaanse autoriteiten waren, met name voor wat betreft 
de compensatieorders, moeizaam verlopen. Medio december werd echter 
een akkoord bereikt. De door Fokker gewenste gegevens voor het opstellen 
van een «cost-break-down» waren na herhaalde verzoeken aan Northrop 
nog steeds niet voorhanden. Getracht werd nu de tot en met 31 december 
1966 lopende offertes te verlengen. Northrop deelde hierop mee dat dan re-
kening moest worden gehouden met een prijsverhoging van 11%. Eind de-
cemberwerd bovendien vernomen dat directe koop bij Northrop tegen de 
prijzen van vóór 31 juli 1966 niet meer mogelijk was nu de offertes hiervoor 
niet verlengd waren. Door snel onderhandelingen te beginnen met Canada, 
waar een versie van de F-5 werd gemaakt, kon men uit de impasse komen. 
Deze onderhandelingen waren succesvol en leidden eind januari 1967 reeds 
tot het afgeven van een voorlopige «letter of intent». In november 1967 werd 
uiteindelijk het definitieve contract getekend. De later ontstane moeilijkhe-
den m.b.t. de kosten van bepaalde flighttest-programma's en grondappara-
tuur werden in 1972 op een voor beide partijen aanvaardbare wijze gere-
geld. 

26. Al deze gebeurtenissen worden in het navolgende uitgebreider be-
schreven. 

2. Voorbereidende studies 

27. Nadat de KLu tot de conclusie was gekomen dat vervangino van de 
F-84 F en de T-33 geboden was, is men begin 1965 met de noodzakelijke stu-
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dies (stafeisen, financieringsmogelijkheden) begonnen. De studies verliepen 
simultaan. Een aantal aspecten heeft hierbij naar het oordeel van de sub-
commissie een rol gespeeld. 

a. Taak 

28. De NAVO-Ministerraad stelt op advies van de hoogste militaire autori-
teiten binnen de NAVO regelmatig vast, welke inspanning het bondgenoot-
schap zich zal moeten getroosten. Deze indicaties, die globaal zijn opgesteld, 
worden door de militaire autoriteiten uitgewerkt in landenspecificaties. Hier-
in staan vermeld de taken welke de strijdkrachten van de aangesloten lan-
den worden geacht uit te voeren. Tevens worden richtlijnen verstrekt om-
trent aard en kwaliteit van het materieel, waarmee deze taken moeten wor-
den uitgeoefend. 

Naar de subcommissie is gebleken, bestond binnen de Luchtmacht de op-
vatting dat men zich zoveel mogelijk aan de specificaties en richtlijnen 
moest houden. Echter op grond van zwaarwegende motieven meende men 
hiervan te mogen afwijken. De motieven welke volgens de KLu tot een der-
gelijke afwijking aanleiding konden geven, waren o.m. de interne financieel-
economische situatie, dan wel de politieke of internationaal-economische 
situatie die een lid-staat zou kunnen dwingen een (wapen)systeem te kiezen 
dan niet voldeed aan de eisen die door de NAVO voor een bepaalde periode 
waren gesteld. Verder zou volgens de KLu het moment waarop een lid-
staat tot vervanging wil overgaan, kunnen afwijken van het moment waarop 
de NAVO-richtlijnen tot stand komen, waardoor een wapensysteem prema-
tuur verouderd zou kunnen zijn. Het vaststellen van de gewenste landenspe-
cificaties en richtlijnen is een continu proces. 

De begin 1965 door de hoogste militaire autoriteiten binnen de NAVO op-
gestelde plannen hadden ook voor de onderhavige vervangingsprocedure 
consequenties. Deze plannen werden in december 1965 door de NAVO-Mi-
nisterraad aanvaard als basis voor verdere studie en planning. Bovendien 
werd aan de NAVO Planning Committee opgedragen de NAVO-plannen te 
vergelijken met en zo nodig aan te passen aan de nationale plannen en mo-
gelijkheden. 

Op grond van de in de landenspecificatie uitgewerkte NAVO-plannen zou 
de KLu voor eind 1970 vier squadrons van 18 vliegtuigen met primair een 
nucleaire rol moeten verwezenlijken. Op dat moment bezat de Luchtmacht 
twee squadrons met nucleaire rol (uitgerust met de F-104 G). 

29. Verwezenlijking van de NAVO-plannen zou betekenen dat de twee te 
vervangen «attack-squadrons» met conventionele rol (uitgerust met de 
F-84 F) primair de nuclear strike-rol zouden moeten krijgen. De KLu stelde zich 
echter op het standpunt dat de opvolger van de F-84 F primair geschikt zou 
moeten zijn voor de conventionele rol, t.w. steun aan de grondtroepen, en 
secundair de nuclear strike-rol. De Luchtmacht stelde dat binnen de NAVO 
de inzichten over de aard van het begin van een oorlog gewijzigd zouden 
zijn. Er moest betwijfeld worden dat een tegenstander moedwillig een totale 
nucleaire oorlog zou beginnen. Het gevaar zou overigens wel blijven be-
staan. De vrees zou m.n. gerechtvaardigd zijn dat een nucleair conflict zich 
door een escalatie-proces uit een conventioneel conflict van beperkte om-
vang zou ontwikkelen. De noodzaak om de nucleaire drempel te nemen, zou 
zich sneller opdringen naarmate men conventioneel zwak zou zijn. 

De KLu meende verder dat ook binnen de NAVO de grote behoefte aan 
conventionele middelen werd onderkend, nu men aan alle nucleaire tacti-
sche vliegtuigen, die de geschiktheid bezaten, een secundaire conventionele 
rol toewees. Bovendien zouden aan vliegtuigen met primair een nucleaire 
taak hogere eisen (all-weather) moeten worden gesteld. De opvolger zou 
dan een geavanceerd en gecompliceerd toestel moeten worden. Dit alles 
zou ingrijpende gevolgen hebben voor de luchtmachtbegroting. 
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In de eerste plaats zou een gecompl iceerd toestel veel hoogwaard ig per-
soneel vereisen, dat moei l i jk zou zijn aan te trekken. Door de aanschaf van 2 
extra squadrons met een nucleaire rol zou 500 man extra personeel moeten 
worden aangetrokken. Bovendien moest dan ook rekening worden gehou-
den met de kosten van de bouw van een nieuwe opslagplaats voor nucleaire 
wapenen. De extra exploitat iekosten zouden f 30 m in . per jaar bedragen, 
hetgeen op een levensduur van 10 jaar f 300 min . betekent. In geval van aan-
schaf van geavanceerde toestel len moeten de invester ingskosten op f 280 
m in . meer wo rden gesteld. Ten slotte zou het in grote of overwegende mate 
bezitten van geavanceerde toestel len consequenties voor de doors t roming 
van vl iegers hebben. 

30. In januari 1966 werd de permanente ver tegenwoord iger bij de Noord-
atlantische Raad ingel icht over de argumenten voor het Nederlandse stand-
punt. Omstreeks die t i jd was bij de NAVO Defence Planning de fase van aan-
passing van nationale plannen aan de NAVO-plannen aangebroken. In de 
memor ie van an twoord bij het wetsontwerp kamerstuk 9028 regelend de 
voor de aanschaf benodigde gelden, werd door de Minister van Defensie 
medegedeeld dat in december 1966 de NAVO met het Nederlandse voorstel 
akkoord is gegaan. Dat was dus nadat de F-5 defini t ief tot opvolger was aan-
gewezen. 

b. Aantallen 

3 1 . De KLu stond voor wat betreft de aantal len aan te schaffen toestel len 
voor de keus: of een groter aantal van minder kwal i tei t of een geringer aan-
tal van meer kwaliteit. Binnen de NAVO was deze keuze ook al enige t i jd in 
discussie. Ten slotte is gekozen voor de zgn. Norstadt-doctr ine, genoemd 
naar de toenmal ige mil i taire NAVO-oppercommandant , generaal Norstadt. 
Deze doctr ine hield in dat het de voorkeur had te kiezen voor méér v l iegtui-
gen i.p.v. minder betere v l iegtu igen. Hier waren tactische en strategische re-
denen voor. De KLu had als kleine luchtmacht nog een reden. Een gering 
aantal kwalitatief hoogwaardige toestel len zou prob lemen geven voor wat 
betreft de doors t roming van vl iegers. De ervar ing had geleerd, dat het beter 
was de vl iegers geleideli jk aan van «eenvoudige» op geavanceerde toestel-
len te laten overstappen. In het geval men zich als vl ieger niet op geavan-
ceerde toestel len zou kunnen handhaven, bestond er de mogel i jkheid o m op 
een eenvoudiger terug te val len. De KLu koos derhalve voor meer vl iegtui-
gen, van minder kwali teit . 

32. Het standpunt van de Luchtmacht was mede bepaald door het feit dat 
het totale aanbod van vl iegers reeds zeer ger ing was, zodat het naar ver-
wacht ing zeer moeil i jk zou zijn net voor zeer hoogwaard ige toestel len ge-
schikte vl iegerpersoneel aan te trekken. De mate waar in de kwaliteit naar be-
neden kon worden gebracht ten gunste van het aantal zou zijn begrenzing 
moeten vinden in de operat ionele stafeisen. 

Men had in theorie aanzienlijk veel meer v l iegtu igen kunnen kiezen van 
een nog veel eenvoudiger soort , maar inzet van dat soort v l iegtuigen zou mi -
litair geen betekenis hebben. De stafeisen gaven dus een m i n i m u m . Vl iegtui-
gen waarvan de prestaties de stafeisen verre overschreden, kwamen even-
min in aanmerking. 

c. Standaardisatie 

33. De KLu wi lde het aantal v l iegtu igtypen tot een m i n i m u m beperken. 
Men ging er daarom van uit dat, nu zowel de F-84 F als de T-33 moesten wor-
den vervangen, gezocht moest worden naar een toestel waarvan een van 
het basistype (opvolger F-84 F) afgeleide trainer bestond die geschikt was 
als opvolger van de T-33 toestel len die bij de F-104G en F-84 F squadrons 
alsmede bij de Transit ie Vl iegeropleiding (TVO) waren ingedeeld. Dit zou 
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kostenvoordelen geven in nationaal verband. Ook in internationaal verband 
zou standaardisatie grote voordelen kunnen opleveren. Zo zouden besparin-
gen van kosten worden verkregen wanneer een aantal landen besluiten een 
bepaalde opleiding gezamenlijk te regelen. 

Standaardisatie in internationaal verband zou voor Nederland mogelijk 
zijn door uitte gaan van de F-104G, die ook in vele andere Europese landen 
aanwezig was. Op beperktere schaal zou internationaal gestandaardiseerd 
worden indien België en Nederland samen een zelfde toestel zouden kiezen. 

d. Samenwerking met België 

34. In dezelfde periode waarin Nederland zich op een vervanging van de 
F-84 F en de T-33 ging voorbereiden was ook België bezig een nieuw toestel 
voor haar Luchtmacht te zoeken. Aangezien een gezamenlijke bestelling 
voordelen zou kunnen hebben voor de prijs van het toestel, en ook de onder-
handelingen over compenserende tegenprestaties meer perspectief zouden 
bieden, lag voor de hand dat men beproefde of Nederland en België zich op 
één keus zouden kunnen verenigen. 

Dit gold in dit vervangingsproces te meer daar België en Nederland een 
geïntegreerde vliegeropleiding hadden, te weten de Transitie Vliegeroplei-
ding, waar de te vervangen T-33-toestellen waren ingedeeld. 

3. Stafeisen 

35. Tegen de geschetste algemene achtergrond werden de stafeisen op-
gesteld door het Bureau Plannen, resorterend onder de Sectie Operatiën van 
de Luchtmachtstaf. Er waren geregeld contacten met het Directoraat Mate-
rieel Luchtmacht (DMLu), waarbij het DMLu haar wensen kon kenbaar ma-
ken. In dit licht kon bijstelling van de operationele eisen volgen. 

Tijdens de vaststellingsprocedure waren de opstellers op de hoogte van 
de mogelijkheden van de verschillende voor opvolging in aanmerking ko-
mende vliegtuigtypen. Dit was onvermijdelijk, omdat de literatuur altijd in 
voldoende mate voorhanden was. Het was ook wenselijk, omdat men als 
klein land, waar de middelen niet onbeperkt voorhanden waren, de eisen 
toch niet vrijelijk zo kon stellen als men het graag wilde. Ten einde het risico 
te vermijden dat men de eisen zo zou stellen dat de industrie er niet op in zou 
gaan, was enige voeling met wat de markt had te bieden, belangrijk. 

36. Ter bestudering van de mogelijke verwezenlijking van de operationele 
eisen werd nauw contact onderhouden met het Nationaal Lucht- en Ruimte-
vaartlaboratorium (NLR). Het doel was te bezien in hoeverre de toenemende 
operationele wensen konden worden afgestemd op de toekomstige techni-
sche mogelijkheden. Dit KLu-NLR-overleg zou bovendien tussentijdse, door 
de industrie gedane voorstellen, kunnen evalueren. Op deze wijze zou een 
maximum waarborg geschapen kunnen worden voor het formuleren van zo-
wel operationeel als technisch en financieel verantwoorde adviezen aan de 
aan de Ministervan Defensie. 

37. Bij het opstellen van de stafeisen was voorts sprake van nauwe sa-
menwerking met de Belgische Luchtmacht. De stafeisen werden door de 
Staven afzonderlijk opgesteld. De resultaten werden tijdens gezamenlijke 
besprekingen zoveel mogelijk naar elkaar toe gebogen. Het resultaat van de-
ze samenwerking heeft in juli 1965 zijn beslag gekregen. In december 1965 
zijn de stafeisen definitief vastgesteld. 

38. De stafeisen met betrekking tot de opvolger van de T-33 werden opge-
steld door een studiegroep onder voorzitterschap van de Commandant 
Commando Luchtmachtopleidingen (CLO). Hierin waren verder vertegen-
woordigd de Commandanten van het Commando Tactische Luchtstrijd-
krachten en het Commando Luchtverdediging, alsmede vertegenwoordi-
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gers van de Luchtmachtstaf en het DMLu. De opdracht hiertoe is in mei 1965 
gegeven; de studie werd in oktober 1965 beëindigd. 

39. De op te stellen stafeisen moesten de basis vormen voor een vergelij-
king van de in aanmerking komende vliegtuigen, waardoor selectie zou wor-
den mogelijk gemaakt. Voor het formuleren van stafeisen diende een com-
plex van factoren te worden onderzocht. 

a. Operationele effectiviteit 

40. Uitgaande van de taak, zoals die door de Luchtmacht werd gezien, zou 
onderzocht moeten worden in welke mate een wapensysteem die taak kon 
uitvoeren. De operationele effectiviteit van een gevechtsgereed wa-
pensysteem wordt bepaald door een aantal factoren. 

In de eerste plaats door de prelanceringskans, dat wil zeggen de waar-
schijnlijkheid dat het wapensysteem met succes kon worden gelanceerd. 
Hieruit volgden eisen met betrekking tot gereedstelling en start. 

In de tweede plaats door betrouwbaarheid, hetgeen een oordeel hield 
voor wat betreft de waarschijnlijkheid dat een wapensysteem gedurende de 
gehele missie juist zou functioneren. Dit wordt bepaald door technische en 
menselijke factoren (fouten). De menselijke factor, bepalend o.a. ook het vin-
den van het doel, zou voornamelijk een kwestie van geoefendheid zijn. 
Technische hulpmiddelen (navigatiesysteem) konden dit in gunstige zin beïn-
vloeden. 

In de derde plaats door de penetratiekans. Dit is de mate van zekerheid dat 
het wapensysteem de vijandelijke luchtverdediging met succes en route 
naar het doel kon binnendringen, hetgeen eisen stelde aan snelheid, wend-
baarheid, acceleratievermogen, waarschuwingssysteem en de uitrusting. 

In de laatste plaats kwam de wapenuitwerking, waaronder wordt verstaan 
de specifieke schade die door het wapensysteem aan een bepaald doel 
wordt toegebracht. Hieruit vloeiden eisen met betrekking tot de mee te voe-
ren wapens voort. 

b. Logistiek 

41. Naast deze operationele eisen waaraan een opvolger voor de F-84 F 
moest voldoen, bestonden er eisen uit logistiek oogpunt. In de eerste plaats 
was het onderhoud van belang. Als hoofdeis werd gesteld dat het aantal 
manuren zo gering mogelijk moest zijn. Een tweede aspect was dat van de 
bevoorrading. Met name zou voor de beginperiode van een nieuw wapen-
systeem van belang zijn dat gebruik kan worden gemaakt van reeds be-
staande aanvoerkanalen. Bij de samenstelling van het initiële reservepakket 
zou het gunstig zijn, indien gebruik gemaakt kon worden van bestaande ken-
nis op dit gebied, door enigerlei instelling reeds verworven. Van zeer groot 
belang was verder dat de bevoorrading gedurende de gehele levensduur 
van het wapensysteem zou zijn gegarandeerd. Fabrieksgaranties dienaan-
gaande waren noodzakelijk, indien een dergelijk wapensysteem niet in grote 
aantallen bij meerdere luchtmachten in gebruik zou zijn. 

42. Standaardisatie zou grote voordelen hebben uit een oogpunt van on-
derhoud, bevoorrading, «cross servicing» (d.w.z. onderhoud en bevoorra-
ding op andere dan eigen bases) en kosten. Wanneer echter de hoofdcom-
ponenten zoals motoren en elektronische apparatuur bij de twee te kiezen 
varianten van hetzelfde vlieguigtype niet identiek zouden zijn, zouden deze 
voordelen wegvallen. Bovendien zou standaardisatie uit operationeel oog-
punt niet als vooropgesteld doel mogen gelden. 

43. Een laatste logistiek aspect was dat van de technische bijstand. Aan-
gezien praktisch gedurende de gehele levensduur van een vliegtuig zowel 
uit operationele als uit veiligheidsoverwegingen modificaties zouden moe-
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ten worden aangebracht, moest men kunnen terugval len op de kennis van 
een technisch hoogstaande fabriek. Voor modif icat ies gold verder dat het 
nut t ig was in ontwikkel ing te kunnen meelopen met andere luchtmachten. 
Ook hier gold derhalve dat het wenseli jk was dat ook andere luchtmachten 
over een zelfde type v l iegtuig beschikten. 

c. Levensduur 

44. Naast deze operat ionele en logistieke aspecten was de levensduur 
van groot belang. De levensduur valt uiteen in een technische en operati-
onele levensduur. De kortste gaf de doorslag. De technische levensduurs-
duur werd bepaald aan de hand van het gebruik van het v l iegtuig in uren per 
jaar. De operat ionele levensduur was veel moeil i jker te bepalen. Tactisch ge-
zien zou het reeds kort na de in gebru ikneming verouderd kunnen zijn. Om 
dit te voorkomen zou men de stafeisen zeer hoog kunnen stel len. Het was 
dan echter mogel i jk dat de technische mogel i jkheden achter zouden lopen. 

Een tweede methode was, wel realistische stafeisen te stel len, onder voor-
waarde dat het nieuwe v l iegtu ig een goede groeipotent ie zou bezitten. De 
groeipotent ie moest dan worden afgemeten aan stafeisen zoals prestaties, 
u i t rust ing, act iradi i /wapenlast. Een vl iegtuig dat de stafeisen in bepaalde op-
zichten zou overtreffen en ru imte zou bieden voor het realiseren van aanvul-
lende eisen, zou de voorkeur hebben. 

d. Kostenrendement 

45. Uit een oogpunt van kostenrendement diende de voorkeur te worden 
gegeven aan kwaliteit boven kwanti teit . Wanneer men met meer v l iegtuigen 
hetzelfde rendement wi lde verkr i jgen, zouden de kosten uit een oogpunt van 
investering en met name exploitat ie (materieel en personeel) hoger uitko-
men. Voor het geval dat de f inanciële middelen niet toereikend zouden zijn 
o m vo ldoende kwaliteit binnen te halen, zou geprobeerd moeten worden 
door wi jz ig ing in de programmer ing van andere, zo mogel i jk niet-operati-
onele, projecten de benodigde f inanciële ruimte te scheppen. 

4. Financiering 

46. Ter realisering van het v l iegtuigvervangingsplan diende men reeds in 
een vroeg stadium een ind ruk te hebben van de mogel i jkheden voor wat be-
treft de f inanciën. In de vergader ing van de Luchtmachtraad van 19 jan. 1965 
kreeg de plv. secretaris-generaal (KLu) (de heer P. P. Kunze) opdracht een f i -
nanciële prognose te maken ten einde een beeld te kri jgen van de ruimte 
voor n ieuwe projecten. 

