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Inleiding 

De Algemene Rekenkamer begon haar onderzoek naar het Walrusproject 
in het najaar van 1984. Het doel ervan was inzicht krijgen in de gang 
van zaken bij het project, mede in verband met de sterke stijging van de 
bouwkosten. 

Op 20 september 1984 heeft staatssecretaris Van Houwelingen een 
brief geschreven aan de voorzitter van de vaste Commissie voor Defensie 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over de kostenverhoging die 
zich bij de bouw van de eerste serie onderzeeboten van de Walrusklasse 
heeft voorgedaan. Sindsdien is het onderwerp enkele malen besproken 
tussen de bewindslieden van Defensie en de Tweede Kamer. Tevens is 
nadere schriftelijke informatie overgelegd, waaronder de notitie «Het 
Walrusproject nader beschouwd» 1 74)*. De Rekenkamer heeft bij haar 
onderzoek van deze mondelinge en schriftelijke informatie mede gebruik 
gemaakt. 

In april 1985 heeft de Rekenkamer haar onderzoekuitkomsten geëvalu-
eerd. Zij kwam tot de conclusie dat op dat moment voornamelijk gegevens 
over feiten en beslissingen in de periode na juni 1978 beschikbaar waren 
gekomen. In de voorafgaande periode sinds 1971 bleken echter eveneens 
vitale beslissingen genomen te zijn, die in de ogen van de Rekenkamer 
nog te weinig aandacht hadden gekregen. Zij besloot derhalve een verder 
onderzoek naar die periode uit te voeren. Tevens besloot zij de verschillende 
beslissingen over het project gedurende beide perioden, de niveaus 
waarop die werden genomen en de tijdstippen waarop informatie werd 
doorgegeven aan hogere niveaus, zo nauwkeurig mogelijk in chronologi-
sche volgorde weer te geven. Daarvoor was een diepere analyse van alle 
documenten nodig, hetgeen het onderzoek aanzienlijk heeft vertraagd. 
Een nauwkeurige weergave van deze feiten en beslissingen in de rappor-
tering vereiste soms het letterlijk citeren van bepaalde passages uit zowel 
interne als gepubliceerde stukken of het integraal overnemen van 
volledige teksten uit dergelijke stukken; een afwijking van de gebruikelijke 
vorm die de Rekenkamer bij haar rapportering in acht neemt, maar die in 
dit bijzondere geval noodzakelijk was, mede om te kunnen voldoen aan de 
verwachtingen die in de Tweede Kamer over deze rapportering naar voren 
zijn gekomen tijdens de plenaire vergaderingen op 18 en 20 december 
1984. 

De eerste periode van eind 1971 tot medio 1978 is in dit rapport 
beschreven in deel I «De besluitvorming». Aan het slot van deel I is een 
hoofdstuk toegevoegd over het «proeftankproject». De tweede periode 
van medio 1978 tot medio 1985 is beschreven in deel II «De uitvoering». 
Aan deel II zijn twee aparte hoofdstukken toegevoegd over de kosten van 
de complementaire investeringen en over inflatie, compensatie e.d. 
Afgezien is van het telkens omrekenen. Een omrekentabel is opgenomen 
in paragraaf 13.2. Na deel II zijn een slotbeschouwing en conclusies 
opgenomen. Het rapport besluit met een hoofdstuk «Reactie minister en 
nawoord». 

Aangezien over de in deel II beschreven periode sedert september 
1984 door de bewindslieden reeds veel en uitvoerige informatie aan de 
Tweede Kamer is verstrekt en tevens eind 1984 het verslag van de 
Parlementaire Enquête Commissie RSV beschikbaar kwam, wordt over 
die periode in deze rapportering voornamelijk nieuwe informatie gegeven 
en is een selectie gemaakt uit reeds bekende informatie waarnaar soms 
wordt verwezen of waaruit - indien nodig - wordt geciteerd. 

De twee perioden beslaan ongeveer 14 jaren. Ten einde de politieke 
* Een lijst van noten bevindt zich achter in verantwoordelijkheid voor de in die jaren genomen beslissingen goed te 
dit rapport markeren is het rapport zoveel mogelijk ingedeeld naar kabinetsperiode. 
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Dee l l 
De besluitvorming 

1. VOORGESCHIEDENIS (1971-1972) 

1.1 Commissie Van Rijckevorsel 

In september 1971 installeerde minister-president Biesheuvel de 
Commissie van Civiele en Militaire Deskundigen, later naar de voorzitter 
Commissie Van Rijckevorsel genoemd. De commissie moest een kritisch 
onderzoek instellen naar de taak van de Nederlandse defensie in de 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)* en de voor de vervulling 
daarvan vereiste middelen en methoden. Hierbij moest advies worden 
gegeven over de huidige omvang van de aangegane verplichtingen in 
NAVO-verband en over het financieringsniveau, dat was vereist om een 
adequate vervulling van deze verplichtingen en tevens van de buiten de 
NAVO staande taken te waarborgen. 

Eind maart 1972 bood de commissie haar rapport «De toekomst van de 
Nederlandse Defensie» aan de minister-president aan 1). De commissie 
deed in dat rapport de aanbeveling, dat in de loop van de jaren tachtig de 
bijdrage van de Koninklijke Marine (KM) aan de maritieme NAVO-inspan-
ningen o.m. moest bestaan uit zes onderzeeboten met conventionele 
aandrijving, bij uitstek bedoeld voor de onderzeebootbestrijding. 

De KM beschikte in 1972 over zes conventioneel voortgestuwde 
onderzeeboten: 

- twee van de Dolfijnklasse (Hr.Ms. Dolfijn en Hr.Ms. Zeehond, 
drie-cylindertype, van 1960 en 1961); 

- twee van de Potvisklasse (Hr.Ms. Potvis en Hr.Ms. Tonijn, drie-cylin-
dertype van 1965 en 1966); 

- twee van de Zwaardvisklasse (Hr.Ms. Zwaardvis en Hr.Ms. Tijgerhaai, 
één-cylindertype, toen juist van de werf gekomen, van september 1971 
en januari 1972). 

De aanbeveling van de commissie kwam derhalve neer op stabilisering 
van het aantal (zes) en handhaving van het soort (conventioneel) onder-
zeeboten. 

Voor het bereiken van de toekomstige samenstelling van het materieel 
van de KM moest naar de mening van de commissie met een aantal 
projecten begonnen worden, waarbij werd genoemd: de vervanging van 
de twee oudste drie-cylindertype onderzeeboten door twee nieuwe 
conventioneel voortgestuwde boten. Het in een bijlage van het rapport 
opgenomen schema «Investeringsprojecten Koninklijke Marine» hield met 
deze vervanging onder de aanduiding «tweede serie van twee «Zwaard-
visklasse» onderzeeboten» rekening met ingang van 1979. 

1.2 Opvattingen bij de Koninklijke Marine 

Parallel aan het gereedkomen van de twee onderzeeboten van de 
Zwaardvisklasse waren binnen de KM de voorbereidingen getroffen voor 
de vervolgens te bouwen onderzeeboten. Begin jaren zeventig gingen de 
gedachten vooral uit naar nucleaire onderzeeboten, die aanmerkelijk 
dieper konden duiken. Voor de bouw van dieper duikende onderzeeboten 
zou de KM moeten beschikken over speciaal staal met een hoge rekgrens. 
In januari 1971 kreeg de KM toestemming bij beschikking van de minister 

• Een lijst van gebruikte afkortingen is onder v a n Defensie om onderzoek te laten verrichten naar dit hoge-rekgrens-staal. 
bijlage 4 van dit rapport opgenomen Het verloop van dit onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 4. 
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De optie voor nucleair voortgestuwde onderzeeboten werd niet door de 
Commissie Van Rijckevorsel overgenomen. Ook binnen de KM zette men 
de plannen in die richting niet verder door. 

Naar aanleiding van het gestelde over de onderzeeboten in het rapport 
van de Commissie Van Rijckevorsel zond de vlagofficier Materieel (VOM) 
op 25 mei 1972 een nota aan de chef van de Marinestaf (CMS), tevens 
bevelhebber der Zeestrijdkrachten (BDZ), waarin hij schreef: «De 
levensduur van een moderne onderzeeboot is algemeen aanvaard twintig 
jaar. Dit geldt zeker voor de boten van het drie-cylindertype. Dit betekent 
dat Hr.Ms. Dolfijn en Hr.Ms. Zeehond in 1 980 van de sterkte zouden 
moeten worden afgevoerd om terzelfder tijd door nieuw gebouwde boten 
te worden vervangen» 2). Vervolgens rekende hij voor, dat teruggerekend 
van 1980, vier jaar nodig zijn voor de bouw, voorafgegaan door twee jaar 
voor het opstellen van stafeisen, en het overwegen van verbeteringen 
(ten opzichte van de Zwaardvisklasse). «Indien», aldus de VOM, «wordt 
besloten tot vervanging ... door een verbeterd type Zwaardvis omstreeks 
1980, dient deze beslissing zo mogelijk vóór 1 januari 1973 te worden 
vastgelegd in een stafeis. De bouw van deze boten kan alsdan verwerkt 
worden in het investeringsschema behorende bij de voorstellen van de 
begroting 1974. In 1974 en 1975 kunnen de voorbereidende werkzaam-
heden plaatsvinden die een bouwopdracht in 1976 mogelijk moeten 
maken». De VOM ging er derhalve van uit, dat de benodigde fondsen 
tenminste drie jaar éérder beschikbaar zouden komen dan op grond van 
het rapport Van Rijckevorsel aangenomen kon worden. 

Onder verwijzing naar de nota van de VOM en het rapport Van Rijcke-
vorsel deed het bureau Taktiek van de Marinestaf op 8 juni 1972 het 
voorstel 3): 

«a. Een stafeis vast te stellen ... 
Omschrijving Nieuwbouw van twee conventionele onderzeeboten 
(verbeterde Zwaardvisklasse) ter vervanging van de Dolfijnklasse in 1980. 

b. Met zodanige spoed een stafdoelstelling formuleren dat deze 
uiterlijk 1 januari 1973 goedgekeurd is». 

Het voorstel werd overgenomen. Op 5 juli 1972 schreef de CMS aan 
de PLV.CMS: «We moeten stafdoelstellingen en stafeisen* voor convent^ 
onele boten bijhouden zodat ze op korte termijn kunnen worden opgedra-
gen. Een verbeterde, moderne Zwaardvis dus» 4). 

1.3 Structuur van het ministerie 

Met het aantreden van het kabinet De Quay in mei 1959 waren de 
Departementen van Oorlog en van Marine samengevoegd tot het Depar-
tement van Defensie. Het volgende kabinet, het kabinet Marijnen, kende 
drie staatssecretarissen op Defensie, voor elk krijgsmachtdeel één. Die 
structuur bleef gehandhaafd onder de kabinetten Cals, Zijlstra en De 
Jong. Staatssecretaris van Marine was in alle drie kabinetten A. van Es. 
Bij het aantreden van het kabinet Biesheuvel, 6 juli 1971, werd het aantal 
staatssecretarissen op Defensie teruggebracht tot één, A. van Es. Zijn 
portefeuille wijzigde echter. Van Es werd belast met personeel, bevorderen 
van samenwerking tussen de krijgsmachtdelen, beheer en onderhoud van 
materieel en enkele specifieke taken als Defensiebedrijven en Loodswezen. 
Het benoemen van één staatssecretaris had in de praktijk tot gevolg dat 
de krijgsmachtdeelraden meestal werden voorgezeten door een waarne-
mend voorzitter, de plaatsvervangend secretaris-generaal van het 
desbetreffende krijgsmachtdeel, hoewel de minister en de staatssecretaris 
officieel voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter bleven. De 
leden van de raden waren rechtstreeks ondergeschikt aan de minister. 

Minister H. J. de Koster legde over de wijziging in de samenstelling van 
_ ^ en taakverdeling binnen de politieke leiding verantwoording af in september 
" Zie voor de betekenis van stafdoelstelling 1971 bij de indiening van de Defensiebegroting 1972 5). Tevens kondigde 
sn stafeisen paragraaf 2 4 en punt 2.6.1. hij aan nader onderzoek te (zullen) laten verrichten naar de organisatie 
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van het departement. Eén en ander leidde mede, zoals hiervoor reeds 
beschreven, tot de instell ing van de Commissie Van Rijckevorsel. 

De adviezen van de Commissie Van Rijckevorsel werden niet meer 
verwerkt in een defensienota van het kabinet Biesheuvel. Op 18 juli 1972 
dienden de DS'70-bewindsl ieden van het kabinet Biesheuvel hun ontslag 
in. In afwachting van nieuwe verkiezingen bleef het kabinet Biesheuvel 
aan zonder toevoeging van nieuwe bewindslieden (op de terbeschikking-
stell ing van hun portefeuil les en functies op 20 juli 1972 waren de 
overige bewindslieden op 9 augustus 1 972 teruggekomen). Bij de 
indiening van de Defensiebegroting 1973 nam staatssecretaris Van Es op 
15 september 1972 ontslag wegens verschil van mening met minister 
van Defensie De Koster over de structurele opbouw van het Ministerie 
van Defensie. Hij kon zich niet verenigen met de visie, zoals deze werd 
uiteengezet in de memorie van toel ichting 6). De belangrijkste wijziging 
was het terugtrekken van de polit ieke ambtsdragers uit de raden van de 
kri jgsmachtdelen. Minister De Koster stelde blijkens de memorie van 
toel ichting voor de kri jgsmachtdeelraden te plaatsen onder voorzitterschap 
van een éénhoofdige militaire leiding. Staatssecretaris Van Es werd in 
afwachting van de verkiezingen niet meer vervangen. 

2. KABINET DEN UYL (1973 -1977 ) 

2.1 Defens ienota 1974 

Op 29 november 1972 werden Tweede Kamerverkiezingen gehouden 
en op 11 mei 1973 trad het kabinet Den Uyl aan. Minister van Defensie 
werd ir. H. Vredeling. Staatssecretarissen werden mr. J . A. Mommersteeg 
(personeel; in maart 1974 opgevolgd door C. L. J . van Lent) en mr. A. 
Stemerdink (materieel), een nieuwe taakverdeling, die in het verlengde 
lag van de wijziging van de structuur van het ministerie zoals door 
minister De Koster voorgesteld. De leiding van de kri jgsmachtdeelraden 
werd echter niet overgedragen, minister en staatssecretaris bleven 
formeel in funct ie als voorzitter, respectievelijk plaatsvervangend voorzitter 
van die raden. Feitelijk werd het voorzitterschap bekleed door de waarne-
mend voorzitter, te weten voor de KM de CMS. 

De nieuwe politieke leiding van het Departement van Defensie zette 
zich aan de opstell ing van haar defensienota. Zij kwam in deze nota, die 
op 9 juli 1974 aan de Tweede Kamer werd aangeboden, «tot de slotsom, 
dat niet onbelangrijke aanpassingen nodig zouden zijn om de bondge-
nootschappeli jke en andere Defensietaken, gegeven de te verwachten 
financiële mogeli jkheden op langere termijn, zinvol te kunnen blijven 
vervullen» 7). Naast intern overleg was intensief departementaal overleg 
nodig, en moest de NAVO geraadpleegd worden over wezenlijke beleids-
wijzigingen. 

Eén z o n beleidswijziging betrof de toepassing van «specialisatie» op 
de onderzeedienst. 

«Onder taakverdeling, c.q. specialisatie», aldus de Defensienota 1974, 
«wordt verstaan een herverdeling van taken en deeltaken binnen de 
bondgenootschappeli jke verdediging, opdat een lidstaat zich meer kan 
toeleggen op taken waarvoor zij door l igging, aard en omvang het meest 
geschikt is In de marinesector bevindt het onderzoek zich nog in 
een eerste stadium. De ondergetekenden zijn van oordeel dat taakverde-
l ingsprojecten het beste bij de bondgenoten kunnen worden aanhangig 
gemaakt, t i jdig vóórdat belangrijke vervangingen of vernieuwingen van 
wapens of materieel aan de orde komen. Hier kan voor de marine worden 
gedacht aan de vervanging van onderzeeboten ...». 

Deze opvatt ing werd in de paragraaf gewijd aan de KM nader uitgewerkt. 
Het programma van verbeteringen KM voor de periode 1974-1983 
vermeldde: «... de vervanging van de twee oudste drie-cylindertype 
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onderzeeboten, waarvoor in eerste instantie gepoogd zal worden moge-
lijkheden te vinden in het kader van despecialisatie ...». En bij de vergelijking 
van de situatie ultimo 1977 en de situatie ultimo 1983 (belangrijkste 
wijzigingen, vergeleken bij 1977): «twee drie-cylindertype onderzeeboten 
afgevoerd van de sterkte; voor de vervanging van deze boten en voor de 
vervanging van de twee resterende drie-cylinderboten is voorzien door de 
mogelijkheden in het kader van de specialisatie.,.». 

Hetzelfde probleem, vervangen of in het kader van de specialisatie juist 
niet vervangen, bleek ook uit de passage over de materieelplannen van de 
KM: «... Nederland beschikt thans over zes oceaangaande conventionele 
boten. Hr.Ms. onderzeeboten Zwaardvis en Tijgerhaai zijn thans operatio-
neel en vormen een grote kwalitatieve verbetering van de onderzeedienst. 
De vervanging van de oudste twee drie-cylindertype onderzeeboten zal in 
verband met de levensduur omstreeks 1981 moeten geschieden. Van 
1979 af zijn belangrijke fondsen voor dit project opgebracht. Het is 
echter de stellige overtuiging van de regering dat getracht moet worden 
hiervoor mogelijkheden te vinden in het kader van de internationale 
taakverdeling. Indien zulks mogelijk blijkt zullen geen nieuwe onderzeebo-
ten worden gebouwd en zullen de opgebrachte fondsen beschikbaar 
blijven voor andere marineprojecten». 

In het vervolgens getoonde financieringsoverzicht van investeringspro-
jecten KM werd de eventuele vervanging wèl financieel vertaald, te weten 
door twee series onderzeeboten op te nemen. 

Het financieringsoverzicht was verdeeld over twee periodes (prijspeil 
(pp.) 1974): 

Financieringsoverzicht investeringsprojecten KM (in min. guldens) 

Periode 1974/1978 Periode 1979/1983 

G.W."fregatten 8 
S-(rcgatten 1e serie (4) 252 

S-fi egattcn 2e serie (4) 5 7 6 
S-fregatlen 3e serie (4) 508 
Walreserve S-fregatten 8 3 
Dokken i ijkswerf 3 
Modernisering v. Speijk-fregatten 42 
Prototype MCM-vaartuig 4 

Vervanging LRMP-vliegtuig 
(13 stuks) 4 5 2 
MCM-vaai tuigen (15) en 
patrouillevaartuigen (6) 219 
Zwaardvisklasse onderzee-
boten (2) 165 

Zwaardvisklasse onderzee-
boten (2) 105 

S landaard helikopters 103 
Vervanging LRMP-vlieytuig (8) 169 
Overige projecten 3 4 4 

3 033 

Uit dit overzicht blijkt, dat gerekend werd met een (eventuele) vervanging 
van zowel de oudste twee drie-cylinderonderzeeboten van de Dolfijnklasse, 
als de jongere twee drie-cylinderonderzeeboten van de Potvisklasse door 
Zwaardvisklasse onderzeeboten. 

N.B. De opgevoerde bedragen zijn niet de totaalbedragen per twee 
onderzeeboten, omdat zelfs bij aanbesteding in 1979 van twee onderzee-
boten nog betalingen geraamd moeten worden voor na 1983. 
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— Aflopende projecten 3 0 
— G.W.-(regatten 164 
- Walreserve t.b.v. G.W."fregatten 20 
— Zuiderkruis 54 
— S-fregatten 1e serie (4) 509 
— S-fregatten 2e serie (4) 256 
— S-fregatten 3e serie (4) 40 
- Walreserve t.b.v. S-fregatten 42 
— Dokken rijkswerf 73 
— Modernisering v. Speijk-fregatten 99 
— Oceaanopnemer 44 
- Prototype MCM-vaartuig 12 
— Standaardhelikopters 196 
— Instandhouding Neptunes 10 
— Vervanging LRMP-vliegtuig 

(13 stuks) 148 
— Gebouwen en terreinen 81 
— Overige projecten 282 

2 060 



2.2 Opva t t ingen bij de Koninkl i jke M a r i n e 

Binnen de marine werd intussen gewerkt aan het opstellen van de 
stafdoelstel l ing. De planning: een goedgekeurde stafdoelstell ing per 1 
januari 1973, werd niet gehaald. 

In het kader van de formuler ing van de stafdoelstell ing werd ook voor 
deze conventioneel voortgestuwde onderzeeboten aan een grotere duik-
diepte dan tot dan toe gebruikelijk de voorkeur gegeven. Een grotere duik-
diepte stelt echter specifieke eisen aan de «rekbaarheid» van de huid van 
de onderzeeboot. Na vergeli jking van verschillende staalsoorten was de 
keuze gevallen op staal met een hoge rekgrens, naar de Franse producent 
«Marel»-staal genoemd. Omdat men geen ervaring met dit staal had, 
moest een proeftank gebouwd worden om de eigenschappen van het 
staal en de bewegingsmogel i jkheden nader te testen (zie hoofdstuk 4). 

In maart 1974 liet de CMS de VOM weten 8): «Voor t i jdige vervanging 
van de Dolfijnklasse onderzeeboten wordt de kiellegging van de eerste 
boot omstreeks januari 1977 noodzakelijk geacht. Beproevingen voor de 
gewenste grotere duikdiepte moeten ti jdig hiervoor hebben plaatsgevon-
den. Reden waarom de realiseringsdatum van deze beproevingen op het 
eerste kwartaal '75 is gesteld». Voorts drong de CMS aan op ti jdige 
realisering van een aantal separate studies. 

De instemming van de CMS met de beproevingen en dus met het 
gebruik van het hoge-rekgrens-staal leidde tot een serie besprekingen. In 
april 1974 werd de opdracht als volgt geformuleerd: «Het opdoen van 
praktische en theoretische ervaring met de toepassing van het hoge rek-
grensstaal...., ten einde bij de nieuwbouw van de OZBTen (onderzeeboten) 
met vergrote duikdiepte vertraging te voorkomen» 9). Er werden afspraken 
gemaakt voor besprekingen intern in mei 1974 om de consequenties van 
de grotere duikdiepte ook op ander dan alleen het drukhuidgebied te 
bespreken. Tevens werd in mei 1974 een bespreking gehouden met de 
werf, de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM), over het 
program en de kostenverdeling van het drukhuidonderzoek. 

Intussen was een concept-versie van de stafdoelstell ing gereed 
gekomen. Op 11 juni 1974 werd dit concept conform de daarvoor binnen 
de KM bestaande procedure aangeboden aan de stuurgroep «Stafdoel-
stell ing en Stafeisen». 

2.3 Behandel ing Defensienota 1974 

Ter voorbereiding van de behandeling van de Defensienota 1974 hield 
de vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer een openbare 
hoorzitt ing op 30 en 31 augustus 1974. Gehoord werden vertegenwoor-
digers van 26 organisaties, instellingen en lagere overheden 10). 

Twee van de organisaties, de Vereniging van Marine-officieren (VMO) 
en de Vereniging voor Belangenbehartiging van schepelingen en oud-sche-
pelingen bij de Zeemacht (VBZ), hadden hun commentaar op de Defen-
sienota 1974 in de vorm van een brochure uitgegeven. De naam van de 
brochure «Om het bestaan van de veiligheid» was een parafrase van de 
titel van de Defensienota «Om de veiligheid van het bestaan». Hun 
opvattingen over het vooruitschuiven van de eventuele vervanging van 
onderzeeboten luidden: 

«Onderzeeboten. 
Hr.Ms. «Dolfijn» en Hr.Ms. «Zeehond» zijn in 1981 opgevaren; zij zijn 

dan 21 jaar oud, verdere exploitatie brengt aanzienlijke risico's - met 
name voor het personeel - met zich mee. 

Teneinde te voorkomen dat ook bij de vervanging van onderzeeboten 
leemten ontstaan moet de nieuwbouw in 1976 worden aangevangen; dit 
impliceert dat op de begroting van 1975 reeds gelden voor dit vervan-
gingsproject moeten worden opgebracht. 
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Indien eerst in 1979 fondsen voor dit project worden opgebracht, zoals 
in de nota is geschied, kan niet van een adequaat vervangingsbeleid 
gesproken worden. 

In de nota wordt de vervanging overigens afhankelijk gesteld van de 
uitkomsten van een nog te verrichten studie over een verdere taakverdeling 
binnen de NAVO; opgemerkt wordt , dat een eerdere studie evenwel geen 
resultaat opleverde. 

Wi j vragen ons overigens af welke NAVO partner de taak met betrekking 
tot conventionele onderzeeboten over zou kunnen nemen. Het Verenigd 
Koninkrijk is gestopt met de bouw van conventionele onderzeeboten en 
concentreert zich op nucleair voortgestuwde boten. De Bundesmarine 
beschikt thans niet over voldoende ervaring met oceaangaande onderzee-
boten, terwij l overnemen van deze taak om poli t iek/strategische redenen 
minder opportuun word t geacht. 

Het is opvallend dat in de nota geen rekening wordt gehouden met de 
mogeli jkheid dat juist Nederland deze taak binnen de NAVO zou moeten 
vervullen; juist Nederland, alwaar grote deskundigheid op het gebied van 
onderzeeboten aanwezig is. Wij achten het niet opbrengen van fondsen 
voor de vervanging van de 3-cyl inder-onderzeeboten op grond van het 
voorgaande niet gerechtvaardigd». 

Ook op de hoorzitt ing zelf werd nog een uiteenzetting gegeven door de 
VMO over de onmisbaarheid van de onderzeedienst, en de grote schade 
die wel l icht opgelopen zou worden als gewacht moest worden op de 
resultaten van de taakverdeling. 

Op 11 september 1 974 werden 564 schriftelijke vragen ingediend ter 
voorbereiding van de mondelinge behandeling van de nota 11). 

Op 1 7 september 1974 was het Prinsjesdag. De memorie van toel icht ing 
bij de Defensiebegroting 1975 stelde geheel in overeenstemming met de 
Defensienota: «De operationele samenwerking tussen de Nederlandse en 
Britse onderzeediensten is goed . . . Bij de gezamenlijke surveil lance-ope-
raties en oefeningen blijkt hoezeer er behoefte blijft aan conventionele 
onderzeeboten. Of, en zo ja hoe, Nederland in de toekomst hier een rol 
blijft spelen zal in het kader van de internationale taakverdeling worden 
bezien» 12). 

Korte tijd daarna kwam de lijst van antwoorden beschikbaar 11). Zowel 
over taakverdeling en specialisatie meer in het algemeen en de verdeling 
van de kosten ervan over de verschil lende l idstaten, als over de specifieke 
gevolgen voor de onderzeedienst, en het f inancieringsoverzicht van 
investeringsprojecten waren vragen gesteld. 

In hun beantwoording hielden de bewindslieden de lijn vóór specialisatie 
strak vast, ook met betrekking tot de onderzeedienst. 