47. Voor het Minister ie van Defensie gold in die t i jd voor de begrot ingsop-
stell ing een andere methode dan voor de overige departementen. Hier wer-
den nl. voor vier jaar begrot ingsplafonds overeengekomen. Men wist dus 
wel wat men nominaal ter beschikking had. Binnen Defensie bestond een 
sleutel 25-25-50 waarb i j de Koninkl i jke Marine en de KLu 25% kregen. Het 
nadeel was dat aanschaff ingen in de orde van grootte als die bij de koop van 
v l iegtu igen, een zeer zware druk op de eventuele ru imte voor nieuwe inves-
ter ingen betekenden. Andere investeringen zouden dan hieraan voorrang 
moeten geven, nu overschr i jd ing van het plafond niet mogel i jk was. Dit kon 
althans niet voor de periode tot 1969. Na deze periode zouden nieuwe pla-
fonds moeten worden vastgesteld. 

48. Aangezien het vr i jwel zeker was dat de aankoop van de onderhavige 
v l iegtuigen tot na 1969 beslag op de ruimte zou leggen, was er gedurende 
het hele vervangingsproces intensief contact tussen het Minister ie van Fi-
nanciën en het Minister ie van Defensie. Dit geschiedde via de Directie Defen-
sie-aangelegenheden (DDA) die binnen de Inspectie der Rijksfinanciën ten 
aanzien van Defensie belast was met de inspectietaak van Financiën. 
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49. Er waren binnen de Luchtmacht naast de vervanging van de F 84 F en 
de T-33 andere projecten die dr ingend o m verwezenl i jk ing vroegen. Weer 
andere projecten dienden getempor iseerd te worden of zelfs ui tgesteld. Uit-
gaande van wat nominaal aanwezig was voor de KLu en datgene waarop be-
zuinigd c.q. wat getempor iseerd we rd , kon men globaal de ruimte voor nieu-
we projecten vaststel len. Deze liep in het dienstjaar 1973 (plafonds van 
1969-1973) op tot in totaal f 930 min . (bi jkomende kosten inbegrepen). 

Voor het v l iegtu igvervangingsplan resteerde na aftrek van de kosten van 
de andere projecten (Recce pods5 , ECM pods6 , EHIP7 en vervanging S-11 8 : 
totaal f 250 min.) een totaal van f 680 min . Hierbij werd ervan uitgegaan dat 
de totale ru imte tot en met 1973 zou worden benut. Deze ci j feropstel l ing da-
teert uit ju l i 1965. 

5. Plannen 

50. In september 1965 werd door de Luchtmachtstaf, zoals blijkt uit een 
ten behoeve van de Staatssecretaris van Defensie (KLu) (Borghouts) opge-
maakt memorandum dd. 14 september 1965, een aantal p lannen ontwor-
pen. Rekening houdend met de resultaten van de studies die gemaakt waren 
ter zake van de stafeisen en de invester ingsruimte, werd door de Lucht-
machtstaf getracht aan het vervangingsplan meer concrete inhoud te geven. 
Men wenste met name inzicht te kri jgen in de kosten van vervanging door 
enigerlei v l iegtu ig. Zulks impl iceerde het verkr i jgen van inzicht in de aantal-
len aan te schaffen v l iegtuigen. 

51 . Zoals uit bovengenoemd memorandum bli jkt, werden de door de 
Luchtmachtstaf in eerste instantie in aanmerking genomen mogel i jke opvo l -
gers aan een globale, theoret ische evaluatie onderworpen. Het betrof de vo l -
gende v l iegtu igen: de G-91 Y (Fiat), de AJ-7 (Flug- und Fahrzeugwerke), de 
Mirage V(Dassault) , de A-7 (Ling Temco Vought) , de Bréguet 121, de F-104G 
en de F-104 H (Lockheed) de A-4 (Douglas) en de F-5 (Northrop). 

Deze evaluatie had ten aanzien van de G-91 Y en AJ-7 to t gevolg dat deze 
v l iegtuigen niet in aanmerking konden komen als vervanger van de F-84 F, 
omdat zij voor wat betreft de actieradius in het geheel niet aan de stafeisen 
voldeden. 

De Mirage V was in vergel i jk ing met andere v l iegtuigen te duur, terwi j l de 
trainerversie minder geschikt werd geacht als opvolger van de T-33. Zowel 
de A-7 als de Bréguet 121 verkeerden nog slechts in het beginstadium van 
hun ontwikkel ing en zouden niet in 1969/70 voor de KLu beschikbaar zi jn. 

De F-104 G en F-104 H boden als vervanger van de F-84 F verschi l lende 
mogel i jkheden. Vanuit operat ioneel standpunt bezien waren zij minder ge-
schikt voor de te vervul len taak vanwege de gecompl iceerdheid van het 
toestel en de minder goede manoeuvreerbaarheid op lage hoogte vergele-
ken met andere v l iegtu igtypen. 

5 Instrumentarium voor luchtverkenning. 
6 Instrumentarium voor het elektronisch sto-
ren van vijandelijke opsporingsmiddelen. 
1 Modernisering van de HAWK-raketten. 
8 Een vliegtuig voor de elementaire 
vliegeropleiding. 

52. Zoals reeds eerder vermeld , had de Luchtmacht de keus te standaarde 
seren op het reeds aanwezige F-104 materieel of o p e e n ander toestel, waar-
van de trainerversie geschikt was als opvolger van de T-33. Door de Lucht-
machtstaf werd nu een aantal plannen ontwikkeld die ui tg ingen van de 
eerstgenoemde standaardisat iemogel i jkheid. 

53. Het eerste plan (Plan-A) behelsde de luchtverdedigingssquadrons uit 
te rusten met de n ieuw aan te schaffen Super F-104 G en de vr i jkomende 
F-104 G toeste l lente bestempelen tot vervangers van de F-84 F. De T-33 toe-
stellen zouden, voor zover zij waren ingedeeld bij de operat ionele squa-
drons, ten behoeve van de t ra in ing vervangen worden door de TF-104 G, de 
trainerversie van de F-104G. De T-33-toestellen ingedeeld bij de Transitie 
Vl iegeropleiding zouden door een ander toestel vervangen moeten worden, 
aangezien de TF-104 G h ie rvoor ten enemale ongeschikt zou zijn. Erzou der-
halve toch niet ui ts lui tend op één v l iegtuigtype gestandaardiseerd kunnen 
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worden. De kosten van dit plan (f 808 min.) zouden echter dermate hoog 
worden dat het voor de KLu niet haalbaar werd geacht en verder buiten be-
schouwing werd gelaten. 

54. Een volgend plan (Plan-B) voorzag in vervanging van de F-84 F door 
het nieuwe F-104 H vliegtuig, terwijl voor de vervanging van de T-33 dezelf-
de gedachte als van Plan-A werd gevolgd. Ook hier zou derhalve standaar-
disatie op één type niet te verwezenlijken zijn. De kosten van dit plan werden 
geraamd op f 693 min. en gingen derhalve ook het Luchtmachtbudget te bo-
ven. De raming van Plan-B zou nog nader moeten worden bezien, zo werd in 
het memorandum opgemerkt. 

Naar het oordeel van de subcommissie is dit niet meer gebeurd. Het was 
waarschijnlijk ook overbodig gezien de verdere in het memorandum neerge-
legde gedachtengang. 

55. Door de Luchtmachtstaf werden nu zowel de A-4 als de F-5 globaal op 
hun geschiktheid bekeken. De A-4 zou voor een groot deel goed aan de staf-
eisen voldoen. Er werden echter de volgende bezwaren tegen het toestel 
aangevoerd. In de eerste plaats kon het voor de uitvoering van de secundaN 
re taak niet zonder beperkingen de moderne «delivery manoeuvres»9 uitvoe-
ren omdat het subsoon was. Het toestel zou hoogstwaarschijnlijk zijn volle 
volledige ontwikkeling bereikt hebben. Het was verder bij geen enkele Wes-
teuropese luchtmacht of marine in gebruik en zou bij de US Navy in 1971/72 
uit de inventaris worden genomen. Tot slot zou nog niet vaststaan of de trai-
nerversie aan de stafeisen van de opvolger van de T-33 zou voldoen. 

De F-5 voldeed eveneens aan de stafeisen. Verder werd door de Lucht-
machtstaf opgemerkt dat het toestel de volgende voordelen zou bieden. De 
F-5 zou, terwijl het supersoon was, toch een grote wendbaarheid bezitten. 
Het toestel zou door de aanwezigheid van 2 motoren kunnen leiden tot een 
lagere attrition (vredesverliezen), wat vooral in verband met de inzet als op-
leidingsvliegtuig van zeer groot belang was. De F-5 had bovendien ontwik-
kelingsmogelijkheden. Verder hadden ook andere Westeuropese landen het 
toestel reeds gekocht of ontvangen, zij het geen landen in de centrale sector. 
De trainerversie (F-5 B), die te vergelijken was met de T-38, zou geschikt zijn 
als vervanger van de T-33, omdat, zo vermeldde de Luchtmachtstaf, de T-38 
in de USAF dit reeds had bewezen. 

56. De Luchtmachtstaf concludeerde in ditzelfde memorandum dat de F-5 
uit operationeel oogpunt de voorkeur genoot boven de A-4. Alvorens echter 
een definitieve keuze kon worden gemaakt, moet de F-5 nog op een aantal 
punten worden bezien. Dit waren de nog in ontwikkeling zijnde motoren, de 
sterkte van het toestel en de daarmee samenhangende «fatigue life» en, ten 
slotte, de toestemming van het Amerikaanse Departement van Defensie in-
zake de «special weapon capability»10. Voor plandoeleinden werd verder uit-
gegaan van de F-5, vooropgesteld dat de hiervoor genoemde vraagpunten 
bevredigend beantwoord zouden worden. Dit zou voor de A-4 budgettair 
geen consequenties hebben, omdat dit toestel goedkoper was dan de F-5. 

57. Door de Luchtmachtstaf werden nu plannen ontwikkeld die uitgingen 
van standaardisatie op de F-5. De F-84 F-toestellen zouden vervangen wor-
den door de F-5 A. DeT-33-toestellen doordeTF-104G voor wat betreft de 
behoefte bij de F-104 G squadrons en door de F-5 B voor wat betreft de 
T-33-toestellen ingedeeld bij deTransitie Vliegeropleidingen bij de 2 tacti-
sche aanvalssquadrons (uit te rusten met de F-5 A). Op grond van dit plan 
(Plan-C-ll) zouden 51 F-5 A en 26 F-5 B-toestellen moeten worden aange-
schaft, waarvan de totale kosten ongeveer f 370 min. zouden bedragen, in-
clusief bijkomende kosten. 

Bij de opstelling van dit plan werd door de Luchtmachtstaf verder reke-
ning gehouden met een aantal aan te schaffen vliegtuigen ten bate van de 
instandhouding van het (R) F-104 G en TF-104G vliegtuigpark. Hiervoor wa-

9 Methodes voor het afwerpen van nucleaire 
wapens. 
'° Mogelijkheid nucleaire wapens mee te voe-
ren en af te werpen. 
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ren 20 (R) F-104 G en 10 TF-104 G-toestellen nodig. De kosten hiervan be-
droegen ongeveer f 175 min . zodat voor Plan C-ll in totaal f 545 min . nodig 
zou zijn, inclusief bi jkomende kosten. 

58. Er werd nog een ander plan (Plan C-llI> ui tgewerkt, waarbi j de F-84 F-
en T-33-vl iegtuigen op dezelfde wijze zouden worden vervangen als in Plan 
C-ll was gedaan. Het verschil echter bestond hierin dat de taak van de RF-104 
G (verkenningstoestel) zou worden ui tgevoerd door de F-5, terwi j l de op de-
ze wijze vr i jkomende RF-104 G-toestellen zouden worden gebruikt als aan-
vul l ing van het F-104 G vl iegtuigpark. De F-5 zou dan voor de ui toefening 
van die verkenningstaak moeten worden uitgerust met de «recce pod». Er 
zouden dan meer F-5 A-toestel len moeten worden aangekocht, te weten 75 
in totaal. Hiernaast zouden nog 30 F-5 B-toestellen nodig zijn. Voor de bere-
kening van de aantallen ingedeelde v l iegtuigen werd rekening gehouden 
met NAVO-eisen en bepaalde aannamen voor wat betreft opleidingseenhe-
den. Ten aanzien van de reserve-vl iegtuigen werd rekening gehouden met 
het aantal te realiseren uren per jaar, alsook het aantal ingedeelde vl iegtui-
gen. De kosten van ui tvoer ing van dit plan bedroegen f 529 min . terwi j l ook 
de jaarli jkse exploitat iekosten (f 172 min.) lager u i tkwamen dan bij Plan C-ll 
(f 183 min). Voor beschouwing van de f inanciële mogel i jkheden werd nu, 
omdat zowel de investeringskosten als de exploitat iekosten lager waren , 
verder van Plan C-lll u i tgegaan. Dit plan had verder het voordeel dat een 
evenwicht ige verhouding tussen geavanceerde en «eenvoudige» toestel len 
tot stand kon worden gebracht, nl. 4 squadrons geavanceerde tegenover 3 
squadrons eenvoudiger toestel len. Dit zou de doors t roming en selectie van 
de vliegers ten zeerste bevorderen. 

59. Het memorandum concludeerde dat, wanneer slechts min imaal aan 
de gestelde NAVO-eisen zou worden voldaan en een zo ver mogeli jk doorge-
voerde tempor iser ing zou worden toegepast, alle vervangingsplannen van 
de KLu zouden kunnen worden gerealiseerd. Er zou h ie rvoor to t in 1973 een 
beroep op de invester ingsruimte moeten worden gedaan. Uitvoering van de 
ontwikkelde plannen, zo werd verder vermeld , zou geheel afhangen van de 
keuze van het v l iegtuig dat de F-84 F en de T-33 moest vervangen. Afhanke-
lijk van de beantwoord ing van nog enkele (hiervoor reeds genoemde) essen-
tiële vragen, alsmede van de resultaten van een verdere detail-evaluatie, 
leek de keuze van de F-5 op operat ionele, technische en financiële gronden 
het meest aantrekkelijk. 

6. Externe contacten 

60. In een zeer vroeg stadium werden de Luchtmachtautor i tei ten al bena-
derd door de verschi l lende v l iegtuig industr ieën. In juni 1964 b.v. werd de 
Staatssecretaris van Defensie (KLu) (Den Toom) u i tgenodigd o m een de-
monstrat ie met de trainerversie van de F-5 bij te wonen . Zoals uit het verga-
derverslag van de Luchtmachtraad dd. 16 juni 1964 blijkt, achtte de Staats-
secretaris het beter, ten einde geen valse verwacht ingen te wekken, dat in 
zijn plaats een aantal off icieren van de Luchtmachtstat en het DMLu zouden 
gaan. Eind jun i is deze demonstrat ie op de vl iegbasis Eindhoven gehouden. 
Ondanks het feit dat het DMLu de instantie was die het contact moest onder-
houden met de industr ie, is het de subcommissie gebleken dat de polit ieke 
leiding en hoge off icieren die niet bij het DMLu geplaatst waren, eveneens 
zelfstandig contacten met de industr ie hadden. 

61 . Hoewel de meeste contacten tot stand kwamen op initiatief van de in-
dustr ieën, waarbi j met name de ver tegenwoordigers van Northrop (diverse 
personen) en Dassault (Botterman), naar de subcommissie is medegedeeld, 
zeer actief waren, was dit niet alt i jd het geval. Zo werd b.v. door de Staats-
secretarisvan Defensie (KLu) (Den Toom) op 19 januari 1965, zoals blijkt uit 
het verslag van de vergader ing van de Luchtmachtraad van die datum, be-
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paald dat een briefing over de F 5 zou worden gehouden. Een verzoek aan 
de Belgische Luchtmacht om aanwezig te mogen zijn bij een eerder gehou-
den soortgelijke briefing was niet gehonoreerd. De Chef van de Luchtmacht-
staf (Zielstra) achtte het raadzamer om eerst het antwoord van de 
NAVO te ontvangen omtrent de waarde van dit toestel als gevechtsvliegtuig. 
De briefing werd nietteming op 1 februari 1965 gehouden, omdat, zo had de 
Staatssecretaris gesteld, het vormen van een eigen opinie zeer belangrijk 
was. 

In maart 1965 werden door de Staatssecretaris van Defensie (KLu) en de 
chef van de Luchtmachtstaf in Italië besprekingen gevoerd met regerings-
vertegenwoordigers over aansluiting bij het Italiaanse additionele F-104-
programma. De toezegging zou zijn verkregen dat bij aansluiting een part-
nership zou worden aangeboden. In mei zou vermoedelijke nog slechts 
sprake zijn van een sub-contractorship Fokker werd in juli nog door het 
DMLu verzocht met Fiat contact op te nemen teneinde de mogelijkheid van 
een produktieverdeling te bezien voor het geval Nederland mocht besluiten 
de Super F-104G in Italië te bestellen. 

62. Het DMLu stond op het standpunt dat de verwerving van een vlieg-
tuig, afgezien van het principebesluit om tot vervanging over te gaan en het 
opstellen van de stafeisen, uitsluitend een zaak is van het DMLu zelf. Hieraan 
is door de officieren van de Luchtmachtstaf niet altijd de hand gehouden. 

Opmerkelijk is verder naar het oordeel van de subcommissie het feit, dat 
in mei 1965 de Luchtmacht van Northrop een beschrijving heeft ontvangen 
van een meer geavanceerde versie van de F-5 A, waarbij, zoals blijkt uit een 
brief van de chef van de Luchtmachtstaf aan de voorzitter van het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium van juli 1965, zoveel mogelijk rekening 
was gehouden met de operationele inzichten van de Luchtmachtstaf. De 
subcommissie heeft niet kunnen vaststellen of en zo ja door wie, binnen de 
Luchtmacht, Northrop over de operationele plannen is geïnformeerd. Aan-
gezien in de brief ook werd gesteld dat bij de Luchtmachtstaf de indruk be-
stond dat met name de A-7 en de A-4 voor een aanzienlijk gedeelte aan de 
stafeisen voldeden, kan niet van een voorkeur voor de F-5 worden gespro-
ken. 

63. Dat die voorkeur desalniettemin met name bij de operationele men-
sen bestond, bleek onder andere duidelijk uit de mededeling van de chef van 
de Luchtmachtstaf (A.B. Wolff) aan de heer Diepen, directeur van Fokker, op 
20 sept. 1965, dat praktisch besloten was de F-5 te kiezen, vooropgesteld dat 
een aantal vraagpunten bevredigend beantwoord zou worden. Deze mede-
deling werd gedaan enkele dagen nadat de Staatssecretaris van Defensie 
(KLu) (Schaper) door middel van het memorandum van 14sept. (zie al. 50e.v.) 
in soortgelijke zin was ingelicht. Het ging bij deze vraagpunten zoals eerder 
gezegd onder meer over de sterkte van het toestel en de daarmee samen-
hangende «fatigue life». Teneinde hieromtrent uitsluitsel te krijgen, werden 
voor wat betreft de sterkte, bezoeken gebracht aan Noorwegen en Canada. 
Een eerste poging in oktober om in Canada, waar een versie van de F-5 werd 
geproduceerd, gegevens over de sterkte te verkrijgen, mislukte. In noverrv 
ber werd meer succes geboekt hoewel men ook toen geen volledig inzicht 
heeft kunnen krijgen. De betreffende evaluaties werden uitgevoerd door een 
deskundige vlieger, technici van het DMLu en een vertegenwoordiger van 
het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. 

64. Eind november werd de Luchtmachtattaché in Washington verzocht 
zo spoedig mogelijk het eerste rapport over de prestaties van de F-5 in de 
strijd in Vietnam in te zenden. De Luchtmacht hoopte met name hierin gege-
vens te vinden over de prestaties van de motor. De verwachting, dat USAF 
dit rapport zou verstrekken, was niet hoog gespannen. De resultaten van de 
proeven met de F-5 op zijn praktische bruikbaarheid in oorlogsomstandighe-
den zouden ongetwijfeld zeer geheim zijn. 

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14511, nrs. 1-2 14 



Dit is, naar het oordeel van de subcommissie, waarschi jnl i jk de reden dat 
na een eerste via de Luchtmachtattaché gedaan verzoek, de lnspecteur-Ge-
neraal van de Nederlandse str i jdkrachten, naar de Subcommiss ie is meege-
deeld, door de chef van de Luchtmachtstaf is verzocht aan de commandant 
USAF bovengenoemde inl icht ingen te vragen. 