Met betrekking tot de waarde van cijfers werd o.m. in antwoord op 
vraag 106 gesteld: 

«Met het uitbrengen van de Defensienota wordt door de regering 
beoogd een lange-termijnbeleidsvisie voor de Nederlandse defensie-in-
spanning te ontwikkelen, omdat zij er van overtuigd is dat een organisatie 
als de defensiehuishouding slechts op een doeltreffende wijze kan 
worden bestuurd, wanneer de te nemen beslissingen - die soms voor een 
lange ti jd de structuur van de kri jgsmacht bepalen - kunnen worden 
ingepast in een lange-termijnkader. Het is in dit licht dan ook vanzelfspre-
kend dat de voor de middellange termijn (1974/1978) ontwikkelde 
plannen een integrerend deel uitmaken van de voor de totale planningpe-
riode 1974/1983 bestaande beleidsvoornemens. Dit houdt echter tevens 
in dat er een onlosmakelijke samenhang bestaat tussen de beide gedeelten 
van het t ienjarenplan, waarbij uiteraard niet uit het oog mag worden 
verloren dat inherent aan elke lange-termijnplanning de mate van 
nauwkeurigheid en gedetail leerdheid in de periode 1979/1983 geringer is 
dan het deze kabinetsperiode bestrijkende tijdvak 1974/1978. Met de 
aangehaalde passages wordt nadrukkelijk op de samenhang tussen beide 
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periodes gewezen. De waarde en betekenis van de Defensienota wordt 
hierdoor naar onze mening niet aangetast, maar krijgt juist meet reliëf, 
omdat in het bijzonder wordt gewezen op de in het tweede gedeelte van 
de planningperiode bestaande financiële problematiek. De Regering acht 
het namelijk onjuist deze problematiek niet te signaleren ondanks het feit 
dat deze periode buiten de huidige kabinetsperiode valt. In hoeverre deze 
problematiek zal worden opgelost - de nota legt in deze verband met 
taakverdeling en specialisatie - kan thans nog niet vaststaan. Zeker is 
echter wel dat in de jaren 1978/1979 hieromtrent nadere beslissingen 
zullen moeten worden genomen». 

Vraag 48 had betrekking op de overwegingen om juist de onderzeedienst 
in het kader van de taakverdeling ter discussie te stellen. In het antwoord 
werd voor de algemene overwegingen verwezen naar de Defensienota. 
Over de onderzeeboten luidde het antwoord: 

«De vervanging van de onderzeeboten was bij de Koninklijke Marine 
het eerste project dat hiervoor in aanmerking kwam. . . Het feit dat eerst 
in de periode 1979 -1983 fondsen zijn uitgetrokken voor de vervanging 
van onderzeeboten, vindt zijn oorzaak in de omstandigheid dat het stellen 
van prioriteiten tussen de verschil lende investeringsprojecten vereist is. 
Dit mag niet worden uitgelegd als anticiperen op de uitslag van interna-
tionaal overleg over taakverdeling ...» 

En uit het antwoord op vraag 300 valt op te maken wat gebeuren zou 
indien onderzeeboten niet bij de taakverdeling aan een ander land zouden 
worden toegedeeld: 

« 
Mocht uit het bondgenootschappeli jk onderzoek blijken dat het 

onderwerp zich niet leent voor taakverdeling, dan bestaat de mogeli jkheid 
de vier drie-cylinderonderzeeboten te doen vervangen door vier Zwaard-
vis-klasse type onderzeeboten. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het 
financieringsoverzicht van de Koninklijke Marine op blz. 63* van de nota. 
Het streven van de Regering naar de taakverdeling is een onderdeel van 
een algemeen streven naar een grotere samenwerking tussen de bondge-
noten. Het afstoten van eigen onderzeeboten kan alleen geschieden als 
het behouden van de benodigde operationele onderzeebootexpertise 
gewaarborgd wordt . Het verlies van technische deskundigheid op de 
bouwwerven zou moeten worden aanvaard.» 

Dat de politieke leiding zich ervan bewust was, dat het investerings-
schema het ti jdig infaseren van de opvolgers van de oudste serie van 
twee drie-cylinderonderzeeboten uitsloot, bleek uit de antwoorden op de 
vragen 296 en 298. 

Vraag 296: 
«Wordt de zin «Ten slotte zijn onderzeeboten onontbeerli jk voor 

marines die onderzeebootbestr i jdingsgroepen bezitten, om deze groepen 
operationeel opgewerkt te krijgen en te houden» niet ongeloofwaardig, 
als blijkt dat eerst in de periode ' 79 - ' 83 fondsen zijn uitgetrokken voor 
vervanging van de onderzeeboten, hetgeen betekent dat levering van 
deze onderzeeboten eerst plaats zal vinden in de periode van 1984-1 988, 
waardoor in die periode nog slechts 2 onderzeeboten in de sterkte zullen 
zijn opgenomen, hetgeen nagenoeg gelijk staat met het opheffen van de 
onderzeedienst?» 

Antwoord 296: 
«Onderzeeboten zijn onontbeerli jk voor marines die onderzeebootbe-

• in dit rapport in paragraaf 2 1 weergege stri jdingsgroepen bezitten, teneinde deze groepen operationeel opgewerkt 
ven te krijgen en te houden. Ook als Nederland niet zelf over onderzeeboten 
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zou beschikken, zou in deze behoefte moeten worden voorzien door 
gebruik te maken van de diensten van andere landen. Bij eventuele 
besprekingen over internationale taakverdeling met betrekking tot onze 
onderzeedienst, zal dit facet dan ook grote aandacht moeten kri jgen. Het 
feit dat eerst in de periode 1979-1983 fondsen zijn uitgetrokken voor de 
vervanging van de onderzeeboten, vindt zijn oorzaak in prioriteitstell ing 
tussen de verschil lende investeringsobjecten. Het is overigens niet juist te 
stellen dat in de periode 1984-1988 slechts 2 onderzeeboten in de 
sterkte zullen zijn opgenomen. Wanneer de pogingen om in de vervanging 
van de twee oudste drie cylinderonderzeeboten te voorzien in het kader 
van de specialisatie niet slagen, dan zou ook met de huidige planning het 
infaseren van de tweede serie Zwaardvisklasse onderzeeboten tegelijk 
kunnen geschieden met het uitfaseren van de tweede serie drie-cylinder-
onderzeeboten. Dit zou betekenen dat alleen in de periode 1984-1 988 4 
(Zwaardvisklasse) onderzeeboten in de sterkte zouden zijn opgenomen. 
Los hiervan staat de vraag of Nederland bij het mislukken van specialisatie 
op dit terrein nog wel tot vervanging moet overgaan». 

Vraag 298: 
«Wanneer als gevolg van uitstel van vervanging over enige ti jd een 

einde moet komen aan de mogeli jkheid tot reproduktie van Zwaardvis-
klasse-onderzeeboten, zou dit dan in de praktijk toch niet het einde 
betekenen van de zeer goed bekend staande Nederlandse onderzeedienst, 
ongeacht de uitkomsten van de besprekingen over specialisatie?» 

Antwoord 298: 
«Het uitgangspunt dat, als gevolg van uitstel, over enige tijd een einde 

moet komen aan de mogeli jkheid tot reproduktie van Zwaardvisklasse-
onderzeeboten, wordt niet gedeeld. Wanneer de pogingen niet slagen om 
in de vervanging van de drie-cylinder onderzeeboten te voorzien in het 
kader van de specialisatie, dan zou met de huidige planning het infaseren 
van de tweede serie Zwaardvisklasse-onderzeeboten tegelijk kunnen 
geschieden met het uitfaseren van de tweede serie drie-cylinder type 
onderzeeboten. Overigens bestaat wel het nadeel, dat door de grote 
periode tussen de bouw van opeenvolgende series onderzeeboten, de 
vereiste specifieke deskundigheid op het gebied van ontwerpen en 
bouwen van deze schepen verloren gaat. Dit nadeel wordt voor bovenge-
noemde periode niet zó groot geacht, dat er sprake zou zijn van het einde 
van de Nederlandse onderzeedienst ongeacht de uitkomsten van de 
besprekingen over specialisatie. Overigens wordt verwezen naar de 
slotzin van antwoord 296». 

Hier stond dus, dat men zich realiseerde dat de oudste twee drie-cylin-
deronderzeeboten niet t i jdig vervangen zouden kunnen worden. Men 
rekende er echter op, dat - indien besloten zou worden tot bouw in 
Nederland - de dan te bouwen onderzeeboten ti jdig gereed zouden zijn 
om de jongste twee drie-cyl inderonderzeeboten, de Hr.Ms. Potvis en de 
Hr.Ms. Tonijn, op te voigen. Vervolgens zou aansluitend nog een serie van 
twee onderzeeboten gebouwd kunnen worden, zodat de sterkte van zes 
onderzeeboten - dan alle zes van de Zwaardvisklasse - in 1989 weer 
bereikt zou zijn. 

De beantwoording was overigens wel enigszins tegenstri jdig met de 
tekst van de Defensienota 1 974 zelf. De nota zei: «De vervanging van de 
oudste twee drie-cylindertype onderzeeboten zal in verband met de 
levensduur omstreeks 1981 moeten geschieden». 

Uit de antwoorden op de vragen 296 en 298 kan echter niet anders 
opgemaakt worden, dan dat ze tot en met ult imo 1983 in de vaart zouden 
blijven. Anders zou de sterkte eerder dan de periode 1984 -1988 tot vier 
teruggebracht zijn. 

Op 24, 25 en 26 september 1974 vond de behandeling van de Defen-
sienota 1974 in de Tweede Kamer plaats. De onderzeedienst kwam 
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slechts zijdelings ter sprake. Op een vraag van mevrouw Van Leeuwen 
(A.R.P.) naar de financiële consequenties van de voorbereiding van de 
bouw van de tweede serie Zwaardvisklasse onderzeeboten antwoordde 
minister Vredeling: 

«Wanneer men zich ten doel stelt tot taakverdeling te komen, zullen 
eerst op nationale schaal de gedachten moeten worden bepaald over wat 
men zelf in die besprekingen wi l inbrengen. Dit brengt altijd enige 
onzekerheid met zich voor hen, die betrokken zijn bij de onderdelen, die 
men voor die taakverdeling aanmeldt. Men kan nu eenmaal niet - u 
vergeve mij de uitdrukking, mijnheer de Voorzitter - blazen en het meel in 
de mond houden. Ik ben het in het algemeen wel eens met wat mevrouw 
Van Leeuwen in dezen heeft gezegd over de begeleiding van betrokkenen, 
die niet in de krant moeten lezen wat er aan de hand is zonder dat zij er 
eerder iets over hebben gehoord. 

Mijnheer de Voorzitter! Bij de Koninklijke Marine zijn onze gedachten in 
eerste instantie uitgegaan naar de onderzeeboten. Het is een groot 
project en daarbij moet men dergelijke taakverdelingen voorstellen. Het is 
echter zeer wel mogelijk, dat het te voeren overleg ertoe zal leiden, dat 
Nederland een andere marinetaak aanmeldt». 

Voorts beklemtoonden zowel minister Vredeling als staatssecretaris 
Stemerdink, dat informatie over grote investeringsprojecten «als het ware 
maandelijks» kon worden verschaft aan de vaste Commissie voor 
Defensie. 

Tijdens de drie dagen durende behandeling werden 1 7 moties ingediend, 
waarvan er echter niet één betrekking had op de onderzeeboten. Op 26 
september 1974 werd de nota voor kennisgeving aangenomen. 

2.4 Vastste l l ing van de stafdoelste l l ing 

Voor de nieuwbouw van schepen was binnen de KM sedert september 
1969 een richtlijn voor het opstellen van stafdoelstell ing en stafeisen van 
kracht 13). Deze dateerde derhalve uit de t i jd, dat de politieke leiding ook 
feitelijk het voorzitterschap bekleedde van de kri jgsmachtdeelraden. 
Waar in het hierna volgende «Admiraliteitsraad» of «AR» staat zou in de 
verlaten structuur de politieke leiding méé betrokken zijn geweest. In de 
hier besproken periode is dat niet meer het geval. 

Een stafdoelstell ing is niet specifiek-materieel gericht, maar moet de 
prestaties duidelijk maken, die van het schip zullen moeten worden 
verwacht. Zo moet in een stafdoelstell ing aandacht besteed worden aan 
de taken, zowel in oorlogs- als vredesti jd, aan de operatieve eisen, aan de 
kosten (in dit stadium uitsluitend totaal), aan de verschillende eigenschap-
pen (snelheden, actieradius, aantal dagen op zee, vaar- en onderhouds-
cyclus), en aan punten als gewenste accommodat ie, te bouwen aantal en 
modernisatie halverwege de gedachte levensduur van het schip. 

De Marinestaf is verantwoordeli jk voor de opstell ing van een stafdoeL 
stell ing. Over het concept moest vervolgens advies gevraagd worden aan 
de Hoofdintendant Zeemacht (HIZ) en aan een (nieuwe) stuurgroep 
«Stafdoelstell ing en Stafeisen», bestaande uit de PLV.CMS, de plaats-
vervangend vlagofficier Materieel (PLAVOM), de plaatsvervangend 
vlagofficier Personeel (PLAVOP) en een secretaris vanwege de Marinestaf. 
Na besluitvorming in de stuurgroep moest de concept-stafdoelstel l ing 
voor op- en aanmerkingen aangeboden worden aan de VOM, de vlagofficier 
Personeel (VOP), de HIZ en de Commandant der Zeemacht (CZM) in 
Nederland. Tenslotte keurt de CMS de stafdoelstell ing goed en wordt de 
stafdoelstell ing ter vaststell ing aangeboden aan de Admiraliteitsraad 
(AR). 

Na vaststelling wordt de stafdoelstell ing in handen gesteld van de 
stuurgroep «Stafdoelstell ing en Stafeisen», welke belast is met het 
opstellen van binnen het raamwerk van de doelstell ing passende stafeisen. 
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Op 11 juni 1974 was conform de beschreven procedure de concept-
stafdoelstelling in behandeling gegeven aan de stuurgroep «Stafdoelstel-
ling en Stafeisen». Eind augustus 1974 was het door de stuurgroep 
behandelde concept voor op- en aanmerkingen rondgezonden, met het 
verzoek vóór 4 oktober 1 974 te reageren. Dit tijdschema werd echter niet 
gehaald. Met name de VOM liet op zich wachten. Bovendien doorbrak hij 
de normale procedure door zich begin december 1974 rechtstreeks met 
een nota tot de AR te wenden, waarin hij een afwijking van de in de 
richtlijn vastliggende procedure voorstelde 14). Diezelfde week stuurde 
hij ook zijn commentaar op de concept-stafdoelstelling aan de voorzitter 
van de stuurgroep «Stafdoelstelling en Stafeisen» 15). In beide nota's 
beklemtoonde de VOM, dat er geen garantie gegeven kon worden, dat de 
twee onderzeeboten van de Dolfijnklasse zonder beperkingen tot 1981 
zouden kunnen varen. In zijn ogen was er dus haast geboden, wilde men 
twee nieuwe onderzeeboten in 1981 in de vaart hebben «.... en ondanks 
het vraagteken achter de vervanging van onderzeeboten gezet in de 
Defensienota wordt er mijnerzijds van uitgegaan dat nieuwe onderzeeboten 
in Nederland ontworpen en gebouwd zullen worden». Hij achtte twee jaar 
nodig voor diverse studies, marktverkenningen en onderzoeken, een half 
jaar voor het formuleren van het bestek en vervolgens v iereneenhal f 
jaar voor de bouwtijd tot en met oplevering. Hoogste tijd derhalve om 
begin 1975 met de studies etc. te beginnen. 

De VOM wees er voorts op, dat in de concept-stafdoelstelling de 
bouwkosten te laag geraamd waren, dat bovendien de kosten van 
assistentie en toelevering door marinebedrijven buiten het bedrag 
gehouden waren: «Indien aan het genoemde bedrag vastgehouden moet 
worden, zullen op de stafeisen beperkingen moeten worden aangebracht». 
De VOM wees er eveneens op, dat het sensor- en wapenpakket aanzienlijk 
verschilde van dat van de in gebruik zijnde types Nederlandse onderzee-
boten. In feite impliceerde het een geheel nieuwe SEWACO-opzet 
(SEnsor-, WApen- en Commandosysteem). Voorts gaf hij aan, dat als 
aan de in de stafdoelstelling geformuleerde wensen tegemoet zou 
worden gekomen dit vergeleken met de Zwaardvisklasse zowel conse-
quenties zou hebben voor het gewicht (zwaarder) als voor de ruimte 
(groter). Deze consequenties zouden zich speciaal voordoen als gevolg 
van de grotere duikdiepte, de grotere onderwatersnelheid en de verlenging 
van de onderwater-batterij-vaart. Ook de consequenties van vermindering 
van de bemanning en opvoering van de mate van automatisering zouden 
nader onderzocht moeten worden. Hij concludeerde dan ook, dat exacte 
nabouw van de Zwaardvisklasse op problemen kon stuiten. 

Op 9 januari 1975 werd de stafdoelstelling - waar toepasselijk aan de 
commentaren aangepast - aangeboden aan de CMS 16). Op 1 5 januari 
1975 bood de CMS de door hem goedgekeurde stafdoelstelling aan de 
AR aan 17). 

«Deze stafdoelstelling heeft betrekking», aldus de aanbiedingsnota, «op 
de onderzeeboten welke Hr.Ms. DOLFIJN en ZEEHOND moeten vervangen 
indien in het kader van specialisatie voor het overnemen van de taken van 
onze onderzeedienst in de naaste toekomst geen geschikte kandidaat-
NATO-partner wordt gevonden». 

Ook de nota van de VOM stond op de agenda van de AR van 21 januari 
1975. De AR stelde op die datum de stafdoelstelling - na het aanbrengen 
van enige redactionele wijzigingen - vast (zo werd de titel gewijzigd van 
«Stafdoelstelling voor de verbeterde Zwaardvisklasse onderzeeboten» in 
«Stafdoelstelling voor de vervangers van de Dolfijnklasse onderzeeboten»). 
De nota van de VOM werd voor kennisgeving aangenomen. 

De slotparagraaf van de «Stafdoelstelling» luidde: 
«Middelen: De bouwkosten, gebaseerd op het constant prijspeil 1974, 

mogen de 245 miljoen voor 2 onderzeeboten niet overschrijden. In dit 
bedrag zijn niet begrepen de kosten voor mogelijk noodzakelijke studies 
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en proefnemingen, noch de kosten voor torpedo's en raketten, wal- , 
onderhouds- en testapparatuur, inventaris- en uitrustingsgoederen». 

Ondanks de opvatt ingen van de VOM was derhalve aan het bedrag van 
f 2 4 5 min. voor twee onderzeeboten vastgehouden. De Rekenkamer heeft 
géén berekening kunnen achterhalen voor de onderbouwing van dat 
bedrag, ook wist niemand zich nog te herinneren hoe de KM tot dat 
bedrag gekomen was. De best mogeli jke verklaring die de Rekenkamer 
heeft kunnen achterhalen is, dat een bedrag van f 2 4 5 min. in het vlootplan 
1975-1 990 was opgenomen voor één nucleair voortgestuwde onderzee-
boot. Dit vlootplan dateert van vóór de periode Commissie Van Rijckevorsel. 
Door de commissie was de optie voor nucleair voortgestuwde onderzee-
boten afgewezen ten gunste van conventioneel voortgestuwde onderzee-
boten. Kennelijk is het bedrag van f 2 4 5 min. vervolgens een eigen leven 
gaan leiden. 

2.5 Vaststel l ing van de stafe isen 

2.5.1 Procedure en instructie 

Ingevolge de richtli jn van 1969 werd de door de AR vastgestelde 
stafdoelstell ing in handen gesteld van de stuurgroep «Stafdoelstell ing en 
Stafeisen», welke belast werd met het opstellen van de binnen het 
raamwerk van de doelstell ing passende stafeisen 13). De richtl i jn schreef 
voor, dat de stuurgroep zou worden bijgestaan door twee werkgroepen 
en door het hoofd Wetenschappeli jk Onderzoek (HWO). Conform de 
richtlijn moesten de werkgroepen instructies krijgen over het financiële 
pakket, het te volgen t i jdschema, t i jdstip en wijze van rapportering en 
dergelijke. De eindrapporten van de werkgroepen moesten door de 
stuurgroep worden samengesteld tot stafeisen. 

Deze stafeisen werden ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd 
aan de CMS, de VOM en de VOP. Vervolgens werden zij ter vaststell ing 
aangeboden aan de AR. Na vaststell ing door de AR volgde instelling van 
een projectgroep, waarin de begeleiding van het project werd gecoördi-
neerd. Met de uitvoering werd dan de VOM belast. 

Twee dagen na de vaststell ing in de AR van de stafdoelstell ing werd de 
instellingsbeschikking van de twee werkgroepen getekend 18). 

Weer vier dagen later, op 27 januari 1975, volgde de instructie van de 
CMS aan de stuurgroep, HWO en de beide werkgroepen 19). Ingesteld 
werden de werkgroepen: 
werkgroep 1 Platform, energievoorziening en voortstuwing; 
werkgroep 2 Sensoren en wapens. 

De werkgroepen 1 en 2 kregen de volgende instructie: 
«a. De in de stafdoelstell ing genoemde eisen moeten worden uitgewerkt 

in stafeisen op een zodanige wijze, dat: 
(1) hierop een bestek kan worden gemaakt; 
(2) een keuze en bestell ing van apparatuur mogelijk is; 
(3) ze een afgerond geheel vormen zodat in principe geen nagekomen 

aanvullingen en/of wijzigingen nodig zijn. 
b. (1) De totale kosten van de onderzeeboten mogen het aangegeven 

bedrag niet overschrijden met dien verstande dat de jaarlijkse inflatiecor-
rectie kan worden toegepast; 

(2) Van dit bedrag kan globaal 65% voor plat form, energievoorziening 
en voortstuwing worden toeberekend en 35% voor wapens en sensoren. 

c. Een ontwerp bemanningsli jst moet als bijlage bij de stafeisen 
worden opgenomen.» 

Combinatie van de slotparagraaf van de «Stafdoelstell ing» en onderdeel 
b (2) van de instructie levert de volgende financiële taakstelling voor de 
werkgroepen op: 
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werkgroep 1 Platform, energievoorzie-
ning, voortstuwing f 159,25 min. ( 65%) 

werkgroep 2 Wapens en sensoren f 85,75 min. ( 35%) 

Bouwkosten totaal twee onderzeeboten pp. 
1974, maximaal f 245,00 min. (100%) 

De werkgroepen moesten in de eerste helft van februari 1975 beginnen 
en hun rapporten vóór augustus 1975 bij de stuurgroep «Stafdoelstelling 
en Stafeisen» indienen. De voorzitters van de werkgroepen moesten 
intussen maandelijks aan de voorzitter van de stuurgroep over de voortgang 
rapporteren. Aanbieding van de stafeisen aan de AR was voorzien voor 
eind augustus 1975. 

De eerste vergadering van werkgroep 1 vond plaats op 12 februari 
1975, van werkgroep 2 op 10 februari 1975. 

2.5.2 Behandeling Defensiebegroting 1975 

In de Tweede Kamer was juist terzelfder tijd de behandeling van de 
begroting van Defensie 1975 aan de orde 20). 

Mevrouw Van Leeuwen (ARP) herinnerde minister Vredeling er opnieuw 
aan, dat haar fractie nog steeds enige moeite had met het feit, dat de 
vervanging van onderzeeboten afhankelijk werd gesteld van mogelijkheden 
tot internationale taakverdeling. Was over de voortgang van die taakver-
deling al iets bekend? «Als er op dit gebied géén voortgang is gemaakt, 
en wij vrezen dit, dan willen wij over deze materie wel enkele praktische 
opmerkingen maken. Het bouwen van onderzeeboten vergt een hoge 
graad van gespecialiseerd vakmanschap. Vakmanschap dat in het eigen 
land nu nog beschikbaar is. Hoe denkt men dit vakmanschap in stand te 
houden als het vervangingsprogramma voor onderzeeboten op overwe-
gingen waarvan de haalbaarheid zeer twijfelachtig is enkele jaren 
verschoven wordt? Kortom, kan de knowhow op dit gebied nu reeds 
worden ingezet voor de aanloop naar de nieuwbouw? 

Mijnheer de Voorzitter! In het algemeen lijken ons de resultaten op het 
gebied van taakverdeling en standaardisatie, ook elders dan in maritiem 
verband, niet al te groot, ... valt er iets mee te delen over alle nog op het 
vuur staande potjes? ...» 

In zijn antwoord op 13 februari 1975 stelde minister Vredeling: 
«De geachte afgevaardigde mevrouw Van Leeuwen heeft in dit verband 

nog enkele vragen gesteld over de onderzeedienst en de mogelijkheden 
op dat terrein van internationale specialisatie. Ik merk daarover in de 
eerste plaats op dat de Amerikaanse raamwerkstudie inzake taakverdeling 
de Nederlandse onderzeedienst niet met zoveel woorden vermeldt. Wat ik 
ten aanzien van deze specialisatie in het verleden heb gezegd, is niet 
meer, maar ook niet minder, dan dat ik - zoals bij elk groot project - eerst 
de beslissingen neem nadat alle mogelijkheden van taakverdeling met de 
bondgenoten zijn besproken. Ik ben het met mevrouw Van Leeuwen eens 
dat de bouw van onderzeeboten een hoge graad van gespecialiseerd 
vakmanschap vereist. Dat vakmanschap wordt nu zoveel mogelijk in 
stand gehouden door het periodiek onderhoud van de boten te laten 
plaatsvinden bij de bouwwerf. Daarmede kan echter op den duur de 
vereiste know-how niet op peil blijven, omdat de technische ontwikkeling 
niet stil staat. Om die reden is het nodig dat een beslissing over nieuwbouw 
binnen enkele jaren valt. Ik blijf daaraan ook zeer grote aandacht schenken.» 

Twee maanden daarna werd de Defensiebegroting van 1975 in de 
Eerste Kamer behandeld 21). Staatssecretaris Stemerdink beklemtoonde 
bij die gelegenheid nog eens de moeizame weg van het internationaal 
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overleg over de taakverdeling: «Als ik dit zo uitspreek zou men kunnen 
stellen dat de situatie vrij goed is. De goede luisteraar zal echter hebben 
gehoord dat ik herhaaldelijk heb gezegd: Wij streven naar, en: dat vele 
werkgroepen bezig zijn. Dan duid ik al ongeveer aan hoe moeilijk het is dit 
werkelijk op gang te krijgen.» 

2.5.3 De werkgroepen 

Terug naar de werkgroepen 1 en 2 van de KM 22). De werkgroepen 
vergaderden in de periode februari-september 1975 tien respectievelijk 
elf keer. Beide werkgroepen stelden subgroepjes in om bepaalde proble-
men uit te zoeken, en daarover aan de werkgroep te rapporteren. De 
voorzitters brachten medio maart, medio mei, medio juni en medio 
augustus 1975 de vereiste voortgangsverslagen aan de voorzitter van de 
stuurgroep uit. In het begin van de werkzaamheden werd aandacht 
besteed aan de haalbaarheid van de opdracht. In werkgroep 2 werd 
meteen gesteld: «De stafdoelstelling overvraagt wat. De eisen van ... ton, 
varen in 1981 en een prijs van 245 min. voor 2 boten zijn met al het 
andere hoogstwaarschijnlijk niet te halen...». Voorts werd in beide werk-
groepen gewezen op het kostenverhogende effect van grotere duikdiepte. 

Beide werkgroepen onderkenden voorts het probleem van de relatie 
tussen vermindering van de bemanning («accommodatie voor ten 
hoogste 50 man») en de mate van gewenste automatisering «.. nog niet 
te overziene consequenties..». Over de kostenverdeling over de werkgroe-
pen werd in beide werkgroepen gesproken. De verdeling bleek overgeno-
men te zijn van de standaardfregatten. Werkgroep 1 meende echter, dat 
voor onderzeeboten de verhouding aanmerkelijk anders lag. Men zou de 
cijfers van de Zwaardvisklasse bezien. 

Medio mei 1975 meldden de voorzitters in hun voortgangsverslag, dat 
begonnen was met het op schrift stellen van de stafeisen, hoewel over 
een groot aantal belangrijke punten nog geen beslissing kon worden 
genomen. «Hierbij wordt uitgegaan van technische en technologische 
ontwikkelingen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij 
gedurende de bestekfase en aanvang bouw ter beschikking staan». Mede 
gezien de verlofperiode zou overigens het tijdschema niet helemaal 
gehaald kunnen worden. 

2.5.4 Defensieraad 

Eveneens medio mei 1975 kwam in de Defensieraad de besluitenlijst 
van de AR aan de orde, waarin besloten was voort te gaan met de 
voorbereiding van de bouw van de vervangers van de oudste twee 
Dolfijnklasse onderzeeboten 23). De Defensieraad is de overkoepelende 
raad van de drie krijgsmachtdelen, het centrale apparaat van het departe-
ment en de politieke leiding. 

Blijkens de notulen van de Defensieraad werd de besluitenlijst van 
bedoelde vergadering van de AR ongewijzigd vastgesteld «onder aante-
kening dat het gestelde in punt 7 (Voorbereidende werkzaamheden 
nieuwbouw onderzeeboten) niet vooruitloopt op hetgeen over vervanging 
van de onderzeeboten in de Defensienota is opgemerkt». 

2.5.5 Voortgang bij de Koninklijke Marine 

Eind juni 1975 legde de voorzitter van de stuurgroep «Stafdoelstelling 
en Stafeisen» de AR een overzicht voor van de diverse in behandeling 
zijnde projecten 24). De verwachting was dat de stafeisen voor de 
vervanger van de Dolfijnklasse medio september 1975 door de stuurgroep 
behandeld konden worden, en eind oktober gereed zouden zijn voor 
behandeling in de AR. Medio augustus 1975 raakten de werkgroepen in 
tijdnood en voerden de vergaderfrequentie op tot éénmaal per week. 
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Begin september 1975 waren de concept-stafeisen gereed op de 
financiële paragraaf na. 

De laatste vergadering van beide werkgroepen werd gehouden op 9 
september 1975. In de vergadering van werkgroep 1 berekende men 
f225 min. nodig te hebben voor platform, energievoorziening en voort -
stuwing. Hoewel geen onderbouwing beschikbaar is van de kosten voor 
werkgroep 2, wapens en sensoren, blijkt uit de notulen van de op diezelfde 
dag gehouden vergadering van die werkgroep, dat daarvoor kennelijk f37 
min. nodig was. Het bedrag werd achteraf met de pen ingevuld, en wel 
als volgt 25): 

«5. Financieel overzicht is in nieuwe vorm gereed. Komt tijdig klaar om 
mee te gaan bij de stafeisen. De prijs schommelt rond de 262 min.; dat is 
te veel doch afhakken voor 17 min. is onmogelijk bij ZWV-vorm en 
afmeting, diepduikend, kleine bemanning en geavanceerd SEWACO 
systeem.» 

De werkgroepen besloten niet meer bijeen te komen. 
De specificatie van de f225 min. van werkgroep 1 kwam 10 september 

gereed 26); de concept-stafeisen zijn gedateerd 12 september 1975; op 
18 september 1975 boden de voorzitters van de werkgroepen 1 en 2 de 
concept-stafeisen met een nota aan aan de voorzitter van de stuurgroep 
«Stafdoelstelling en Stafeisen» 27). Op enkele punten was van de 
stafdoelstelling afgeweken: vier gewenste technische voorzieningen 
waren om verschillende redenen afgevoerd en aan de navigatienauwkeu-
righeidseis werd niet geheel voldaan. 

Over de financiën werd het volgende opgemerkt: 
«3. Uit het financieel overzicht ... blijkt dat het niet mogelijk is om de 

raming in te dammen tot f245 000000. Dit is in hoofdzaak te wijten aan 
de geëscaleerde uurlonen de laatste jaren. Nieuwbouw van onderzeeboten 
van het gewenste (ZWAARDVIS-)tonnage en met belangrijke en noodza-
kelijke wijzigingen t.a.v. die klasse - zoals zeer kleine bemanning en 
geavanceerd SEWACO systeem - is ondanks het laten vervallen van 
meerdere reële wensen, voor die prijs niet te verwachten.» 

Het concept werd - parallel aan de voorbereiding van de behandeling 
in de stuurgroep - door de Marinestaf aan diverse functionarissen om 
commentaar gezonden. 

2.5.6 Defensiebegroting 1976 

Intussen was enkele dagen daarvoor de rijksbegroting 1976 openbaar 
geworden. In de memorie van toelichting op het hoofdstuk Defensie 
kwam o.m. de volgende passage voor 28): «Een herziening van de 
meerjarenplanning zal moeten worden voorbereid, omdat in de meerja-
renramingen voor Defensie voor de jaren 1977 en 1978 bezuinigingen 
zijn voorzien, waarvan voor een deel nog niet is vastgesteld op welke 
onderdelen van de defensiebegroting deze zullen worden aangebracht.» 
Voorts: «Onderzeeboten. De ontwikkeling van nieuwe onderzeeboten 
voor de Koninklijke marine moet - zoals gezegd - worden bezien in het 
licht van de in de NAVO aan de orde gestelde noodzaak tot rationalisatie 
en specialisatie van taken. Met behulp van de Franse marine en de 
Nederlandse industrie worden studies voor een ontwerp casco voor de 
nieuwbouw-onderzeeboten uitgevoerd. De samenstelling van wapen- en 
commandosystemen voor dit nieuwe type onderzeeboot wordt in samen-
werking met de industrie en de bondgenoten bestudeerd.» Uit de 
artikelsgewijze toelichting bleek niet, of enig geld voor de vervangers van 
de Dolfijnklasse was uitgetrokken. 

Op 28 oktober 1975 vond de behandeling in de Tweede Kamer plaats 
van het onderdeel «NAVO» van de rijksbegroting 29). Van de zijde van de 
Kamer werd in dit debat aangedrongen op een spoedig begin van de 
gesprekken met landen als Noorwegen, West-Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk over (o.m.) de onderzeedienst. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 221, nrs. 1-2 19 



Op 19 november 1975 vond een mondeling overleg plaats van de 
vaste Commissie voor Defensie met minister Vredeling over besprekingen 
met de regering van de Bondsrepubliek Duitsland over herindeling van 
taken in NAVO-verband 30). Directe aanleiding voor het met spoed 
georganiseerde mondeling overleg waren berichten in de pers geweest, 
waaruit overleg gebleken was, waarvan de vaste commissie niet op de 
hoogte was geweest. Minister Vredeling lichtte de gang van zaken toe. En 
marge van een Eurogroepvergadering was een afspraak gearrangeerd 
tussen staatssecretaris Stemerdink en zijn Duitse collega Mann. Dat 
gesprek had inmiddels plaats gehad, en daarop had een perscommuniqué 
betrekking gehad, dat weer aanleiding gegeven had tot de berichten in de 
pers. 

En marge waren nog meer afspraken tot stand gekomen. De Engelse 
minister van Defensie had toegezegd dat hij intern in overweging wilde 
brengen een bilateraal gesprek met Nederland te voeren. «Van Nederlandse 
zijde zouden als onderwerp van bespreking met het Verenigd Koninkrijk 
kunnen worden opgebracht: de taken van .. onderzeeboten..», aldus 

• minister Vredeling. 

2.5.7 Voortgang bij de Koninklijke Marine 

Intern bij de KM waren intussen de commentaren gereed op het 
concept van 1 2 september 1975 van de stafeisen. Men realiseerde zich, 
dat de kostenverhoging van f245 min. naar f262 min. heel moeilijk zou 
vallen juist in een periode dat kritisch gekeken werd naar de onderzeedienst. 
Hoewel van verschillende zijden nog getracht was de afgevoerde techni-
sche voorzieningen weer aan de stafeisen toegevoegd te krijgen, besliste 
de stuurgroep «Stafdoelstelling en Stafeisen» op 10 oktober 1975 - op 
enkele wijzigingen op ondergeschikte punten na - conform het voorgelegde 
concept, inclusief de financiële raming tot een totaal van f262 min. 
Conform de richtlijn 1969 werd het aldus besproken concept ter goedkeu-
ring en ondertekening rondgezonden aan de CMS, de VOM en de VOP. In 
zijn aanbiedingsnota besteedde de voorzitter van de stuurgroep aandacht 
aan de afwijkingen van de stafdoelstelling, de vermindering van de 
bemanning tot 49 en aan de kosten 31). 

Over dit laatste schreef hij: 
«De kostencomponent «platform» werd gebaseerd op de feitelijke 

gegevens van de bouw van de ZWAARDVIS-klasse, samen te vatten als 3 
miljoen manuren. Voorts werd gebruik gemaakt van de volgende loonfactor: 
a. 1965 = 1; 
b. middenbouwtijd ZWV-klasse (1970) = 1,47; 
c. 1974 - 2,5. 
Deze gegevens leiden tot een slotsom van f 182 M 
Meerkosten wijzigingen in het concept (duikdiepte en verdere 
automatisering) f 15 M 

Bedrag bouwmeester c.f. stafeisen (excl. winst, incl. lanceerbuizen 
en nalaadinrichting)* f197 M 

De wapens en sensoren geven een raming van f37 M. Zoals blijkt uit de 
genoemde afwijkingen van de stafdoelstellingen is op deze component 
grote soberheid betracht. 

De raming voor het platform is gebaseerd op harde feiten. Vermindering 
van de wapen-sensor component acht ik niet tot de reële mogelijkheden 
behoren.» 

Hoewel van de zijde van de VOM enig commentaar geleverd werd 
leidde een en ander niet tot wijzigingen. In de vergadering van de AR van 

' Citaat iets aangepast doordat in het 1 1 november 1975 werden de stafeisen inclusief de financiële paragraaf 
oorspronkelijke stuk naar een ander stuk vastgesteld. Conform de richtlijn 1969 werd de VOM opgedragen het 
verwezen werd bestek voor deze serie onderzeeboten te doen maken. 
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De paragraaf «Kosten» luidde: 
«1231 Het geraamde bedrag voor de totale bouwkosten, gebaseerd op 

het prijspeil 1974, is f 262 0 0 0 0 0 0 voor twee onderzeeboten. Een 
specificatie van de kosten is in bijlage 3 gegeven.» 

In dezelfde paragraaf «Kosten» stond tevens aangegeven welke kosten 
niet in het genoemde bedrag begrepen waren: de kosten van studies en 
beproevingen, de zogenaamde «complementaire voorzieningen» (bijvoor-
beeld torpedo's, simulatoren en wal-lesapparatuur), de loon- en materi-
aalverrekening (% escalatie), en de invoer en btw (verrekenbaar). (In 
hoofdstuk 12 wordt hier nader op ingegaan). 

Uit bijlage 3 van de stafeisen bleek de opbouw van de totale bouwkosten: 

1. platform, energievoorziening en voortstuwing: 
a, bouwmeester, excl. winst, incl. lanceerbuizcn en nalaadim 

richting f 197 min. 
winst bouwmeester f 20 min. 

b. marineleveringen*: 
S (Scheepsbouw), 
W (Werktuigbouw) en E (Elektra) f 8 min. 

I 225 min. 

2. wapens en sensoren 
(zogenaamde marineleveranties ) 
acht verschillende leveranties, tezamen per boot f 18,5 min. f 37 min. 

totale kosten voor twee onderzeeboten, prijspeil 1974 f 262 min. 

2.6 St i l w a t e r 

In de periode 1976 tot en met begin 1 977 gebeurde er betrekkelijk 
weinig. 

Op het gebied van de internationale taakverdeling werd eigenlijk geen 
enkele vooruitgang geboekt, zoals blijkt uit de diverse mededelingen 
hierover aan de vaste Commissie voor Defensie, de Tweede Kamer en de 
Eerste Kamer. Ook de toonzett ing van de memorie van toel icht ing op de 
Defensiebegroting 1977 is over de vooruitzichten weinig optimist isch 
32): «Onderzeeboten. Voorbereiding van de vervanging van de twee 
oudste onderzeeboten van het 3-cyl indertype vindt vooralsnog voortgang, 
omdat overleg met de bondgenoten over specialisatie nog geen resultaat 
heeft opgeleverd». Geld was er echter op de begroting uitsluitend 
uitgetrokken voor onderzoek van het hoge-rekgrens-staal (zie hoofdstuk 
4)-

Blijkens het antwoord op een van de schriftelijke vragen naar de kosten 
verbonden aan de voorbereiding - begroting 1977 inbegrepen - was 
«voor het in stand houden van de noodzakelijke technische kennis ... (is) 
... in samenwerking met de betrokken sector van de scheepsbouw op 
beperkte schaal onderzoek uitgevoerd». Voor dit onderzoek was - de 
begroting 1977 inbegrepen - een bedrag van f 7 7 6 000 aan verpl ichtingen 
aangegaan 33). 

Op 31 december 1976 werd minister Vredeling opgevolga door 
(staatssecretaris) Stemerdink. Ook de nieuwe minister hield de lijn van de 
taakverdeling vast. 

Na de beslissing van de AR op 11 november 1 975 over de stafeisen 
was de VOM voorbereidingen gaan treffen voor de pre-bestekfase en 
bestekfase. Even had men nog met de gedachte gespeeld de «super 
Zwaardvis»-ideeën die neergelegd waren in de stafeisen pas te gaan 

* De begrippen marineleveringen, marine gebruiken voor de vervanging van de Potvisklasse medio jaren tacht ig, en 
leveranties, marine mkopen mar,netoeieve- t e p r o b e r e n d e Dolfijnklasse eerder dan gepland vervangen te krijgen 
ringen, marine aankopen e.d. worden zo door r , J • > i i 
eikaar gebruikt, dat aan het gebruik van één d ° o r twee «Chinese copy s» van de Zwaardvis. Argument: werkgelegem 
van deze termen géén aparte betekenis kan heid. Bij gebrek aan fondsen en gezien de blokkade van de taakverdeling 
worden toegekend w e r d dit plan echter toen weer verlaten. 
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Op 3 maart 1976 liet de VOM staatssecretaris Stemerdink weten, dat 
voor de pre-bestekfase en de bestekfase bij elkaar f 8 , 4 min. nodig was 
34). Enkele dagen later werd de staatssecretaris erop gewezen, dat de 
begroting 1976 noch de ontwerpbegrot ing 1977 voorzag in uitgaven ten 
behoeve van de nieuwbouw van onderzeeboten. Wel was voorzien in 
algemeen voorbereidende werkzaamheden 35). De wensen van de VOM 
werden niet ingewil l igd. Sommigen binnen de marine vroegen zich af 
waarom de VOM het verzoek aan de staatssecretaris had gedaan. De 
opvatt ing was, dat de VOM dit had gedaan om de staatssecretaris «voor 
te verwarmen» omdat voor het eventuele naar voren halen van de 
aanbesteding nu eenmaal politieke instemming vereist was. Maar die 
werd niet gegeven. 

Desondanks gingen - zij het op een zacht pitje - de studies en onder-
zoekingen door. RDM drong aan op een spoedige beslissing over het 
proeftankproject, omdat men inmiddels het staal al besteld had (zie 
hoofdstuk 4). De KM besteedde aandacht aan een nieuwe Amerikaanse 
ontwikkeling op het gebied van geruisdetectie. 

2.7 Herz iening topst ructuur Defens ie 

In de Defensienota 1974 was een nadere uitwerking van de wijziging 
van de topstructuur van het ministerie aangekondigd. Per 1 december 
1976 werd die wijziging voor de KM van kracht. Vanaf die datum werd de 
CMS in plaats van de minister formeel voorzitter van de AR. De leden 
bleven echter rechtstreeks ondergeschikt aan de minister en werden 
onder voorzitterschap van de CMS als primus inter pares, het manage-
mentteam voor de ministeriële organisatie van de KM. 

Ook werden in de nieuwe topstructuur enige functiebenamingen 
gewijzigd. Voor dit rapport is van belang, dat de vlagofficier Materieel 
(VOM) voortaan directeur Materieel Koninklijke Marine (DMKM) heet. 
Tevens werd het overleg van de per kri jgsmachtdeel verantwoordeli jke 
directeuren Materieel in het vervolg Comité Materieel (COM) genoemd. 
Het COM kwam onder voorzitterschap van de directeur-generaal Materieel 
(DGM), de hoogste functionaris op materieelgebied van het ministerie. 
Een organisatieschema is in bijlage 1 van dit rapport opgenomen. 

2.8 De W a l r u s I de W a l r u s II 

Begin 1977 had de DMKM opdracht gegeven de vervanger van de 
Dolfijnklasse bestekklaar te maken. Toen men de opdracht in werkgroep-
verband ging uitwerken kwam men tot de conclusie dat de opdracht niet 
duidelijk was, hetgeen men trachtte te verhelpen door het opstellen van 
een schema van vijf mogelijke oplossingen, onderverdeeld in twaalf 
varianten 36). 

De vijf mogelijke oplossingen waren: 
I. nabouw Zwaardvisklasse onderzeeboot in «gewoon» staal; 
II. nabouw Zwaardvisklasse onderzeeboot in «gewoon» staal met iets 

grotere duikdiepte; 
III. Zwaardvisklasse onderzeeboot in Marel-staal, nog iets grotere 

duikdiepte dan II; 
IV. onderzeeboot volgens de stafeisen 1 975, Marel-staal, gewenste 

grote duikdiepte (dieper dan III); 
V. bouw kleinere onderzeeboot dan Zwaardvisklasse. 

Per variant stonden bijzonderheden aangegeven, de periode nodig voor 
het bestek en eventuele opmerkingen. 
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De meeste aandacht kregen de volgende varianten: 
la. het ongewijzigd nabouwen van de Zwaardvis («Chinese copy»); 
lllc. het kopiëren van de Zwaardvis in Marel-staal met aangepast 

platform en aangepast SEWACO-systeem. Het SEWACO-systeem zou 
grotendeels voldoen aan de stafeisen 1975, de duikdiepte echter zou 
geringer zijn dan gewenst; 

IV. omschreven als een moderne onderzeeboot. Een compleet nieuw 
ontwerp; 

Va. een kleinere onderzeeboot naar eigen ontwerp, waarvoor de 
stafdoelstelling nog opgesteld moest worden, en vervolgens de stafeisen. 

* Dit rapport besteedt verder geen aandacht 
aan de activiteiten bedoeld bij 2e en 3e. 
** Zie voor de situatie in de Nederlandse 
scheepsbouwindustrie het verslag van het 
onderzoek van de Parlementaire Enquête 
Commissie RSV, uitgebracht aan de Tweede 
Kamer dd. 10 december 1984, vergaderjaar 
1 984-1 985, 17 817, nrs. 1 5-1 6. verder te 
noemen verslag Parlementaire Enquête 
Commissie RSV. 

In een gesprek begin maart 1977 zou de DMKM met de CMS trachten 
tot afspraken te komen. Intern liet hij ter voorbereiding van dit gesprek 
weten, dat zijn inzet was om één van de varianten van oplossing I en 
variant c van oplossing III gereed te maken, en daarvoor «waar nodig geld 
uit (te) geven, dat door het «systeem» heen kan worden gemasseerd» 
37). 

Op 8 maart 1977 besloten de CMS en de DMKM in een gesprek de 
volgende activiteiten te ondernemen 38): 

1 e. «Bestek gereed maken per ± 1 januari 1978 «moderne Zwaardvis» 
(Marel-staa l/sensoren/wapens)»; 

2e.* Onderwijl-«voorgeval van nood» - voorbereiden levensverlengend 
onderhoud (andere diesels) van de vier drie-cylinderboten; 

3e.* Tevens voorbereiden stafdoelstelling/stafeisen voor kleinere boot 
(«duurtjaren»!); 

4e. «DMKM mag bestek Chinese copy Zwaardvis afmaken; gereed 1 juli 
'77 — maar mag niet gebouwd». 

Op 22 maart 1977 viel het kabinet Den Uyl. Tweede Kamerverkiezingen 
werden uitgeschreven voor 25 mei 1977. 

Blijkens het verslag van de maandelijkse vergadering van alle bij 
(nieuw)bouw betrokken afdelingen van de hoofdafdeling Materieel van de 
KM, de zogenaamde Niebos-vergadering, van 25 maart 1977 werd 
inmiddels gewerkt aan de activiteiten ten 4e en ten 1e 39). Men was 
doende met bestekbeschrijvingen van: 
Walrus I (nabouw Zwaardvis, met nieuw wat niet meer verkrijgbaar is); 
Walrus II (de «aangepaste» Zwaardvis in hoogwaardig staal). 

Bij het maken van deze bestekken waren ook RDM, de Nederlandse 
Verenigde Scheepsbouwbureaus (Nevesbu) en andere ingeschakeld. 

Op 14 april 1977 bood de DMKM het vijf-oplossingen-schema formeel 
aan de CMS aan, en deelde hem mee in welke inrichting werd gewerkt 
40). Een werkgroep «bestek onderzeeboten» werkte aan: 

1. Walrus I (variant la uit het schema): «De gereedheid van het bestek 
voor deze WALRUS I-onderzeeboot zal zijn 1 juli 1977. Indien het uit 
werkgelegenheidsoverwegingen noodzakelijk wordt geacht op zeer korte 
termijn de Nederlandse scheepsbouwindustrie te stimuleren met de bouw 
van onderzeeboten voor de Koninklijke Marine, kan alsdan spoedigst 
worden aangevangen»**. 

2. Walrus II (variant lllc uit het schema): «Wanneer blijkt dat medio 
1977 niet met spoed een opdracht aan de werven gegeven behoeft te 
worden en zodoende meer tijd vrijkomt voor een betere voorbereiding, 
wordt nu reeds waar mogelijk aangevangen met, en na juli 1977 voortgezet, 
de werkzaamheden verbonden aan alternatief lllc, verder te noemen 
Walrus ll-klasse onderzeeboot. 

De Walrus II onderzeeboot krijgt in principie de «Zwaardvis»-romp, 
echter vervaardigd van het hoge rekgrensstaal type «Marel», waardoor 
een grotere duikdiepte gehaald kan worden. Een «best depth» van ... 
meter wordt hierbij nagestreefd». 
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N.B. In dit rapport is zorgvuldig vermeden gegevens te vermelden, die 
Defensie in de loop van de historie van de Walrus niet naar buiten heeft 
gebracht om redenen van bescherming van defensiegeheimen. De 
duikdiepte van onderzeeboten is zo'n defensiegeheim. De weggelaten 
duikdiepte op de puntjes in het hiervoor weergegeven citaat is echter 
opmerkeli jk, en verdient daarom deze aparte vermelding, omdat hier 
ingevuld stond niet de duikdiepte behorend bij lllc, maar de duikdiepte 
behorende bij oplossing IV (zie de eerdere weergave van het schema). 
Het belangrijkste verschil tussen lllc en IV was nu juist die duikdiepte. 
Daarmee gaf de DMKM in feite aan, dat hij onder de noemer lllc toch IV 
ging voorbereiden. 

De nota van de DMKM vervolgde: «...Het SEWACO-systeem zal geheel 
aangepast z i jn . . . Tevens zal het gehele platform aangepast worden aan 
de grotere duikdiepte en vele verbeteringen worden aangebracht ten 
opzichte van de huidige «Zwaardvis»-klasse onderzeeboten. ... Richtlijn 
voor deze Walrus II zal zijn de opgestelde stafeisen 1975 . . . De gereedheid 
van het bestek voor de Walrus II wordt gesteld voor wat betreft de romp 
op eind 1977 en de overige systemen medio 1978». Voorts meldde de 
DMKM, dat als meer voorbereidingsti jd beschikbaar zou komen méér aan 
de stafeisen 1975 voldaan zou kunnen worden «om zodoende te geraken 
tot alternatief IV». Ook het levensverlengend onderhoud van de vier 
drie-cyl inderboten had de aandacht. 

Begin mei 1977 werd bij de onderzeedienst bekend, dat de DMKM 
ervan overtuigd was, dat hij eind 1977 begin 1978 in de gelegenheid zou 
worden gesteld de opdracht voor de Walrus ll-klasse te kunnen plaatsen. 
Daarom zou het werk aan bestek Walrus I beëindigd zijn, en werkte men 
nu «met volle kracht» aan Walrus II 41). 

Op 21 juni 1977 keurde de AR het Aanvull ingsblad 1 goed waarbij 
nadere stafeisen ter aanvulling van de stafeisen van 1975 werden 
vastgesteld. Het betrof de toevoeging van een oorspronkelijk vervallen 
type sonarinstallatie, het treffen van een voorziening voor een extra, 
modern type sonar waarover men met de Amerikaanse marine in gesprek 
probeerde te komen, en de nadere precisering van enkele technische 
gegevens van de stafeisen. «De voorgestelde wijzigingen hebben 
nagenoeg geen financiële gevolgen», aldus de notulen van de AR. 

Op 22 juni 1977 meldde de DMKM in een nota aan de CMS de 
voortgang met de Walrus I, II en andere werkzaamheden 42). Over de 
Walrus II werd medegedeeld, dat gestreefd werd «de bestekken voor 
deze onderzeeboten tegen eind van het jaar gereed te hebben om 
zodoende in januari/ februari 1978 de contractonderhandelingen te 
kunnen afsluiten». Er was een aparte werkgroep ingesteld om het 
SEWACO-systeem samen te stellen. Spoedig zou een bezoek aan 
Amerika gebracht worden om naar specifieke lanceerbuizen en torpedo's 
te kijken. Een voorlopiger opstell ing van het SEWACO-systeem (ruim 20 
verschillende componenten) was bijgevoegd. 

2.9 Kosten Wa l rus II in de nadagen van kabinet Den Uyl 

Aangezien de kabinetsformatie op basis van de verkiezingsuitslag van 
de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei 1 977 nog niet was afgerond 
werd onder verantwoordeli jkheid van het demissionaire kabinet Den Uyl 
de ri jksbegroting 1978 uitgebracht. 

Uit de memorie van toel ichting bij de Defensiebegroting 1 978 43): 
«Onderzeeboten. De technische en operationele veroudering van de 

onderzeeboten van de Dolfijn-klasse maken een beslissing over vervanging 
op korte termijn noodzakelijk. De voorbereiding voor het ontwerp van het 
type onderzeeboot, dat deze boten kan vervangen, zijn afgerond. Gezocht 
wordt naar mogeli jkheden tot rationalisatie met de nadruk op integratie 
en tot samenwerking met bondgenoten op het gebied van deelsystemen». 
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Uit de artikelsgewijze toelichting vervolgens: 
«artikel 40. Groot materieel: .... Een bedrag van f 1 min. is opgenomen 

ter voorbereiding van de vervanging van de Dolfijn-klasse onderzeebo-
ten. .». 

Veel van de discussie in die periode stond in het teken van de verslech-
terde werkgelegenheidssituatie. In dat kader was van de departements 
onderdelen een opgave gevraagd van projecten welke eventueel in 
aanmerking zouden kunnen komen voor stimulering van de werkgelegen-
heid. De DMKM deed op 23 september 1977 de DGM opgave van 
projecten welke de KM «in portefeuille» had met tijdstip van mogelijke 
aanvang van de bouw, de bouwplaats en de geraamde kosten 44). 

Als eerste project stond genoemd: «2 onderzeeboten (4 jaar werk voor 
circa 800 man, mogelijke aanvang januari/februari 1978, plaats Rotterdam, 
kosten f250 min.». 