Op 22 december 1965 beantwoordde de commandant USAF de brief van 
Prins Bernhard. Hoewel de evaluatie van de F-5 in Vietnam nog niet was vo l -
too id , werden toch een aantal in l icht ingen gegeven o.a. betreffende de mo-
tor, zoals door de Chef van de Luchtmachtstaf in de vergader ing van de Lucht-
machtraad van 4 januari 1966 werd medegedeeld. 

7. Praktische evaluatie 

65. Nadat in december 1965 de strafeisen definit ief waren vastgesteld, 
werden voorbereid ingen getroffen voor een diepgaande praktische evalu-
atie. Het doel hiervan was te bezien wat de mogel i jkheden waren van de 
v l iegtu igen ten einde vast te stellen welke wi jz ig ingen nodig waren om de 
v l iegtu igen zo te kri jgen dat aan de door de KLu gestelde eisen zoveel moge-
lijk zou worden voldaan. Hiertoe werden li jsten opgesteld met tot in detail 
geregelde punten waarop de in aanmerking te nemen v l iegtuigen moesten 
worden bekeken. De geselecteerde v l iegtuigen waren de A-7, de A-4, de Mi -
rage V, de CL 984 en de F-5. 

66. De praktische evaluatie moest uiteenval len in een operat ionele en een 
technische evaluatie. De operat ionele evaluatie diende een onderzoek in te 
stellen naar en een beoordel ing te geven van de mate waar in de betreffende 
v l iegtu igen aan de stafeisen vo ldeden, verder de vl iegeigenschappen en 
prestaties als wapensysteem en ten slotte het eerste- en tweede-l i jnsonder-
houd. Het operat ionele evaluat ierapport moest bovendien eventuele aanbe-
vel ingen omtrent modif icat ies bevatten, alsmede een prior i tei t van de ge-
evalueerde vl iegtuigen. De technische evaluatie diende te omvat ten een on-
derzoek naar en het beoordelen van het vereiste derde- en vierde-l i jnsonder-
houd en de noodzakelijke logistieke ondersteuning. Verder moest de pro-
dukt iewi jze bekeken worden. 

67. Begin januari 1966 werd door de chef van de Luchtmachtstaf (A. B. 
Wolf f ) een operationeel en een technisch team geformeerd. Het operat ione-
le team bestond uit een aantal vl iegers waaronder een testvl ieger alsmede 
een officier technische zaken. Dit team werd vergezeld van een deskundige 
van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart laborator ium. Het technische team 
bestond uit ver tegenwoordigers van het DMLu alsmede een officier van de 
Luchtmachtstaf. Beide teams stonden nauw met elkaar in contact, doch ope-
reerden afzonderli jk. 

68. De evaluaties werden in de USA ui tgevoerd in de periode van 8 janu-
ari 1966 tot 5 februari 1966. In Frankrijk gebeurde dit van 21 tot 26 februar i 
1966. 

69. De onderhandel ingen door het technische evaluatieteam over de pro-
dukt ie geschiedde op basis van een in overleg met de Belgische luchtmacht 
opgesteld af leveringsschema. Ti jdens deze onderhandel ingen werd ook ge-
sproken over l icentiecontracten. De jur idische aspecten werden hierbi j niet 
besproken, omdat het team jur idisch niet competent was. Tot slot werden 
aan de fabrieken offertes gevraagd zowel voor aanschaf door Nederland al-
leen als voor een gezamenli jke Belgisch-Nederlandse aanschaf. 

70. Aanslui tend aan de bezoeken aan de fabrieken werden ook besprekin-
gen gevoerd met ver tegenwoordigers van de verschi l lende regeringen. Het 
g ing hierbi j met name om de te verkr i jgen toestemming voor een «special 
weapon capabil ity ». Verder werd gesproken over de door Nederland te beta-
len onderzoeks- en ontwikkel ingskosten. 

Tweede Kamer, zitt ing 1976-1977,14511, nrs. 1-2 15 



71. Tijdens een dergelijk gesprek op 4 februari 1966, zo is gebleken uit het 
verslag dat daarvan is opgemaakt, werd van de kant van de Luchtmacht op-
gemerkt dat «wij nu toch serieuze interesse in de Mirage V gingen krijgen, 
omdat we het gevoel hadden politiek door de USA naar de F-5 gedreven te 
worden». Deze opmerking werd gemaakt, zo blijkt uit het verslag, omdat de 
vertegenwoordigers van het Pentagon een nogal starre houding innamen 
met betrekking tot een eventuele aanschaf van de A-7. Van Amerikaanse zij-
de werd dit toegegeven. De Amerikanen waren op aandringen van Neder-
land bereid serieuze onderhandelingen te beginnen, als Nederland werkelijk 
de A-7 zou willen. De kans op aanschaf zou echter klein zijn, aangezien de 
A-7 te duur zou zijn voor Nederland. De Amerikanen hadden uitgerekend dat 
Nederland, zo vermeldt het verslag, slechts de categorie A-4 en F-5 zou kun-
nen betalen. 

72. Op 16 februari 1966 berichtte de Belgische Chef van de Luchtmacht-
staf zijn collega dat hij over alle gegevens beschikte om een definitieve aan-
beveling te doen. Hij wenste die aanbeveling beperkt te houden tot één type. 
Het was volgens hem niet wenselijk de keuze aan andere instanties, niet be-
horende tot de luchtmacht, over te laten. De Koninklijke Luchtmacht was 
echter nog niet zo ver dat een keuze kon worden gemaakt. Er diende eerst 
een studie van de verkregen informatie te worden gemaakt. Bovendien 
moest de Mirage V nog geëvalueerd worden. Dit gebeurde, zoals vermeld, in 
de laatste week van februari. De Koninklijke Luchtmacht stond op het stand-
punt dat zolang de commerciële onderhandelingen duurden, de competitie 
met meer dan één type moest worden voortgezet. Dit had te maken met de 
wens de fabrieken in onzekerheid te laten opdat tot het eind deconcurren-
tiestelling kon worden gehandhaafd. 

73. In het operationele evaluatierapport (8 maart 1966) werd vermeld dat 
in feite geen enkel type volledig aan de stafeisen voldeed; vele modificaties 
waren nodig. De afweging om te komen tot een aanbevelingsvolgorde, was 
moeilijk. De evaluatiemethodiek leidde ertoe dat nu eens het ene type dan 
weer het andere superieur was in de verschillende rubrieken. Het resultaat 
was dat de A-7 als beste eruit kwam, gevolgd door de F-5, Mirage, A-4 en de 
CL-984. Hierbij werd verder opgemerkt ten aanzien van de A-7 dat de evalu-
atie gebaseerd is geweest op van de fabriek ontvangen gegevens en op de 
resultaten van een door de US Navy eerder gehouden eerste evaluatie. Aan-
bevolen werd alsnog een flight-evaluatie te houden. De mogelijkheid hiertoe 
heeft men in juli 1966 gekregen; men isertoen niet meer op ingegaan. 

Wat de trainerversie betreft was deze versie de volgorde: F-5, A-4 en A-7. 
Bij Lockheed (CL-984) bestond geen trainerversie van het basistype. De trai-
nerversie van de Mirage werd aanvankelijk niet geschikt geacht en is eerst 
later in mei 1966 geëvalueerd. 

74. Het technisch evaluatieteam vermeldde in zijn rapport (15 maart 1966) 
dat het derde- en vierde-lijnsonderhoud voor alle 5 vliegtuigtypen in Europa 
mogelijk was. Dit gold te meer wanneer de produktie van de vliegtuigen en 
vliegtuiguitrusting geheel of grotendeels in Nederland en/of België zou 
plaatsvinden. 

Ten aanzien van de logistieke ondersteuning kon men voor wat betreft de 
algemene punten onder nader te stellen voorwaarden op de militaire instan-
ties van de USA en Frankrijk terugvallen. Voor de bijzondere punten diende 
men zich rechtstreeks met de fabrieken te verstaan. De technische publika-
ties zijn voor zover het de Franse luchtmacht betreft in het Frans gesteld. De 
fabrieken zouden voor wat betreft hun publikaties voor vertaling kunnen 
zorg dragen. 

75. Ook uit technisch oogpunt waren ten aanzien van alle vliegtuigtypen 
modificaties noodzakelijk. In dit verband is ook de Canadese versie van de 
F-5 bekeken. In technisch opzicht waren alle bestudeerde vliegtuigen in Ne-
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derland c.q. België te produceren. Voor een economisch verantwoorde pro-
duktie diende volgens het technisch evaluatieteam een minimum van 
150-180 vliegtuigen geproduceerd te worden. De ««fly-away»-prijs bedroeg 
op dat moment in US dollars: CL-984: 1,5 min., A-7: 1,4 min., Mirage: 1,3 
min., F-5: 1,1 min. en de A-4: 1 min. 

8. Selectiefase 

76. De resultaten van de evaluatie werden op 17 maart 1966 besproken 
binnen de Luchtmachtstaf. Het van dit gesprek gemaakte verslag vatte de 
evaluatie als volgt samen. 

De CL-984 voldeed voor wat betreft het ontwerp niet aan de stafeisen. Bo-
vendien zouden de investerings- en exploitatiekosten boven de financiële 
mogelijkheden van de luchtmacht liggen. Een voordeel was dat dit toestel in 
logistiek opzicht zou aansluiten aan de F-104G. 

De A-7 voldeed aan de stafeisen. Het toestel was te geavanceerd en had 
meer uitrusting dan noodzakelijk werd geoordeeld. De trainerversie was 
echter niet geschikt als vervanger van de T-33. Er zou dus een aparte trainer 
moeten worden aangeschaft. 

De F-5 voldeed in enkele opzichten niet aan de stafeisen, met name voor 
wat betreft de actieradius. Er waren veel modificaties nodig, o.a. ontwikke-
ling van brandstofreservetanks, de integratie van het navigatiesysteem, de 
motor en de inbouw van een onafhankelijk startsysteem. Verder diende nog 
een studie te worden gemaakt van de mogelijke uitvoerbaarheid van de mo-
dificaties. 

Het verouderd ontwerp van de A-4 werd niet gunstig beoordeeld. De be-
langrijkste modificaties waren inbouw van andere kanonnen en ook een on-
afhankelijk startsysteem. 

De Mirage ten slotte voldeed evenals de F-5 niet geheel aan de eis voor de 
actieradius. De geschiktheid van de trainer als opvolger van de T-33 werd, 
zonder overigens geëvalueerd te zijn, problematisch geoordeeld. Evaluatie 
diende, zo werd gesteld, alsnog plaats te vinden. Het invoeren van een Frans 
vliegtuig in de Luchtmacht zou problemen met zich meebrengen door taal-
moeilijkheden en andere dan in de KLu gebruikelijke maatvoering (metrisch 
stelsel). 

77. Op grond van deze gegevens werden de A-7 en de CL-984 uit het eva-
luatieprogramma geschrapt. Wellicht heeft het feit dat deze vliegtuigen niet 
konden worden getest, ook enige invloed gehad op de beoordeling. De ove-
rige vliegtuigen werden in beschouwing gehouden omdat aanhouding van 
twee Amerikaanse vliegtuigen en één Frans toestel noodzakelijk werd ge-
acht met het oog op de onderhandelingspositie tegenover de industrie. Als 
volgorde van interesse zou intern worden aangehouden: de F-5, de Mirage 
en tot slot de A-4. 

9. Commerciële onderhandelingen 

78. Het lag in de bedoeling van de Luchtmachtstaf eind mei 1966 een keu-
ze te maken opdat de Minister van Defensie (De Jong) 1 juli in staat zou zijn 
een definitieve beslissing te nemen. In oktober zou dan het wetsontwerp dat 
de benodigde gelden moest leveren, de Tweede Kamer kunnen passeren. 

79. Dienaangaande werd door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten op 
de hiervoor genoemde vergadering van 17 maart aan de operationele staf 
en het DMLu opgedragen een aantal studies te ondernemen ten einde de 
uiteindelijke configuratie vast te stellen en een nauwkeuriger vergelijking te 
kunnen maken van de programmakosten met de financiële mogelijkheden. 
De operationele staf diende een studie te maken van de aan te brengen mo-
dificaties. Het DMLu moest in overleg met de Belgen een produktieschema 
vaststellen, waarbij de voorkeur zou moeten uitgaan naar één produktielijn. 
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Bovendien moesten meer gegevens, met name op financieel gebied, verkre-
gen worden over de drie resterende vliegtuigen. Verder moest de mogelijke 
uitvoerbaarheid van de aan te brengen modificaties bestudeerd worden 
waarbij de resultaten dienden te worden uitgedrukt in geld, tijd en gevolgen. 
Het DMLu werd voorts opgedragen contact op te nemen met het Ministerie 
van Economische Zaken en de nationale industrieën. Voor het verkrijgen van 
bovengenoemde gegevens zouden bezoeken moeten worden gebracht aan 
de Amerikaanse en Franse vliegtuigfabrieken. 

80. In de vergadering van de Luchtmachtraad van 8 maart 1966 was van 
de kant van de plv. secretaris-generaal (KLu) (de heer P.P. Kunze) naar voren 
gebracht dat een wetsontwerp dat de benodigde gelden moest leveren aan 
het parlement moest worden voorgelegd alvorens met de commerciële on-
derhandelingen te beginnen. Hij meende dat de volksvertegenwoordiging 
niet langer in het ongewisse gelaten kon worden over de plannen en meen-
de dat het staatsrechtelijk gewenst was eerst het parlement een uitspraak te 
vragen zowel over het principe van vervanging als over het uitgetrokken be-
drag, alvorens de plannen verder uit te werken. Het zou hierbij gaan om een 
bedrag van in totaal f 507 min. In de begroting voor het dienstjaar 1966 was 
reeds zoveel ruimte aanwezig dat een eerste betaling van f 61 min. kon wor-
den gedaan. 

De Ministervan Defensie (De Jong) echter stelde in dezelfde vergadering 
dat, indien eerst toestemming van het parlement zou worden verkregen, te 
vroeg belangrijke gegevens in handen zouden worden gespeeld van de in-
dustrieën. Naar zijn mening konden de commerciële onderhandelingen wor-
den ingezet, als men er maar voor zou waken geen enkele binding aan te 
gaan. In de vergadering van de Luchtmachtraad van 24 maart 1966 besloot 
de Minister van Defensie dat de commerciële onderhandelingen met ten-
minste 2 industrieën een aanvang konden nemen. Een door de plv. secreta-
ris-generaal ingesteld onderzoek naar de gang van zaken bij de F-104 G-aan-
koop op dit punt, had duidelijk gemaakt dat ook toen met de commerciële 
onderhandelingen was begonnen. De commerciële onderhandelingen zou-
den begin april kunnen beginnen en medio mei beëindigd zijn, volgens het 
DMLu, zodat eind mei/begin juni samen met de Belgen de keus ter beslis-
sing aan de Ministers van Defensie zou kunnen worden voorgelegd. Overleg 
met België was ook nog nodig op het punt van de ten behoeve van Transitie 
Vliegeropleiding aan te schaffen opvolgers voor de T-33. 

81. In de vergadering van de Luchtmachtraad van 29 maart werd verder 
besloten aan te vangen met het opstellen van het wetsontwerp. Hierbij werd 
aangetekend door de Minister van Defensie dat de memorie van toelichting 
uitvoerig moest zijn om te voorkomen dat de keuze, zoals dat bij de F-104 G 
was gebeurd, veel stof zou doen opwaaien. Om dezelfde reden was de Mi-
nister van Defensie van plan de vaste commissie en de Staatscommissie 
voor Defensie een uitvoerige briefing te laten geven waarbij de keuze be-
kend zou worden gemaakt. Uit commerciële overwegingen zouden geen 
exacte kosten worden gegeven. Een dergelijke briefing was naar zijn mening 
niet eerder mogelijk dan nadat de Ministers van Defensie van België en Ne-
derland definitief zouden hebben beslist, welk gesprek was voorzien eind 
mei begin juni. 

82. De subcommissie heeft vastgesteld dat deze briefing eerst in oktober, 
alleen vooor de Staatscommissie voor Defensie, is gehouden, enkele dagen 
na het bekend worden van de Nederlandse keuze. 

83. De aan te vangen commerciële onderhandelingen maakten het nodig 
om de andere betrokken departementen bij het proces te betrekken, omdat 
de tijd die restte om aan het door de Chef Luchtmachtstaf gewenste vervan-
gingsschema te voldoen, kort was. Het DMLu had hiertoe een vergadering 
belegd op 25 maart 1966. Naast vertegenwoordigers van het DMLu en deaf-
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deling Comptabi l i tei t van het Ministerie van Defensie, waren vertegenwoor-
digers van Economische Zaken (t.w. de Commissar is Mil i taire Produktie 
(CMP)), van Financiën en van Buitenlandse Zaken aanwezig. 

84. In de vergadering werd gesproken over de produkt ie van 221 vl iegtui-
gen in België en Nederland. Het Nederlandse aandeel bedroeg 105vl iegtu i -
gen. Van de kant van het DMLu werd gesteld dat het voor een economisch 
verantwoorde produkt ie noodzakelijk was dat ten minste 150 vl iegtuigen in 
België en Nederland geproduceerd moesten wo rden . Het aantal uit te kopen 
vl iegtuigen zou dus tot een m i n i m u m beperkt moeten worden . Ui tkoop was 
desalniettemin noodzakelijk om op t i jd te kunnen vo ldoen aan het vervan-
gingsschema. Het voldoen aan het vervangingsschema werd verder nadelig 
beïnvloed door het feit dat de Belgen de v l iegtu igen eerder nodig hadden 
dan de Koninkli jke Luchtmacht; daardoor zou Nederland meer moeten uit-
kopen. 

Verder werd gesproken over de produkt ieverdel ing tussen België en Ne-
derland. Van de kant van een ver tegenwoordiger van Financiën werd ge-
waarschuwd voor het gevaar dat gelegen zou zijn in de mogel i jkheid dat de 
Belgen nadat de produkt ieverdel ing tot stand zou zijn gekomen, hun aantal 
zouden verminderen. Hij drong er op aan de verpl icht ingen van beide part i j -
en en de consequenties bij n iet-nakoming vast te leggen in een door de Mi -
nisters van Defensie te tekenen protocol c.q. overeenkomst. 

85. Bij de commercië le onderhandel ingen zou geprobeerd worden de 
kosten van de aan te brengen modif icaties in de basispri js te doen opnemen. 
Dit zou latere verrassingen kunnen uitslui ten. 

86. In de vergadering werd verder in a lgemene zin gesproken over het feit 
dat het verschil maakte of men een Amerikaans of een Frans vl iegtuig zou 
nemen. Een Frans toestel zou problemen geven voor wat betreft de maat-
voer ing (metrisch stelsel), de noodzakelijke vertal ing van het documentat ie-
materiaal en het onderhoudsconcept. Daartegenover stond dat de te betalen 
invoerrechten op uit te kopen vl iegtuigen en delen bij een Europees toestel 
aanmerkeli jk gunst iger lagen dan bij een Amer ikaans toestel. Indien de keu-
ze op de F-5 zou vallen moest rekening worden gehouden met hoge veran-
deringskosten. Er waren vele pro's en contra's. Duideli jk werd echter gesteld 
dat een keuze nog overigens niet was gemaakt. 

87. Van de kant van het DMLu werd gesteld dat l icentie-contracten voor 
wat betreft het v l iegtuig (airframe) moesten worden afgesloten door de Re-
gering en niet, zoals de Belgen wi lden, door de industr ieën. De gedachten-
gang van het DMLu was dat de Regering b i j d o o r haarzelf af te sluiten licen-
t iecontracten, na de produkt ie niet aan de producent zou zijn gebonden voor 
wat betreft reparatie en onderdelen-aanmaak. Ui tzonderingen zouden kun-
nen worden gemaakt voor de motoren en de electronica. 

Voor wat de motor betreft, die toch in België door Fabrique Nationale zou 
worden geproduceerd, zou men hiermee aan de Belgische wensen tege-
moet komen. Een Nederlandse produktie van motoren zou niet haalbaar zijn 
volgens het DMLu, omdat de revisie van de moto ren , die f inancieel aantrek-
kelijk zou zijn voor de industr ie, vermoedel i jk niet naar de industr ie zou 
gaan, aangezien de Luchtmacht zelf over de Straalmotorenwerkplaats be-
schikte. Een dergeli jk voorstel was door de CMP gedaan. Wel zou van Fabri-
que Nationale compensat ie gevraagd kunnen worden . Een voor de elektro-
nica af te sluiten l icentiecontract zou ook beter door de industr ie kunnen 
worden geregeld, omdat het DMLu anders voor een aanzienlijke personeels-
ui tbreiding zou moeten zorg dragen. 

Een economisch verantwoorde produkt ie van elektronische apparatuur in 
België of Nederland werd van de kant van het DMLu overigens sterk betwi j-
fe ld. Wanneer tot plaatsing van orders in het bui tenland zou worden overge-
gaan, zou compensatie gevraagd worden. 
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In het geval de licentiecontracten door de industrieën zouden worden af-
gesloten, zou door deze contracten aan de goedkeuring van de regeringen te 
onderwerpen, veel kunnen worden ondervangen. 

88. De produktieverdeling was verder een zaak van Economische Zaken te 
weten de Commissaris Militaire Produktie (CMP), ir. Plate. Hij zou hierover 
onderhandelingen moeten gaan voeren met zijn Belgische collega. Uit-
gangspunt bij het bepalen van de produktiequota moest het Nederlandse 
aandeel in de betaling zijn. Aangezien de inbreng van de Nederlandse indus-
trie niet kon worden ontbeerd, werd op 25 maart 1966 een vergadering be-
legd door de CMP waar, naast de Directeur Materieel Luchtmacht, vertegen-
woordigers van de verschillende industrieën aanwezig waren. De industrie 
deelde zich zelf op in panels die voor verschillende aspecten zoals vliegtui-
gindustrie, motoren, elektronica en algemene vliegtuig- en gronduitrusting, 
de zaak bestudeerden teneinde na te gaan wat Nederland zelf kon doen. Tel-
kens werd één industrie aangewezen om de andere soortgelijke industrieën 
als panel-leader te vertegenwoordigen. Het totale industriële belang werd 
voor wat betreft de compensatie-orders behartigd door de CMP, derhalve 
ook van de vliegtuigindustrie, hoewel zij formeel onder het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat viel. Naar het oordeel van de subcommissie is niet ge-
bleken van enige belangstelling van dit Ministerie in dit vervangingsproces, 
behoudens een enkele brief in het allerlaatste stadium van het besluitvor-
mingsproces. 

De panel-leaders werd tijdens de vergadering van 25 maart verzocht de 
Belgischeen Nederlandse evaluatieteams te vergezellen bij hun bezoeken 
aan Frankrijk en de USA, ten einde zich te oriënteren over de produktieme-
thoden. Bij het bezoek aan Frankrijk is de CMP persoonlijk aanwezig ge-
weest. 

89. Het was overigens niet voor het eerst, zoals onder andere uit interne 
documenten van Fokker is gebleken, dat de Nederlandse industrie bij dit 
vliegtuigvervangingsproces werd betrokken. Op verzoek van de Koninklijke 
Luchtmacht was een aantal technici van de Nederlandse industrie in de USA 
en Frankrijk in de evaluatieperiode (januari/februari 1966) aanwezig, ten-
einde te assisteren bij de bestudering van de industriële aspecten. 

90. De drie resterende vliegtuigen waarnaar de voorkeur zou uitgaan, te 
weten de F-5, Mirage en A-4 werden in de maanden april en mei opnieuw 
bekeken. In de eerste plaats door het operationele evaluatieteam dat op ba-
sis van een studie met betrekking tot de noodzakelijke c.q. gewenste modifi-
caties, de haalbaarheid hiervan bestudeerde. Mede op basis van de hieruit 
voortvloeiende kosten werden de vliegtuigen door het technisch evaluatie-
team aan een diepgaande commerciële en technische evaluatie onderwor-
pen. 

91. Tijdens deze evaluaties werden offertes gevraagd, zowel voor een ge-
zamenlijke Belgisch/Nederlandse produktie (221 stuks) als voor een Neder-
landse soloproduktie (105 stuks). De offertes voor deze levering aan Neder-
land alleen werd gevraagd omdat tijdens de evaluatiebezoeken van de zijde 
van de Belgische luchtmacht was vernomen dat in België de benodigde gel-
den niet zouden vrijkomen en waarschijnlijk pas in het najaar zou worden 
beslist. 

92. In de vergadering van de Luchtmachtraad van 5 april 1966 stelde het 
DMLu, dat, indien België zou afhaken, een soloproduktie waarschijnlijk be-
perkt zou blijven tot een eindassemblage. 

93. De commerciële onderhandelingen met de Amerikaanse industrieën 
leidden tot praktisch volledige ontwerpcontracten. 
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94. Ter afsluit ing van de bezoeken aan de USA en Frankrijk werd ook con-
tact opgenomen met ver tegenwoordigers van de Franse en Amerikaanse re-
ger ingen. Het doel was de voorwaarden te vernemen die door de resp. rege-
r ingen zouden worden gesteld met betrekking tot de verwerv ing van alle der 
v l iegtu igen. Van Nederlandse en Belgische zijde werd gesteld dat voor de in 
Frankrijk en in de USA te plaatsen orders compensat ie zou worden ge-
vraagd. Hiertoe was men in pr incipe bereid. Voorstel len werden van Neder-
land en België verwacht. Aangezien een keuze nog niet was gemaakt, zo 
werd gesteld, kon hierop niet verder worden ingegaan. 

95. De Amerikaanse regering zou voor wat betreft de F-5 een partiële te-
rugbetal ing van de door de USAF geïnvesteerde onderzoeks- en ontwikke-
l ingskosten eisen. Dit kwam neer op 45 000 dol lar per v l iegtu ig bij aankoop 
c.q. l icentieproduktie van 221 v l iegtu igen. Dit bedrag werd eind mei terugge-
b rach t t o t40000 dollar per v l iegtuig bij een produktie van 221 v l iegtuigen, zo 
bli jkt uit een ter zake door de DMLu (Cox) gedane mededel ing in de vergade-
r ing van de Luchtmacht dd . 1 juni 1966. Hij deelde verder mee dat deze ont-
wikkel ingskostenregel ing niet bil l i jk was. De USA zouden nl. prof i teren van 
de resultaten van de door de KLu aan te brengen en dus te betalen modif ica-
ties. 

96. De Chef Luchtmachtstaf (A. B. Wolf f ) drong er bij de Minister van De-
fensie (De Jong) op aan dit punt met Minister McNamara op te nemen. Ti j -
dens een in mei aan de USA gebracht werkbezoek, waar hij o.a. ook met ver-
tegenwoord igers van het Pentagon gesproken heeft over de ontwikkel ings-
kosten indien de F-5 gekozen zou worden , was hem gebleken dat de betref-
fende ontwikkel ingskostenregel ing door Minister McNamara persoonli jk 
was opgesteld. Wijziging zou daarom ook alleen kunnen geschieden, indien 
de Minister van Defensie dit persoonli jk met zijn Amerikaanse ambtgenoot 
zou opnemen. De Minister van Defensie verklaarde dat een dergeli jk gesprek 
pas eind jul i zou kunnen plaatsvinden. 

97. De Chef Luchtmachtstaf deelde verder op bovengenoemde vergade-
r ing mee dat hij intussen Z.K.H. Prins Bernhard had verzocht t i jdens een be-
zoek aan de USA een en ander te wi l len bepleiten. 

Begin juni heeft Prins Bernhard een gesprek gehad met Minister McNama-
ra. Op 13 juni deelde Minister McNamara de Prins schrifteli jk mee dat hij 
naar aanleiding van het gesprek de regel ing nog eens had bekeken en tot be-
paalde resultaten was gekomen. In de eerste plaats had zijn staf de ontwik-
kelingsrechten van Canada gekocht. De hieruit voor tv loeiende kosten zou 
Nederland aan Canada hebben moeten betalen, omdat enkele door Neder-
land gewenste modif icat ies reeds in de Canadese versie van de F-5 waren 
aangebracht. Nederland behoefde deze kosten door dit Amerikaanse initia-
tief dus niet te betalen. 

Verder stelde Minister McNamara dat het bedrag van 40 000 dollar per 
v l iegtu ig te betalen onderzoeks- en ontwikkel ingskosten zou worden terug-
gebracht tot 20 000 dollar per v l iegtuig op basis van 221 te produceren toe-
stel len. In dat geval zouden de resultaten van door Nederland en België aan 
te brengen modif icat ies gratis ter beschikking moeten wo rden gesteld van 
de USAF. 

98. Nederland ging hiermee niet akkoord. Door de Chef Luchtmachtstaf 
(A. B. Wolff) werd op 21 jun i 1966 een concept-antwoordbr ief gezonden aan 
de Prins. Deze laatste heeft de brief (gedateerd 22 juni 1966) met enkele toe-
voegingen aan de Minister van Defensie voorgelegd. Voorzien van enkele 
door de Minister aangebrachte wi jz ig ingen, werd het concept-antwoord op 
27 jun i 1966 aan de Prins teruggestuurd, die de brief onder handhaving van 
de dagtekening, t.w. 22 jun i 1966, aan Minister McNamara deed toekomen. 
Het in een brief neergelegde standpunt kwam erop neer dat Nederland uit 
pr incipe niet wenste te betalen voor ontwikkel ingskosten die niet werden ge-
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maakt vanwege of voor een regering, die zou willen kopen. Verder werd 
gesteld dat de reductie van de ontwikkelingskosten te weten in totaal ± 4 
min. dollar, in geen verhouding stond tot wat Nederland als resultaat van 
haar modificatieprogram, te weten totaal ongeveer 21 min. dollar, aan de 
USAF ter beschikking moest stellen. Ten slotte werd gesteld dat ook zonder 
de Amerikaanse interventie, Canada waarschijnlijk wel bereid zou zijn ge-
vonden af te zien van het in rekening brengen van ontwikkelingskosten op 
wederzijdse basis, als ook de USA zou besluiten ze niet in rekening te bren-
gen. Zoals blijkt uit het verslag van de vergadering van de Luchtmachtraad 
van 1 juni 1966, had Canada het DMLu reeds medegedeeld dat geen ontwik-
kelingskosten zouden worden berekend. 

In de brief van de Prins werd voorgesteld om voor elke door Nederland 
aan te brengen modificatie na te gaan of de USAF er in de toekomst gebruik 
van zou gaan maken of niet, ten einde te bezien welk deel de USAF in de kos-
ten zou moeten bijdragen. Beter zou het zijn, zo werd gesteld, om de over en 
weer gemaakte ontwikkelingskosten tegen elkaar te laten wegvallen. 

Minister McNamara beantwoordde op 22 juli de brief van de Prins; op 23 
juli schreef hij een soortgelijke brief aan de Minister van Defensie. Hij stelde 
dat het voorstel om de in rekening te brengen ontwikkelingskosten te halve-
ren in ruil voor de resultaten van de door Nederland aan te brengen modifi-
caties billijk was. Met name omdat het niet waarschijnlijk was dat alle resul-
taten van het door Nederland door middel van de modificaties te verrichten 
onderzoek" en ontwikkelingswerk, zouden worden gebruikt. Derhalve was 
het aan Nederland te kiezen óf halvering van de ontwikkelingskosten en de 
Nederlandse ontwikkelingsresultaten ter beschikking stellen van de USAF, 
óf deze resultaten behouden en dan 40 000 dollar per vliegtuig betalen op 
basis van een produktie van 221 vliegtuigen of iets meer bij een kleiner aan-
tal. 

In de brief van 23 juli aan de Minister van Defensie merkte Minister McNa-
mara verder nog op dat de US Navy niet geïnteresseerd zou zijn in de ten 
aanzien van de A-4 aan te brengen modificaties. Derhalve zouden de te beta-
len ontwikkelingskosten niet kunnen worden verminderd. Deze waren 22 800 
dollar per vliegtuig. 

99. Uit de stukken is gebleken dat er door Nederland wel rekening is ge-
houden met aan Frankrijk te betalen onderzoeks- en ontwikkelingskosten, 
doch dat deze kwestie van Franse zijde verder nimmer ter sprake is gebracht. 

10. Definitieve keuzebepaling 

100. In de vergadering van de Luchtmachtraad van 1 juni 1966 deelde de 
Chef Luchtmachtstaf (A. B. Wolff) mee dat op zuiver technische en operati-
onele gronden een aanbeveling ten aanzien van de opvolger kon worden ge-
daan. Aangezien die keuze echter niet eenvoudig was en het financiële as-
pect daarbij een belangrijke rol zou moeten spelen, stelde hij voor eerst een 
beslissing inzake de financiering te nemen alvorens een aanbeveling op te 
stellen. 

De Minister van Defensie (De Jong) daarentegen achtte het beter eerst op 
operationele en technische gronden een aanbeveling te doen. Wanneer op 
deze gronden twee vliegtuigen gelijk gewaardeerd zouden worden, zou het 
financiële aspect de doorslag moeten geven. 

101. De aanbeveling van de Luchtmachtstaf is in een nota uitvoerig ge-
motiveerd. Naar de subcommissie is gebleken zijn er in totaal 4 versies ge-
weest, die onderling voor wat betreft de conclusies niet van elkaar verschil-
den, waarvan de eerste is gedateerd 15 juni 1966 en de laatste, en enig offi-
ciële, 18 augustus 1966. Deze nota bevatte een samenvatting van al het be-
schikbaar materiaal en kwam tot de conclusie dat de F-5 op operationele en 
technische gronden het meest in aanmerking kwam als opvolger voor de 
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F-84F, T-33en RF-104G. Deze aanbeveling berustte volgens de nota op de 
volgende overwegingen. 

102. Operationeel gezien voldeed de F-5, zoals uit het operationeel evalu-
atierapport was gebleken, aan de gestelde stafeisen en was slechts onderge-
schikt aan de A-7 als vervanger van de F-84 F. De trainerversie was veruit 
superieur als vervanger van de T-33. Uit standaardisatie-overwegingen was 
de keuze van de F-5 nationaal gezien zeer aanvaardbaar nu de uitrusting van 
de operationele squadrons en de verschillende opleidingen tot twee basis-
vliegtuigtypen werden beperkt. Ook werd door de F-5 te kiezen een internati-
onale standaardisatie bereikt, aangezien Noorwegen, Griekenland en Turkije 
reeds met de F-5 waren uitgerust, wat vooral vanuit een oogpunt van 
«cross-servicing» wenselijk was. 

103. Uit personeelstechnisch oogpunt was de F-5 bijzonder aantrekkelijk. 
In de eerste plaats zou, nu de F-5 niet zeer gecompliceerd was, de doorstro-
ming van het vliegend personeel gewaarborgd zijn, terwijl het in de tweede 
plaats niet nodig zou zijn hoog gekwalificeerd technisch personeel aan te 
trekken, wat vele moeilijkheden zou geven. 

104. In logistiek opzicht was de F-5 wat de sterkte betreft gelijkwaardig 
aan de andere vliegtuigen. De F-5 vereiste echter verreweg het minste aantal 
onderhoudsuren. Dit laatste zou echter ongunstig kunnen worden beïnvloed 
door de grotere gevoeligheid van de motoren voor Foreign Object Damage 
(FOD) alsmede door het door de luchtmacht in de F-5 aan te brengen naviga-
tiepakket. 

105. Hoewel een groot aantal modificaties aan de F-5 moesten worden 
aangebracht, zouden de risico's hieraan verbonden kunnen worden beperkt 
door het eisen van ver gaande fabrieksgaranties. 

106. In deze eerste conceptnota van 15 juni 1966 werd nog niet gesproken 
over de kosten van het programma en ook niet over de financieringsmoge-
lijkheden. 

De Chef Luchtmachtstaf had inmiddels een nader onderzoek laten instel-
len naar de financieringsruimte. Hieruit was gebleken dat, indien om techni-
sche en/of operationele redenen de keuze zou vallen op het duurste vliegtuig 
en België niet mee zou doen, het vervangingsproject alleen uitvoerboer zou 
zijn wanneer de financiering over de periode tot 1973 zou kunnen worden 
uitgesmeerd. De Minister van Defensie besloot een en ander nader te laten 
bezien door de plv. secretaris-generaal en de Financiële Adviescommissie 
(FAC). 

107. Van de zijde van het DMLu was inmiddels bekend geworden (20 juni) 
wat de programmakosten waren voor de luchtmacht ingeval van directe 
koop bij de Amerikaanse en Franse fabrieken, zowel op basis van een Neder-
land soloprogramma (105 stuks) als voor het geval van een gezamenlijk Bel-
gisch/Nederlands programma (221 stuks). De totale kosten bedroegen in het 
geval van een Nederlands soloprogramma globaal voor de A-4 f 580 min., 
voorde F-5 f 615 min. en voorde Mirage f 700 min., in dit laatste geval exclu-
sief onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Op basis van een gezamenlijk Bel-
gisch/Nederlands programma (221 stuks) bedroeg het Nederlands aandeel 
voor de A-4 f 536 min., voor de F-5 f 530 min. en voor de Mirage, wederom 
exclusief onderzoeks- en ontwikkelingskosten, f 670 min.. 

108. In de vergadering van de Luchtmachtraad van 28 juni maakte de plv. 
secretaris-generaal (P. P. Kunze) bekend dat uit de begrotingsgelden voor 
het dienstjaar 1966 reeds f 65 min. was vrijgemaakt met misschien nog een 
toevoeging van f 12 min., terwijl voor het jaar 1967 werd rekening gehouden 
met een reservering van f 65 min. Uitgaande van deze bedragen, zo werd 
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gesteld, zou de totale financiering van het project over de jaren tot en met 
1971 moeten worden uitgesmeerd. 

Er werd overigens niet vermeld wat de totale voor het vervangingsproject 
ter beschikking staande investeringsruimte was. Uit de hiervoor genoemde 
vierde versie van de aanbevelingsnota d.d. 18 augustus 1966, kan worden 
opgemaakt dat het ging om een bedrag van f 736 min. 

109. Opeen bijeenkomst d.d. 21 juni 1966 werd door de Belgischeen Ne-
derlandse Chef Luchtmachtstaf unaniem besloten de F-5 aan te bevelen op 
grond van de aan het nieuwe toestel te stellen eisen op operationeel en tech-
nisch gebied. Een gezamenlijke verklaring, inhoudende bovengenoemde 
aanbeveling, werd aan de beide Ministers van Defensie gezonden. 

110. Deze aanbeveling werd door de Ministers van Defensie besproken 
opeen in Brussel op 28 juni 1966 belegde ministeriële bijeenkomst. Tijdens 
deze bijeenkomst moest naar het oordeel van de Luchtmacht een beslissing 
genomen worden, wilde men het oorspronkelijke vervangingsschema kun-
nen handhaven. 

In tegenstelling tot wat de Commissie van Drie in haar rapport meldt, is 
die beslissing op deze bijeenkomst niet genomen. Noch het verslag van de 
bijeenkomst noch het uitgegeven perscommuniqué geven hiervoor enige 
grond. Wel werd, zo blijkt uit het verslag, een grote mate van overeenstenv 
ming bereikt in het kader van de door de Chefs van Luchtmachtstaven geda-
ne aanbeveling inzake de F-5. Het perscommuniqué sprak ook van een grote 
mate van overeenstemming, met name over het belang van een gemeen-
schappelijk program, zonder overigens de F-5 te noemen. 

111. De Belgische Minister (Poswick) verkeerde, zo blijkt uit het verslag, in 
de onmogelijkheid om te beslissen omdat een gemengde commissie bezig 
was een studie van het militaire probleem te maken, waarbij de vervanging 
van de F-84 F en de T-33, één van de te behandelen punten was. Tijdens de 
evaluatiebezoeken in april en mei hadden vertegenwoordigers van het Bel-
gisch evaluatieteam, zoals gezegd, dit al laten doorschemeren. 

112. Door de Nederlandse Minister van Defensie (De Jong) werd gesteld 
dat geen beslissing genomen kon worden omdat van Dassault bepaalde 
aanbiedingen waren ontvangen. De financiële en economische aspecten, 
die hierbij speelden, maakten het nodig dat de zaak eerst in het kabinet 
moest worden besproken. Het is de subcommissie gebleken dat hieraan ver-
der geen gevolg is gegeven. 

De aanbiedingen van Dassault hadden betrekking op onder andere de 
koop van 8 a 10 F-27 toestellen van Fokker voor de Franse PTT in geval de 
keuze van de vervanger van de F-84-F op de Mirage zou vallen. Dit is geble-
ken uit een brief van Fokker aan de Staatssecretaris van Defensie (KLu) 
(Schaper) dd. 27 juni, dus één dag vóór de ministeriële bijeenkomst. In de 
vergadering van 28 juni werd er van Nederlandse zijde sterk op aangedron-
gen spoedig een beslissing te nemen opdat nog in 1966 een contract zou 
kunnen worden afgesloten. 