Enkele dagen later hield de directie Materieel van de KM in het COM 
een voordracht over de «vervanging onderzeeboten Dolfijn-klasse» 45). 
Aan de internationale taakverdeling werd geen aandacht besteed. Na een 
uiteenzetting over de taken van de vervangers en de noodzaak tot 
vervanging in verband met de levensduur van de Dolfijnklasse, werd 
ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot het nieuwbouwpro-
gramma. Stafdoelstelling en stafeisen 1975 («... waarbij rekening is 
gehouden met technologische ontwikkelingen waarvan redelijkerwijze 
mag worden aangenomen dat zij gedurende de direct-volgende stap, in 
casu de bestekfase ter beschikking staan ,..») passeerden de revue. 
Over de bouwkosten werd gezegd: 
bouwmeester (platform, energievoorziening, voortstuwing) f234 min. 
SEWACO (wapens en sensoren) f 50 min. 

totaal twee onderzeeboten pp. 1976 f284 min. 

Het najaar van 1977 werd gewerkt aan nog nadere precisering van de 
stafeisen, hetgeen resulteerde in een Aanvullingsblad 2, en in het 
wegwerken van een «administratieve kreukel» in de stafeisen. Dit laatste 
betrof het feit, dat elk jaar het geraamde bedrag op een nieuw prijspeil 
moest worden gebracht. Het geraamde bedrag werd op f290 min., pp. 
1977, gebracht. Ook met de overige wijzigingen ging de AR akkoord, 
mits het te zijner tijd binnen de budgettaire mogelijkheden werd opgevan-
gen. Daarnaast werd voortgewerkt aan het bestek voor de Walrus II. Op 
26 november 1977 liet de DMKM zijn medewerkers weten, dat er na zijn 
bezoek aan de Verenigde Staten nu genoeg informatie was «binnengehaald 
om het casco + sensoren + wapens van de Walrus II te bevriezen» 46). 
Maar daarmee was uiteraard het geïntegreerde bouwbestek nog verre 
van gereed. Toch hield de DMKM begin december 1977 vast aan zijn 
wens om in januari 1978 met de bouwmeester te gaan praten over 
begroting en het contract 47). Daarom werd besloten om wat men wél 
gereed had te beschouwen als het «contractbestek», een bestek dat 
opgesteld was volgens een oude systeemindeling. Dit zou aangevuld met 
een algemeen plan kunnen dienen voor de onderhandelingen. 

Intussen zou verder gewerkt worden aan het échte bestek, een ge-
integreerd bouwbestek, opgesteld volgens de nieuwe systeemindeling. 
Voor het afronden van dit bouwbestek had men nog enkele maanden 
nodig. 

Over de kosten verbonden aan de voorbereiding deelde de voorzitter 
van de Niebos-vergadering op 2 december 1977 de aanwezigen mede, 
dat «... er voor de «hard ware» ten behoeve van Walrus II nog geen 
gelden op de begroting beschikbaar zijn, dit in tegenstelling tot de «soft 
ware». Mocht er toch geld nodig zijn voor «hard ware» dan zal dit 
verschreven moeten worden op de andere onderzeeboten (onder andere 
Hr.Ms. «Zwaardvis»). 
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Aldus was de stand van zaken bij het aantreden van het nieuwe kabinet, 
het kabinet Van Agt I, op 19 december 1977. 

2.10 Kanttekeningen 

Binnen de marine werd al in 1972, na het uitkomen van het advies van 
de Commissie Van Rijkckevorsel geconstateerd, dat het pas in 1979 
kunnen starten met de bouw van de opvolgers van de Hr.Ms. Dolfijn en 
de Hr.Ms. Zeehond te laat zou zijn. Om tijdig de opvolgers, twee verbeterde 
Zwaardvisklasse onderzeeboten, in te kunnen faseren zou de bouw in 
1 976 moeten starten. De voorbereidingen om deze interne planning te 
halen nam toen al een aanvang. 

De Defensienota 1974 van het kabinet Den Uyl nam op dit punt het 
advies van de Commissie Van Rijckevorsel over. Daarenboven echter gaf 
de Defensienota 1974 ten aanzien van de internationale taakverdeling en 
specialisatie, een visie die in marinekringen niet met onverdeeld enthousi-
asme werd begroet. De politieke lijn was, dat de mogelijkheid diende te 
worden nagegaan om de onderzeediensttaak over te dragen aan een 
NAVO-partner. Eerst diende dat onderzocht te worden alvorens een 
beslissing genomen kon worden voor eventuele vervanging van onderzee-
boten door bouw in Nederland. De politieke leiding accepteerde weliswaar 
in de Defensienota het opbrengen van fondsen voor de vervanging, maar 
stelde daarbij nadrukkelijk dat als de taakverdeling zou slagen en derhalve 
geen nieuwe onderzeeboten in Nederland gebouwd zouden worden, de 
fondsen ten goede zouden komen aan andere marineprojecten. 

Het voornemen tot taakverdeling heeft in de kabinetsperiode Den Uyl 
niet geleid tot een beslissing in positieve of negatieve zin. De marine is 
een groot aantal jaren in onzekerheid geweest over de continuïteit van de 
onderzeedienst. Bij het uitstel van de Commissie Van Rijckevorsel was 
onder het kabinet Den Uyl de mogelijkheid van afstel gekomen, terwijl de 
marine zelf de wens bleef koesteren al in 1976 met de bouw te beginnen. 
Deze wens ging niet in vervulling. Wèl had de opstelling van stafeisen de 
instemming van de politieke leiding, mits niet vooruitgelopen zou worden 
op hetgeen over taakverdeling in de Defensienota werd opgemerkt. Het 
verzoek van de VOM in maart 1976 om f 8,4 min. te mogen uitgeven voor 
de pre-bestekfase en de bestekfase werd door staatssecretaris Stemerdink 
dan ook afgewezen. Onderdeel van dat verzoek was het zogenaamde 
proeftankproject. Na de afwijzing van staatssecretaris Stemerdink 
realiseerde de VOM het proeftankproject via CODEMA-fondsen (zie 
hoofdstuk 4). Daarmee handelde de VOM in strijd met de zienswijze van 
de politieke leiding wat dit project betreft. 

De voorbereidingen die getroffen werden pasten geheel in het kader 
van de nieuwe operationele eisen die de marine voor de te bouwen 
onderzeeboten noodzakelijk achtte. Daardoor werd de moderne versie 
van de bestaande Zwaardvisklasse getransformeerd tot een geheel 
nieuwe categorie van onderzeeboten. 

Het enige wat in de stafdoelstelling van begin 1 975 aan de Zwaardvis 
doet denken is de vorm van de romp. Alle andere eigenschappen hebben 
betrekking op een geheel nieuwe onderzeeboot: veel dieper duikend, 
andere staalsoort, veel kleinere bemanning en daarmee samenhangend 
veel verdergaande automatisering, en een geheel nieuwe sensor-, wapen-
en commando-opzet. Toch moest blijkens de stafdoelstelling deze nieuwe 
generatie gebouwd worden voor maximaal f245 min. voor twee onder-
zeeboten. Twee onverenigbare uitgangspunten verenigd in één stafdoel-
stelling, een principefout die later vergaande gevolgen zou hebben. Het is 
opvallend dat de AR deze fout heeft aanvaard, ondanks de overtuigende 
wijze waarop één van zijn leden had gewaarschuwd dat de raming te laag 
was. 
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De werkgroepen, die de stafdoelstelling moesten uitwerken tot stafeisen 
realiseerden zich de onverenigbaarheid van de wensen enerzijds en het 
financiële keurslijf anderzijds, maar brachten geen synthese tussen deze 
twee zaken aan. Integendeel: bij het bepalen van de inhoud van de 
stafeisen werd uitgegaan van technische en technologische mogelijkheden 
die zich in de verdere toekomst zouden voordoen, en werd derhalve met 
de meest geavanceerde mogelijkheden rekening gehouden; bij het in de 
laatste vergadering van de werkgroepen ingevulde financiële plaatje werd 
echter teruggerekend vanuit de financiële gegevens van de Zwaardvis-
klasse, alsof men daarop slechts geringe verbeteringen had aangebracht 
en niet een geheel nieuwe onderzeeboot aan het ontwerpen was. 

Hoewel de Rekenkamer de onderbouwing van het bedrag voor wapens 
en sensoren van f37 min. niet heeft kunnen achterhalen, is er wel een 
mogelijke verklaring voor. In werkgroep 1 was gesuggereerd, dat de 
verhoudingsgetallen voor onderzeeboten tussen casco ca. en wapens en 
sensoren voor onderzeeboten anders lagen dan voor de standaardfregatten. 
Voor standaardfregatten zou deze verhouding de in de instructie vermelde 
65%-35% zijn. Men zou de cijfers van de Zwaardvisklasse bezien. 

De Rekenkamer heeft geen stuk uit die tijd kunnen traceren, waarbij 
aan de werkgroep de verhoudingsgetallen van de Zwaardvis worden 
aangeboden; toch is zij op grond van de stukken die over de Zwaardvis 
ter beschikking staan, tot de berekening gekomen, dat die verhoudings-
getallen voor de Zwaardvis globaal 85%—15% waren. Het lijkt waarschijnlijk, 
dat de werkgroepen destijds met dat verhoudingsgetal in het achterhoofd 
«op en neer» hebben gerekend. Immers, men berekende op basis van de 
gegevens van de Zwaardvis de loonsom, hoogde dit op met f 1 5 min. voor 
wijziging van het concept (duikdiepte en automatisering) en telde daarbij 
op de winst en de marineleveringen. Werkgroep 1 eindigde op die wijze 
op f225 min. Werkgroep 2 eindigde op het niet onderbouwde bedrag van 
f37 min. De verhouding tussen die bedragen is 86:14. Tezamen: f262 
min., pp. 1974. 

De stafeisen, zoals zij op 11 november 1975 werden vastgesteld, 
verenigden nog steeds twee onverenigbare uitgangspunten: een geheel 
nieuwe categorie onderzeeboot voor de prijs van een bestaande onder-
zeeboot. Zowel de suggestie als zou het slechts gaan om een «verbeterde 
Zwaardvis», als de illusie van de prijs zijn een geheel eigen leven gaan 
leiden. 

Stafdoelstelling en stafeisen zijn geheel conform de procedure van 
1969 en werd door de AR vastgesteld. De AR van 1969 was echter een 
andere dan de AR van 1975. De procedure 1969 was en werd niet 
bijgesteld. Daardoor was geen voorziening getroffen om stafdoelstelling 
- waarin de toekomstige keuze voor nieuwe wapensystemen en de 
financiële consequenties ervan - en stafeisen aan de politieke leiding voor 
te leggen. 

De opstelling van stafdoelstelling en stafeisen in de eerste helft van de 
jaren zeventig mondde uit in het bestekklaar maken van de Walrus II in de 
tweede helft van de jaren zeventig. De Walrus II komt geheel tegemoet 
aan de stafeisen van 1975: een compleet nieuw ontwerp en een geheel 
nieuw SEWACO-systeem. De prijs was en werd daaraan niet aangepast: 
eind 1977 nog stelde de AR die vast op f290 min., pp. 1977, voor twee 
onderzeeboten. Eveneens eind 1977 ging de marine over tot het aanbren-
gen van het geforceerde onderscheid tussen «contractbestek» en 
«bouwbestek». 

De onderhandelingen over de Walrus II met de bouwmeester konden 
beginnen. 
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3. EERSTE HALFJAAR KABINET V A N AGT I (19 december 
1 9 7 7 - 2 0 juni 1978) 

3.1 Per iode minister Kruisinga 

Na een langdurige kabinetsformatie trad op 19 december 1977 het 
eerste kabinet Van Agt aan. Op het Departement van Defensie kwam 
minister dr. R. J . H. Kruisinga. Staatssecretarissen werden C. L. J . van 
Lent, en - op 20 januari 1 978 - dr. W. F. van Eekelen, respectievelijk 
staatssecretaris «personeel» en staatssecretaris «materieel». De beschik-
king voor de taaktoedeling staatssecretaris «materieel» was iets afwijkend 
van die voor zijn voorganger (en latere opvolgers). Behalve de voor alle 
staatssecretarissen geldende regel, dat zij belast worden met hun taak 
binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, was de 
materieeltaak ook geclausuleerd. Hij werd belast met «... de aanschaffing 
van materieel, voor zover bepaalde aspecten niet door de Minister zelf 
worden behandeld...» 48) . 

Op 1 februari 1978 hielden de nieuwe bewindslieden van Defensie een 
kennismakingsbijeenkomst met publiciteitsvertegenwoordigers. Bij die 
gelegenheid opende minister Kruisinga de bijeenkomst met een toel ichting 
op die taakverdeling: «Ik ben erg ingenomen met beide staatssecretarissen 
en erg ingenomen met de wijze waarop wij de taakverdeling hebben 
geregeld. In het bijzonder de heer Van Eekelen, over zijn taakverdeling 
zou ik iets willen zeggen: infrastructuur, vliegvelden, oefenterreinen, een 
belangrijk stuk materieel; hoofdzaken met betrekking tot de materieelaan-
schaffingen zijn ook in het verleden in feite ministerraads- of ministersbe-
slissingen geweest, waar Ministers over hebben onderhandeld. Het is een 
weergave van de realiteit die ook vroeger bestond, als wij in de taakom-
schrijving hebben gezegd: materieelzaken voor zover de Minister bepaalde 
aspecten niet zelf behandelt» 49). 

De nieuwe minister had intussen zijn collega van Financiën op 29 
december 1 977 een nota van wijziging aangeboden op de Defensiebe-
groting 1978. Daarin was meer geld voor Defensie bepleit, en aangegeven 
aan welke projecten dat besteed zou worden. De bouw van twee onder-
zeeboten stond daarbij echter niet vermeld. De AR besloot nog een 
poging te wagen. De minister had bij de kennismakingsbijeenkomst met 
zijn departement laten weten, dat Defensie optimaal gebruik diende te 
maken van de voor «werkgelegenheid» bestemde gelden 50). Sociale 
Zaken was bezig invulling te geven aan een stimuleringspakket van 
f 2 , 5 mld. 

In de AR was men van mening, dat de beoogde steun aan de werkgele-
genheid in 1978 slechts volledig gerealiseerd kon worden, als o.m. over 
de bouw van twee onderzeeboten gunstig beslist werd 51). De AR 
bepleitte dan ook in een brief op 23 januari 1978 aan de nieuwe politieke 
leiding een extra wijziging op de al ingediende nota van wijziging op de 
Defensiebegroting 1 978: «... De Admirali teitsraad zal gaarne zien, dat ... 
alsnog een budgettaire mogeli jkheid voor het sluiten van een contract 
voor de bouw van twee onderzeeboten een plaats krijgt. Hij heeft daarbij 
op het oog, dat in de loop van dit jaar zich well icht een mogeli jkheid tot 
het plaatsen van deze order voordoet, via een eerste financiering uit 
werkgelegenheidsfondsen». Uit de achtergevoegde concept-wijziging van 
de begroting bleek, dat daartoe het bedrag voor «aan te gane verpl ichtin-
gen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden» met f 2 8 9 min. verhoogd 
moest worden 52). 

N.B Voor 1978 stond f 1 min. op de begrot ing; totale bouwkosten 
voor twee onderzeeboten derhalve f 2 9 0 min. conform de stafeisen, pp. 
1977. 

Naast de financiële barrière was er echter ook nog steeds de taakver 
deling als barrière. De dag voorafgaand aan de kennismakingsbijeenkomst 
met publiciteitsvertegenwoordigers had minister Kruisinga een ontmoet ing 
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met zijn Britse collega Mulley. Op de kennismakingsbijeenkomst kwam 
een en ander ter sprake 49) : «Gisteren in Londen», aldus minister 
Kruisinga, «is er ook over de uitstekende samenwerking tussen Nederland 
en het United Kingdom gesproken op elk gebied en zeker waar de 
samenwerking het meest intens is, op het marinegebied...». Bij de 
beantwoording van de vragen kwamen de onderzeeboten aan de orde: 
minister Kruisinga: «... Wi j hebben activiteiten ondernomen om te 
proberen hier iets vooruitgeschoven te krijgen, wat zowel een marinebelang 
als een werkgelegenheidsbelang zou kunnen dienen. Maar zekerheid 
daarover bestaat er nog niet. Het hangt ook samen met de financiële 
middelen, die hetzij binnen de begroting hetzij binnen het kader van de 
werkgelegenheidsbevordering kunnen worden gevonden. We kunnen 
daar geen toezeggingen over doen, maar er zijn vanuit dit ministerie een 
aantal weken geleden activiteiten ondernomen om in deze richting iets te 
bereiken». Staatssecretaris Van Eekelen voegde hier nog aan toe: «In 
beginsel vinden wij de techniek van het bouwen van onderzeeboten 
dermate belangrijk en hoogwaardig dat wi j op zich zelf graag zouden 
wil len dat die techniek in Nederland zou kunnen worden gehandhaafd». 

Over de internationale taakverdeling zei minister Kruisinga in dit 
verband dat dit punt van bespreking bleef met de Britten. Staatssecretaris 
Van Eekelen vulde dit aldus aan: «Men moet de bouwvan de onderzeeboten 
niet meteen koppelen aan al dan niet afstoten van taken. Het is wel 
degelijk mogelijk om hele nauwe samenwerking te hebben en binnen die 
samenwerking bepaalde verschuivingen aan te brengen en toch onder-
zeeboten te bouwen. Dat is niet in strijd met elkaar». 

De suggestie, dat wel l icht werkgelegenheidsgeld ingezet zou worden 
voor de bouw van onderzeeboten leidde tot schriftelijke vragen, ingezonden 
op 3 februari 1978, van de Tweede Kamerleden Beumer, Hermsen en 
Van Houwelingen (allen CDA) 53): 

« 1 . Is het waar, dat wordt overwogen de bouw van twee nieuwe 
onderzeeërs te financieren met gelden die beschikbaar zijn voor het 
stimuleren van de werkgelegenheid? 

2. Indien deze vraag bevestigend word t beantwoord, wil len de bewinds-
lieden dan meedelen of en in hoeverre het hier gaat om een niet beoogd 
gebruik van deze gelden, te meer waar geen (structurele) werkgelegenheid 
wordt verschaft? 

3. Wil len de bewindslieden meedelen, of gebruik van werkgelegen heids-
gelden voor dit doel past in een doorzichtig begrotingsbeleid? 

Toelichting: 
Mededelingen over een dergelijk voorstel zouden zijn gedaan door de 

Minister van Defensie op een kennismakingsbijeenkomst met de pers 
(artikel «Trouw» 2 februari 1978).» (Zie voorts punt 3.1.6 van dit rapport). 

3.1.1 Beantwoording vragen Defensiebegroting 1978 

Diezelfde 3 februari 1978 kwamen de antwoorden beschikbaar op de 
schriftelijke vragen van de vaste Commissie voor Defensie, ingediend ter 
voorbereiding van de behandeling van de Defensiebegroting 1978 54). 
Gezien het feit , dat die begroting nog door het vorige kabinet was 
ingediend, had men besloten zich te beperken tot het stellen van feiteli jke 
vragen. De totaal 155 vragen waren op 11 januari 1978 ingediend. Veel 
vragen hadden betrekking op de materieelplannen en de financiering 
daarvan in het algemeen, de complicatie van (excessieve) pri jssti jgingen, 
de mate waarin Defensie daarvoor gecompenseerd werd, de consequenties 
van niet voldoende compensatie voor de meerjarenramingen e.d. 

Eén van de vragen over (onder)compensatie werd aldus beantwoord: 
«16. Het is niet mogelijk dit per aanschaffing aan te geven. Over de 

periode 1974 t /m 1978 heeft Defensie f 4 5 0 min. (in prijzen 1977) 
minder ontvangen dan op grond van onderzoekingen naar de pri jsontwik-
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Deze uitspraak lijkt in tegenspraak met 

keling bij Defensie voor compensatie werd aangemeld. Verdeeld over de 
kri jgsmachtdelen gaat het om: 
Koninklijke marine, inclusief Loodswezen f 50 min. 
Koninklijke landmacht, inclusief marechaussee f 2 6 0 min. 
Koninklijke luchtmacht f 130 min. 
Ministerie f 10 min.» 

Op vragen over de taakverdeling en de vervangers van de Dolfijnklasse 
onderzeeboten werd het volgende geantwoord: 

«24. Jaarlijks vindt overleg plaats over rationalisatie (waaronder 
begrepen integratie, specialisatie en standaardisatie) over specifiek 
marit ieme onderwerpen tussen de Britse en Nederlandse Marinestaf en 
over algemene onderwerpen tussen de beide defensiestaven. Daarnaast 
hebben de Ministers Vredeling en Stemerdink, laatstgenoemde ook als 
Staatssecretaris, alsmede de Defensiestaf sinds eind 1976 diverse 
besprekingen over enkele specifieke projecten gevoerd. De besprekingen 
over taakverdeling hebben geen concrete resultaten opgeleverd.» 

«34. De onderzeeboten van de Dolfijnklasse, Hr.Ms. Dolfi jn en Hr.Ms. 
Zeehond, zijn respectievelijk in 1961 en 1962 in dienst gesteld. De 
levensduur van een onderzeeboot wordt in hoge mate bepaald door de 
mate waarin de drukvaste huid metaalmoeheid en corrosie kan weerstaan. 
Gerekend wordt met een periode van 20 jaar. In verband hiermee en 
gelet op de operationele veroudering van deze onderzeeboten is vervanging 
omstreeks 1981 noodzakelijk. 

Aangezien vanaf het moment dat de kiel van een onderzeeboot wordt 
gelegd tot het moment van operationele gereedheid ongeveer 5 jaar 
verlopen, is een beslissing met betrekking tot de vervanging op zeer korte 
termijn gewenst.» 

«35. In de Defensienota 1 974 werd gesteld: «De vervanging van de 
oudste twee driecylindertype onderzeeboten zal in verband met de 
levensduur omstreeks 1981 moeten geschieden.» Op basis hiervan is het 
voornemen Hr.Ms. Dolfijn medio 1981 en Hr.Ms. Zeehond medio 1982 
af te voeren. Aangezien vanaf het moment dat de kiel van een onderzeeboot 
wordt gelegd tot het moment van operationele gereedheid circa 5 jaar 
verlopen, moet een beslissing ti jdig worden genomen. 

Ter voorbereiding van de bouw van de vervangers van de Dolfijnklasse 
onderzeeboten is vanaf 1975 voor ca. 5 min. gulden* aan opdrachten 
geplaatst bij diverse Nederlandse instituten en ondernemingen. Deze 
opdrachten beogen onderzoeken op technisch gebied. De scheepsbouw-
sector is hierbij ten nauwste betrokken. 

Mogeli jkheden tot samenwerking en rationalisatie bij de nieuwbouw 
van onderzeeboten zijn slechts aanwezig met die landen die voornemens 
zijn op korte termijn conventionele onderzeeboten te vervangen of te 
verwerven die geschikt zijn voor operaties op de Atlantische Oceaan. 

Aangezien de Bondsrepubliek, Noorwegen en Denemarken zich 
gespecialiseerd hebben op kleine kustonderzeeboten, lijken Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk hiervoor het meest in aanmerking te komen. 
Gebleken is echter dat deze landen op dit moment geen plannen voor de 
bouw van conventionele onderzeeboten hebben. De mogeli jkheden tot 
samenwerking worden daardoor beperkt tot deelsystemen. Op het gebied 
van deelsystemen wordt ook samengewerkt met de Verenigde Staten en 
de Bondsrepubliek. De Nederlandse onderzeedienst werkt nauw samen 
met die van het Verenigd Koninkrijk. Indien dit land alsnog besluit 
conventionele onderzeeboten te gaan bouwen, heeft het well icht belang-
stelling voor het Nederlandse ontwerp». 

een eerder antwoord (zie paragraaf 2.6) 3.1.2 Behandeling Defensiebegroting 1978 
waar f776000 tot en met 1977 aan verplich 
tingen was aangegaan. Vermoedelijk is dit 
antwoord nu inclusief het niet eerder Op 1 5 februari, namiddag, en 16 februari 1978 kwam de begroting van 
gemelde proeftankproject (zie hoofdstuk 4) Defensie voor 1978 in de Tweede Kamer aan de orde. 
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In de Defensieraad op 1 5 februari 1978 daaraan voorafgaand werden 
de verschillende onderwerpen, die mogelijk aan de orde zouden kunnen 
komen, met de bewindslieden doorgenomen 55). De directeur-generaal 
Economie en Financiën (DGEF) deelde mede, dat f30 min. beschikbaar 
zou komen voor het onderzeebootprogramma, en dat het aanbeveling zou 
verdienen in de Tweede Kamer te beklemtonen, dat dit geld van Sociale 
Zaken bestemd was voor stimulering van de economie in 1978 in de 
scheepsbouwsector. Desgevraagd deelde de vertegenwoordiger van de 
KM mede, dat het geld direct aanwendbaar was, en dat in feite elk 
bedrag voldoende was om de kiellegging van één of twee onderzeeboten 
te realiseren. Op de vraag van staatssecretaris Van Eekelen, of die 
kiellegging in de toekomst geen begrotingsproblemen ging opleveren, 
meldde de DGEF, dat dit een verwachte verschuiving van f7,5 min. met 
zich mee zou brengen van 1981 naar 1979, maar dat Financiën hiermede 
geen problemen had. 

In het debat in de Tweede Kamer kwamen de drie thema's - werkgele-
genheidsgeld, taakverdeling en noodzaak tot snelle beslissing - weer 
terug 56). Ambtsvoorganger Stemerdink (P.v.d.A.) sprak zijn verontrusting 
uit: «... Hoe de werkgelegenheid mij ook ter harte gaat, zij mag niet 
bepalend zijn voor het moment van aanbesteding of bestelling van iets, 
zonder dat de politieke besluitvorming alle tijd heeft gekregen om tot 
stand te komen en zonder dat wij onszelf royaal de tijd hebben gegeven 
om de zaak van de standaardisatie met de daarbij betrokken landen door 
te praten. Voorop moet de politieke besluitvorming staan...». En het 
kamerlid Frinking (CDA.) ging in op de procedure, voor zover er inderdaad 
geld van Sociale Zaken aangewend zou worden voor de bouw van nieuwe 
onderzeeboten: «De vorige regering was er stellig van overtuigd, dat door 
specialisatie en taakverdeling de fondsen voor het bouwen van nieuwe 
onderzeeboten voor andere marineprojecten zouden kunnen worden 
aangewend. Nu wordt aangekondigd, dat op korte termijn vervanging 
gewenst is. Als ik de persberichten moet geloven, zal de bouw van 
minstens één onderzeeboot nog dit jaar aanvangen en derhalve worden 
vervroegd. Ten koste waarvan gaat deze vervroeging? Toch niet van de 
andere krijgsmachtdelen? 

De Regering zou besloten hebben, zo lees ik in «NRC/Handelsblad» van 
zaterdag jl., gelden uit de zogenaamde werkgelegenheidspot beschikbaar 
te stellen voor de bouw van een onderzeeboot, dit met het oog op de 
moeilijke situatie in de scheepsbouw. Voor de beoordeling van dit 
regeringsbesluit, vooropgesteld dat hiervan sprake is, is bij de behandeling 
van deze begroting geen plaats. Als de beslissing is ingegeven uit 
werkgelegenheidsoverwegingen moet hierover tijdens het debat over de 
begroting van Sociale Zaken worden gesproken. Om niet op voorhand 
voor voldongen feiten te worden geplaatst, zal ook over het voornemen 
tot financiering van een onderzeeboot uit de werkgelegenheidspot niet 
eerder moeten worden beslist, dan na behandeling van de begroting van 
Sociale Zaken dan wel nadat een afzonderlijke behandeling in de Kamer is 
afgerond. De Kamer kan dan in volle vrijheid de belangen in de verschillende 
regio's afwegen. Als de beslissing tot vervroeging van de bouw is 
genomen uit militaire overwegingen, dan geldt mijn opmerking over 
onevenredige investeringspercentages tussen de krijgsmachtdelen.» 