113. Verder werd gesproken over de configuratie. Er werd geen volledige 
overeenstemming bereikt. De Staven werd opgedragen voor eind septenv 
ber een oplossing te vinden. Speciaal diende hierbij gelet te worden op het 
belang van een gezamenlijk programma en dus één vliegtuig, alsmede op 
aspecten van veiligheid en eenvoud. 

114. Overdeproduktieverdeling werd ook geen overeenstemming be-
reikt. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de respectieve 
Departementen van Defensie en van Economische Zaken diende vóór 15 
september 1966 tot een resultaat te komen. Tot slot werd gesproken over de 
financiering en produktie van de Belgische behoefte aan vliegtuigen (opvol-
ger T-33) ten behoeve van de gezamenlijke vliegeropleiding. 
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115. Besloten werd een volgende bi jeenkomst te houden in de maand ok-
tober. 

116. De Luchtmacht was bepaald niet gelukkig met het resultaat van de 
minister iële bi jeenkomst. De loopt i jd van de pr i jsopgave en het opgestelde 
vervangingsschema maakten het noodzakelijk dat op korte termi jn aan de 
industr ieën meer houvast werd gegeven. Het perscommuniqué gaf, zoals 
gesteld, geen uitsluitsel over de r ichting waar in de keuze g ing. Daarom werd 
in de vergader ing van de Luchtmachtraad van 5 jul i van de kant van het 
DMLu voorgesteld o m het perscommuniqué in overleg met België door mid-
del van een aanvul lend bericht te wi jz igen. De beide Ministers zouden daarin 
moeten verklaren dat door de Chefs van de Luchtmachtstaven een aanbeve-
l ing ten aanzien van het te kiezen vl iegtuig was gedaan, te weten de F-5, 
doch dat het alvorens een beslissing terzake te nemen, noodzakeli jk was dat 
naast de operat ionele en technische aspecten ook de economische en f inan-
ciële apsecten nader werden beschouwd. 

De Staatssecretaris van Defensie (KLu) (Schaper) had begrip voor de si tu-
atie. Hij betreurde het dat te Brussel niet was gewezen op de consequenties 
van het uitstel tot oktober. Verder stelde hij dat niet verwacht kon worden 
dat de Minister van Defensie thans nog eens naar Brussel zou gaan o m over 
dit punt te spreken. Derhalve werd de adjunct directeur (materieel) /DMLu 
(Robertus) t i jdens de vergadering op voorstel van de Chef Luchtmachtstaf 
opgedragen met zijn Belgische collega tot overeenstemming te komen over 
een concept aanvul lend-bericht in de hierboven genoemde zin. Dit concept 
zou dan aan de beide Ministers ter goedkeur ing kunnen worden aangebo-
den. De Belgische Luchtmacht zou haar Minister moeten duidel i jk maken dat 
het op aandr ingen van de Belgische Luchtmacht geaccepteerde t i jdschema 
het noodzakeli jk maakte dat een dergel i jke verklaring zou worden uitgege-
ven, omdat anders een grotere ui tkoop van vl iegtuigen nodig zou zijn en 
daardoor dus de kosten hoger zouden worden . Van Belgische zijde g ing men 
hier echter niet mee akkoord. 

117. Deze gang van zaken leidde binnen de Luchtmacht tot grote scepsis 
over een met België tot stand te brengen gezamenli jk p rogramma. De Lucht-
macht begon zich te oriënteren op andere vo rmen van samenwerk ing. Door 
enkele Europese landen was belangstel l ing getoond voor het vervangings-
plan en de F-5 in het bijzonder. Dit zou bij voorbeeld het geval zijn in Dene-
marken en Oostenrijk. In jul i ook werd van de zijde van het DMLu in de 
Luchtmachtraad medegedeeld dat er, indien België niet wi lde meedoen, ook 
reële mogel i jkheden zouden zijn in samenwerk ing met Canada, bij voor-
beeld door inschakeling van de Nederlandse industr ie bij de produkt ie van 
inst rumenten en bepaalde onderdelen. In augustus 1966 zijn hierover ge-
sprekken gevoerd tussen de Nederlandse industr ie, waaronder Fokker en 
een ver tegenwoordiger van het Canadese Ministerie van Defensie. 

118. I nde maand jul i deed zich verder een opmerkel i jke ontwikkel ing voor 
met betrekking tot de A-7. Ling Temco Vought , zo blijkt uit mededel ingen 
van de kant van het DMLu in de Luchtmachtraad, zou hebben medegedeeld 
dat de prijs van de A-7 tot mogel i jk 1 min . dollar zou dalen ten gevolge van 
een grote bestell ing door de USA zelf van dit v l iegtuig. Nu bestond ook de 
mogel i jkheid dat de A-7 door de Luchtmacht zou worden gevlogen. 
Een gesprek hierover achtte de staatssecretaris (KLu) (Schaper) echter pre-
matuur en besloten werd eerst de mening van België hierover te vernemen. 
De subcommiss ie is niet gebleken dat een dergeli jk gesprek heeft plaatsge-
vonden. 

119. Inmiddels was op 29 juni ver lenging van de offertes van Northrop 
gevraagd. Hierop werd op 19 augustus geantwoord met ver lenging van of-
fe r tes to t31 december 1966. 
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Of het uitstel betrekking had op alle of een deel van de offertes, daarover 
zouden in december 1966 moeilijkheden rijzen. De mogelijkheid van verschil 
van mening werd in augustus binnen de Luchtmacht niet gesignaleerd. 
Zulks valt wellicht, naar het oordeel van de subcommissie, toe te schrijven 
aan het feit dat de verlenging van de offertes, naar de subcommissie is ver-
klaard, is behandeld buiten de afdelingen Contracten van het DMLu om. 

120. Omdat de aanvankelijk voor 1 oktober geplande ministeriële bijeen-
komst werd verschoven naar 25 oktober en Nederland vastbesloten was een 
beslissing bekend te maken, werd op 12 oktober met toestemming van de 
Staatssecretaris van Defensie (KLu) de Nederlandse industrie door de Lucht-
macht vertrouwelijk ingelicht over de definitieve keuze van de F-5. 

121. De subcommissie is er ondanks voortdurende naspeuring op dit 
punt niet in geslaagd vast te stellen wanneer en door wie deze definitieve 
beslissing zou zijn genomen. De nota, waarin de Luchtmacht zijn voorkeur 
motiveert, waarover hiervoor reeds werd gesproken, mondde ook in zijn 
laatste versie van 18 augustus 1966 uit in een aanbeveling om de F-5 te ko-
pen. Aangenomen moet worden dat er geen formele beslissing meer heeft 
plaatsgevonden, maar dat de keuze van de F-5 door alle betrokkenen in dit 
stadium als vaststaand werd aangenomen. 

122. De Nederlandse industrie werd op 12 oktober verzocht om (opeen 
datum na 25 oktober) naar Northrop te gaan ten einde alle gegevens te ver-
zamelen die nodig waren om een offerte voor licentiebouw af te geven. 

123. Op 25 oktober deelde de Minister van Defensie aan zijn Belgische 
collega op een in Den Haag gehouden bijeenkomst, mee (na op 18 oktober 
door het demissionaire kabinet gemachtigd te zijn tot het voeren van die be-
sprekingen), dat met het vaststellen van de keuze en het openen van de af-
sluitende onderhandelingen met de industrie niet langer kon worden ge-
wacht. Op grond van de gezamenlijke militaire evaluatie werd de F-5 het 
meest geschikte toestel geacht voor de Klu. Zulks werd in een persbericht 
wereldkundig gemaakt. 

124. De Belgische Ministervan Landsverdediging stelde zijn beslissing uit 
tot 15 februari 1967. Afgesproken werd dat Nederland zou voorgaan met de 
contractuele onderhandelingen en daarbij de mogelijkheid van een geza-
menlijk produktieprogramma zou openhouden. Verder werd overeenstenv 
ming bereikt over de configuratie op basis van de resultaten van het overleg 
van de Chefs van Luchtmachtstaven (eindoverleg op 23 september 1966). 

125. Over de produktieverdeling werd grote mate van overeenstemming 
bereikt, zij het dat België nu ook een produktielijn wenste voor het gehele 
toestel. Aanvankelijk ging men ervan uit dat Nederland ten behoeve van bei-
de landen het airframe en België op haar beurt de motor zou produceren. 
Een eindlijn in België voor wat betreft het airframe zou, zo stelde Nederland, 
de produktiekosten verhogen. Besloten werd dit punt in overleg met de Mi-
nisters van Economische Zaken vóór 15 februari 1967 op te lossen. 

126. De regeling van Minister McNamara ten aanzien van de ontwikke-
lingskosten werd aanvaard, hetgeen dus neerkwam op het betalen van 
20 000 dollar per vliegtuig door Nederland en België en het ter beschikking 
stellen van de resultaten van de door beide landen aangebrachte modifica-
tiesaan de USAF. 

De Belgische behoefte aan vervangers voor de T-33 ten behoeve van de 
gezamenlijke vliegeropleiding werd bepaald op maximaal 8 stuks. 

127. De financiering zou door Nederland geregeld worden; een onderlin-
ge verrekening zou nog nader moeten worden vastgesteld. De regeling zou 
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ook gelden indien België niet mocht besluiten o m per 15 februari 1967 met 
Nederland mee te gaan. 

Een dergeli jke regeling zou geheel aansluiten bij de tot dan gevolgde gang 
van zaken bij de gemeenschappel i jke v l iegeropleiding. Nederland schafte de 
v l iegtuigen hiervoor aan, de Belgische staat betaalde met haar aandeel in de 
kosten ook de door Nederland gedragen investeringslasten terug. Deze re-
gel ing kon ondertussen alleen gelden indien Nederland en België hun vl ie-
gers op het zelfde toestel w i lden opleiden. De latere ontwikkel ingen hebben 
ertoe geleid dat deze gezamenli jke Nederlands/Belgische v l iegerople id ing 
ver loren is gegaan. 

11. Contractuele fase 

128. Alvorens de beslissing van 25 oktober zou worden gevolgd door het 
sluiten van een contract, moesten nog onderhandel ingen gevoerd worden 
met Northrop, alsmede met ver tegenwoordigers van het Pentagon. Verder 
hing het sluiten van een definit ief contract af van de toes temming van kabi-
net en parlement. 

129. Op 27 oktober werd de Staatscommissie voor Defensie voor het 
eerst op de hoogte gesteld. In een uitvoerige brief ing werden alle facetten 
die bij de uiteindeli jke beslissing een rol hadden gespeeld, behandeld. 

130. Door het DMLu, geassisteerd d o o r d e C M P , en ver tegenwoordigers 
van de Belgische Luchtmacht, zijn van 15 tot 22 november besprekingen ge-
voerd met een delegatie van het Pentagon. In grote l i jnen werd overeen-
s temming bereikt over een technische produkt ie-overeenkomst. Hieronder 
viel onder meer de regeling van Minister McNamara met betrekking tot de 
onderzoeks- en ontwikkel ingskosten. Deze werden vastgesteld op 40 000 
dol lar per v l iegtuig in geval van een gezamenli jk produkt ieprogramma en op 
44 000 b i jeen Neder landseso loprodukt ievan 105vl iegtu igen. Deze bedra-
gen zouden gehalveerd worden als de resultaten van de door de beide lan-
den voorgenomen modif icat ies gratis ter beschikking van de USAF zouden 
worden gesteld. 

131. De onderhandel ing strandde echter op de door de USA te geven 
compensaties. De Amer ikanen waren in geval van een gezamenli jk pro-
g ramma bereid 25% van de produkt ie in België en Nederland te laten uitvoe-
ren. Zij stelden verder dat een l icentieproduktie van ui ts lu i tend het door Ne-
derland gewenste aantal van 105 vl iegtuigen economisch niet verantwoord 
zou zijn. Nederland zou direct in de USA moeten kopen. In dat geval zou, zo 
stelde de DMLu, door de USA gecompenseerd moeten w o r d e n ; hiertoe wa-
ren de Amerikanen niet bereid. De DMLu stelde dat het dan misschien tóch 
beter was met de Fransen in zee te gaan. Van Amerikaanse zijde werd hierop 
geantwoord dat men dat dan maar moest doen. 

132. In de vergadering van de Luchtmachtraad van 22 november 1966 
deelde de Staatssecretaris van Defensie (KLu) (Schaper) mede dat hem door 
de Inspecteur-Generaal van het Franse Minister ie van Defensie was ge-
vraagd of een nieuw gesprek met Dassault nog tot de mogel i jkheden be-
hoorde. De Staatssecretaris had hiermee ingestemd, gezien de moeil i jkhe-
den die waren gerezen t i jdens het op dat moment plaatshebbende overleg 
met de Amer ikanen. Bovendien, zo stelde hij ter vergader ing, waren de Fran-
sen wel bereid interessante compenserende orders te geven bv. de aankoop 
van een aantal F-27 toestel len bij Fokker ten behoeve van de Franse PTT. In 
juni had Fokker dit, zoals gezegd, reeds aan de Staatssecretaris medege-
deeld. De Chef Luchtmachtstaf (A. B. Wolff) waarschuwde echter voor ieder 
verder uitstel. Hij geloofde dat de Amerikanen hun standpunt nog wel zou-
den wi jz igen. Hij zou verder opdracht geven voor het maken van een nieuwe 
pri jsvergel i jk ing. Het is de subcommiss ie niet gebleken dat een dergelijke 
studie heeft plaatsgevonden. 
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133. In bovengenoemde vergadering werd verder besloten de voortgang 
van het wetsontwerp normaal te laten plaatsvinden doch het nog niet be 
Tweede Kamer in te dienen. De Minister van Defensie (De Jong) betwijfelde 
nl., zo blijkt uit het verslag van de vergadering, of het wetsvoorstel dat de 
voor de aanschaf benodigde gelden regelde geaccepteerd zou worden in-
dien geen compensatie-orders van de zijde van de USA konden worden aan-
gegeven. 

134. Een delegatie van de Nederlandse vliegtuigindustrie was inmiddels 
op 23 november naar de USA vertrokken. Op basis van een aantal door 
Northrop te verschaffen gegevens, werd de mogelijkheid bezien van een li-
centieproduktie van alleen de Nederlandse behoefte (105 vliegtuigen). Uit 
interne documenten van Fokker blijkt dat niet alle gegevens werden verkre-
gen, nl. niet de gegevens betreffende de prijzen van componenten en onder-
delen. 

Aanvullende gegevens zouden in december 1966 en januari 1967 worden 
toegezonden. Aangezien bij een Nederlandse soloproduktie de totale aan 
Northrop te betalen ontwikkelingskosten op de Nederlandse vliegtuigindus-
trie zouden komen te rusten, werd tijdens dit bezoek tevens gezocht naar 
mogelijke oplossingen voor dit probleem. Door Northrop werd niet verder 
ingegaan op de aanvankelijke gedane suggestie om het Belgische aandeel in 
de ontwikkelingskosten te laten dragen door Northrop zelf en de Nederland-
se vliegtuigindustrie tezamen, zolang België niet beslist zou hebben. North-
rop bleek tot geen enkele tegemoetkoming op dit punt bereid. 

135. De Fokkerdirectie deelde de DMLu op 25 november mede dat op 
grond van deze feiten geen offerte kon worden afgegeven. De DMLu had hier 
niet veel bezwaar tegen omdat toch nog geen overeenstemming was bereikt 
met de Amerikaanse regering over een redelijke compensatieregeling, wel-
ke regeling ook niet op korte termijn werd verwacht. Begin december 
(5-12-1966) arriveert in Nederland een delegatie van het Pentagon onder lei-
ding van de heer Cuss om de eind november afgebroken onderhandelingen 
voort te zetten. De Amerikanen stelden nogmaals vast dat een licentiepro-
duktie van slechts 105 vliegtuigen economisch niet verantwoord zou zijn. 
Naar het oordeel van de Amerikanen was directe koop in de USA de beste 
oplossing. Van Nederlandse zijde werd gesteld dat de eindassemblage in 
Nederland moest worden verwezenlijkt, alsmede de produktie van enkele 
delen in licentie. De totale kosten van dit Nederlandse soloprogramma, 
waarvan beide partijen bij de onderhandelingen uitgingen, bedroegen 143 
min. dollar. Dit bedrag was als volgt opgebouwd. De in de USA uit te kopen 
«hardware» bedroeg 92 min. dollar, en de in Nederland door de Nederland-
se industrie te verwerken hardware 16 min. dollar. Daarnaast bedroegen de 
door Nederland te betalen ontwikkelingskosten, royalties, licentie-kosten, 
kosten voor technical assistance etc. 35 min. dollar. Nederland stelde dat de 
USA 70% van alle door Nederland in de USA te plaatsen orders zijnde 89 
min. dollar, moest compenseren. De Amerikanen wensten niet verder te 
gaan dan 50% van de totale projectkosten, hetgeen dus betekende compen-
saties voor een waarde van 71,5 min. dollar, waarin dan overigens wel het 
bedrag van 16 min. dollar van het door Nederland in Nederland te verwer-
ken deel is begrepen. Er resteerde dus een garantie voor compenserende 
orders van 55,5 min. dollar. Indien Nederland voor derde landen zou gaan 
produceren, zou het in Nederland te verwerken deel in mindering worden 
gebracht op de Amerikaanse verplichtingen. De compensatie van Ameri-
kaanse zijde zou dan als het ware vervangen worden door leveranties aan 
deze derde landen. Nederland kon hiermee niet akkoord gaan omdat de der-
de landen vermoedelijk zelf compensaties zouden vragen. 

De op 8 december door de USA opgestelde concept technische produk-
tie-overeenkomst, werd voor wat betreft de hierin opgenomen compensatie-
regeling uitgegaan van het Amerikaanse standpunt. Nederland accepteerde 
dit concept, onder de volgende voorwaarde. De waarde van de door Neder-
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land uit te voeren orders ten behoeve van derde landen zou dan pas in min-
dering komen op de compensatieverplichtingen van de USA, als Nederland 
voor deze orders geen compensatie behoefde te betalen. De Amerikaanse 
regering antwoordde hierop dat in de toekomst kijken voor wat betreft de al 
of niet door ons land te geven compensaties niet mogelijk was. Voorgesteld 
werd in voorkomende situaties ieder geval op zich te bekijken; de Ameri-
kaanse regering ging verder akkoord met de ontworpen regeling. 

136. Ondertussen had de Luchtmacht de onderhandelingen met de Ne-
derlandse vliegtuigindustrie en Northrop voortgezet. Toen in de tweede 
week van december duidelijk was geworden dat vóór 31 december geen toe-
stemming meer kon worden verkregen van kabinet en parlement, werd op 9 
december 1977 Northrop telegrafisch om uitstel van de tot 31 december 
1966 lopende offerte verzocht tot 31 januari 1967. Uit het antwoord dd. 15 
december bleek dat bij verlenging de in de offerte neergelegde prijzen met 
11 % zouden stijgen. Op dezelfde dag nog werd door de adj. Directeur Mate-
rieel (ADM) (Robertus) van het DMLu telefonisch contact opgenomen met de 
president van Northrop, de heer Jones. De heer Jones zegde zijn medewer-
king toe, doch achtte de kans op succes gering. Ook al zou Northrop de prijs-
stijging, die het gevolg was van stijging van lonen en materialen, ongedaan 
kunnen maken of kunnen matigen, het zou juridisch niet mogen. Het is een 
Amerikaanse firma nl. wettelijk niet toegestaan aan de Amerikaanse rege-
ring meer in rekening te brengen dan aan derden, hetgeen van belang werd 
omdat de USAF inmiddels de optie die zij had op een aantal F-5 vliegtuigen, 
had verlengd gekregen tot 1 april 1967. Daarbij was al een door de Ameri-
kaanse accountantsdienst geconstateerde en noodzakelijke prijsstijging van 
11 % verwerkt. Hierdoor moest ook het totale benodigde bedrag voor een le-
verantie aan Nederland met f 50 min. worden verhoogd. Volgens een ruwe 
berekening van de ADM (Robertus) werd de prijs van de F-5 daardoor gelijk 
aan die van de Mirage. 

Ook door Fokker werd contact opgenomen met de heer Jones, terwijl de 
Chief Airforce Section MAAG telefonisch een beroep deed op het Pentagon 
om te interveniëren. Deze gesprekken, alsmede de pogingen van het DMLu 
om de offerte ongewijzigd te handhaven tot resp. 15,10 en 5 januari 1976, 
hebben geen resultaten opgeleverd. 

137. Op 22 december werd Fokker uitgenodigd op het DMLu, waar haar 
de prijsverhoging werd medegedeeld. Fokker stelde voor van haar kant te 
trachten de prijsverhoging enkele weken uit te stellen en wel tenminste tot 
op het moment dat zij in staat zou zijn een prijsofferte te maken op grond 
van de nog van Northrop te ontvangen gegevens. 

Op 23 december verzochten Z.K.H. Prins Bernhard, in zijn functie als com-
missaris van Fokker, en de heer Van den Wall Bake, President-commissaris 
van Fokker, telegrafisch aan de heer Jones de prijsverhoging op te schorten 
totdat Fokker in staat zou zijn een offerte voor licentieproduktie af te geven. 
Hiertoe was men niet in staat omdat, zo blijkt uit het telegram, de belofte 
was ingetrokken om een offerte voor de levering van componenten te ma-
ken. Het telegram werd naar Tahiti verzonden, waar de heer Jones zou ver-
blijven. Er is nimmer op geantwoord. 

138. Fokkeren Aviolanda hebben in de nacht van 23 op 24 december on-
danks het tekort aan gegevens, getracht tot het opstellen van een offerte te 
komen, echter met weinig resultaat. 

139. Vóór kerstmis nog werd aan Northrop medegedeeld dat ernstig reke-
ning moest worden gehouden met de mogelijkheid dat de bestelling toch in 
de USA zou plaatsvinden. 

140. Op 27 december werd de Minister van Defensie (De Jong) door het 
kabinet-Zijlstra gemachtigd een letter of intent af te geven voor de aanschaf 
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van 113 vliegtuigen (inclusief de Belgische behoefte van 8 toestellen ten be-
hoeve van gezamenlijke vliegeropleiding) waarvooreen bedrag van f 625 
min. benodigd was. Dit bedrag moest binnen het bestaande plafond worden 
opgevangen. 

141. Op 28 december deed de Ministervan Defensie zijn ambtgenoot van 
Financiën (Zijlstra) een herzien investeringsplan toekomen, waarin het bo-
venstaande door het toepassen van bezuinigingen en temporiseringen werd 
bereikt. Van de zijde van Financiën werd hiermee ingestemd. 

142. Het DMLu had inmiddels op 27 december Fokker uitgenodigd de in-
dustriële aspecten van de letter of intent te komen bespreken. Fokker lichtte 
nog dezelfde dag Northrop in over de gang van zaken met betrekking tot de 
letter of intent. 

Op 28 december vond het gesprek tussen het DMLu en Fokker plaats. Uit 
interne documenten van Fokker is gebleken, dat het DMLu geen licentie-
overeenkomst meer wenste doch direct bij Northrop wilde bestellen, waarbij 
de Nederlandse industrie als subcontractor zou worden ingeschakeld. Een 
alternatief voorstel van het DMLu was, dat Fokker een prijs zou opgeven 
voorde levering van 105 vliegtuigen en de contracten van de Luchtmacht 
zou overnemen, zodat de Luchtmacht alleen nog met Fokker te maken zou 
hebben. Fokker zou haar prijzen moeten baseren op de prijzen van Northrop 
voor produktie in de USA, verhoogd met de kosten die door de Luchtmacht 
zouden moeten worden betaald, wanneer de vliegtuigen in de USA zouden 
zijn gekocht. Loon-en materiaalprijsstijgingen moesten in de prijs verwerkt 
worden. 

143. Op 28 en 29 december werden de mogelijkheden verder door Fokker 
en Aviolanda bestudeerd. Zij kwamen tot de conclusie dat met overigens al-
le onzekerheden in de calculatie, de prijs ongeveer 30 min. dollar zou uit-
gaan boven het op Northrops prijzen gebaseerde (door het DMLu gewenste) 
bedrag. Wanneer Fokker en Aviolanda ervan uit mochten gaan dat het voor-
delig belastingsaldo, dat zou ontstaan tussen import uit de USA en afleve-
ring door de vliegtuigindustrie in Nederland, zou mogen worden afgetrok-
ken, dan nog zou er een verschil overblijven van 20 min. dollar, welk bedrag 
misschien nog weer zou kunnen worden teruggebracht tot 12 min. dollar als 
men gedaan zou krijgen dat Northrop de licentiekosten zou verminderen. In 
dit bedrag was begrepen 4 min. dollar omdat de motorprijs door Northrop te 
laag was ingezet, alsmede een bedrag van 1 min. dollar voor extra tooiing, 
door Northrop na indiening van haar offerte ter correctie aangekondigd. Op 
29 december deelde het DMLu aan Fokker mee dat niet verder kon worden 
gegaan dan het verschil motorprijs en de extra tooiing voor rekening van de 
Luchtmacht te nemen. Op dezelfde dag deelde Fokker mede namens Avi-
olanda mee dat men het contract zonder prijsverhoging (hetgeen dus neer-
kwam op 7 min. dollar of f 25 min.) niet kon aanvaarden. 

Door de Luchtmacht zou derhalve het toegestane bedrag van f 625 min 
met 12 min. dollar (off 42 min.) worden overschreden. 

144. Tot grote verrassing van de Luchtmacht werd op 29 december van 
een inmiddels in Nederland gearriveerde Northropdelegatie vernomen, dat 
de prijzen voor directe koop in de USA, waar ook Fokker zich laatstelijk op 
had gebaseerd, niet meer geldig waren. Toen Northrop op 19 augustus 1966 
inging op verlenging van de tot 31 juli geldige offertes, zou wel de offerte 
voor licentieproduktie zijn verlengd, doch niet die voor directe koop in de 
USA. De Luchtmacht leefde tot dat moment in de veronderstelling dat beide 
offertes waren verlengd. 

Onmiddellijk werd een telegram verzonden naar de President van North-
rop, in Tahiti waar hij, zoals eerder vermeld, zou verblijven. Volgens de 
Luchtmacht zou hij de enige zijn geweest die nog iets aan de zaak zou kun-
nen veranderen. Het contact is overigens niet tot stand gekomen. 
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De br iefwissel ing op 30 december tussen de Staatssecretaris van Defensie 
(KLu) (Schaper) en Nor throp, waarbi j Nederland stelde dat ook de offertes 
voor directe koop waren ver lengd, vermocht het standpunt van Northrop 
niet wi jz igen. 

Op 30 december verklaarde de Staatssecretaris van Defensie (KLu) zich 
tegenover Nor throp nog bereid om op basis van de oude pri jzen, de prijzen 
die volgens Nederland nog geldig waren, een letter of intent af te geven. Dit 
kon door Northrop niet in overweging worden genomen. 

12. Canadese periode 

145. Toen op 29 december 1966 de onderhandel ingen met Fokkeren 
Northrop dreigden vast te lopen, heeft het DMLu contact opgenomen met de 
President de Canadian Commercia l Corporat ion (CCC) (dit is een afdel ing 
van het Canadese Department of Defense Production) en Canadair. Aan deze 
instanties is de vraag voorgelegd of het denkbaar zou zijn dat de gewenste 
hoeveelheid F-5 vl iegtuigen van de Canadese produkt iel i jn kon worden be-
trokken. 

De Canadezen waren ingenomen met deze Nederlandse belangstel l ing. 
Politiek was de produktie van de Canadese versie van de F-5 betwist, omdat 
de geringe omvang van de l icentieproduktie onevenredig hoge kosten met 
zich mee zou brengen. Uit dien hoofde was het voor de Canadese regering 
aantrekkeli jk om haar produkt iel i jn van 100 toestel len met 105 aan Neder-
land te leveren toestel len te ver lengen. 

De contacten met de Canadezen waren dermate bemoedigend geweest 
dat op 4 januari 1967 een delegatie van het DMLu, vergezeld van de Com-
missaris Mi l i taire Produktie (CMP) (ir. Plate) naar Canada vertrok. 

146. Canada zou echter van de Amerikaanse regering toes temming moe-
ten kri jgen o m ook voor Nederland te gaan produceren, aangezien Canada 
zelf in l icentie bouwde. Ten einde die toes temming te verkr i jgen is de adj. Di-
recteur Materieel (ADM) (Robertus) van het DMLu naar de USA gegaan. Op 5 
januari heeft hij met de heer Cuss, Hoofd van de afdel ing Internat ionale Fi-
nanciële Aangelegenheden van het Pentagon, hierover een gesprek gehad. 
Naar de subcommiss ie is medegedeeld was de heer Cuss bepaald niet inge-
nomen met het feit dat Nederland met Canada in zee was gegaan. In dit ver-
band maakte de heer Cuss de opmerk ing dat wat de Canadezen konden ook 
de Amer ikanen konden. Hij schreef daarop 5 voorstel len op een «servetje». 
De ADM verzocht hem deze voorstel len schrifteli jk te bevest igen, hetgeen 
nooit gebeurd is, zo is de subcommissie meegedeeld. Op 16 januari deed de 
Amerikaanse regering een poging om Nederland te bewegen de F-5 alsnog 
bij Nor throp te bestellen. De totale kosten zouden in dat geval f 688 min. be-
dragen. Hierbij was uitgegaan van het feit dat aanzienli jk minder modif ica-
ties zouden worden aangebracht, waardoor de conf igurat iekosten konden 
dalen. Verder behoefde Nederland geen onderzoeks- en ontwikkel ingskos-
ten aan de Amerikaanse regering te betalen. Het bedrag overschreed echter 
het budgettair toegestane. Daarom deelde de Staatssecretaris van Defensie 
(KLu) (Schaper) de Amerikaanse regering op 18 januari 1967 mee dat op ba-
sis van dit voorstel geen letter of intent kon worden afgegeven. De Staats-
secretaris deelde verder mee dat de onderhandel ingen met Canada inmid-
dels succesvol waren geweest en dat de verwacht ing gerechtvaardigd was 
dat via een coprodukt ie het Nederlandse F-5 project b innen de f inanciële 
mogel i jkheden en in overeenstemming met de operat ionele eisen kon wor-
den ui tgevoerd. Hij verzocht de Amerikaanse regering de nodige medewer-
king te verlenen o m dit gezamenli jke produkt ieprogramma mogel i jk te ma-
ken. 

147. Op 18 januari verzocht Fokker schrifteli jk aan de Min is te rvan Defen-
sie, zo blijkt uit documenten van Fokker, om de beslissing o m bij Canadair 
te bestellen aan te houden tot uiterli jk 13 februari 1967. Tegen die datum 
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zouden de Nederlandse en Belgische v l iegtu ig industr ieën op basis van de 
laatste gegevens Nor throp een vaste prijs kunnen aanbieden voor een ge-
combineerde Belgisch/Nederlandse produkt ie. Dit uitstel kon niet worden 
ver leend. In februar i zou de Belgische v l iegtu ig industr ie bij haar regering 
een dergeli jke offerte indienen. 

148. De onderhandel ingen met de Canadezen waren succesvol ver lopen. 
Aangezien de Canada-produktie reeds in een gevorderd s tadium verkeerde, 
was vol ledige coprodukt ie voor Nederland niet mogel i jk. Canada was bereid 
compensat ie-orders te plaatsen. De besprekingen hierover vonden plaats op 
basis van de vo lgende bedragen. Het totale bedrag van de door Nederland 
in Canada te plaatsen order was exclusief belast ingen, invoerrechten, trans-
port en verpakking 148 min . Canadese dol lars. Hiervan hiervan zou, omdat 
Canada zelf in l icentie produceerde, onmiddel l i jk 40 % naar de USA terug-
vloeien. Nederland stond op het standpunt dat voor het resterende bedrag 
(89 min . Canadese dollars) 50 % in de vo rm van coprodukt ie/compensat ie 
naar Nederland zou moeten terugvloeien. De CMP aanvaardde uiteindeli jk 
de vo lgende regel ing. Bij Hollandse Signaal Apparaten zou een order ge-
plaatst worden van 11 min . Canadese dol lars, terwi j l verder een gegaran-
deerde coprodukt ie- /compensat ie in het F-5 p rogramma, dan wel in andere 
sectoren van industr iële produktie tot een omvang van 30 min . Canadese 
dollars zou worden gerealiseerd. 

In de kabinetsvergadering (kabinet-Zijlstra) van 20 januari 1967 werd op 
grond van het resultaat van de onderhandel ingen besloten, akkoord te gaan 
met het sluiten van een contract met Canada. In het in te dienen westvoor-
stel zou een bedrag van rond f 600 min . moeten worden opgenomen ter be-
str i jd ing van de kosten. 

148. In een brief van 24 januari 1967 aan de Minister van Economische Za-
ken (Bakker) sprak de Minister van Verkeer en Waterstaat (De Quay) er zijn 
bezorgdheid over uit, dat gezien de onderhandel ingen met Canadair, die er-
op gericht waren om daar uiteindeli jk de F-5 te bestel len, deze zeer aanzien-
lijke order geheel voor de Nederlandse v l iegtuig indistr ie ver loren zou gaan, 
terwi j l de bestel l ingen van de Luchtmacht en de Mar ine steeds een essentieel 
deel van de produkt ie van de Nederlandse v l iegtu ig industr ie hebben uitge-
maakt. De offers, die de Regering bracht tot behoud van deze industr ie, o.a. 
de ontwikkel ing van het nieuwe verkeersvl iegtuig, de F-28, zouden tever-
geefs zi jn, indien belangri jke defensie-orders in het bui tenland zouden wor-
den geplaatst. Hij drong erop aan dat ook de v l iegtu ig industr ie vo ldoende 
profi j t zou kri jgen van deze order. Deze mededel ing werd door de Staats-
secretaris van Defensie, aan wie een afschrift van de brief was gestuurd, 
voor kennisgeving aangenomen, aangezien zo werd gesteld, Economische 
Zaken bij alle besprekingen ter zake aanwezig is geweest. 

In de Ministerraad werd , zo is de subcommissie gebleken, deze zaak door 
de Minister van Verkeer en Waterstaat niet eerder ter sprake gebracht. 

149. Op 30 januari werd aan Canada een voor lop ige letter of intent afge-
geven. Deze letter of intent zou pas b indend worden indien aan een aantal 
voorwaarden zou zijn voldaan, te weten a) het verkr i jgen van de vereiste 
goedkeur ing van de Amerikaanse autori tei ten en b) het verkr i jgen van de ze-
kerheid dat de verwezenl i jk ing van de door Nederland gewenste conf igura-
tie het geschatte bedrag niet zou overschri jden en c) realisatie van het over-
eengekomen compensat ieniveau. 

150. In de letter of intent werd voor België uitdrukkeli jk de mogel i jkheid 
opengelaten zich later daarbij aan te slui ten. Canada antwoordde op 31 janu-
ari 1967 dat onmiddel l i jk met de ui tvoer ing ervan zou worden begonnen. 

Op 8 februari 1967 deelde de Belgische Minister van Landsverdediging 
zijn Nederlandse ambtgenoot mee dat de beslissing over de vl iegtuigver-
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vanging wederom en ditmaal tot 15 maart 1967 moest worden uitgesteld. Hij 
vroeg zijn Nederlandse collega om commentaar. Bovendien bood hij aan 
een offerte te sturen die hij van GEBECOMA (Groupement Beige des Con-
structions Aéronautiques) ontvangen had met betrekking tot een gezamen-
lijke produktie van 221 toestellen. Uit documenten van Fokker is gebleken 
dat het door Nederland te betalen bedrag in dat geval 166 min. Amerikaanse 
dollars bedroeg ofwel bijna f 600 min. Een produktie van 105 vliegtuigen 
door Nederland alleen daarentegen zou op basis van die offerte boven de 
budgettaire mogelijkheden komen. 

In zijn antwoord op de brief van 8 februari van de Belgische Minister van 
Landsverdediging stelde de Minister van Defensie dat Nederland de uitwer-
king van het contract met Canada niet zou uitstellen doch dat aansluiting van 
België bij het aanschaffingsprogramma zelfs na 15 maart 1967 nog zou kun-
nen geschieden. Hij stelde verder dat bestudering van de offerte van GEBE-
COMA in het licht van de voort te zetten onderhandelingen met Canada wei-
nig zin meer had. 

151. Zeer spoedig na het afgeven van de letter of intent verkreeg deCana-
dese regering de toestemming van de Amerikaanse autoriteiten om de F-5 
voor de Koninklijke Luchtmacht te produceren. 

152. Op 10 februari werd het wetsvoorstel dat de aanschaf van de vlieg-
tuigen regelde bij de Tweede Kamer ingediend (Zitting 1966-1967 - 9028). 
Daags ervoor was de Staatscommissie voor Defensie ingelicht over de stuk-
gelopen onderhandelingen in december 1966 met de daarop gevolgde 
vruchtbare onderhandelingen met Canada. 

153. In de maanden februari en maart werden door de Nederlandse indus-
trieën offertes opgesteld voor deelname aan het F-5 programma. De voort-
gang werd onnodig bemoeilijkt door de Nederlandse vliegtuigindustrie, zo 
was de staatssecretaris van Defensie (KLu) gebleken, met name doordat zij 
een te groot deel van de eventuele orders naar zich toe wenste te halen. In 
de vergadering van de Luchtmachtraad deelde hij mede dat een en ander ter 
attentie van de Ministervan Verkeer en Waterstaat was gebracht. 

Fokker drong met name aan op een eindmontagelijn, hetgeen noch door 
de CCC noch door Canadair in overweging kon worden genomen. Op 20 
maart 1967 diende Fokker een voorstel hiervoor in bij het Ministerie van Eco-
nomische Zaken. In de vergadering van de Ministerraad (kabinet De Jong) 
van 28 april werd gesteld dat het wenselijk was dat Fokker een gedeelte van 
de eindassemblage zou krijgen. Fokker diende dit zelf met Canadair te rege-
len, waarbij van regeringszijde alle hulp zou worden gegeven. Op 8 mei 1967 
zegde de minister van Defensie (Den Toom), in overleg met zijn collega van 
Economische Zaken (De Block) toe, dat het DMLu hieraan zou medewerken, 
doch dat er geen prijsverhoging door mocht komen en dat het afleverings-
schema ongewijzigd moest blijven. 

154. In de maand april werd tussen het DMLu en de CCC een akkoord be-
reikt over de «fly-away» prijs en de kosten van reconfiguratie. Verder had 
Canada de verplichting op zich genomen, zoals blijkt uit een brief van de Pre-
sident van de CCC dd. 21 april, om een aantal compensatie-orders te plaat-
sen, te weten orders voor 10 min. Canadese dollars te plaatsen vóór 15 mei 
1967 in het kader van het F-5-programma, alsmede orders van 10 min. Cana-
dese dollars vóór 31 augustus 1967 in enig ander verband, terwijl orders 
voorde resterende 10 min. Canadese dollars binnen de produktieperiode 
van het F-5 programma gerealiseerd zouden worden. Tevens werd melding 
gemaakt van de Canadese opvatting dat met name van industrieën die zich 
zouden kunnen toeleggen op de produktie van delen van de motor meer res-
pons werd verwacht voor het verkrijgen van orders. Verwezenlijking van het 
totale te compenseren bedrag zou daardoor sneller tot stand komen. Nadat 
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hiermee aan de voor lop ige letter of intent gestelde voorwaarden was vo l -
daan, werd de Minister van Defensie in de Ministerraad gemacht igd die let-
ter of intent b indend te verklaren. 

Op dezelfde dag nog werd de CCC hiervan op de hoogte gesteld. Op 1 mei 
an twoordde de President van de CCC dat de Canadese regering op die basis 
met het project zou doorgaan. 

155. Tussen Canadairen een aantal Nederlandse industr ieën waren al ak-
koorden over inschakeling bij de produkt ie bereikt. Fokker echter was onte-
vreden over de resultaten van de onderhandel ingen met Canadair. Fokker 
wenste meer dan het tot nu toe overeengekomen aantal manuren. Canadair 
achtte van haar kant de kosten per manuur bij Fokker te hoog vergeleken bij 
wat Canadair zelf berekende. O p e e n op 10 mei 1967 door de Commissar is 
Mi l i taire Produktie belegde vergader ing waar Fokker en Avio landa waren 
u i tgenod igd , werd besloten dat de CMP en ADM contact zouden opnemen 
met Canadair ten einde uit de impasse te geraken. Dit lukte; Fokker zou de 
complete centrale sectie kunnen gaan verzorgen, hetgeen to t bijna een ver-
dubbel ing van het aantal manuren leidde, te weten een ui tbreid ing van 
500000 tot 800000 a 1 100000 manuren. Het opende bovendien zeer interes-
sante mogel i jkheden in geval van in Nederland te plaatsen addi t ionele or-
ders. Over de kosten per manuur zou nadere discussie tussen Fokker en Ca-
nadair moeten plaatsvinden. 