In zijn antwoord deed minister Kruisinga zowel Frinking als Stemerdink 
een proceduretoezegging. Bovendien gaf hij aan, dat aanbesteden nog in 
1978 van tenminste één onderzeeboot voorshands in het voornemen lag: 
«De heer Frinking heeft een persbericht naar voren gehaald waarin staat 
dat dit jaar de bouw van minstens één onderzeeboot zal aanvangen en 
derhalve zal worden vervroegd. Dat ligt inderdaad voorshands in het 
voornemen. Mede ter stimulering van de werkgelegenheid in de scheeps-
bouw wordt de geplande bouw van onderzeeboten vervroegd. De 
ongerustheid van de heer Frinking dat dit ten koste zou gaan van andere 
plannen kan ik wegnemen. Dat is niet het geval. De geachte afgevaardigde 
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de heer Stemerdink stelt dat over de onderzeeboten de politieke besluit-
vorming in het kader van de internationale taakverdeling nog niet is 
afgesloten. Verwijzend naar het antwoord op schriftelijke vraag nr. 35 wil 
ik opmerken dat bij ons nader onderzoek ter zake is gebleken dat er 
voorlopig geen mogeli jkheden zijn om deze taak met een ander land te 
ruilen. Zulks kan moeili jk tot een andere conclusie leiden dan dat het 
onderzeebootwapen voor de taakuitoefening van de Koninklijke Marine 
binnen de NAVO voorshands noodzakelijk blijft. Daarom wil len wij 
bevorderen dat de opdracht voor de bouw van deze boten snel zal 
worden geplaatst. Ik stem echter graag in met de suggestie van de heer 
Frinking om de behandeling van de begroting van Sociale Zaken af te 
wachten waarbij de werkgelegenheidsfondsen aan de orde komen, opdat 
ook in dat kader een afweging kan plaatsvinden...» In een interruptiedebat 
over de kwestie van de taakverdeling, en met name over de contacten 
met minister Mulley stelde Stemerdink: «Ik had mij kunnen voorstellen 
dat het gesprek van de Minister met Mulley kort geleden tot zo'n politieke 
afronding had geleid. Ik heb gemeend uit de antwoorden van de Minister 
in de Kamer te moeten concluderen, dat dit niet het geval is en dat het 
een breder oriënterend gesprek is geweest zonder nu met concrete 
voorstellen in de ja-en-nee-situatie te komen. Als dat het geval is, dan 
moet zo'n afsluitend gesprek voor alle zekerheid toch nog plaatshebben. 
Daarin moeten de taakverdelingsissues en samenwerkingsissues toch 
weer een kans krijgen.» Minister Kruisinga zei tot het voeren van een 
dergelijk gesprek met Mulley graag bereid te zijn. Kon het niet op korte 
termijn in Nederland bij gelegenheid van het voorgenomen bezoek van 
Mulley, dan zou hij nogmaals naar Londen gaan. 

3.1.3 Ontwikkelingen bij de Koninklijke Marine 

Binnen de directie Materieel KM was onder leiding van de DMKM 
doorgewerkt aan de voorbereiding van de Walrus II. Drie werkgroepen 
waren actief 57). 

De werkgroep SEWACO was sedert het bezoek van de DMKM aan de 
Verenigde Staten redelijk gevorderd met het vaststellen van het gehele 
pakket. Begin februari 1978 was een overzicht beschikbaar van de keuze 
van alle bovenwatersensoren, van de meeste onderwatersensoren, van de 
bovenwaterwapens, van de onderwaterwapens, van het nautisch systeem, 
en van de meeste componenten van het externe en interne communica-
t iesysteem. Alleen van het commandosysteem waren twee van de drie 
componenten nog niet bepaald. Ten opzichte van de stafeisen 1975 was 
één belangrijke technische wijziging aangebracht: het aantal lanceerbuizen 
was op advies van de Amerikanen teruggebracht van zes naar vier; de 
romp zou anders te zeer verzwakt kunnen worden. De werkgroep ver-
wachtte medio 1978 het pakket definitief te kunnen vaststellen. Er moest 
nog enig marktonderzoek verricht worden, de resultaten van een proef 
afgewacht worden, en men was er nog niet in geslaagd een bepaald 
geavanceerd sonarsysteem van de Amerikanen dan wel de Britten te 
verwerven. In hoeverre een en ander binnen de financiële raming van de 
stafeisen 1975 te verwezenlijken was bleek niet uit het overzicht. 

Een tweede werkgroep, de werkgroep Automatisering en Afstandsbe-
diening, hield zich onder leiding van het hoofd van de afdeling Werktuig-
bouw bezig met verdere definiëring en opzet van het platformsysteem. 

Voorts was er een algemene werkgroep Walrus II, onder leiding van het 
hoofd van de afdeling Scheepsbouw. In deze werkgroep was ook de 
industrie vertegenwoordigd. Industriële deelnemers waren: RDM, de werf 
waar ook de twee onderzeeboten van de Zwaardvisklasse gebouwd 
waren; Nevesbu, een RSV-dochter, als enig bureau in Nederland gespeci-
aliseerd op het ontwerpen van tekeningen voor de bouw van oorlogssche-
pen, een «must» voor de marine; Van Rietschoten & Houwens (R & H), 
elektrotechnisch installatiebedrijf, eveneens betrokken bij andere marine-
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opdrachten; en het op elektrische scheepsinstallaties gespecialiseerde 
Verenigd Electrotechnisch Bureau voor de Scheepsbouw (Verebus), een 
bureau waar de marine ook altijd mee werkte. Terwijl enerzijds de 
onderhandelingen met deze partners moesten plaatsvinden op basis van 
het zogenaamde «contractx-bestek, waren zij tevens nodig voor de 
nadere uitwerking om te komen tot het echte, geïntegreerde bouwbestek 

Zo kreeg Verebus bijvoorbeeld op 1 februari 1978 een opdracht voor 
het bestektekenwerk van de elektrische installatie. Dat tekenwerk moest 
uiterlijk 1 mei 1978 opgeleverd worden (Verebus ging akkoord met 1000 
manuren tegen loonkosten 1 977, van de totaal geraamde - het was een 
regie-opdracht - 8500 tekenuren) 58). 

Naast deze drie werkgroepen was tevens een werkcommissie ingesteld 
van de directie Materieel van de KM, die de feiteli jke onderhandelingen 
met de werf en de anderen moest voeren. Deze commissie was tevens 
belast met het opstellen van de «letter of intent», een intentieverklaring 
dat men een bepaald contract wi l gaan sluiten zonder dat de details van 
zo'n contract al vastl iggen. De werkcommissie stond onder leiding van 
het hoofd van de afdeling Aanschaffingen. 

Op 6 februari 1978 schreef de DMKM de AR een voortgangsnoti t ie 57). 
Uit het aanbiedingsformulier bij de notitie bleek, dat de DMKM streefde 
naar een verhoging van de begroting nog in 1 9 7 8 v a n f 1 min. n a a r f 5 8 
min. (op dat moment was de omvang van het bedrag, dat voor de 
onderzeebootvervanging uit werkgelegenheidsgelden voor 1978 beschik-
baar kon komen nog niet bekend; er werd rekening gehouden met een 
bedrag tussen de f 3 0 en f 6 0 min.). 

De notitie vatte de voorgeschiedenis nog eens kort samen, en gaf 
voorts de stand van zaken met betrekking tot de verschil lende werkgroepen 
en de werkcommissie. «Als totale planning werd gesteld dat alle werk-
zaamheden zo worden ingedeeld, dat de werf van aanbouw over die 
noodzakelijke gegevens zou kunnen beschikken, teneinde begin 1 978 aan 
de hand van een eerste prijsopgave en bouwplanning de contractonder-
handelingen met de KM te kunnen starten.» Voor verdere gegevens werd 
verwezen naar de presentatie die gehouden was voor het COM in 
september 1977. «De situatie is nu als volgt dat alle voor het project 
noodzakelijke algemene gegevens en bepalingen van de systemen gereed 
zijn en als voorontwerp vervat zijn in zogenaamde «contract» bestekken 
(S-, W- , E-, SEWACO- en algemeen scheepsbestek). De onderhandelingen 
met de werf op basis hiervan zullen spoedig gestart worden. Hierbij zal 
gestreefd worden dat latere, onaanvaardbare prijs- en of t i jdsconsequenties 
in de planning tot het uiterste zullen blijven beperkt.» Medegedeeld werd 
dat verder gewerkt werd aan het eigenlijke bouwbestek, en dat medio 
1978 de laatste hand gelegd zou worden aan de systeemschema's, zodat 
dan constructieplannen gereed zouden zijn en bestell ingen gedaan 
konden worden. Snel daarna zou de bouw kunnen beginnen. 

Als bijlage voegde de DMKM het overzicht van het SEWACO-pakket bij. 

3.1.4 «Een onaangename verrassing» 

Op 7 februari 1978 vergaderde de AR. De notitie van de DMKM stond 
nog niet op de agenda. Wel werd in deze vergadering vastgelegd, dat de 
minister op 7 maart 1978 «gebriefd» zou worden door de AR over twee 
vervangingsprojecten, waaronder de onderzeeboten 59). 

Op 8 februari 1978 werd er vergaderd door de algemene werkgroep. 
Diezelfde dag was er contact tussen de divisiedirecteur Marine van RSV 
en de DMKM: per onderzeeboot dacht RSV aan een richtprijs van f 195 
min. 60). 

«De bouwmeesterpri js is een onaangename verrassing» schreef de 
DMKM op 8 februari 1978 aan vier van zijn medewerkers en aan de CMS 
persoonlijk ter informatie 61). Die prijs leek dan ook bij benadering niet 
op de prijs die tot dat moment gehanteerd was en waaraan nog was 
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gerefereerd in de notitie van de DMKM aan de AR van 6 februari 1978, 
namelijk de prijs die ook al was genoemd bij de presentatie voor het COM 
van 6 september 1977, te weten een bouwmeesterprijs van f234 min. 
voor twee onderzeeboten. 

Eveneens op 8 februari 1978 vroeg de DMKM aan de souschef Exploitatie 
(SCE) een paar alternatieven grof uit te werken. 

Aansluitend verfijnde de DMKM op 10 februari 1978 zijn vraagstelling 
nog iets en gaf nader aanwijzingen 62). Hij gaf aan, dat sinds de Defen-
sienota 1974 «over allerlei fronten» uitgedragen was, dat twee onderzee-
boten «nog geen f300 min.» zouden kosten. De bouwmeester alleen al 
vroeg nu twee keer f 195 min., met weglating van wat extra's zou dat wel 
terug te brengen zijn tot twee keer f 185 min., tezamen f370 min. Het 
SEWACO-systeem was inmiddels opgelopen tot ± f 75 min. Totaal ging 
het dus om f445 min. in plaats van om de «nog geen f300 min.». 

Vervolgens stelde de DMKM dat er dus gekozen moest worden uit: 
1. drie boten in plaats van vier in Marel-staal (gewenste duikdiepte); 
2. vier boten in «gewoon» staal in plaats van in Marel («bijna ondenkbaar 

in verband met duikdiepte»); 
3. «zoveel mogelijk uitkleden Marel-boten en gokken op extra geld. 

Bijvoorbeeld verwijderen/afzien van automatiek, afzien van ... enz.» 
Bij het grof uitwerken in geld werd verzocht ook de opties 1, 2 en 3 te 

betrekken en eventuele suggesties van een door de CMS in te lichten 
medewerker van de Marinestaf. 

Tenslotte deelde de DMKM nog mede: 
«Deze exercitie mag in geen geval naar buiten komen. Bedoeling is Dl 

21 fobclosed session in klein cté met CMS om te kiezen. (Het is nl. vrij 
zeker dat geld wordt toegewezen uit werkgelegenheidspot)». 

Aldus de DMKM op 10 februari 1978. 

3.1.5 Ragfijn spel 

De DMKM vertrok kort daarna met een RSV-delegatie mee naar Iran*. 
Tijdens zijn afwezigheid werden op 13 februari 1978 de onderhandelingen 
met RDM gestart 63). 

De KM stelde het gepresenteerde ontwerp te willen beschouwen als 
een aangepaste Zwaardvisklasse. RDM stelde wel de verschillen nadruk-
kelijk ter sprake te willen brengen. Er werd een strak vergaderschema 
afgesproken met tenminste acht vergaderingen, waaronder hele dagen, 
binnen één maand. Tevens werd afgesproken, dat tijdens deze bespre-
kingsperiode geen communicatie tussen werf en KM buiten de besprekin-
gen om kon plaatsvinden. RDM overhandigde een groot aantal stukken: 
materiaalkostenbegroting, twee stelpostenlijsten, elf offertes van toele-
veranciers. Tenslotte vroeg de KM om een opbouw van de totaalprijs, 
hetgeen per omgaande werd toegezegd onder voorbehoud van de nog 
niet complete bestekken. De prijs zou gebaseerd zijn op aanbesteding van 
twee onderzeeboten. Voorts vroeg de KM prijsstelling bij aanbesteding 
van vier schepen en idem bij «gewoon» staal. Dit laatste werd afgedaan 
met «...ander schip... ontwikkeling moet van voren af aan beginnen... 
verouderd schip... voldoet niet aan de stafeisen...». 

Op 14 februari 1978 vergaderde de AR. De DMKM werd vervangen 
door de SCE, de CMS door de PLV.CMS. Beiden zijn op de hoogte van 
de «onaangename verrassing» 64). Bij zijn terugkeer werd de DMKM 
ingelicht over de loop van die vergadering door zijn waarnemer: 

«In de AR van 14 februari - waar PLV. CMS en ik enigen waren, die van 
de laatste prijsontwikkelingen wisten - stelde waarnemend voorzitter AR 
(DEB) vragen: 

- over hoeveel boten zou Materieel het hebben in kader van werkgele-
genheidsfondsen; * Zie voor het vitale stadium waarin de 

onderhandelingen met Iran waren het 
verslag van de Parlementaire Enquête - hoe dachten wij dit met het matrixfinancieringsschema te plooien 
Commissie RSV. bladzijde 309 - hoe zat het met de laatste prijsontwikkeling 
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Hem geantwoord: Zo snel mogelijk starten van eerste onderzeeboot 
met gebruik van Mfl 30 uit werkgelegenheidspot; tweede onderzeeboot 
(van eerste serie) in normaal tempo volgend, verschuiving in matrixfinan-
cieringsschema wellicht nodig als - na verkrijgen politiek fiat - het gehele 
bouwschema kon worden overzien. 

Over laatste prijsontwikkeling heb ik in AR niet gesproken. PLV.CMS en 
ik zaten op zelfde golflengte en hebben - bij afwezigheid van CMS en U -
steeds hierover contact gehouden, mede met het oog op Defensieraad 
van 15 FEB en volgend kamerdebat». 

Dezelfde notitie lichtte de DMKM in over het verloop in die Defensieraad 
en de achtergrond van de vragen van de DEBKM (directeur Economisch 
Beheer KM) in de AR: «In Defensieraad door... (PLV.CMS) ... zelfde lijn 
uitgedragen: volledig bouwprogramma, tempo aanpasbaar. Geen commen-
taar in DR, ook niet over prijsontwikkeling. Overigens bleek achteraf de 
achtergrond van DEB's vraag... een telefoon van de SG (secretaris-gene-
raal) te zijn. CMS had SG gezegd, dat onderzeeboten «wel wat duurder 
zou worden». 

De SCE meldde deze kanttekeningen bij de aanbieding van zijn beant-
woording van de verschillende vragen die de DMKM voor zijn vertrek had 
gesteld in zijn notities van 8 en 10 februari 1978. 

Zijn beantwoording bestond uit de toezending van vier stukken: 
A. alle getallen die tot dan toe naar buiten waren gehanteerd, met 

daarbij de door de werkcommissie gevraagde prijsstelling van RSV, nu op 
schrift (totaal: f 199.784.651 per onderzeeboot); 

B. de reactie van het hoofd afdeling Aanschaffingen, tevens de 
onderhandelaar namens de KM, op de drie alternatieven waaruit gekozen 
moest worden (zie DMKM 10 februari 1978); 

C. een «appreciatie» van het hoofd van het bureau Plannen (HPLAN), 
de medewerker van de Marinestaf, die door de CMS was ingelicht; 

D. een brief van de DGEF aan de commissaris Militaire Produktie bij 
het Ministerie van Economische Zaken over de verschuiving van de f7,5 
min. zoals in de Defensieraad gemeld 65). 

De SCE besloot zijn notitie met zijn eigen ideeën: «Mijn idee van de 
opties is: vasthouden aan vier Marelboten. Er moet in het geweldige 
prijsverschil van ca. Mfl. 80 per boot (bouwmeesterprijs) duidelijk te 
verdienen zijn en voor de dan nog resterende discrepantie tijdelijk met 
minder lekkers genoegen nemen.» 

Uit bijlage A van zijn notitie bleek, dat de laatstelijk nog in december 
1977 vastgestelde matrixbedragen voor de tienjaar periode 1978 tot en 
met 1987 waren (pp. 1977, in min. guldens): 

'78 '79 '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 totaal daarna: 

1e serie van 
2 onderzeeboten 1 12 30 40 70 80 30 17 10 - 290 

2e serie van 
2 onderzeeboten 12 10 10 45 80 80 50 287 3 

Uit bijlage B bleek, dat het alternatief nu toch nabouwen van twee 
Zwaardvissen (Walrus I-klasse) ca. f288 min., pp. 1978 zou kosten. 

Bijlage C bevatte de «appreciatie» van HPLAN van de situatie 66). Hij 
verwierp het alternatief om terug te gaan naar drie in plaats van vier 
boten bouwen. «KM heeft jaren achtereen aangetoond, dat OZD met 
totaal 6 boten het uiterste minimum is. Nu de prijs tegenvalt mogen we 
zelf niet met de mogelijkheid komen van een totaal bestand van vijf 
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boten. Hele inbreng enz. wordt ongeloofwaardig. Minister en centraal 
apparaat zullen zeker komen, aanvankelijk als losse opmerking, of het 
met 4 goede boten ook niet kan.» 

Vervolgens verwierp hij het alternatief van een uitgeklede Marel-boot, 
mede omdat bijvoorbeeld het niet toepassen van de gewenste automati-
sering onherroepeli jk weer zou leiden tot een grotere bemanning en 
jarenlang meer exploitatiekosten. 

Tenslotte raadde HPLAN aan om het te zoeken in verschuivingen binnen 
de matrixbedragen die voor de KM beschikbaar waren. Er zou in de 
laatste jaren van de planperiode, 1984 tot en met 1987, een ci j fermatig 
overschot voor de KM zijn: «Voorshands is dit overschot een reserve 
genoemd. Andere kri jgsmachtdelen hopen er al op.» HPLAN zag ook wel 
kansen de veel hoger uitgevallen prijs van argumenten te voorzien: «KM 
zal toch naar buiten moeten komen, dat Walrus II indien geschikt voor... 
meter en goed uitgerust 235 min. kost. Adviseer het dan snel te doen. 
Over periode 78 tot en met 87 is er ruim voldoende (overschot + 
werkgelegenheidsbijdrage 78) voor vier MAREL boten. 

KL is er meer dan eens honderden miljoenen naast geweest voor tanks 
en geschut enz. Dit wordt dan geschoven op technologische ontwikkelin-
gen. Het is nu aan de KM een tegenvaller in de technologie de komende 
weken in de geactualiseerde matrix in te brengen; gebeurt dit niet voor 
half maart, dan is kans verkeken.» 

In de vergadering van de AR van 21 februari 1978 was de voortgangs-
notit ie van de DMKM van 6 februari 1978 aan de orde 67). Uit de notulen 
valt niet op te maken, dat de «onaangename verrassing» daar gemeld is, 
en evenmin of daar afspraken over de te volgen strategie werden gemaakt. 
Het lijkt echter wel waarschijnli jk. De notulen: «De DMKM geeft een 
voorlopig SITRAP (situatie rapport) ten aanzien van de voorbereidingen 
voor de geplande bouw van de onderzeeboten. Hij zal op de kortste 
termijn een SITRAP en kostenoverzicht produceren ten behoeve van de 
politieke leiding. De Raad gaat hiermee accoord». 

Op 22 februari 1978 was de nota van de DMKM gereed 68). Deze 
werd omgewerkt tot een brief van de voorzitter van de AR, de CMS, aan 
de minister en staatssecretaris van 1 maart 1978 (diezelfde dag vond het 
begrotingsdebat Sociale Zaken plaats, waarbij o.m. de f 3 0 min. voor de 
onderzeebootbouw werd besproken 69). De brief diende tevens ter 
schriftelijke voorbereiding van de afgesproken «briefing» voor de politieke 
leiding door de AR op 7 maart 1978 70). 

Separaat was van minister Kruisinga al een concept-brief voorgelegd 
aan zijn Engelse collega Mulley, om de toezegging aan het kamerlid 
Stemerdink gestand te doen 71). 

Uit de brief van 1 maart 1978 van de CMS bleek - na een lang betoog 
over het nut van de onderzeedienst - dat het bedrag dat destijds was 
uitgetrokken voor de vervanging van twee onderzeeboten gebaseerd was 
op het bouwen in «gewoon» staal. Sedertdien was echter de mogeli jkheid 
van het hoge-rekgrens-staal onderzocht, met het voordeel van de 
operationeel gewenste grotere duikdiepte. Een weg terug naar gewoon 
staal was niet meer aanvaardbaar. «Bouw van MAREL-boten betekent 
inderdaad inspelen op technologie en innovatie. Nederland passeert met 
MAREL-boten de mogeli jkheden van Frankrijk, Italië en Engeland voor de 
bouw van diepduikende conventionele onderzeeboten, omdat in die 
landen de verdere ontwikkeling van moderne conventionele boten een 
lage prioriteit is gegeven of stop was gezet.... Omdat bij de voorbereidingen 
tussen de industrie en de directie Materieel KM inzake proefstukken in de 
druktank .... twee jaar vertraging optrad, is eerst thans een duidelijk inzicht 
in de bouwkosten van nieuwe onderzeeboten verkregen. Gebleken is dat 
het zeer moeilijk bewerkbare MAREL-staal tot een hoge manuurconsumptie 
leidt... 
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De raming is thans dan ook, voor twee boten: 

bouwmeester, manuren + materialen f 385 min. 
sensoren en wapens f 75 min, 

f 460 min. 
gepland was f 300 min. 

verschil [ 160 min. (alles in guldens 1977) 

De KM stond met de industrie tien jaar geleden op het punt met de 
bouw van nucleaire diepduikende onderzeeboten een begin te maken. In 
verband met de hoge bouwkosten en vooral in verband met de hoge 
exploitatiekosten werd echter teruggegrepen naar de conventionele 
Zwaardvis en Tijgerhaai. 

KM en industrie staan thans weer op de drempel van de overgang naar 
de diepduikende onderzeeboot, doch thans in een conventionele uitvoering. 
De industrie staat op de drempel van het veroveren van een ruime 
internationale markt voor deze ... produkten. 

Bij de voorbereidingen van de bouw van een hoogwaardig geavanceerd 
technisch produkt als de Nederlandse MAREL boot zijn alle gegevens niet 
eerder dan begin 1978 vri jgekomen voornamelijk door de late start met 
de proeftankopdracht. Hierdoor was het, zoals hierboven gezegd, DMKM 
niet mogelijk de ontwikkel ingen eerder te rapporteren. Uiteraard wordt bij 
de onderhandelingen met de bouwmeester getracht de prijs omlaag te 
krijgen, wat «extra's» uit te wieden teneinde het totaalbedrag terug te 
brengen tot f 4 6 0 min. of minder. Tenslotte, de realisering van de 
vervanging van de vier drie-cylinder onderzeeboten in de periode 1 9 7 8 -
1 987 is, ondanks de verhoogde prijs, zeer wel mogelijk door een aanwezige 
ruimte voor investeringen in de periode 1984-1987 . 

Conclusie 

De Admiral i teitsraad ziet als enig mogelijke gedragslijn het bouwen in 
MAREL-staal, waarbij eerst één boot wordt opgedragen doch subsystemen 
zoveel mogeli jk voor twee boten worden besteld. Zodra de financiële 
ruimte er is de tweede boot opdragen en zo vervolgens de derde en 
vierde boot (dat wil zeggen een doorlopend programma, noodzakelijk 
voor de KM en de industrie). 

Spreiding van de uitgaven naar de latere matrix-jaren is mogelijk. 
Alleen op deze wijze wordt de technisch/operationele doorbraak verkregen 
en blijft de onderzeedienst niet alleen levensvatbaar maar kan ook 
blijvend de volwaardige en verplichte bijdrage aan de Alliantie worden 
zeker gesteld.» 

Aldus de voorzitter van de AR. 

3.1.6 Behandeling begroting 1978 Sociale Zaken 

De proceduretoezegging aan het kamerlid Frinking werd ingelost bij de 
behandeling van de begroting 1978 van Sociale Zaken. Bij het debat in de 
Tweede Kamer op 1 maart 1978 was de invulling van het f 2 , 5 mld. pakket 
aan de orde 72). 

In dat pakket was een bedrag van f 2 8 5 min. uitgetrokken voor «export-
bevordering, energiebesparing, middenstandsregel ingen, industriële 
projecten van andere departementen e.d.». Het kamerlid Gerritse ( C D A . ) 
vroeg daarover: «Wij hebben begrepen dat bij de industriële projecten 
f 3 0 min staat als bijdrage aan het bouwen van een onderzeeër... Kan de 
Minister meedelen welke normen de keus bepaald hebben dit bedrag 
voor dit doel te besteden? Was hier het werkgelegenheidseffect optimaal 
vergeleken met andere mogelijke bestedingswijzen?» 
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De reactie van Minister Albeda van Sociale Zaken de volgende dag 
was: 

«Gelet op de doelstelling van het aanvullende beleidspakket voor 1978, 
namelijk een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de werkloosheid 
en de bevordering van de werkgelegenheid, zijn o.m. middelen uitgetrokken 
voor het vervroegd in aanbouw nemen van twee in de meerjarenraming 
van het Ministerie van Defensie voorziene onderzeeboten. Dit versnellen 
van overheidsorders is een overigens gebruikelijk instrument en betekent 
een verlichting van de ongunstige werkgelegenheidssituatie in de 
scheepsbouw op korte termijn» 69). En daarmee was deze kwestie voor 
dit debat afgerond. Medio april 1978 werden de vragen van 3 februari 
1978 van Beumer, Hermsen en Van Houwelingen in dezelfde zin beant-
woord. Eraan toegevoegd werd nog, dat de minister deze bestemming in 
overeenstemming achtte met de doelstelling van het pakket, en niet in 
strijd met een doorzichtig begrotingsbeleid 53). 

3.2 Aftreden minister Kruisinga 

Minister Kruisinga woonde de «briefing» van 7 maart 1978 niet meer 
bij, noch tekende hij de brief aan minister Mulley. Op 3 maart 1978 
diende minister Kruisinga zijn ontslag in naar aanleiding van een conflict 
in de boezem van de ministerraad over de neutronenbom. De beide 
staatssecretarissen stelden hun functies (pro forma) ter beschikking. In 
de plaats van minister Kruisinga werd - in afwachting van de benoeming 
van diens opvolger - drs. J. de Koning, de Minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking, benoemd. 