156. Inmiddels bleek dat het contract niet vóór eind augustus kon worden 
getekend. Daarom werd er van de kant van het DMLu op aangedrongen de 
letter of intent te ver lengen. Aangezien dit vervroegde betal ingen met zich 
mee zou brengen werd sterk aangedrongen op een spoedige behandel ing 
van het wetsvoorstel in het par lement. 

157. Op 28 jun i 1967 ging de Tweede Kamer met 64 tegen 30 s temmen ak-
koord met de aanschaf van 105 F-5 toestel len voor een bedrag van f 601 min. 
Voor stemden de fracties van K.V.P., V.V.D., A.R.P., C.H.U., D'66 en S.G.P. Te-
gen s temden de fracties van de P.v.d.A., P.S.P. en de C.P.N. Eenamende-
ment o m het aantal aan te schaffen v l iegtu igen met 25 te verminderen, het-
geen f 143 min . zou besparen, werd verworpen. Op 18 jul i werd he twe ts -
voorstel door de Eerste Kamer aangenomen. De s temmenverhoud ing daar 
was 33 tegen 11. Voor s temden de fracties van K.V.P., V.V.D., A.R.P., C.H.U., 
B.P. en een deel van de P.v.d.A.-fractie. Tegen stemden de P.S.P.-fractie en 
een deel van de P.v.d.A.-fractie." 

158. Eind september, zo werd in de vergader ing van de Luchtmachtraad 
medegedeeld, bedroeg het totaal der geplaatste compensat ie-orders 15 
m in . Canadese dollars, over een bedrag van 3 min . Canadese dol lars werd 
nog onderhandeld. Canada zou in totaal voor 24 min . Canadese dol lars com-
pensatie-orders hebben aangeboden, doch door ger inge interesse van de 
kant van de Nederlandse industr ie zou, zo werd in de vergader ing medege-
deeld, Canada er niet in zijn geslaagd het gehele bedrag geplaatst te kri jgen. 

159. Nadat Canada op 1 augustus akkoord was gegaan met de ver lenging 
van de letter of intent tot 21 augustus op welke da tum een inter im-contract 
werd gesloten, werd uiteindeli jk op 24 november 1967 in Ottawa het def ini-
t ieve contract getekend. Aangezien de Chef Luchtmachtstaf (A. B. Wolff) 
vreesde dat deze ondertekening tot vragen uit de Kamer aanleiding zou ge-
ven, omdat in de nota naar aanleiding van het eindverslag 1 augustus als ui-
terste datum van de letter of intent was genoemd, werd op de vergader ing 
van de Luchtmachtraad van 10 oktober 1967 reeds besloten dat aan de on-

_ ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ dertekening geen extra ruchtbaarheid zou worden gegeven. 
" Zie Handelingen Tweede Kamer, Buitenge-
wonezitting 1967, blz. 644 e.v. en Handelingen 160. Ondertussen had België nog steeds geen beslissing genomen. In de 
Eerste Kamer, Buitengewone zitting 1967, blz. vergader ing van de Luchtmachtraad van 21 november 1967 werd door de 

Chef Luchtmachtstaf medegedeeld dat de voorkeur van de Belgen zou uit-
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gaan naar de Mirage, gezien de prestaties van dit v l iegtuig in de str i jd in 
het Midden-Oosten. Omdat men vreesde dat door een Belgische keuze voor 
de Mirage de keuze van Nederland op de F-5 zou worden aangevochten, 
werd in de Luchtmachtraad besloten o m de argumenten ter rechtvaardiging 
van de keuze bekend te maken. In januari 1968 stelde de Chef Luchtmacht-
staf dat men bezig was te werken aan een voor publ ikat ie geschikt stuk met 
betrekking tot de mot iver ing van de keuze. Hij stelde dat het kostenargument 
was verval len, omdat de Fransen inmiddels de Mirage voor een aanzienlijk 
lagere prijs aan de Belgen hadden aangeboden. Daardoor zouden de bezwa-
ren die tegen de Mirage golden, beperkt worden tot de te kleine range, de 
voor jonge vl iegers te moeil i jke v l iegeigenschappen, alsmede de hogere ex-
ploi tat iekosten. 

Ook zou onderzocht kunnen worden of de ervar ingen met de Mirage in het 
Midden-Oosten nog argumenten op konden leveren die de F-5-keuzeten op-
zichte van de Mirage zouden rechtvaardigen. 

Op 16 februari 1968 besloot België de Mirage aan te schaffen. Aangezien 
België aanzienlijk meer compensat ie zou hebben gekregen dan Nederland, 
werd er van de kant van het DMLu op aangedrongen naar buiten de nadruk 
te leggen op het verschil in situatie. Nederland kocht nl . van een land dat zelf 
in l icentie produceerde, waardoor 4 0 % van de Nederlandse order door Ca-
nada in de USA moest worden uitgekocht. 

161. Ti jdens de produktie deden zich van t i jd tot t i jd problemen voor. De 
subcommiss ie heeft niet de indruk gekregen dat deze problemen bij projec-
ten van deze omvang ongebruikel i jk zouden zijn. 

Ten einde een aantal meningsverschi l len met betrekking tot de ui tvoer ing 
van het contract met name gelegen in het feit aan welke kant bepaalde kos-
ten voor tes tv luch ten en grondapparatuur v ie len, werd besloten een «Dis-
pute Commit tee» in te stellen. Deze commiss ie deed de aanbevel ing tot een 
schikking te komen waarbi j een kostenverdel ing werd voorgesteld. Nadat de 
A lgemene Rekenkamer hiermee akkoord was gegaan, stemde Nederland 
hiermee in. Canada had hiertoe reeds besloten. In oktober 1972 deelde de 
Minister van Defensie (De Koster) de A lgemene Rekenkamer mee dat het ge-
schil op een voor beide parti jen aanvaardbare wijze was geregeld. 

162. Uit een door de subcommiss ie ingesteld onderzoek is gebleken dat 
u l t imo 1972 de totale projectkosten f 670 min . bedroegen. Daarmee werd het 
geraamde bedrag van f 601 min . met f 69 m in . overschreden. De verhoging 
was voornamel i jk te wi j ten aan een verhog ing van invoerrechten, belastin-
gen, t ransportkosten en verzekering ter groot te van ± f 48 min . , alsmede 
meerpri jzen en kwalif icatie wapenpakket v l iegtu igen ter groot te van ± f 15 
m in . 

III. CONCLUDERENDE OPMERKINGEN VAN DE SUBCOMMISSIE 

163. In het bovenstaande heeft de subcommiss ie getracht te reconstru-
eren hoe de gang van zaken geweest is die heeft geleid tot de aanschaf van 
de NF-5. Thans wi l zij met betrekking tot een aantal aspecten van dit aan-
schaff ingsproces haar indrukken en gevolgtrekkingen weergeven. Daarbij 
heeft de subcommiss ie zich voor tdurend voor ogen gehouden dat het bestu-
deerde aanschaff ingsproces voor een belangri jk deel meer dan t ien jaar ge-
leden plaats vond . Met name de monde l ing verschafte informat ie, die in be-
langri jke mate de achtergrond en samenhang van aan de subcommissie uit 
schrifteli jke stukken bekende gegevens moest duidel i jk maken mag na zoda-
nig t i jdsver loop niet steeds geacht worden aanspraak te kunnen maken op 
precisie en vol ledigheid. 

Ook heeft de subcommissie er tegen gewaakt uit schrifteli jke stukken, die 
een - soms zeer beknopte - samenvattende weergave beoogden te zijn van 
vergader ingen en gesprekken, meer af te leiden dan daaruit onomstotel i jk 
kon bl i jken. 
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164. Voorop kan staan de constatering dat het aanschaffingsproces er in 
ieder geval toe heeft geleid dat, toen de F-84F en de T-33 volgens de lucht-
macht technisch en operationeel verouderd werden geacht, ereen vervan-
gend toestel beschikbaar kwam. De subcommissie heeft de conclusie van 
het DMLu met betrekking tot de technische en operationele veroudering van 
de F-84 F en de T-33 voor wat betreft de uiterlijke vervangingstijdstippen 
(resp. 1970 en 1974) niet geverifieerd. 

De vraag óf deze toestellen wel moesten worden vervangen door nieuwe 
vliegtuigen is, voor zover de subcommissie kon nagaan, niet nadrukkelijk 
aan de orde gesteld, en in feite als vanzelfsprekend stilzwijgend bevestigend 
beantwoord.De verklaring daarvoor is gelegen in de binnen de NAVO ge-
maakte afspraken over het door Nederland te leveren aandeel in de door de 
geallieerde luchtstrijdkrachten uit te voeren taken. 

Daarenboven werden de prioriteiten bij investeringen in overwegende 
mate door elk krijgsmachtdeel afzonderlijk gesteld. De toewijzing van defen-
siegelden geschiedde in een verhouding van 2:1:1 aan landmacht, lucht-
macht en marine. Zodanig systeem leidt niet tot een afweging van prioritei-
ten tussen alle denkbare aanschaffingen ten behoeve van defensie. Het 
spreekt wel vanzelf dat de luchtmacht aan het vervangen van vliegtuigen 
een hoge prioriteit gaf. 

165. De stafeisen die medio 1965 zijn geformuleerd geven volgens de 
subcommissie blijk van een grondige voorbereiding. 

Met betrekking tot de taak die het vliegtuig zou moeten vervullen is kri-
tisch nagedacht over de ontwikkeling van het strategisch denken van «mas-
sive retaliation» naar «flexible response». In afwijking van de toentertijd 
nog officieel door de NAVO gehanteerde strategie van de «massive retaliati-
on» is de aanschaf nadrukkelijk geplaatst in het perspectief van de conventi-
onele bescherming van, en luchtsteun aan grondstrijdkrachten, zoals men 
die in de zich ontwikkelende strategie van «flexible response» als noodzake-
lijkzag. 
De beslissing de evaluatie te beperken tot de A-4, de Mirage V en de F-5 hield 
in dat de nucleaire «strike»-taak door Nederland niet voor vier doch slechts 
voor twee squadrons (F 104-G) werd aanvaard. De NAVO is met deze Neder-
landse wijziging in het takenpakket eerst akkoord gegaan nadat het besluit 
tot aankoop van de F-5 gevallen was. De conceptie van de KLu maakte het 
mogelijk tot één op één vervanging over te gaan (kwantiteit, i.c. een eenvou-
dig vliegtuig, werd verkozen boven kwaliteit) en ook de exploitatielasten 
voor een tienjarige periode binnen aanvaardbare grenzen te houden. De nu-
cleaire «strike»-rol zou waarschijnlijk een complexer toestel hebben gevergd 
met een groter vliegbereik waardoor naast de extra kosten i.v.m. de hogere 
kwaliteit en de lasten van de nucleaire taak ook hogere exploitatielasten zou-
den zijn opgetreden. 

Ook heeft men veel aandacht geschonken aan de overweging dat een klei-
ne luchtmacht als de Nederlandse niet alleen met zeer geavanceerde en 
moeilijke toestellen als de F104-G zou moeten worden uitgerust maar ook 
relatief eenvoudiger toestellen moest tellen, ten einde geen overmatige wis-
sel te trekken op het vliegersbestand. 

Tevens is ernaar gestreefd het aantal vliegtuigtypen binnen de Koninklijke 
luchtmacht te beperken in verband met de hoge kosten van logistieke voor-
zieningen die elk type vliegtuig met zich meebrengt. 

Ook de stafeis dat het te kiezen vliegtuig bij voorkeur over een operati-
oneel in te zetten trainerversie moest beschikken moet in dit licht worden be-
zien. 

166. Veel aandacht heeft de subcommissie besteed aan de vraag hoede 
raming van de voor de vervanging noodzakelijke gelden heeft plaatsgehad 
en welke invloed daarvan op de keuze van de vervanger is uitgegaan. 

Denkbaar zou immers zijn dat de vooropgestelde bedoeling om een be-
paald type vliegtuig te kopen, bekendheid met de prijs van dat toestel, en de 
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wetenschap van het benodigde aantal zou hebben geleid tot een poging om 
het daaruit af te leiden bedrag binnen de begroting vrij te maken. De sub-
commissie is van een zodanige benadering bij de raming van benodigde 
gelden niet gebleken. 

Aan de hand van de binnen de plafondbegroting te verwachten investe-
ringsruimte, die uit de aard der zaak de speelruimte al zeer beperkte, heeft 
men nagegaan hoeveel geld met inachtneming van andere prioriteiten bin-
nen de luchtmacht, in het tijdsbestek waarin de vervanging gerealiseerd 
moest worden, naar verwachting beschikbaar zou kunnen komen. Deze be-
rekeningen leidden tot een bedrag van 600-800 min. tot het jaar 1973. 

Verder kan men de vraag stellen of vanuit de wetenschap van dit bedrag, 
en onder aanname van een bepaald aantal aan te schaffen vliegtuigen, de 
keus wellicht rechtstreeks moest leiden tot de F-5. Ook dit blijkt niet het geval 
geweest te zijn. In de prijsklasse die uit zodanige berekening zou resulteren 
zouden een aantal typen kandidaat kunnen zijn, zoals ook uit de evaluatie is 
gebleken. 

Ten slotte heeft de subcommissie nog trachten na te gaan of bij de bepa-
ling van het aantal aan te schaffen toestellen de bedoeling zou kunnen heb-
ben voorgezeten om toestellen van andere categorieën dan de F-5 bij voor-
baat uit te sluiten. Voor die veronderstelling heeft de subcommissie geen 
grond gevonden. De door de luchtmacht opgestelde vervangingsplannen 
hielden ook met toestellen van een andere klasse dan de F-5 rekening. De re-
denen waarom men voorkeur uitsprak voor een toestel van de klasse van de 
F-5, alsmede de bepaling van de benodigde aantallen hebben op de sub-
commissie een objectieve indruk gemaakt. 

167. De subcommissie heeft kunnen vaststellen dat reeds vroegtijdig 
binnen de luchtmacht bepaalde voorkeuren voor kandidaat-vervangers aan-
wezig waren. Zulks behoeft op zich niet te verrassen. Het aantal verschillen-
de typen vliegtuigen dat op een bepaald moment in overweging genomen 
kan worden is uiteraard nogal beperkt. Insiders die de markt kennen en op 
de hoogte zijn van de beschikbare middelen en andere de aanschaf bepalen-
de factoren zullen intuïtief een voorkeur voor een bepaald toestel kunnen 
ontwikkelen. Van belang is of dergelijke voorkeuren een dermate grote rol 
zouden kunnen spelen dat zij een redelijke en objectieve afweging van mo-
gelijke alternatieven zouden kunnen belemmeren. 

Dit is naar de mening van de subcommissie in het onderzochte aan-
koopproces niet het geval geweest. Een aantal kandidaat-vervangers is aan 
een objectieve evaluatie onderworpen. 

Ook de vraag of, indien bepaalde personen een vooropgezette voorkeur 
zouden hebben gehad, zij die buiten grenzen van redelijkheid en objectiviteit 
hadden kunnen doorzetten, beantwoordt de subcommissie ontkennend. 
Niet alleen heeft de Nederlandse luchtmacht zorgvuldig geëvalueerd, ook 
heeft men de resultaten vergeleken met de zelfstandig door de Belgische 
luchtmacht verrichte vergelijkingen, waarbij men tot een gelijkgericht advies 
kwam. Bij deze beoordelingen waren zoveel mensen betrokken dat naar het 
oordeel van de subcommissie een onjuist gerichte belangstelling van (een) 
enkeling(en), waarvan haar-hetz i j nadrukkelijk gesteld - niet gebleken is, 
veel invloed verwacht zou kunnen worden. 

168. Het bovenstaande neemt niet weg dat naar het oordeel van de sub-
commissie met name in de aanvangsfase van het vervangingsproces niet 
steeds de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht is genomen. Allereerst is de 
subcommissie gebleken, dat Northrop reeds in mei 1965 op de hoogte zou 
zijn geweest van de operationele inzichten binnen de Luchtmachtstaf en op 
basis daarvan voorstellen had gedaan. Hoe Northrop deze wetenschap ver-
wierf, heeft de commissie niet kunnen vaststellen. Wel is de subcommissie 
gebleken dat men binnen de luchtmacht niet strak de hand hield aan de taak-
verdeling tussen functionarissen die wel en functionarissen die niet direct 
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met het voorbereiden van de vervanging belast waren. Zo was het niet on-
gebruikelijk dat de politieke en militaire leiding van de luchtmacht, die in dit 
stadium nog geen bijzondere rol bij het voorbereiden van de vervanging 
speelden, rechtstreekse contacten hadden met vertegenwoordigers van de 
industrie. Zulks veroorzaakte ergernis bij hen die uit hoofde van hun functie 
deze contacten wel moesten onderhouden, omdat het de zorgvuldigheid 
waarmee het vergaren van gegevens diende te geschieden, niet bevorderde. 
Aan de subcommissie is verzekerd dat bij de vervanging van de F 104-G 
Starfighter dit soort ongewenste contacten vanaf het begin nadrukkelijk is 
tegengegaan. 

De subcommissie is tevens meerdere malen verklaard dat men zich ook in 
1965 bij de luchtmacht in het algemeen zeer bewust was van de noodzaak 
om «naar buiten» nooit mededelingen over het vervangingsproces te doen 
opdat met name de geïnteresseerde vliegtuigindustrie geen verwachting 
zou kunnen gaan koesteren omtrent de waarschijnlijkheid van de toekomsti-
ge keuze. 

De mogelijkheden om tot concurrentiestelling te komen zouden daardoor 
immers kunnen worden aangetast. Ook zou zodanige informatie een ongun-
stige invloed op de prijs van de toestellen kunnen uitoefenen. 

Desondanks heeft de subcommissie reden er aan te twijfelen of deze te-
rughoudendheid wel door een ieder is betracht. Blijkens een op haar verzoek 
aan haar overgelegd intern memo van Fokker dd. 21 september 1965 van de 
hand van wijlen de heer Diepen, directeur van Fokker, zou deze op 20 sep-
tember 1965 een gesprek hebben gehad met de toenmalige chef van de 
Luchtmachtstaf, de heer A. B. Wolff. 

Volgens dit memo, dat een samenvatting bevat van het tussen de heer 
Diepen en de heer Wolff gevoerde gesprek, zou laatstgenoemde hebben 
meegedeeld, dat praktisch nu wel besloten was dat de Northrop 5 A en B 
zouden worden gekozen, ervan uitgaande dat nog een drietal punten werd 
opgelost. Over de mogelijkheid van die oplossing zou de heer Wolff niet pes-
simistisch zijn geweest. Deze drie punten zouden volgens het gespreksver-
slag betreffen: 

a. het verkrijgen van een «clearance» van de Amerikaanse regering voor 
«nuclearcapability»; 

b. een onderzoek naar het voldoen aan de Nederlandse sterkte-eisen; 
c. de commerciële condities. 
Van zijn kant deelde de heer C iepen de heer Wolff vertrouwelijk mede, dat 

Northrop belangstelling zou hebben voor overname van een pakket aande-
len in Fokker. 

Personen met wie de subcommissie over dit contact met de industrie in dit 
stadium van de voorbereiding van de vervanging besprak, bleken ervan on-
kundig te zijn gebleven en oordeelden het ook volstrekt ongewenst al acht-
ten zij de betekenis voor de verdere besluitvorming van de luchtmacht ge-
ring. 

De subcommissie heeft ook geen aanwijzing dat daarover anders moet 
worden geoordeeld. Desondanks meent zij dat deze mededeling wel degelijk 
van invloed kan zijn geweest op de opstelling van de betrokken industrieën. 
Fokker en Northrop. In dit verband is de belangstelling van Northrop voor 
een deel van het aandelenpakket van Fokker van belang. 

De heer A. B. Wolff, door de subcommissie geconfronteerd met de inhoud 
van het gespreksverslag, heeft verklaard aan een ontmoeting, waarbij mede-
delingen van bovenvermelde aard gedaan zouden zijn, geen enkele herinne-
ring te hebben. Dit heeft hij enkele dagen na het gesprek met de subcommis-
sie nog eens schriftelijk bevestigd. 

De subcommissie heeft geen reden aan de authenticiteit van het memo te 
twijfelen. Ook kan omtrent de datering van dat stuk geen misverstand be-
staan, omdat het de datum drie maal, waarvan eenmaal in stempel, ver-
meldt. De subcommissie verondersteld dat de door de CLS gedane medede-
lingen zoals deze door de heer Diepen zijn begrepen, Northrop waarschijn-
lijk spoedig bereikt hebben. 
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Een belangrijk deel van de alom bij vervangingen zo belangrijk geachte 
onzekerheid tussen concurrenten over hun respectieve kansen was daarmee 
weggenomen. 