3.2.1 Briefing Admiraliteitsraad 

De «briefing» door de AR vond op 7 maart 1978 gewoon doorgang, zij 
het dat van de politieke leiding alleen staatssecretaris Van Eekelen 
aanwezig was 73). Het verhaal van de AR was identiek aan de presentatie 
van september 1977 voor het COM. Wel waren de pagina's met de stand 
van zaken en de raming van kosten aangepast aan de nieuwe gegevens: 
f460 min. voor twee onderzeeboten, pp. 1977 II. Voorts was toegevoegd 
het algemeen plan en de SEWACO-opzet, zoals de DMKM dat eerder 
voorgelegd had op 6 februari 1978 aan de AR 74). Nog eens werd 
beklemtoond, dat een beslissing op korte termijn noodzakelijk was. Op 
verzoek van de staatssecretaris ging de DGEF - eveneens als gast 
aanwezig - in op de financiële planning. Deze verwachtte, dat de financiële 
problemen in overleg met Financiën geklaard zouden kunnen worden. De 
staatssecretaris vroeg om een bijgewerkt schema van de financiële 
planning. De AR besloot een integraal planning- en financieringsschema 
op te doen stellen «(minimalisering/maximalisering van kosten/baten ten 
aanzien van de afvloeiing van de verouderde en instroming van de nieuwe 
eenheden met een daarbijbehorend optimaal financieringsschema)». 

3.2.2 Brief aan minister Mulley 

Ook op 7 maart 1978 tekende staatssecretaris Van Eekelen een brief aan 
de Britse minister Mulley 75). 

Voortbordurend op het contact van minister Kruisinga met minister 
Mulley, en op de bedoeling van minister Kruisinga om minister Mulley 
nog te benaderen over de kwestie van de taakverdeling, zette staatsse-
cretaris Van Eekelen de Nederlandse situatie uiteen*: «... onze twee 
oudste conventionele onderzeeboten, die dringend aan vervanging toe 
zijn. Vervanging door nucleair voortgestuwde onderzeeboten zal - zoals u 
zult begrijpen - onze financiële mogelijkheden ver te boven gaan; derhalve 
is in principe besloten tot vervanging door een verbeterde Zwaardvisklas-

* Vertaling uit het Engels. se-onderzeeboot... De noodzaak om onze verouderde onderzeeboten te 
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vervangen valt samen met de verantwoordelijkheid van de regering om 
het werkloosheidsprobleem aan te pakken, speciaal in de scheepsnieuw-
bouw, waarvoor de Nederlandse regering van plan is een financiële 
injectie te geven*. De verwachting is, dat deze operatie binnen de 
komende weken wordt uitgevoerd. Het kan echter uiteraard alleen het 
gewenste effect sorteren als min of meer tegelijkertijd de bouw van de 
twee onderzeeboten wordt aanbesteed. Hier doet zich echter een 
additioneel probleem voor... In de Nederlandse Defensienota 1974 
verklaarde de regering dat zij zou beslissen over de vervanging van 
onderzeeboten in het licht van de uitkomst van pogingen om in enigerlei 
vorm taakverdeling onder de bondgenoten tot stand te brengen. De 
afgelopen jaren werd het echter duidelijk, dat zo'n uitleg van de term 
rationalisatie niet beschouwd kan worden als een realistische benadering 
voor het heden of de nabije toekomst. Onze opvatting is, dat de meest 
profijtelijke resultaten op dit gebied gevonden kunnen worden in het 
uitbouwen van de thans bestaande effectieve en vruchtbare samenwerking 
tussen onze twee marines, waarbij elk de eigen onderzeeboten behoudt. 

Voordat we definitief beslissen over de bouw van de twee verbeterde 
Zwaardvisklasse-onderzeeboten willen we van onze kant zeker stellen, dat 
u onze opvatting deelt en dat u ermee instemt, dat de introductie van 
deze nieuwe boten op geen enkele manier de bestaande en toekomstige 
samenwerking tussen onze marines zal belemmeren, maar eerder zal 
versterken.» 

Een spoedige reactie werd op prijs gesteld, zodat de staatssecretaris in 
staat zou worden gesteld snel de Tweede Kamer te informeren dat zij 
langs dezelfde lijnen dachten. 

3.3 De eerste maanden van minister Scholten 

De volgende dag, 8 maart 1978, trad de nieuwe minister van Defensie 
aan: mr. W. Scholten. Tevens werd de (pro forma) terbeschikkingstelling 
van de functies van de beide staatssecretarissen niet aanvaard. De 
taakverdeling bleef ongewijzigd. Daarmee was de politieke leiding van 
Defensie weer volledig en vol in functie. 

3.3.1 Nadere informatie aan de staatssecretaris 13 maart 1978 

Naar aanleiding van het verzoek van staatssecretaris Van Eekelen aan 
de AR van 7 maart 1978 verschafte de DM KM op 13 maart 1978 een 
pakket informatie 76). Het pakket bestond uit vier bijlagen: stand van 
zaken onderhandelingen met de bouwmeester, een concept-letter of 
intent, een concept-brief aan de vaste Commissie voor Defensie en een 
nieuwe matrix, afgestemd op f460 min. De DMKM stond de volgende 
matrix voor ogen: 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 totaal 

2 onderzeeboten 40 34 56 66 100 95 69 460 min. 

Hij tekende daarbij aan, dat voor de jaren 1978 en 1979 «gemikt» werd 
op een (nog niet gehonoreerde) werkgelegenheidsbijdrage van respectie-
velijk f39 min. en f 16 min. Kwamen die bijdragen niet, dan moesten die 
bedragen op enigerlei andere wijze gevonden worden (uitschuivingen 
bijvoorbeeld bij andere projecten). 

N.B. Waarop deze matrix gebaseerd was bleek niet, en dat terwijl de 
gepresenteerde bedragen voor twee onderzeeboten voor alle jaren, met 
uitzondering van 1984, de in de vigerende matrix (zie punt 3.1.5) gehan-
teerde bedragen voor vier onderzeeboten te boven gingen. 

* Zie voor bedoelde financiële injectie het 
verslag Parlementaire Enquête Commissie 
RSV, hoofdstuk 21 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19221, nrs. 1-2 39 



Uit de «stand van zaken onderhandelingen» bleek, dat men de manuren 
consumptie per boot inmiddels iets had teruggebracht en de bouwmees-
terprijs nu raamde op f 188,2 min. Men hoopte dit laatste nog tot f 179,6 
min. te kunnen terugbrengen. In de bouwmeesterprijs was voor f77 min. 
aan stelposten opgenomen. 

3.3.2 Mondeling overleg 16 maart 1978 

Op 1 6 maart 1978 al voerden de nieuwe minister en de beide staatsse-
cretarissen een mondeling overleg met de vaste Commissie voor Defensie 
over - o.m. - de bouw van onderzeeboten 77). De minister hoopte medio 
april een situatierapport over de onderzeebootbestelling aan de commissie 
te kunnen zenden, maar sloot niet uit, dat het iets later zou worden. Sinds 
de begrotingsbehandeling was er voorts, aldus het verslag, geen ontwik-
keling geweest die de Kamer nog niet bekend was. De commissie stelde 
vragen over het werkgelegenheidsgeld, en herinnerde aan de toezegging 
van de vorige minister dat op politiek niveau nog een ambtelijk goed 
voorbereid gesprek gevoerd zou worden met het Verenigd Koninkrijk over 
samenwerking op dit gebied, voordat beslist zou worden over de aanschaf 
van nieuwe onderzeeboten. Voorts werd gevraagd of de onderzeeboten 
aanbesteed zouden worden tegen een vast bedrag (van ± f 150 min.) of 
dat met prijsstijging in de loop der tijd gerekend moest worden. 

De minister antwoordde, dat aan de f30 min. van Sociale Zaken de 
voorwaarde verbonden was, dat ze in 1978 besteed moesten worden, en 
dat het bedrag toegevoegd zou worden aan de begroting van Defensie, 
zonder dat dat in latere jaren verrekend behoefde te worden. Staatsse-
cretaris Van Eekelen deelde mede, dat over de «prijszetting» een uiteen-
zetting te verwachten was in het situatierapport. 

3.3.3 Overleg op centraal niveau 

Op 21 maart 1 978 richtte de chef van de Defensiestaf (CDS) zich tot 
de minister met een procedurevoorstel voor de onderzeebootvervanging 
78). Hij onderschreef de behoefte aan effectieve onderzeeboten, verwacht-
te nog voor het eind van de maand reactie uit Engeland, en daarom 
scheen hem de oplossing die de AR in haar brief van 1 maart 1 978 had 
aangedragen optimaal. «Het plan (is) echter niet van risico's ontbloot; de 
reden hiervan ligt in de toepassing van geavanceerde technologie die ook 
leidt tot de meerprijs van ca. 50% boven de raming 1977 van het project. 
Deze moderne techniek biedt wel de mogelijkheid, te voldoen aan hogere 
operationele eisen.» Hij waarschuwde echter voor besluitvorming, die 
meer bepaald werd door geld van een ander departement, dan door 
Defensieprioriteiten. Hij stelde voor de voordelen van de financiële 
injectie in de Defensieraad te laten afwegen tegen de financieringsmoge-
lijkheden van het gehele onderzeebootvervangingsproject. 

De CDS werd wat de termijn van het antwoord uit Engeland betreft op 
zijn wenken bediend: op 22 maart 1978 antwoordde minister Mulley 79). 
Hij schreef, dat hij de uitbreiding van de Nederlandse bijdrage aan de 
marine-inspanningen van het bondgenootschap verwelkomde. Hij 
beschouwde haar daarnaast volledig in overeenstemming met de nauwe 
samenwerking van de beide marines. 

Minister Scholten ging na politiek beraad akkoord met het voorstel van 
de CDS om de kwestie in de Defensieraad aan de orde te stellen 80). In 
het Centraal Departementaal Beraad van 29 maart 1978 stelde de 
minister vast, dat een procedure behandeld moest worden om tot een 
gecoördineerde beslissing te geraken. De DGEF achtte het beter vooruit 
lopend op een juiste gecoördineerde besluitvorming - daar was jaren 
voorstudie voor nodig - over de onderzeeboten te beslissen. Staatssecre-
taris Van Eekelen wees op de moeilijkheid van verschuivingen tussen de 
krijgsmachtdelen. Maar na enige discussie werd toch besloten het 
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voorstel van de CDS te volgen. Binnen korte tijd zou een nieuwe matrix 
beschikbaar komen, die in de Defensieraad besproken zou worden. 

In de Defensieraad van 5 april 1978 werd echter nogmaals de urgentie 
van enkele vervangingsbeslissingen onder de aandacht van de minister 
gebracht 81). Voor de KM speelde naast de vervanging van de onderzee-
boten ook de vervanging van de Neptune-vl iegtuigen voor de Marinelucht-
vaartdienst. Op 13 april 1978 zou èn een gecombineerd mondel ing 
overleg worden gehouden van de vaste Commissie voor Defensie en de 
vaste Commissie voor Economische Zaken, èn een mondeling overleg 
met de vaste Commissie voor Defensie alleen. Het gecombineerde 
mondeling overleg betrof de vervanging van tanks voor de landmacht en 
de vervanging van onderzeeboten voor de marine. Het andere overleg 
betrof de vervanging van de Neptunes. Situatierapporten over deze drie 
projecten waren op 5 april 1978 nog in voorbereiding, maar vri jwel 
gereed. Bij de voorbespreking van de commissievergaderingen in de 
Defensieraad stelde de DGEF geen financiële problemen te zien. «In 1974 
is over de problematiek een plan gemaakt, hoewel er prijssti jgingen en 
latere extra bestell ingen zijn geweest. De vraag of er geld is voor de 
onderzeeboten kan bevestigend worden beantwoord.» De minister 
onderkende de noodzaak van spoedige beslissingen over de Neptunes en 
de onderzeeboten. 

3.3.4 Mondeling overleg 13 april 1978 

Op 13 april 1978 waren twee van de drie situatierapporten aan de 
Tweede Kamer uitgebracht: over de Neptune-vervanging en de tankver-
vanging 82) 83). De discussie in de commissie(s) concentreerde zich dan 
ook op die twee projecten. Over de onderzeeboten zegde de minister een 
situatierapport rond half mei toe. «Er zullen geen beslissingen op korte 
termijn nodig zijn. Beproeving van een nieuwe staalsoort heeft uitgewezen 
dat het mogelijk zal zijn de vervangers van de Dolfijnklasse onderzeeboten 
op grotere diepte te laten opereren. De studies en voorbereidingen 
naderen hun eindfase... Bij het t i jdstip van beslissing zal er in ieder geval 
rekening mee moeten worden gehouden dat de bijdrage van Sociale 
Zaken uit de werkgelegenheidspot alleen voor 1978 geldig is.» 

3.3.5 Andermaal overleg op centraal niveau 

Op 14 april 1978 liet de CDS de CMS weten dat hij met de minister 
van Defensie van gedachten had gewisseld over de noodzaak tot spoedige 
vervanging van de onderzeeboten en de Neptunes. Besluitvorming voor 
beide projecten werd alsnog, vooruit lopend op de besluitvorming over 
het totale Defensiebudget en het zogenaamde overbruggingsplan, 
mogeli jk geacht 84). Dat hield echter tevens in, dat de KM de eventuele 
financiële meerbehoefte niet gehonoreerd zou zien. De KM moest de op 
te brengen bedragen binnen de eigen marinematrix verwerken: «Op die 
wijze kan binnen de Koninklijke Marine worden afgewogen hoe de 
kwalitatieve verbeteringen die optreden door de introductie van de 
genoemde nieuwe projecten zich verhouden tot de mogelijke problemen 
die gaan optreden door de op een ander terrein te realiseren compensatie 
voor de oplossing van de totale financiële problematiek». 

Vrijwel terzelfder ti jd hadden de contractonderhandelingen met RDM 
tot overeenstemming tussen partijen geleid. Het complete bouwbestek 
was echter nog niet gereed. Gepland werd, dat dit vóór 1 november 1978 
gereed moest zijn. Daartoe zou een ontwikkelingsopdracht aan RDM 
verstrekt worden. Staatssecretaris Van Eekelen kreeg op 14 april 1978 
van de DMKM een «letter of intent» voorgelegd, die hij naar de opvatt ing 
van de DMKM kon afgeven zodra «naar uw oordeel ook de politieke 
hindernissen zijn weggenomen» 85). 
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3.3.6 Voorbereiding politieke besluitvorming 

Ter voorbereiding van de politieke besluitvorming deed de ministervan 
Defensie in de ministerraad van 21 april 1978 een vooraankondiging van 
de te nemen beslissing. Tevens ging hij over tot de instelling van een 
interdepartementale projectgroep voor onderzeebootvervanging. Aange-
zien een dergelijke projectgroep reeds was ingesteld met hetzelfde doel 
met betrekking tot de Neptune-vervanging werd besloten de vergaderingen 
in aansluiting op die projectgroepvergaderingen te houden, mede met het 
oog op het feit, dat de meeste deelnemers van beide projectgroepen lid 
waren. Er moest snel gewerkt worden, want de onderzeebootvervanging 
stond inmiddels op de agenda van de vaste Commissie voor Defensie 
voor de vergadering van 24 mei 1978 86). 

De eerste vergadering van de projectgroep «vervanging Dolfijnklasse 
onderzeeboten» werd gehouden op 9 mei 1978. Deelnemers waren 
vertegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken, Economi-
sche Zaken, Financiën, Algemene Zaken en Sociale Zaken, naast uiteraard 
een zware delegatie van het Ministerie van Defensie. De projectgroep 
stond onder voorzitterschap van de minister van Defensie Scholten. Ook 
staatssecretaris Van Eekelen was lid van de projectgroep 87). Ten 
behoeve van de projectgroep lag als vergaderstuk een concept-situatie-
rapport ter tafel, samengesteld op basis van de sedert de «briefing» van 
7 maart 1978 voor staatssecretaris Van Eekelen geproduceerde aanteke-
ningen en nota's. Over prijsopbouw en kostenaspect stond in het concept: 

(twee boten, pp. 1977 II): 
bouwmeester f350 min. 
sensoren/wapens f 75 min. 

f425 min. 

per boot f212,5 min. 

«Hoewel in onderhandelingen met de bouwmeester de prijs reeds omlaag 
is gebracht, zijnd e kosten hoger dan aanvankelijk was voorzien. Redenen 
hiervoor zijn: 

- verder doorgevoerde automatisering en afstandbediening; 
- excessieve prijsstijgingen sedert 1974; 
- grotere bewerkelijkheid van het Marel-staal dan was voorzien, 

ongeveer f 7,5 min. per boot.» 

Dit laatste gegeven ontlokte de minister in de vergadering de vraag of 
de grotere bewerkelijkheid van het Marel-staal slechts f7,5 min. per boot 
meer betekende, hij had een hoger bedrag in gedachten. En na een 
discussie tussen de vertegenwoordiger van Financiën en de DMKM stelde 
hij nogmaals, dat de indruk bestond dat het prijsverschil tussen het 
nieuwe ontwerp en de Zwaardvis groter zou zijn. De DMKM hield vast aan 
de f7,5 min.; voorts was van invloed de automatisering ten einde de 
bemanning te verminderen; hier tegenover stond echter dat in de 
onderhandelingen de bouwmeesterprijs nogal was teruggebracht. De 
discussie concentreerde zich verder rond de noodzaak naar grotere 
duikdieptes te streven en op de exportkansen voor het nieuwe ontwerp. 
Besloten werd een redactievergadering te houden, zodat het situatierapport 
op 17 mei 1978 verzonden kon worden. 

3.3.7 Cijfers binnen de Koninklijke Marine 

Voor een speciale coördinerende Niebos-vergadering (onder leiding 
van de souschef Nieuwbouw) van 16 mei 1978 was geïnventariseerd hoe 
de verschillende deelbegrotingen er uitzagen 88). Marineleveringen en 
SEWACO-systeem waren al weer opgelopen boven de bedragen uit het 
(concept-(situatierapport. 
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Bovendien was er nog geen opstelling van de posten en bedragen die 
niet binnen de stafeisen voor de twee onderzeeboten geraamd waren. 
Uitdrukkelijk stond immers in de stafeisen 1975 vermeld (zie paragraaf 
«Kosten», genoemd in punt 2.5.7 van dit rapport) welke kosten niet in het 
toen geldende bedrag van f262 min. waren begrepen. Voor de meeste 
van die posten moesten allereerst nog aparte stafeisen opgesteld 
worden, vervolgens moesten de bijbehorende bedragen nog geraamd 
worden (dit gold bijvoorbeeld voor walreservedelen en waltestapparatuur, 
de bedieningssimulator, de torpedo's etc). Ook waren nog geen ramingen 
bekend van «overschrijding stelposten», «loonverrekening stelposten», 
«meer/minderwerk» e.d. Intern was overigens in zoverre met deze 
bedragen rekening gehouden, dat men voor de matrixramingen uitging 
van f460 min., en niet van de aan de Tweede Kamer voor te leggen f425 
min. 89). Het verschil kon als startfinanciering aangewend worden voor 
die niet in de stafeis 1975 opgenomen posten. 

Enige calculatie ter onderbouwing van dit bedrag van f35 min. heeft de 
Rekenkamer echter niet kunnen achterhalen. 

3.3.8 Situatierapport en mondeling overleg 24 mei 1978 

Op 17 mei 1978 werd het situatierapport «Onderzeebootvervanging» 
toegezonden aan de vaste Commissie voor Defensie. Op 24 mei 1978 
werd het in een mondeling overleg met de vaste Commissie voor 
Defensie besproken met de minister en staatssecretaris Van Eekelen 90). 

Het situatierapport besteedde aandacht aan de noodzaak tot vervanging 
van de Hr.Ms. Dolfijn en de Hr.Ms. Zeehond op korte termijn. Over de 
taakverdeling werd gesteld: «In de Defensienota is aangekondigd dat, 
voordat over het vervangen van de onderzeeboten zou worden beslist, 
zou worden geprobeerd in het kader van internationale taakverdeling 
andere oplossingen te vinden. De pogingen daartoe hebben de afgelopen 
jaren geen resultaat gehad... Kort geleden is er nog contact geweest met 
de Britse minister van Defensie. Daarbij is gebleken dat de bouw van 
twee Nederlandse boten wordt beschouwd als een zeer welkome bijdrage 
aan de gezamenlijke onderzeebootbestrijding. Zowel in Engeland als hier 
bestaat het inzicht dat het plan tot vervanging volledig past in de nauwe 
samenwerking die bestaat tussen Britse marine en de Nederlandse». Over 
het ontwerp: «De tekeningen voor het nieuwe type onderzeeboot zijn 
besteksgereed. De voorbereidende onderhandelingen met de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij van het RSV-concern zijn afgerond. Het ontwerp 
komt neer op een gemoderniseerde en verbeterde onderzeeboot van de 
huidige Zwaardvisklasse. 

Tot de verbeteringen behoren: 
- gebruik van staal met een hoge rekgrens, zodat het mogelijk is tot 

grote diepten te duiken; 
- toepassing van moderne technieken waardoor de kosten van 

materiële en personele exploitatie worden verminderd; 
- een modern vuurleiding- en commandosysteem». 

Op enkele technologische aspecten werd naderingegaan: de samenhang 
van het hoge-rekgrens-staal en de grotere duikdiepte werd uiteengezet, 
evenals de strategische noodzaak tot deze grotere dieptes te kunnen 
gaan: 

«Vorig jaar werd de RDM opgedragen oefenstukken van het nieuwe 
staal te lassen en deze stukken te beproeven. Dit proeftankproject werd 
ingebracht in de Commissie Ontwikkeling Defensiematerieel, CODEMA, 
die de helft van de kosten, ongeveer f 1,4 min. voor haar rekening nam. 
De andere helft kwam ten laste van de RDM... De beproevingen zijn nu 
praktisch afgerond en hebben de bruikbaarheid van het staal aangetoond» 
(zie hoofdstuk 4). Over de automatisering voorts: «Om de exploitatiekosten 
van de nieuwe onderzeeboot zoveel mogelijk te drukken zijn in het nieuwe 
ontwerp op grote schaal automatische systemen en systemen voor 
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bediening-op-afstand ingevoerd. Mede daardoor zullen onder alle 
omstandigheden de taken kunnen worden verricht met slechts 49 man. 
Bij de huidige onderzeeboten van de Zwaardvisklasse is dit nog 67 man». 
Over het vuurleiding- en commandosysteem. «Daar de nieuwe onderzee-
boten tot na de eeuwwisseling een geloofwaardige bijdrage moeten 
kunnen leveren aan de afschrikking ter zee moeten de vuurleiding- en 
commandosystemen zo modern mogelijk zijn. Daarbij wordt in de eerste 
aanleg een beroep gedaan op de Nederlandse industrie, waarvan primair 
gebruik zal worden gemaakt. Waar dit niet mogelijk is zal bij de keuze van 
het pakket subsystemen sterk de nadruk worden gelegd op standaardisatie 
met die marines waarmee de Nederlandse onderzeedienst nauw samen-
werkt. Onder deze subsystemen vallen bijvoorbeeld periscopen en 
geruisontvangapparatuur, welke niet door de Nederlandse industrie 
worden geproduceerd». 

De laatste paragraaf van het situatierapport was gewijd aan de prijsop-
bouw en kosten: 

«De meest recente gegevens zijn: 
Bouw casco (werfkosten) 
Toeleveringsbedrijven 
Tekenkosten 

f 95 ml n. 
f 70 ml n. 
f 10 ml n. 

f 1 7 5 ml n. 
f 37,5 m In 

f 212 ,5 m In. 
f 4 2 5 ml n. 

Totale bouwmeesterkosten 
Sensoren/Wapen pakket 

Totaalkosten per boot 
Programmakosten 2 boten 

In dit bedrag zit alleen al aan loonkosten bij de Nederlandse industrie 
een bedrag van ongeveer f 225 miljoen. 

In het investeringsschema van de Koninklijke Marine is met deze prijs 
rekening gehouden. De betaling zal worden gespreid over de jaren 1 978 
tot en met 1984; de eerste boot zal in 1978 worden aanbesteed en de 
tweede een jaar later. 

De oorspronkelijke raming voor twee boten bedroeg ongeveer f300 
miljoen. Dit bedrag was gebaseerd op de uiteindelijke bouwkosten van de 
Zwaardvisklasse (1972) met doorberekening van de gebruikelijke bedragen 
voor prijsontwikkelingen sindsdien. Dat de uiteindelijke ramingen hoger 
liggen, wordt voornamelijk veroorzaakt door extra prijsstijgingen sedert 
1 969 (gemiddelde man-uurprijs bij bouw Zwaardvis f 1 7,50, calculatieprijs 
thans f45,80). Ook de verder doorgevoerde automatisering, de technolo-
gische ontwikkelingen en de grotere bewerkelijkheid van het Marel-staal 
(ongeveer f 7V4 min. per boot) spelen hierbij een rol». 

Vervolgens werd aandacht besteed aan de f30 min. van Sociale Zaken 
en de noodzaak dat bedrag nog in 1978 te besteden. 

Het situatierapport besloot als volgt: «Op basis van het hiervoor 
uiteengezette bestaat het voornemen een contract af te sluiten voor de 
bouw van één onderzeeboot en wel - mede gelet op de hieraan verbonden 
werkgelegenheidsaspecten - op zeer korte termijn. Vervolgens zal dan in 
1 979 een contract worden afgesloten voor de bouw van de tweede 
onderzeeboot». 

De tweede vergadering van de projectgroep op 22 mei 1978 werd 
vooral besteed aan de voorbereiding van het mondeling overleg van 24 
mei 1978. 

In het mondeling overleg kwam het situatierapport echter niet of 
nauwelijks ter sprake. De discussie concentreerde zich op de zeer urgente 
kwestie van het opnemen van een optie op nog 18 F 1 6 vliegtuigen. Die 
optie zou op 31 mei 1978 verlopen. Omdat voor beide projecten een 
extra bedrag in de meerjarenraming moest worden opgenomen werd de 
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minister gevraagd een totaaloverzicht te geven van de financieringsplan-
ning van Defensie over de komende jaren en aan te tonen dat daar geen 
gaten in zouden zitten. De minister stelde, dat uitstel van de F-1 6 
beslissing ertoe zou leiden dat een fors bedrag extra betaald zou moeten 
worden voor de 84 reeds bestelde toestellen. En ten aanzien van de 
onderzeeboten zei hij: «Worden nu geen onderzeeboten besteld dan komt 
de werkgelegenheid in de scheepsbouw nog veel verder in de knel. 
Anderzijds is er nog geen zekerheid over de beschikbare financiën. De 
nadelen van het nu niet beslissen moeten keer op keer zwaarder geschat 
worden dan de risico's van nu overgaan tot bestelling. Het gaat hierbij om 
politieke oordelen, waar men verschillend over kan denken. Het Neder-
landse onderzeebootontwerp is zeer hoogwaardig en er is bij andere 
landen zeker belangstelling voor. Een belangrijk punt bij het wekken van 
belangstelling bij anderen is dat Nederland ook onderzeeboten naar dit 
ontwerp laat bouwen». 

Aan het slot van het overleg volgde nog een langdurig interruptiedebat 
over het niet beschikbaar komen van de financiële gegevens van de totale 
Defensieplanning, en dat derhalve eigenlijk niet beslist kon worden, 
terwijl van regeringszijde werd aangevoerd, dat zich geen verstoringen 
zouden voordoen die zouden moeten leiden tot het niet bestellen van de 
18 F-1 6 toestellen (en mutatis mutandis tot het niet vervangen van de 
onderzeeboten) en dat uitstel niet mogelijk was. De Partij van de Arbeid 
(P.v.d.A.) meende ten slotte dat een kamerdebat nodig was over het niet 
beschikbaar komen van het gevraagde totaalbeeld, waar het Christen 
Democratisch Appèl (C.D.A.) geen behoefte aan had. 

3.3.9 Kamerdebat 7 juni 1978 

Toch kwam het onderwerp, zij het via een omweg, op de agenda van de 
plenaire vergadering van de Tweede Kamer te staan. De minister van 
Defensie had in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat 
besloten was tot een reële groei van de Defensieramingen met 3% 91). 
Over die brief zou op 7 juni 1978 een beleidsdebat gehouden worden. 
Gevoegd op de agenda stond het verslag van het mondeling overleg van 
24 mei 1978 en de daar als bijlagen bijbehorende materieelsituatierap-
porten over vervanging van onderzeeboten en het opnemen van de optie 
op nog 18 F-1 6 vliegtuigen. 

Zowel in de AR, als in de Defensieraad, als in de projectgroep «vervanging 
Dolfijnklasse onderzeeboten» prepareerde men zich op dit debat. In de 
Defensieraad van 5 juni 1978 lag een financieringsschema ter tafel voor 
de F-1 6 optie, de onderzeebootvervanging en de Neptune-vervanging 
voor de vijfjaarperiode 1979 tot en met 1983 92). Er waren talloze vragen 
zowel over de presentatie, als over de gekozen planperiode, over de mate 
waarin de 3%-verruiming er al in verwerkt was, over de gekozen definitie 
van «verplichtingen» en over het tekort dat het plaatje voor de KM toonde 
De DGEF stelde, dat dit een mogelijke aanpak was. Het totale Defensie-
plaatje zou beter pas in de memorie van toelichting (1979) kunnen 
worden opgenomen. 

In het debat in de Tweede Kamer van 7 juni 1978 ging kamerlid 
Engwirda (D'66) in op de prijs van de onderzeeboten 93). Hij was nogal 
geschrokken van de verhoging van de raming van f 300 min. naar f425 
min.: «... In het materieelsituatierapport over de onderzeeboten staat 
namelijk dat de oorspronkelijke raming van f 300 min. gebaseerd was op 
de uiteindelijke bouwkosten van de onderzeeboten uit de Zwaardvisklasse 
met doorberekening van de gebruikelijke bedragen voor prijsstijgingen 
sindsdien. Er was dus al prijscompensatie inbegrepen. Hoe kan het dan 
dat de nieuwe schatting bijna 50% hoger ligt dan de oorspronkelijke 
raming? Ik wil de minister of de staatssecretaris vragen om dat nog eens 
precies uiteen te zetten. Bovendien wil ik vragen hoe dit extra bedrag 
binnen de begrotingen voor de jaren 1978 tot en met 1984 zal worden 
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opgevangen ...». En Stemerdink (P.v.d.A.) diende, na gesteld te hebben, 
dat de Kamer het moest doen met de mededeling: «In het investerings-
schema van de Koninklijke Marine is met de prijs rekening gehouden», 
een motie in, waarin hij stelde van oordeel te zijn, dat geen nieuwe 
investeringen mochten worden verricht, voordat gegevens met betrekking 
tot de financiële stand van zaken van Defensie in zijn totaliteit en de 
krijgsmachtdelen afzonderlijk beschikbaar waren. Kamerlid Ploeg (V.V.D.) 
schaarde zich achter het vervangingsidee, maar vroeg of hij bevestiging 
kon krijgen van het feit, dat de bouw van de onderzeeboten te financieren 
zou zijn uit de huidige marinebegroting, zodat geen verschuivingen 
tussen krijgsmachtdelen zouden plaatsvinden. Kamerlid De Boer (C.D.A.) 
vroeg wat de nadelige gevolgen voor de scheepsbouw zouden zijn als de 
beslissing werd uitgesteld tot na bekend worden en behandeling van de 
Voorjaarsnota. Minister Scholten reageerde op deze vragen als volgt: «De 
kosten van de onderzeeboten bedragen inderdaad meer dan in de 
planning was voorzien, namelijk f135 min. Een bedrag van ongeveer f 30 
min. is ter beschikking gesteld uit werkgelegenheidsfondsen van het 
Ministerie van Sociale Zaken. De resterende f 100 min. kan worden 
gevonden door verschuivingen binnen het budget van de marine in de 
financieringsschema's van met name standaardhelicopters, de walreserves 
voor de S-fregatten en de infrastructurele voorzieningen. Daardoor 
treden geen onoplosbare financieringsproblemen op... Uit oogpunt van 
werkgelegenheid is het echter van groot belang dat deze beslissing op 
een zo kort mogelijke termijn wordt genomen... Wanneer de heer De Boer 
mij dan vraagt, of deze beslissing geen dag meer kan wachten, wil ik hem 
erop wijzen, dat er al geruime tijd is gewacht. Op Defensie is men al 
enige tijd volledig klaar om de beslissing te nemen en de order te 
plaatsen. Wij hebben echter uiteraard het gesprek en het plenaire debat 
van dit moment afgewacht om tot een definitieve beslissing te komen... Ik 
heb uiteengezet dat een aantal materiële beslissingen niet kunnen 
wachten op parlementaire behandeling van de begroting (1979) en 
beleidsplannen. De staatssecretaris zal er nog nader op ingaan. Als de 
heer Stemerdink wel wil uitstellen tot dat tijdstip, dan moet ik de Kamer 
aanneming van de daartoe strekkende motie met klem ontraden». 
Staatssecretaris Van Eekelen ging in op de vraag van Engwirda, en gaf de 
volgende opbouw van de meerprijs per boot: 

«- nieuwe staalsoort, f 7,5 min.; 

- automatisering van apparatuur ter besparing van personeelskosten 
f 17 min.; 

- excessieve prijsstijging, f 20 min.; 
- technologische ontwikkelingen, f 18 min.; 

Oorspronkelijk werd de prijs van twee van deze boten geraamd op 
f290 min., maar door de zojuist gespecificeerde kostenverhogende 
factoren komt men thans op ca. f 425 min. voor beide onderzeeboten». 

Voorts beklemtoonde hij, dat het bestek geheel pasklaar was, en dat 
reeds lange tijd de mogelijkheid bestond om de order te plaatsen. Verder 
gaf hij Ploeg de geruststelling, dat het bedrag binnen de meerjarenramingen 
van de marine zou worden opgevangen, en dat van geen verschuiving 
tussen de krijgsmachtdelen sprake was. In de tweede termijn diende 
Ploeg als «steuntje in de rug van het kabinet» een motie in, waarin hij de 
regering vroeg op korte termijn over te gaan tot afsluiting van een 
contract voor de bouw van twee onderzeeboten. De minister kon de 
conclusies van de motie geheel onderschrijven. 

Op 13 juni 1978 werd er over de diverse ingediende moties gestemd. 
De motie Stemerdink werd met zitten en opstaan verworpen. De motie 
Ploeg werd met zitten en opstaan aangenomen. 
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3.3.10 Ondertekening van de «letter of intent» 

In de projectvergadering van 13 juni 1978 was besloten de ministerraad 
aan de hand van een korte notitie te informeren. In de vergadering van de 
ministerraad op 16 juni 1978 werd het groene licht gegeven. 

Minister Scholten tekende op 19 juni 1978 de «letter of intent»: een 
voorwaardelijke opdracht werd verleend voor de bouw en levering van 
één onderzeeboot voor de voorlopige prijs van f171 052 060 (pp. 1977 
II), onder de ontbindende voorwaarde, dat overeenstemming zou worden 
bereikt over de inhoud van het nog te sluiten contract 94). Tevens werd 
een optie genomen op de bouw van één aansluitende onderzeeboot, 
«welke optie afhankelijk van de fondsen in de komende begrotingsjaren 
zal worden opgenomen». Aangezien de prijs voor de eerste onderzeeboot 
gebaseerd was op een serie van twee, zou bij het niet opnemen van de 
optie de prijs van de eerste onderzeeboot weer besproken worden. Na 
akkoordbevinding door de werf zou onmiddellijk een voorschot van ruim 
f25 min. aanbetaald worden. 

Op 20 juni 1978 bevestigde RDM de ontvangst van de «letter of 
intent», en verklaarde zich akkoord. Een concerngarantie werd verleend 
95). De opdracht kreeg het bouwnummer 348. 

3.4 Kanttekeningen 

In de stafeisen 1975 was al uitgegaan van de andere staalsoort, 
grotere duikdiepte, veel kleinere bemanning en daarmee samenhangend 
veel verdergaande automatisering, en een geheel nieuwe sensor-, wapen-
en commando-opzet, zij het voor de veel te lage prijs van f262 min. voor 
twee onderzeeboten. Die principefout werd begin 1978 gecompliceerd 
door de tegenvallende bouwmeesterprijs: de «onaangename verrassing», 
die naar de mening van de Rekenkamer toch in hoofdzaak geweten moet 
worden aan een door de jaren heen blijven vasthouden aan de te lage 
raming zonder rekening te houden met de financiële consequenties van 
de stafeisen 1975. Door een samenloop van omstandigheden vond 
enerzijds in de maand februari 1978 de finale besluitvorming rond de f 30 
min. van Sociale Zaken plaats, anderzijds waren in diezelfde periode van 
de leiding van de KM uitsluitend plaatsvervangers aanwezig. Toen 
uiteindelijk op 1 maart 1978 de kostenverhoging werd gemeld, werd het 
verschil in hoofdzaak toegeschreven aan tegenvallers in de technologie-
sfeer. Dit was slechts ten dele juist, namelijk uitsluitend voor dat deel 
waarbij men zich werkelijk de consequenties van de andere eisen nietten 
volle gerealiseerd had (en feitelijk nog niet ten volle realiseerde, zie deel II 
van dit rapport). Het overheersende technologie-argument is duidelijk 
terug te vinden in de brief van 1 maart 1978 van de AR aan de minister. 
Die brief en de daarin gevolgde argumentatie heeft vervolgens als basis 
gediend voor het aan de Tweede Kamer uitgebrachte situatierapport van 
17 mei 1978. Door deze gang van zaken is de minister en ook de Tweede 
Kamer laat en onvolledig ingelicht over de toedracht van de «onaangename 
verrassing». 

De gegeven cijferopstellingen met vaak iets afwijkende omschrijvingen 
en argumenten maakten onderlinge vergelijking zeer ingewikkeld. 
Controle daarop was in feite niet mogelijk. Extra complicaties vormden 
daarbij de discontinuïteit in de politieke leiding en de aandacht die de 
politiek nodig had voor meer acute problemen op het terrein van Defensie, 
ook in breder verband. 

De onderhandelingen met de bouwmeester waren gevoerd op basis 
van het zogenaamde «contract-bestek», waardoor een onevenredig deel 
van de bouwmeesterprijs uit stelposten bestond; het echte geïntegreerde 
bouwbestek was verre van gereed, waardoor men ontwerpend moest 
gaan bouwen. Aan de politieke leiding, en daarmee aan de Tweede 
Kamer, was echter verzekerd dat alle tekeningen bestekklaar waren. De 
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begrotingen voor de marineleveranties vertoonden nog onvolkomenheden 
en waren al hoger opgelopen dan de toch al verdubbelde bedragen die 
aan de Tweede Kamer werden medegedeeld. Allemaal zaken die binnen 
het gemelde bedrag van f 425 min. even zovele (financiële) risico's 
inhielden. 

Voor de posten die niet binnen de stafeisen 1975 vielen moest het 
opstellen van een begroting nog beginnen. Ongefundeerd was daar alvast 
f 35 min. voor uitgetrokken, een bedrag dat «overschoot» van de raming 
van f460 min., die aan de minister was gemeld op 1 maart 1978. Voor alle 
zekerheid had men wel de f 460 min. in de matrix ingebracht, ook al 
meende men enkele weken later genoeg te hebben aan f 425 min. De 
risico's die men over die posten liep werden nimmer onder de aandacht 
gebracht. 

Daarenboven was de f 460 min. niet volledig in de nieuwe matrix 
geregeld. Wat men tekort kwam hoopte men in de buiten de planperiode 
vallende jaren te kunnen financieren. Helemaal niet kwam ter sprake dat 
er eigenlijk twee series van twee onderzeeboten in de matrix waren 
opgenomen voor elk f 290 min. Moest voor de eerste serie al f 460 min. 
worden vrijgemaakt, dan zou dat ook moeten voor de daaropvolgende 
serie, die met ingang van 1981 in de matrix stond. Dat probleem bleef 
onbesproken, terwijl toch exact dezelfde argumenten voor de Potvisklasse 
golden als voor de Dolfijnklasse: uitfaseren was na 20 jaar onvermijdelijk. 
Een voorzienbaar financieringsprobleem werd naar midden jaren tachtig 
verschoven. 

De afspraken met de werf móesten wel tot problemen leiden, evenals 
de te laag of helemaal niet begrote posten, en de riskante meerjarenfi-
nanciering. 

De marine had zichzelf een onuitvoerbare opdracht op de hals gehaald: 
het beheersen van een in wezen onbeheersbaar project. 

4. PROEFTANKPROJECT 

4.1 De aanloop 

De voorbereidingen voor dieper duikende onderzeeboten zijn al 
begonnen begin jaren zeventig. Op 18 januari 1971 stelde de minister van 
Defensie een beschikking vast betreffende onderzoek hoge-rekgrens-staal. 
Het Metaalinstituut TNO werd ingeschakeld om de diverse in aanmerking 
komende staalsoorten te onderzoeken en een advies uit te brengen over 
de meest geschikte staalsoort. 

In maart 1973 werd deze opdracht ingebed in een aparte stafeis 
«Onderzoek Scheepsconstructies en Materialen». De omschrijving luidde: 
«Het onderzoek van scheepsconstructies en materialen (staal, aluminium, 
kunststof) en het ontwikkelen van berekeningsmethoden voor scheeps-
constructies met behulp van digitale computers». Het onderzoek omvatte 
op dat moment o.m. schok- en trillingsproeven bij de Rijksverdedigings-
organisatie TNO (RVO/TNO) en het Instituut TNO voor Werktuigkundige 
Constructies (TNO-IWECO), enig onderzoek bij RDM en het onderzoek 
van het metaalinstituut. Totaal liep er onderzoek voor nog géén f 1 min., 
waarvan tot en met 1972 de helft al betaald was, en de rest in 1 973 en 
1974 betaald zou worden. De financiële consequenties van de stafeis 
konden verder niet aangegeven worden, omdat het in dit geval ging om 
«doorlopend onderzoek, (waarvoor) jaarlijks fondsen nodig (zijn). Deze 
dienen telkenmale voor de eerstvolgende paar jaar te worden vastgesteld». 

In oktober 1973 bracht het Metaalinstituut TNO rapport uit in de vorm 
van een voorstel voor een programma van onderzoek, te verrichten in 
1974 en volgende jaren. Een belangrijk onderdeel van het programma 
vormde de beproeving van het aanbevolen staal in een proeftank. 
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Begin januari 1974 volgde een voorstel van de VOM aan de CMS om 
- gezien de hoogte van de kosten - een aparte stafeis goed te keuren 
voor «praktisch en theoretisch onderzoek naar de toepassing van de 
nieuwe staalsoort SRH (Marel-staal) voor het afduiklichaarn van onder-
zeeboten met vergrote duikdiepte». Als financiële consequentie voor de 
KM moest in de stafeis opgenomen worden f 1,35 min. (pp. 1974) 
verdeeld over de jaren 1974, 1975 en 1976. Totale programmakosten 
waren ruim f 2 min., maar ook anderen droegen, aldus het voorstel, aan 
het onderzoek bij. Voorgesteld werd: 

ten laste van (x l 1 000) 
KM RVO/TNO TNO RDM totaal 

activiteit van/opdracht aan 
a. Metaalinstituut TNO 1974 50(1/3) 50 50 150 
b. Metaalinstituut TNO 
1975/1976 576 (4/5) 144 720 
c. RDM: constructie en 
beproeving proeftankproject 425(1/2) 425 850 
cl. TNO-IWECO: assistentie 
bij proeftankproject 1975/ 
1976 200 (tot) 200 
e. overige 100 (tot) 100 

totaal 1351(2 /3 ) 194 50 425 2 020 

Overleg en onderhandelingen over de definitieve kostenverdeling per 
onderwerp zouden pas kunnen aanvangen als in principe de stafeis was 
vastgesteld. 

Eind maart 1974 werd de stafeis vastgesteld. De financiële consequen 
ties werden iets anders geformuleerd: «f 2 0 2 0 0 0 0 waarin RVO/TNO en 
RDM zullen bi jdragen, over een definitieve kostenverdeling moet nog 
worden onderhandeld». Tevens verzocht de CMS de VOM hem te zijner 
t i jd een definitieve kostenraming (voor het KM-deel) voor te leggen, 
alsmede te onderzoeken of f inanciering in het kader van de Commissie 
Nieuwe Wapens (CNW) mogelijk was. 

De instemming van de CMS met de beproevingen en dus met het 
gebruik van het hoge-rekgrens-staal leidde tot een serie besprekingen. In 
april 1974 werd de opdracht als volgt geformuleerd: «Het opdoen van 
praktische en theoretische ervaring met de toepassing van het hoge-rek-
grens-staal , ten einde bij de nieuwbouw van de ozbtn (onderzeeboten) 
met vergrote duikdiepte vertraging te voorkomen». In mei 1 974 werd een 
bespreking met de werf gehouden over het program en de kostenverdeling 
van het drukhuidonderzoek 9). Medio juni 1974 kreeg RDM vast een 
beperkte opdracht voor het maken van proefstukken (herhaald lassen en 
branden van SRH-staal) tot een bedrag van f 2 0 0 0 0 . Bij die opdracht 
werd door de minister van Defensie overwogen, dat RDM bereid bleek 
50% van de kosten van de verwerkte manuren voor haar rekening te 
nemen. De opdracht was bedoeld om de werkzaamheden tot verlening 
van de opdracht van het vervaardigen van de proeftank te overbruggen. 
Deze beperkte opdracht kwam niet ten laste van de nieuwe stafeis, maar 
nog ten laste van de stafeis uit 1973. 

Voor 1975 en 1976 werd geld in de begroting van de KM opgenomen 
voor het staalonderzoek, waarvan de proeftank het meeste geld en ti jd 
(twee jaar) zou vergen. En hoewel RDM in de loop van 1 975 aan de 
proeftank begon (zonder formele opdracht) en mondeling had toegezegd 
f 5 0 0 0 0 0 aan dat project te zullen bijdragen, waren de bedragen die 
feitelijk op de KM begroting beschikbaar waren niet voldoende. Eind 
1975 was de financiering van het project zowel voor de plaatsvervangend 
secretaris-generaal van Defensie als voor de Inspectie Rijksfinanciën een 
raadsel 95a). 
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Eind 1975 werd de stafeis voor de vervangers van de Dolfijnklasse 
vastgesteld (diepduikend, e t c ) . De overzichteli jkheid nam nog verder af 
toen de VOM op 3 maart 1976 zijn brief aan staatssecretaris Stemerdink 
schreef over f 8 , 4 min. die nodig was voor de pre-bestekfase en de 
bestekfase 34). De VOM ging daarbij uit van: 

- deel Al fa, pre-bestekfase, omvattende 11 onderzoeken, alle nog op 
te dragen en uit te voeren in de loop van 1976 tot medio 1977; 

- deel Bravo, bestekfase, omvattende 19 onderzoeken, alle nog op te 
dragen en uit te voeren in 1977 en 1978. 

Uit de bijgevoegde lijst van onderzoeken blijkt, dat het proeftankproject 
met alle erbij behorende testen en proeven onderdeel uitmaakte van de 
pre-bestekfase. Voor de proeftank zou het KM-deel f 190000 zijn, RDM 
droeg f 5 0 0 0 0 0 bij, over eventuele verhoging van dat RDM-deel zou nog 
onderhandeld worden. Voorts was f 4 0 0 0 0 0 (KM) opgenomen voor 
andere testen en proeven. De staatssecretaris ging niet akkoord (zie 
paragraaf 2.6). Er werden geen fondsen beschikbaar gesteld. Het 
antwoord in november 1976 op een vraag uit de Tweede Kamer naar de 
kosten van onderzoek luidde dan ook: «Voor het in stand houden van de 
noodzakelijke technische kennis...(is)... in samenwerking met de betrokken 
sector van de scheepsbouw op beperkte schaal onderzoek uitgevoerd». 
Voor dit onderzoek was tot dan toe, inclusief de begroting 1977, een 
bedrag van f 7 7 6 0 0 0 aan verplichtingen aangegaan. 

Kennelijk zat er voor de VOM niets anders meer op dan eindelijk het 
tweeënhalf jaar oude verzoek van de CMS uit te voeren: te onderzoeken of 
f inanciering in het kader van de CNW mogelijk was. Op 18 november 
1976 zond de VOM een voorstel aan de voorzitter van de CNW om het 
project «proeftank voor onderzeeboten» door de commissie te doen 
uitvoeren. 

4.2 C O D E M A - f o n d s e n 

Juist toen de VOM het project indiende was de CNW aan het reorgani-
seren. Hoewel de formele beschikking waarmee de reorganisatie bekrach-
t igd werd pas 20 november 1978 door de minister van Defensie getekend 
werd, beschouwde de CNW zich al omgezet in de nieuwe vorm: Commissie 
Ontwikkeling Defensie Materieel (CODEMA). In alle stukken van de 
CODEMA wordt het proeftankproject ook beschouwd als het eerste 
project, dat door de CODEMA is afgehandeld. De CODEMA kon - krachtens 
een later vastgelegde regeling, die inmiddels is aangevuld - een project 
als CODEMA-project aanvaarden als enerzijds de relatie met de nationale 
Defensiebehoefte vastlag, en anderzijds een relatie bestond met het 
duurzaam economisch belang van Nederland. Voor de financiering gold 
als regel: 

- dat de betrokken industrie Vi van de kosten moest bijdragen, terwij l 
de overheid % voor haar rekening nam; van de regel kon afgeweken 
worden; 

- dat het overheidsaandeel gelijkelijk verdeeld zou worden over de 
begrotingen van Economische Zaken en Defensie; ook van die regel kon 
afgeweken worden als bij een bepaald project markante verschillen 
bestonden in het waarde-oordeel van Economische Zaken respectievelijk 
Defensie. 

Voorzitter van de CODEMA was de DGM van Defensie. Naast enkele 
andere vertegenwoordigers van Defensie waren lid van de CODEMA een 
vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken, van Financiën en uiteraard 
van Economische Zaken. Het betrokken kri jgsmachtdeel was belast met 
voorbereiding en contractafsluit ing voor een gefiatteerd CODEMA-project. 
Evenzo was dat kri jgsmachtdeel belast met het management van het 
project, waaronder de financiële afwerking. 
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De VOM meldde het proeftankproject aan voor totaal f 2 787 000 . RSV 
was bereid op fifty-fifty-basis mee te betalen, exclusief de kosten voor 
TNO-IWECO en Metaalinsti tuut TNO, te zamen f 3 5 0 0 0 0 . De toezegging 
van RSV gold derhalve f 1 218 500. Voor CODEMA resteerde, te verdelen 
over KM en het Ministerie van Economische Zaken, f 1 568 500. Aanvan-
kelijk ging men uit van 5 0 / 5 0 voor KM/EZ, maar begin februari 1977 liet 
de voorzitter van CODEMA de DMKM (inmiddels was er de nieuwe 
topstructuur) weten, dat EZ bereid was méér dan 50% bij te dragen uit 
vrijgevallen PIGV-gelden. Dit was een inmiddels achterhaald ex-CNW-pro-
ject voor een Pantser Infanterie Gevechtsvoertuig. De CODEMA-bi jdrage 
- exclusief KM - was daardoor in elk geval f 1 182 000. Het resterende 
probleem was zo gering (f 36 500) dat de DMKM de opdracht als een 
CODEMA-opdracht (conform de daarvoor bestemde procedures) mocht 
plaatsen. Van de DMKM werd verwacht dat hij nog zou aangeven 
waarmee het resterende bedrag nog verhoogd moest worden om het 
geheel van prijspeil 1975 op prijspeil 1977 te brengen. Het restant-pro-
bleem kwam daarmee op f 225 830 , en de totale projectkosten (pp. 
1977) werden vastgesteld op f 2 875 600. De KM zou de kosten op zich 
nemen van instanties als TNO-IWECO, Metaalinsti tuut TNO en Röntgen 
Technische Dienst, die het proeftankproject zouden begeleiden en tevens 
bij beproevingen zouden worden ingeschakeld. Het project moest worden 
uitgevoerd in het jaar 1977. 

De formele opdracht aan RDM werd 31 maart 1977 verstrekt, en op 9 
juni 1977 door RDM aanvaard. Bij die aanvaarding werd al aangegeven 
dat de bouw en beproevingen niet binnen het jaar 1977 afgerond zouden 
kunnen worden. Completering en beproevingen zouden in 1978 plaats 
moeten vinden. 

Begin januari 1978 waren er tegenvallers in de planning, en daarmee 
samenhangend werden er ook tegenvallers in de kosten van het project 
gemeld. De voortgang/kosten van het proeftankproject kwamen ook aan 
de orde bij de inmiddels gestarte onderhandelingen over de aanbesteding 
van de eerste serie (zie ook punt 3.8.8). Vastgelegd werd, dat in geval 
van toepassing van de winst l imiter ing de door RDM gedragen kosten 
voor het proeftankproject éérst bij de bouwkosten mochten worden 
opgeteld. 

Terwijl de «letter of intent» getekend werd in juni 1978, constateerde 
men bij het proeftankproject een overschri jding van tenminste f 1 min. 
(35%). 

N.B. Het volgende loopt vooruit op deel II van dit rapport. 

Eind november 1 978 probeerde men in CODEMA-verband een oplossing 
voor de kostensti jging te vinden. En hoewel de commissaris Militaire 
Produktie van Economische Zaken al vóór de CODEMA vergadering had 
laten weten, dat het onmogeli jk was fondsen beschikbaar te stellen voor 
een overschri jding van de kosten, vond men toch een oplossing. RDM 
had aangeboden de helft van de overschrijding te dragen, voor de andere 
helft werd een restant bedrag van de oude CNW aangesproken (op dat 
moment nog f 7 6 3 000). «De commissie besluit daarop van de overschri j-
ding f 5 0 0 0 0 0 ten laste van oude CNW-budget te brengen.» 

Uit een RDM-factuur aan CODEMA ult imo 1978 valt op te maken dat 
het RDM-onderdeel van het project uiteindelijk f 4 min. heeft gekost. De 
helft daarvan - f 2 min. - werd door CODEMA vergoed. 

De rapporten van TNO IWECO en Metaalinstituut TNO werden door de 
KM in maart 1980 ter afronding van het project aan de CODEMA gezonden. 
Een eindrapport - zoals door de CODEMA vereist - was niet mogeli jk. 
Samenvattend werd door de KM wel opgemerkt, dat «zonder (de opgedane) 
« k n o w h o w » de bouw van ozbtn onherroepelijk tot vertraging en tot extra 
kosten voor zowel KM als RDM... geleid zouden hebben, die een veelvoud 
bedragen zouden hebben van de kosten van dit project». Het project kon 
als beëindigd beschouwd worden. 
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In september 1980 is een gewijzigde taakomschrijving en werkwijze 
voor CÜDEMA vastgesteld. 