De subcommissie heeft getracht na te gaan of Northrop en Fokker uitein-
delijk ook hebben geprofiteerd van het feit dat hen reeds in een zo vroeg sta-
dium bekend was dat de F-5 hoge ogen gooide. Zij heeft zulks niet kunnen 
vaststellen en acht het, met in gedachten de ontwikkelingen die in december 
1966 en januari 1967 plaatsvonden, niet zeer waarschijnlijk. Toen zich in de-
cember 1966 grote moeilijkheden in de onderhandelingen voordeden was 
reeds geruime tijd ook publiek bekend dat aan de F-5 om operationele en 
technische redenen de voorkeur werd gegeven. De conflicten die rond de 
prijsstelling optraden, liepen parallel met prijsverhogingen die ook in de 
Verenigde Staten berekend werden. Ten slotte heeft de Canadese produktie 
tot verliezen geleid die ongeveer van dezelfde orde waren als de prijsverho-
ging, die Northrop en Fokker eind 1966 onvermijdelijk achtten. 

169. Dat de keus voor de F-5 in september 1965 praktisch vaststond is 
door anderen die zeer nauw bij de vervanging waren betrokken, met klem te-
gengesproken. Wel was een ieder duidelijk dat dit toestel bij de meest waar-
schijnlijke kandidaten moest worden gerekend. Zulks blijkt onder meer uit 
een nota voor de Staatssecretaris voor de Luchtmacht gedateerd 14 septenv 
ber 1965, waarin een uiteenzetting van de vervangingsproblematiek wordt 
gegeven en een aantal modellen wordt genoemd volgens welke de vervan-
ging zou kunnen plaatsvinden. Als uitgangspunt voor verdere planning 
wordt daarin een keuze voor de F-5 genoemd. 

Alhoewel zulks blijkens deze nota nadrukkelijk geen keus voor het toestel 
inhield, blijkt ook daaruit dat de F-5 binnen de Luchtmachtstaf tot de beste 
kanshebbers werd gerekend. 

170. Nadat de eerste fase van de evaluatie in maart tot een nadere belang-
stelling van de luchtmacht voor drie typen toestellen leidde, de F-5, de Mira-
ge en de A-4, werd na nadere evaluaties en studies in juni tezamen met de 
Belgische luchtmacht de conclusie getrokken dat de F-5 uit operationeel en 
technisch oogpunt de voorkeur zou verdienen. 

In deze tijd moest de luchtmacht de in die tijd gebruikelijke politieke bege-
leiding door een eigen Staatssecretaris ontberen. Op 5 februari 1966 was 
Staatssecretaris voor de Klu, de heer Borghouts, overleden. Eerst op 22 juni 
1966 werd hij opgevolgd door de heer Schaper. In de tussenliggende peri-
ode werd het voorzitterschap van de Luchtmachtraad, gewoonlijk bekleed 
door de Staatssecretaris, waargenomen door de Minister. 

De heer Schaper heeft de commissie meegedeeld dat hij bij zijn optreden 
kennis nam van de keuze van de luchtmacht voor de F-5, dat hij de stukken 
die op de keus betrekking hadden, toen heeft bestudeerd en dat hij het met 
de keus eens was. Toch heeft de subcommissie vastgesteld dat de keus in 
die dagen nog niet was geformaliseerd. 

Door de luchtmachtstaf zijn tussen 15 juni en 18 augustus 1966 vier ver-
sies van een memorandum voor de politieke leiding opgesteld, dat - op 
grond van eerder vermelde overwegingen - telkenmale uitmondt in een 
aanbeveling om tot aanschaf van de F-5 te besluiten. De subcommissie 
heeft niet kunnen vaststellen of de laatste versie van het memorandum 
dd. 18 augustus, tot formele besluitvorming door de politieke leiding heeft 
geleid. Ondertussen was binnen de luchtmacht wel een nadrukkelijke con-
sensus ontstaan die, naar moet worden aangenomen na zijn optreden op 22 
juni 1966, gedeeld werd door de nieuwe Staatssecretaris, dat de F-5 zou 
moeten worden aangeschaft. 

Toen tijdens het overleg van de Ministers van Defensie van België en Ne-
derland in Brussel op 28 juni 1966 over de vervanging dan ook, anders dan 
de Commissie van Drie heeft gerapporteerd, géén beslissing werd geno-
men, was men binnen de Luchtmachtraad zeer teleurgesteld. 
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In de Luchtmachtraad werd zelfs geopperd dat Minister De Jong zou moe-
ten proberen alsnog zijn Belgische ambtgenoot te bewegen de conclusie 
van de vergadering zodanig te wijzigen dat tenminste een operationele en 
technische voorkeur voor de F-5 werd uitgesproken. De Staatssecretaris 
merkte op dat men zulks niet van de Minister mocht vragen. Wel vond hij 
goed dat een vertegenwoordiger van DMLu alsnog naar Brussel zou gaan 
om te overleggen of een publieke bekendmaking van de voorkeur van de 
Nederlandse en Belgische Luchtmacht alsnog plaats kon vinden. Dit overleg 
had geen resultaat. 

De subcommissie heeft zich verbaasd over deze actie, die met instemming 
van de Staatssecretaris werd ondernomen. Allereerst was er nog geen for-
mele beslissing genomen, ook niet over de voorkeur op grond van de techni-
sche en operationele aspecten. Voorts acht zij het wonderlijk, dat gepoogd is 
achter de rug van de Minister om de resultaten van een door deze gevoerde 
onderhandeling bij te stellen. 

171. De commissie heeft bijzondere aandacht gegeven aan degebeurte-
nissen die geleid hebben tot het afbreken van het contact met Northrop en 
het besluit om de F-5 in Canada te bestellen. 

Van Northrop waren offertes verkregen voor aankoop rechtstreeks bij de-
ze fabriek en voor licentiebouw van de F-5 in Europa. Deze offertes hadden 
zowel betrekking op het door Nederland gewenste aantal vliegtuigen als op 
het voor Nederland en België gezamenlijk benodigde aantal. Deze offertes 
liepen tot 31 juli 1966. Toen op 28 juni in het overleg met België geen besluit 
gevallen was, is daags daarop door DMLu telegrafisch aan Northrop verlen-
ging van de offertes gevraagd. De juridische dienst van DMLu, die gewoon-
lijk contractonderhandelingen voerde, is daarbij niet geraadpleegd. Opmer-
kelijker is nog, naar aan de commissie is medegedeeld, dat de brief, waarin 
Northrop op dit verzoek antwoordde, evenmin aan deze dienst is voorgelegd. 
Deze antwoordbrief is wellicht mede daardoor klaarblijkelijk niet zorgvuldig 
bestudeerd. 

In december 1966 bleek immers, tot grote verrassing van de luchtmacht, 
dat Northrop zich op het standpunt stelde dat alleen verlenging verleend 
was van de offerte voor licentiebouw in Europa. 

De subcommissie heeft getracht na te gaan hoe een dergelijk misverstand 
overzo'n vitale kwestie mogelijk is geweest. In het schrijven van 19 augus-
tus 1966 waarin Northrop antwoordt op het verzoek om verlenging van de 
offertes, verleent zij met zoveel woorden alleen verlenging van de offertes 
voor licentiebouw in Nederland. Hoewel niet met evenveel woorden een 
verlenging van de offerte voor koop uit de VS wordt afgewezen had zulks bij 
zorgvuldige lezing, bij voorbeeld door de juridische dienst van DMLu, toch 
zeker de aandacht moeten trekken. Ten minste had de vraag moeten rijzen of 
er nog wel een offerte was voor rechtstreekse koop. Dit neemt niet weg, dat 
Northrop dit ook nadrukkelijk onder de aandacht had kunnen brengen. 

Hoe dit ook zij, toen in de laatste dagen van december 1966 de situatie ont-
stond dat voor het inmiddels op 27 december door het kabinet-Zijlstra be-
paalde bedrag van f 601 min. de F-5 noch uit Amerika noch via licentiebouw 
van Fokker betrokken kan worden, stond Nederland ogenschijnlijk voor de 
keuze tussen meer betalen voor de F-5 of alsnog een ander toestel kopen. 

Uit de bestudeerde documenten en gevoerde gesprekken bleek de sub-
commissie dat alle betrokkenen binnen de luchtmacht zich door deze ont-
wikkeling met de rug tegen de muur geplaatst voelden. Reeds was twee 
maanden geleden bekend gemaakt dat de F-5 was gekozen, en nu dreigde 
het project alsnog te stranden. Wellicht speelde bij de opwinding nog een rol 
dat men inzag dat de offerteverlenging niet nauwkeurig genoeg was behan-
deld. 

Ook waren contractonderhandelingen met de Mirage-fabrikant Dassault in 
een zo onvoltooid stadium dat het nog maanden zou duren voordat zeker-
heid zou kunnen worden bereikt of de Mirage als alternatief besteld kon wor-
den. 
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172. Uit de haar vanwege de Minister-President ter beschikking gestelde 
samenvatting van de discussie in de Ministerraad over de vliegtuigvervan-
ging, is de commissie gebleken, dat deze aangelegenheid in dat college voor 
het eerste op 18 oktober 1966 aan de orde is gesteld. Het (inmiddels demissi-
onaire) kabinet-Cals machtigde in die vergadering de Minister van Defensie 
om over deze aankoop met zijn Belgische ambtgenoot besprekingen te voe-
ren. 

De subcommissie tekent hierbij aan dat kennelijk voor het overleg tussen 
de Nederlandseen Belgische Ministers van Defensie op 28 juni 1966 in Brus-
sel geen toestemming van de Ministerraad is gevraagd. Zulks is opmerkelijk, 
omdat, zoals eerder werd beschreven, binnen de luchtmacht er vast op werd 
gerekend, dat reeds dat eerste gesprek een positieve uitspraak over de F-5 
zou opleveren. 

In de vergadering van de Ministerraad van 18 oktober is niet medegedeeld 
dat Nederland zou aankondigen, dat het de F-5 zou kopen. Dit blijkt uit de 
discussie in de Ministerraad op 28 oktober 1966, nadat de Minister van De-
fensie op 25 oktober de Nederlandse voorkeur heeft bekendgemaakt. Vanuit 
de Raad worden tegenwerpingen gemaakt, omdat de keuze niet in de Raad 
besproken was. Ook de budgettaire consequenties roepen vragen op. Ver-
der wordt de vraag opgeworpen of het demissionaire kabinet deze keus nog 
wel moet doen. 

De subcommissie heeft vastgesteld, dat in maart 1966 ambtenaren van de 
Departementen van Economische Zaken, Financiën en Buitenlandse Zaken 
over de stand van zaken met betrekking tot de vliegtuigvervanging zijn inge-
licht. Aangenomen moet worden, dat zij hun respectieve bewindslieden glo-
baal over het project hebben geïnformeerd. Ook zouden andere Ministers op 
grond van berichten in de pers geweten kunnen hebben, dat er een vervan-
ging werd voorbereid. 

Desondanks kan de subcommissie begrip opbrengen voor de tegenwer-
pingen die in de Ministerraad gehoord worden. Zij acht het onbegrijpelijk, 
dat een zo belangrijke beslissing bekend is gemaakt zonder behoorlijke in-
formatie en voorlichting van de Raad. Door de mededeling van de Minister 
van Defensie op 25 oktober te Den Haag over de Nederlandse keuze voor de 
F-5 is het kabinet voor een fait accompli gesteld. 

173. Alhoewel aanvankelijk zowel met de fabrikant van de F-5 als van de 
A-4 en de Mirage is onderhandeld heeft men van de zijde van de luchtmacht 
er kennelijk niet voor gezorgd, dat de onderhandelingen met deze fabrieken 
gelijke pas hielden. Opmerkelijker nog is dat men een voorkeur voor een be-
paald type bekend heeft gemaakt, terwijl de onderhandelingen met de be-
treffende fabriek niet waren afgerond. Daarmee nam men het risico dat bij 
het uiteindelijk mislukken van de besprekingen zou moeten worden uitge-
weken naar een toestel, waarvan men reeds publiekelijk had verklaard dat 
het om operationele en technische redenen de voorkeur niet had. Bovendien 
zou de fabrikant van dat toestel, aan de wetenschap dat zijn ergste concur-
rent uit de competitie verdwenen was, bij de verdere onderhandelingen de 
nodige inspiratie kunnen ontlenen. 

De subcommissie meent dat de gevolgde onderhandelingsmethodiek 
geen succes is gebleken. Zij beveelt aan dat tot het moment van de keuze de 
onderhandelingen met alle concurrenten gelijke tred houden en dat eerst 
een keuze wordt gemaakt, als met alle concurrenten is overeengekomen op 
welke voorwaarden hun produkt kan worden gekocht. 

174. De bijzonder onaangename situatie waarin de luchtmacht eind de-
cember terecht was gekomen leidde tot koortsachtig beraad over de verder 
te volgen koers. 

In deze sfeer is de gedachte opgekomen, dat de F-5 wellicht in Canada zou 
kunnen worden gekocht. Met de Canadese regering waren reeds contacten 
geweest over enkele wijzigingen die men in Canada aan de F-5 had aange-
bracht. Over aankoop was echter geen enkel overleg geweest. 
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Aangezien Canada om intern politiek redenen graag zijn produktielijn van 
de F-5 wilde uitbreiden is het mogelijk gebleken zeer snel tot overeenstem-
ming te komen. 

Deze gang van zaken mocht dan een snelle oplossing betekenen voor de 
ernstige problemen waarin de luchtmacht dreigde te geraken, zij lijkt noch 
voor Nederland noch voor Canada erg bevorderlijk te zijn geweest voor een 
zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen. Met name de economi-
sche implicaties van een verandering van leverancier zijn onvoldoende on-
derzocht. De commissaris voor de Militaire Produktie was in deze dagen met 
vakantie. Tegenover de subcommissie heeft hij verklaard na terugkeer daar-
van geschokt te zijn geweest over de ontwikkelingen die hadden plaatsge-
grepen. Naar zijn mening had het verschil van mening over de prijs die Fok-
ker dacht te moeten berekenen voor licentieproduktie en de prijs die de Re-
gering wilde betalen, overbrugd kunnen worden. De betekenis die produktie 
in Nederland zou hebben gehad voor onze economie was naar zijn mening 
zodanig dat de order niet vanwege dat prijsverschil in Canada had mogen 
geplaatst. De tegenorders die Canada bood waren voor onze economie aan-
zienlijk minder interessant. 

175. De subcommissie heeft niet de indruk gekregen, dat deze afweging 
binnen het kabinet veel aandacht heeft gekregen, hetgeen wellicht kan wor-
den toegeschreven aan de toenmalige gunstige economische situatie. Toch 
heeft de Ministervan Verkeer en Waterstaat op 24 januari 1967 schriftelijk 
zijn bezorgdheid over de gevolgen van de produktieverplaatsing met name 
voor Fokker onder aandacht gebracht van zijn ambtgenoten van EconomN 
sche Zaken en Defensie. Deze brief is op het Departement van Defensie voor 
kennisgeving aangenomen onder aantekening, dat de briefschrijver dit 
aspect in het kabinet ter sprake had moeten brengen. De subcommissie heeft 
vastgesteld, dat de Ministerraad op 6 januari is ingelicht over de moeilijkhe-
den die waren gerezen met Northrop en de mogelijkheden die wellicht in Ca-
nada zouden bestaan. Op 20 januari was al in de Raad medegedeeld dat de 
besprekingen met Canada tot bevredigende resultaten hadden geleid. 

De subcommissie meent, dat door de haast, welke door Defensie betracht 
werd met het realiseren van haar laatste kans om het gewenste vliegtuig te 
bestellen het voor andere departementen vrijwel onmogelijk is geweest de 
door hen behartigde belangen de gewenste aandacht te laten krijgen. 

176. Ten slotte wil de subcommissie aandacht schenken aan de wijze 
waarop het parlement haar controlerende taak heeft vervuld. 

Eerder werd beschreven dat de indiening van een wetsontwerp ter verkrij-
ging van de voor de aanschaf benodigde gelden begin 1966 door de Minister 
van Defensie in de luchtmachtraad is ontraden, omdat hij een ongunstige in-
vloed op de commerciële onderhandelingen vreesde. Het wetsontwerp is 
eerst ingediend op 10 februari 1967, toen de onderhandelingen met Canada 
zeer ver gevorderd waren. Eerder is de aangelegenheid in de Kamer niet aan 
de orde geweest, behalve in algemene zin bij de beantwoording van terloop-
se vragen bij begrotingsbehandelingen. De vaste Commissie voor Defensie 
heeft voor zover de subcommissie kon nagaan geen aandacht aan de ver-
vanging besteed, behoudens tijdens de voorbereiding van het wetsontwerp 
dat de financiering regelde. Aan de subcommissie is van verschillende zij-
den medegedeeld dat zulks verklaarbaar zou zijn vanwege het bestaan van 
de Staatscommissie voor Defensie, waarin volksvertegenwoordigers van 
K.V.P., P.v.d.A., V.V.D., A.R.P. en C.H.U. zitting hadden. 

De vaste Commissie voor Defensie werd veelal gezien als een financiële 
commissie terwijl de in vertrouwelijkheid vergaderende staatscommissie 
veeleer geacht werd zich met het beleid bezig te houden. 

De subcommissie heeft nagegaan in welke mate de Staatscommissie voor 
Defensie in de onderhavige vervanging is gekend. Haar is gebleken dat deze 
commissie eerst op 27 oktober 1966 door de Regering op de hoogte is 
gesteld van de gang van zaken met betrekking tot de vervanging. Tijdens de 
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op die dag gehouden vergadering, welke plaatsvond na de publieke bekend-
making van de voorkeur van Nederland voor de F-5, is aan de leden van de 
staatscommissie een uitvoerige voorlichting gegeven over het project. 

Inmiddels was echter de beslissing feitelijk reeds gevallen. Over de ver-
wikkelingen die zich na november 1966 hebben voorgedaan, is de staats-
commissie op 9 februari 1967 ingelicht. De subcommissie heeft uit deze 
gang van zaken geconcludeerd dat de vaste Commissies voor Defensie niet 
beschouwd werden als de colleges die het dagelijks defensiebeleid volgden 
en controleerden, doch dat deze rol veeleer was toegedacht aan de Staats-
commissie voor Defensie. Deze commissie heeft echter pas in het laatste 
stadium van het vervangingsproces aandacht aan de voornemens van de 
Minister van Defensie besteed. De subcommissie voegt hier nog aan toe dat 
de Staatscommissie voor Defensie op 2 mei 1975 is opgeheven. Een nieuw 
adviesorgaan (de Adviesraad Defensie Aangelegenheden) heeft een andere 
taakopdracht gekregen1. 

De Minister heeft aan de vaste Kamercommissie medegedeeld dat deze 
Adviesraad in beginsel geen informatie zal ontvangen die niet tevens aan de 
vaste Kamercommissie zal worden verstrekt. In de adviesraad hebben naast 
anderen ook leden van het parlement zitting op persoonlijke titel. Leden van 
de fracties van P.v.d.A., K.V.P., V.V.D., A.R.P., C.H.U., P.P.R. en D'66 zijn lid 
van deze raad.2 

177. De subcommissie meent in het bovenstaande de belangrijkste feiten 
in het aanschaffingsproces te hebben vermeld. Uiteraard heeft zij daarbij 
ook de vraag betrokken of de ervaringen die de luchtmacht met de F-5 heeft 
opgedaan zodanig zijn, dat gezegd kan worden, dat hettoetstel in redelijke 
mate aan de eraan gestelde eisen in de praktijk voldoet. Naar van verschil-
lende kanten is medegedeeld, is zulks het geval. Ook is de subcommissie ge-
bleken dat de F-5 op grond van het totale aantal vliegtuigen, dat van dit type 
is geproduceerd (meer dan 3000), tot de meer succesvolle ontwerpen van 
eenvoudige vliegtuigen kan worden gerekend. Afgezien van de vraag of ook 
misschien andere vliegtuigen in de praktijk zouden hebben kunnen voldoen, 
mag de subcommissie concluderen dat de keuze van de F-5 in ieder geval 
geleid heeft tot een voor de Koninklijke Luchtmacht bruikbaar toestel. 

De voorzitter van de subcommissie, 
De Vries 

De griffier van de subcommissie, 
Hubert 

1 Zie het instellingsbesluit van de ADA in de 
Nederlandse Staatscourant van 27 mei 1975. 
2 Toestand op datum van de vaststelling van 
dit verslag. 
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