Op verzoek van de directeur-generaal van Industrie van Economische 
Zaken heeft een speciale rapporteur medio 1984 een onderzoek ingesteld 
naar de effecten van de CODEMA bijdragen aan ontwikkelingsprojecten 
voor Defensiematerieel. In het kader van dat onderzoek is ook het 
proeftankproject beoordeeld. Onderdeel van het onderzoek vormen 
interviews met betrokkenen bij o.m. de KM en RDM. De Rekenkamer 
heeft in juli 1985 van de CODEMA de beschikking gekregen over het 
rapport onder aantekening dat het een persoonlijk rapport van de 
rapporteur betreft, maar dat het wel door de CODEMA in het algemeen 
wordt ondersteund. Uit het rapport blijkt dat volgens de DMKM de 
CODEMA voor het project f1218 500 (exclusief btw) ter beschikking 
heeft gesteld, zijnde 50% van de projectkosten (sic!); de bijdrage van 
Economische Zaken was uit een oud CNW-project, dat geen doorgang 
vond (PIGV), geput; overschrijding van bepaalde kosten was niet ten laste 
van CODEMA gekomen (sic!). Volgens de zegsman bij RDM was het 
project qua kosten binnen het toegestane budget gebleven en was het 
redelijk volgens het geplande tijdschema verlopen. 

Deze gesprekken vonden plaats augustus 1984. 
De proeftank zelf lag er sedert de surséance van RSV begin 1983 

beroerd bij. In opdracht van de douane waren er gaten in gebrand... of 
zoals het CODEMA-rapport stelt; de proeftank werd destructief getest. 
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Deel II 
De uitvoering 

5. A A N L O O P T O T DE B O U W F A S E 

Toen de «letter of intent» getekend was kon men zich intern bij de 
directie Materieel KM weer bezighouden met het opstellen van het échte 
bestek en met het bijschaven van de ramingen*. 

Begin juli 1978 werd de eerste zogenaamde bevriezingsvergadering 
gehouden onder leiding van de DMKM. Doel van de vergadering was het 
zoveel mogelijk vastleggen van de subsystemen voor zowel het platform 
als het SEWACO-pakket 96). Vastgelegd werd de keuze voor het geleide 
wapen «Encapsulated Harpoon». Voor de torpedo's werden twee typen 
genoemd, waaronder de MK 48. Afgesproken was, dat het geïntegreerde 
bouwbestek op 1 november 1978 gereed zou zijn. 

Medio september 1978 werd de tweede zogenaamde bevriezingsver-
gadering gehouden, eveneens onder leiding van de DMKM 97). Bij die 
gelegenheid wees de DMKM er nogmaals op, dat de definiëringsperiode 
afgesloten diende te zijn op 1 november 1978, en dat dan de bouwfase 
een aanvang moest nemen. 

In die vergadering werd tevens besloten de kosten van aanschaf van de 
batterijen te laten drukken op de exploitatiereserve van bestaande boten. 
Op deze wijze werden de kosten van het project kunstmatig lager 
gehouden. De DMKM besliste in die vergadering, dat er géén technische 
voorzieningen getroffen zouden worden voor een zeer begeerd geavan-
ceerd sonarsysteem, de «towed array». Wel moest men voortgaan met 
het inwinnen van zoveel mogeli jk gegevens over dit systeem. In deze 
tweede bevriezingsvergadering werd uitsluitend nog over torpedo's MK 
48 gepraat, vooral bezorgd in de zin, dat onvoldoende gegevens beschik-
baar waren ten behoeve van vuurleiding en automatisering. Ondanks het 
feit, dat men duidelijk nog te weinig gegevens bezat om werkelijk een 
geïntegreerd bouwbestek samen te kunnen stellen werd de deelnemers 
de opdracht meegegeven «vertrouwen uit te stralen wat men heeft in de 
bouw van de eerste onderzeeboot». Immers, de opdracht voor de tweede 
onderzeeboot moest t i jdig in 1 979 worden gegeven. 

Medio oktober 1978 bleek, dat er een begin gemaakt was met het 
uittypen van een deel van het bouwbestek. De datum van 1 november 
1 978 werd echter onhaalbaar geacht. Bovendien bleek het deel van het 
bestek voor de elektrische installaties, het zogenaamde E-deel, verre van 
gereed. De afdeling kampte met onderbezett ing, en schatte de achterstand 
op een half jaar Als noodoplossing werd besloten, dat voor alles wat 
(nog) niet bekend was het bestek «conform Zwaardvis» ingevuld zou 
worden. Er mochten geen «witte plekken» in het bestek zitten 98). 

Ondanks dit volstrekt incomplete inzicht in het project werden al wel 
investeringsmodellen ( IM's)** ingediend bij de staatssecretaris Materieel. 
Het IM voor drie sets periscopen (voor twee onderzeeboten èn één 
opleidingsset), het IM voor één zogenaamde GIPSY (Geïntegreerd 
Informatie Presentatie Systeem) en het IM voor één medium range sonar 
passeerden alle goedkeuringsstadia, en werden in december 1978 door 

• Ais hulpmiddel bij het begrijpen van de de staatssecretaris definitief geaccordeerd. En daarmee eveneens de 
vanaf nu veelvuldig voorkomende technische eerste - zij het in geld gemeten nog betrekkelijk geringe - overschri jdingen, 
termen is een tekening van de Walrus z o n d e r da t h i j h i e r o p w e r d g e w e z e n 
opgenomen als bijlage 2 van dit rapport u . . . . . . , , ,,„ 
•• 7 i . „ n n r r f 0 hJ= t .» J:. K. r i Het IM voor de periscopen overschreed de raming met ca. 1 7%, voor 

Zie voor de betekenis van dit begrip ook r r » 
bijlage 4 van dit rapport: lijst van gebruikte de GIPSY was de overschri jding ca. 17,5%, en voor de sonar ca. 1 5%. Het 
afkortingen. IM werd dan ook niet zozeer opgesteld aan de hand van de ramingen, 
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maar meer aan de hand van de prognoses voor betal ingsruimte in de 
jaren, dat tot feitel i jke betaling moest worden overgegaan. Deze discre-
pantie tussen enerzijds te lage ramingen en anderzijds het leggen van 
nadruk op de aanwezigheid van gelden in betaaljaren bij het geven van 
goedkeuringen wreekt zich gedurende het hele Walrusproject. 

Medio december 1978 dacht men het E-bestek februari 1979 gereed 
te hebben. De rest van het bestek was «zeer binnenkort gereed» 99). Bij 
de projectdefinit ie hield men intussen toch rekening met volume- en 
gewichtsconsequenties van voorzieningen voor de «towed array», al was 
door de DMKM besloten dit niet te doen. Voor de «towed array» was 
namelijk inmiddels een aparte stafeis opgesteld en de CMS had de 
DMKM verzocht deze stafeis met prioriteit te behandelen, aangezien hij 
hechtte aan de «implementat ie van «towed array» a.b. van onderzeeboten» 
100). De geraamde verwervingskosten per boot waren slechts enkele 
mil joenen. Installatiekosten waren niet geraamd. Zou het geïntegreerde 
bestek met de werf al besproken zijn, dan werd dit als meerwerk geac-
cepteerd. 

Terzelfder t i jd werd nog een IM ingediend, het IM voor gyrokompassen. 
Het betrof hier een IM voor meer kompassystemen, ook voor andere 
schepen, o.m. voor de S-fregatten. Uit het IM is nauwelijks terug te 
rekenen welke kosten op welk project zullen gaan drukken. Toch verwierf 
het IM de goedkeuring van het hoofd Financieel Beheer KM (HFIBKM), zij 
het onder aantekening 101). De normale goedkeuring van HFIBKM werd 
gegeven in de vorm van een verklaring van «geen budgettair bezwaar» en 
hield uiteraard geen integraal oordeel in over de investering als zodanig. 
Zijn verklaring hield in dat er binnen de lopende begroting of meerjaren-
raming voldoende «vrije ruimte» was om akkoord te kunnen gaan met het 
IM. Dit is de enige maal dat HFIBKM een aantekening bij zijn goedkeuring 
heeft geplaatst. De aantekening luidde: «Ik ben ervan uitgegaan, dat in de 
totaalkosten de eventuele kosten van complementaire investeringen zijn 
opgenomen.» Het is onduideli jk in hoeverre HFIBKM hier doelde op 
complementaire investeringen voortvloeiend uit de keuze voor déze 
kompassen, dan wel de complementaire investeringen behorende bij de 
onderzeebotenbouw als zodanig. Dit laatste kan eigenlijk nauwelijks 
bedoeld zijn gezien de omvang van de daartoe behorende posten. Ter 
herinnering een overzicht. 

In de oorspronkeli jke stafeisen voor de vervangers van de Dolfijnklasse 
van november 1975 stond vrij nauwkeurig aangegeven met welke 
complementaire investeringen en overige kosten in elk geval rekening 
gehouden moest worden. Uitdrukkelijk stond in de paragraaf «Kosten» 
vermeld welke kosten niet in de raming waren opgenomen: 

a. kosten voor noodzakelijke studies en proefnemingen; 
b. kosten voor torpedo's en raketten; 
c. wal- , onderhouds en testapparatuur; 
d. simulatoren en wal-lesapparatuur; 
e. inventaris- en uitrustingsgoederen; 
f. werkzaamheden door marinebedri jven; 
g. walreservedelen; 
h. loon- en materiaalverrekening (% escalatie); 
i. invoer en btw (verrekenbaar). 

Hoofdstuk 12 van dit rapport is gewijd aan deze complementaire 
investeringen en overige kosten. 

5.1 Instel l ing w e r k g r o e p Bouw Onderzeeboten* 

* Zie hierover tevens: notitie «het Walruspro 
ject nader beschouwd», Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1984-1985, 18 600, hoofdstuk 
X, nr 11, dd 20 november 1 984 

Terwijl het geïntegreerde bouwbestek nog niet gereed was, werd toch 
de aanvang van de bouwfase aangekondigd. Op 15 december 1978 werd 
de instelling met ingang van 1 november 1 978 bekend gemaakt van de 
werkgroep Bouw Onderzeeboten. Tevens werd de aanstelling van een 
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projectbeheerder Onderzeeboten (PBO) en een technisch coördinator 
Onderzeeboten (TCO) bekend gemaakt 102). 

De DMKM voegde bij zijn bekendmaking: 
- een overzicht van de organisatie van de bouwfase; 
- een functiebeschri jving van de PBO; 
- een functiebeschri jving van de TCO; 
- een schema van de organisatiestructuur (zie hieronder). 

directeur materieel KM 

SCN SCL SCE 

PBO r TCO 

voorz. 

afd. 
S 

afd. 
W 

afd. 
E 

afd. 
WCS 

r~ 1 
CAWCS overige 

afdelingen 

I I I I I | I < I I I 
werkgr . |* • • I u u i+* +\ n u t+ * • . xxxx | * 4 f | xxxz i r * 4 4 4 4 > 4 t * * | n a m 

I , I ' , I I I I L 

bureau admi-
nistratie 

nieuwbouw 

hiërarchische verhoudingen 

— — — — functionele verhouding 

-f + -t--t--t-4 + coördinatie 

vertegenwoordigers van disciplines in de werkgroep 

SCN souschef Nieuwbouw 
SCL souschef Logistiek 
SCE souschef Exploitatie 

afd. S afdeling Scheepsbouw 
afd. W afdeling Werktuigbouw 
afd. E afdeling Elektrotechniek 
afd. WCS afdeling Wapen- en 
Communicatiesystemen 
CAWCS Centrum voor Automatise-
ring van Wapen- en Commandosys 
temen; toegevoegd medio 1981 

Uit die stukken blijkt: 

over de organisatie van de bouwfase 

De bouwfase vangt aan bij het gereedkomen van het bouwbestek op 1 
november 1978 (sic!) en zal afgesloten worden na de garantievaart van 
de laatste onderzeeboot. 

Algemeen toezicht wordt uitgeoefend door de SCN. Het technische 
toezicht is in handen van de genoemde afdelingshoofden (S, W, E en 
WCS), die tezamen de bouwdirect ie vormen. Het dagelijks toezicht wordt 
uitgevoerd door de werkgroep Bouw Onderzeeboten onder handhaving 
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van de technische verantwoordeli jkheid van de hoofden van de technische 
afdel ingen. Het dagelijks toezicht omvat: begeleiding van de bouw. 

De werkgroep bestaat uit permanente leden (vertegenwoordigers van 
de technische afdelingen) en ad hoe-leden (vertegenwoordigers van 
bijvoorbeeld de afdeling Aanschaffingen). De werkgroep wordt gecoördi-
neerd en voorgezeten door de TCO. De TCO is rechtstreeks gesteld onder 
de SCN. De PBO assisteert de SCN met betrekking tot beheer van het 
programma, voortgang, doelmatigheid, planning en financieel beheer, 
nautisch-mil itaire aspecten en de bewaking van de stafeisen. De TCO 
voert overleg waar nodig met de PBO. 

over de functiebeschrijving van de PBO 

Taken: 
- bijdragen aan de beslui tvorming; 
- het besturen van het totale bouwprogramma, zorgdragen voor 

danwei initiëren van bi jstur ingen; 
- toezicht op de bouwplanning; 
- het bewaken van de werkelijke totale uitgaven en deze relateren aan 

de begrote totale kosten. Toegevoegd werd, dat de begroting en werkelijke 
kosten van het project samengesteld waren uit: 

a. kosten voor studies, ontwikkelingen en proefnemingen; 
b. kosten voor de bouw, bestaande uit bouwmeesterkosten en KM-toe-

leveringen; 
- regelmatig bijstellen aan de hand van informatie ti jdens de bouw van 

begroting en werkelijke kosten; 
- het leiden van algemene voortgangsbesprekingen met de bouwmees-

ter en het houden van algemeen toezicht op de uitvoering van het 
bouwcontract namens SCN; 

- overige taken. 

Bevoegdheden: 
- beslissingen te nemen binnen het kader van door de SCN gegeven 

richtl i jnen en aanwijzingen. 

over de functiebeschrijving van de TCO 

Taken: 
- technische coördinatie zodat de onderzeeboten doelmatig en 

harmonisch worden samengesteld en gebouwd; 
- voorzitter van de werkgroep; 
- coördineren van studie- en ontwikkelingsopdrachten en de marinele-

veringen na overleg met de PBO in verband met diens financiële taak; 
- adviseren met inachtneming van de begrote uitgaven van de SCN 

over stelposten en noodzakelijk meer- en minderwerk, gelet eveneens op 
de taak van de PBO; 

- de TCO dient met name de bewaking van het bouwcontract met alle 
financiële implicaties... voor zijn rekening te nemen, zodat met de 
activiteiten van de PBO een totaal financieel beleid van het project kan 
worden opgebouwd; 

- coördineren van de technische voortgang en het leiden van de 
technisch-coördinerende besprekingen met de bouwmeester; 

- overige taken. 

Bevoegdheden: 
- beslissingen te nemen binnen het kader van door de SCN gegeven 

richtli jnen en aanwijzingen. 
Er werd een vergaderfrequentie afgesproken voor zowel de algemene 

voortgangsbesprekingen onder leiding van de PBO, als voor de technisch-
coördinerende voortgangsbesprekingen onder leiding van de TCO. Beide 
besprekingen zouden om de zes weken gehouden worden. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986 , 1 9 2 2 1 , nrs. 1-2 56 



De eerste technisch-coördinerende voortgangsbespreking vond plaats 
op 22 januari 1979. De eerste algemene voortgangsbespreking op 1 5 
maart 1979. Het geïntegreerde bestek was toen nog verre van gereed, en 
over het bouwcontract werd nog diepgaand onderhandeld. 

5.2 Raming en real i te i t 1979 

Begin februari 1979 werd onder leiding van de DMKM het hele pakket 
stafeisen dat op dat moment tegeli jkerti jd bij deze directie van de KM in 
procedure was besproken 103). Aanwezig waren naast de 
leidinggevenden van de directie Materieel ook medewerkers van de 
directie Economisch Beheer. 

Over de onderzeeboten werd besloten welk bedrag in 1 979 en 1980 
beschikbaar zou zijn. De totale projectkosten kwamen niet ter sprake, 
evenmin kwamen overigens de totale projectkosten van de meeste 
andere stafeisen ter sprake. De raming 1979 was zelfs lager uitgevallen 
dan de in de matrix opgebrachte f 4 6 0 min. voor de twee onderzeeboten. 
Gedeeltelijk is dit terug te voeren op het uit de raming halen van posten 
die er eigenlijk wel op thuis hoorden (bijvoorbeeld de batteri jen, tekenwerk, 
enig onderzoek), gedeelteli jk is dit terug te voeren op het niet in de 
raming betrekken van kosten die wèl geraamd hadden moeten worden 
(bijvoorbeeld loon- en materiaalescalaties (L en M) voor de meeste 
aanschaffingen, evenals de L en M-post op meerwerk en stelposten). 
Deels is het ook terug te voeren op het te laag ramen van wél geraamde 
posten (bijvoorbeeld de sonars, de boordreserve, overschri jding stelposten 
slechts f 1 min., meer/minderwerk eveneens slechts f 1 min.). 

Voor meer/minderwerk was dat feitelijk al niet in overeenstemming met 
de realiteit: met RDM was al een (eerste) verlenging van de romp 
besproken. De verlenging zou behandeld worden als bestekwijziging, en 
dus als meerwerk. Mede door deze verlenging en ook door het tegenvallen 
van de problemen bij het E-bestek werd besloten af te zien van een 
geïntegreerd bouwbestek. Het bestek zou nu uit twee delen bestaan: een 
geïntegreerd scheepsbouw- en werktuigbouwdeel, en een apart E-deel. 

Medio april 1979 waren intussen nog twee IM's ingediend. Eén IM voor 
een gereduceerde GIPSY, die voorlopig geplaatst zou moeten worden in 
Den Helder, waar bij het Centrum voor Automatisering van Wapen- en 
Commandosystemen (CAWCS) de software ontwikkeld werd. Later zou 
die gereduceerde GIPSY voor opleidingsdoeleinden ingezet kunnen 
worden. En één IM voor de lanceerbuizen voor één onderzeeboot. De 
lanceerbuizen waren afgestemd op de specificaties van de MK 48 
torpedo's. Enkele weken later volgde nog een derde IM voor de bij de 
lanceerbuizen behorende turbinepompen. Het IM voor de gereduceerde 
GIPSY werd uit de procedure gehaald in afwachting van de beslissing 
over de aanbesteding van de tweede onderzeeboot. Lanceerbuizen en 
turbinepompen stonden samen in de raming opgenomen. De financiële 
consequenties van beide IM's samen hielden een overschri jding in van ca. 
85%. 

Alle goedkeuringen werden verleend, de staatssecretaris Materieel ging 
dientengevolge akkoord. 

Medio juni 1 979 waren de onderhandelingen met RDM zover, dat het 
contract voor de eerste boot getekend kon worden. In dezelfde vergadering 
waarin medegedeeld werd, dat het contract door alle betrokkenen 
ondertekend was en dat de minister van Defensie het had bekrachtigd, 
werd geconstateerd, dat: 

- het voorlopige E-bestek eind juni 1979 zou verschijnen, maar dat het 
pas na de zomervakantie definitief gemaakt zou kunnen worden; 

- er nog gewacht werd op enige definitieve hoofdstukken van het 
andere, S- en W-deel van het bestek 104). 

Tevens werd nog eens bevestigd, dat met RDM was overeengekomen, 
dat een vergelijking gemaakt zou worden tussen het zogenaamde 
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«contractbestek» en het definitieve bestek, en dat alle daaruit voortvloei-
ende verschillen aangemerkt zouden worden als meerwerk, met alle 
(financiële) consequenties van dien. Tevens werd medegedeeld, dat alle 
technische gegevens over de «towed array» overgedragen waren aan de 
bouwmeester, en dat het aanbrengen hiervan geschiedde als meerwerk. 
Ten aanzien van de voortgang kon de PBO meedelen, dat een kiellegging 
voor het eerste schip waarschijnlijk medio oktober 1979 kon plaatsvinden. 

Van de vergaderverslagen kregen - naast de aanwezigen - alle betrokken 
hoofden van afdelingen, alle souschefs en de DMKM een afschrift. 
Tevens kreeg HFIBKM een afschrift. 

N.B. Opgemerkt dient te worden dat de functionaris die HFIBKM is 
«twee petten» op heeft. Deze gecombineerde functie werd per begin 
1977 ingesteld en hield tevens een taakuitbreiding in ten opzichte van de 
voorafgaande situatie. Enerzijds is de betrokken functionaris als HFIBKM 
een vooruitgeschoven post van de centrale organisatie waar hij ook deel 
van uitmaakt. In de centrale organisatie is hij opgenomen in de directie 
Financieel Beheer van het Directoraat-Generaal Economie en Financiën. 
Anderzijds is hij als souschef Financiële Zaken KM (SCFIZAKM) opgenomen 
binnen de organisatie van het krijgsmachtdeel KM. Binnen de KM behoort 
hij tot de directie Economisch Beheer KM. Uit de stukken blijkt niet, dat 
de functionaris of medewerkers van de KM systematisch onderscheid 
maken tussen deze twee functies in de correspondentie. In het algemeen 
wordt meer het begrip HFIBKM gebruikt dan het begrip SCFIZAKM, ook 
als dit laatste formeel juist zou zijn. 

5.3 Contract 10/79, bouwnummer 348, 15 juni 1979* 

De belangrijkste kenmerken van het contract waren: 
- een aanneemsom van f171 052 060; 
- een prijsaanpassingsclausule voor algemene wijzigingen in lonen en 

sociale lasten, gebaseerd op het loonpeil van 31 december 1977, 
toepasbaar op een verrekenbare loonfactor van f73 193 686; 

- een in de aanneemsom begrepen bedrag van f 70 224070 voor 73 
stelposten; 

- een clausule overwinstlimitering; 
- proeftochtdatum: 15 juli 1983. 

Voor het bepalen van de loonfactor «produktie» was men uitgegaan 
van een overzicht gebaseerd op de Zwaardvisklasse. De opstelling van 
het urenbestand geschiedde in overleg tussen de KM en RDM; de 
uurtarieven werden beoordeeld door de accountantsdienst. 

Voor de stelposten werd in het contract onderscheid gemaakt tussen 
stelposten a en stelposten b. 

Stelposten a werden omschreven als posten, waarvan partijen de 
technische specificaties nog niet zijn overeengekomen en waarvan 
derhalve de definitieve prijs nog niet bekend is. 

Stelposten b werden omschreven als posten, waarvan de prijzen ten 
tijde van het sluiten van het contract reeds definitief zijn vastgelegd, doch 
waarvoor in verband met de lange looptijd verrekening van het loonpeil 
en/of materiaalprijzen overeengekomen is. 

Alle 73 stelposten kregen de codering «a». Bovendien kan geconstateerd 
worden, dat vrijwel alle stelposten betrekking hadden op prestaties van 
onderaannemers en leveranciers van RDM. 

Bij de berekening van de winst was een basispercentage overeengeko-
men. Overwinst zou in een bepaalde verhouding worden verdeeld tussen 
opdrachtgever en bouwmeester. Deze bepaling beperkte zich uitdrukkelijk 
tot dit eerste schip van de (eventuele) serie. Toegezegd was, dat RDM de 
winstlimitering weer als bespreekpunt mocht opvoeren bij de onderhan-
delingen over de aanbesteding van de tweede onderzeeboot. 

* Zie verslag Parlementaire Enquête 
Commissie RSV, band 8, rapport Interne 
Deskundigen, de paragraaf «Bestedingen 
van de Koninklijke Marine» blz 99 en 100. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19221, nrs. 1-2 58 



5.4 Samenvatting van de situatie per medio 1979 

Raming: geflatteerd en incompleet. 
Voortgang: scheepsbouw- en werktuigbouwdeel van het bestek 

naderde de voltooiing; E-bestek nog niet in voorlopige vorm gereed. 
Meer/minderwerk, waaronder: eerste verlenging, voorzieningen voor 

«towed array», en alle verschillen tussen contractbestek en (nog te 
voltooien) echt bouwbestek. 

Investeringsmodellen: vijf, voornamelijk voor de eerste onderzeeboot, 
goedgekeurd. Alle vijf geven een overschrijding te zien ten opzichte van 
de raming. Gezamenlijke overschrijding bijna f 9 min. voor de eerste 
boot; rekening moest dus worden gehouden met een overschrijding van 
bijna f 18 min. op het hele project voor deze vijf inkopen. Met de keuze 
van het lanceersysteem was tevens gekozen voor de MK 48 torpedo. 

Contract: stelposten voor 41 %van de aanneemsom; proeftochtdatum: 
15 juli 1983. 

6. AANBESTEDING TWEEDE ONDERZEEBOOT 

Kort na het ondertekenen van het contract schreef de DMKM een nota 
aan staatssecretaris Van Eekelen en bracht rapport uit over de stand van 
zaken. De inhoud van die nota staat op zeer gespannen voet met de 
hiervoor beschreven stand van zaken 105). 

«De project-definitiefase van de nieuw te bouwen onderzeeboten werd 
eind 1978/begin 1979 afgerond met het gereedkomen van het «totale» 
bouwbestek en de daarbij behorende bestektekeningen... Bij het uitwerken 
... bleek het achterschip te krap bemeten te zijn ... (extra kosten geraamd 
op % min. gulden)... Ondanks de geringe (be)schikbare fondsen in 1979 
en 1980 wordt aangehouden dat de bouw van de eerste onderzeeboot 
conform de planning wordt uitgevoerd... Bij de bouw wordt rekening 
gehouden met... de zogenaamde «towed array».» Voorts werd melding 
gemaakt van de opdracht aan het Instituut voor Zintuigfysiologie (IZF) van 
TNO om een schaal 1 : 1 model - een zogenaamde «mock-up» - te 
bouwen van de technische en operationele ruimten in het middenschip. 

De nota eindigde met een passage over de noodzaak de bouw van een 
tweede onderzeeboot eind 1 979 op te dragen: «In het contract is tevens 
opgenomen het optie-artikel omtrent de bouw van de aansluitende 
tweede onderzeeboot. Omtrent deze optie dient een beslissing genomen 
te worden nog in 1979, daar de prijs gebaseerd is op de bouw van twee 
boten met continuïteit van de werkzaamheden. 

In verband met de geringe omvang van de beschikbare fondsen in de 
komende Vk jaar is het de bedoeling de tweede onderzeeboot eind 1979 
op te dragen bij de RDM, met een zo klein mogelijke cascobetaling en 
met een laag aangepast tempo. Hierbij behoeven de KM-leveringen eerst 
pas eind 1980 besteld te worden. In de jaren na 1980 kan dan het 
aanschaffingsprogramma weer normaal worden vervolgd en het tempo 
tot normaal worden opgevoerd.» 

Intussen was een van de grootste problemen nog de automatisering. 
Omdat het automatiseringssysteem nog niet «bevroren» was, konden de 
werkzaamheden voor het E-bestek niet afgerond worden. Om tot goede 
besluiten te komen was een werkgroep Automatisering ingesteld. Die 
werkgroep was niet tot een eenstemmig oordeel gekomen. Met name het 
hoofd van de afdeling Elektrotechniek (HELEK) had een afwijkende 
opvatting van de rest van de werkgroep. Ten einde knopen door te hakken 
werd medio augustus 1979 een speciale vergadering onder leiding van 
de DMKM aan de automatiseringsproblemen gewijd 106). Bij die bespre-
king waren ook twee vertegenwoordigers van R & H aanwezig, de 
belangrijkste onderaannemer van RDM voor de elektrotechniek. HELEK 
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zette uiteen, dat zijn problemen vooral gebaseerd waren op twi j fe l 
betreffende: 

- betrouwbaarheid (onvoldoende); 
- software (hoeveelheid onderschat); 
- in bedrijf stellen (ingewikkeld en moeil i jk); 
- opheffen van storingen aan boord (moeili jk); 
- prijs (niet in de hand). 
R & H betoogde het tegendeel. Bovendien was men al anderhalf jaar 

de voorgestelde installatie aan het uitwerken. Bij wijziging zou dit ernstige 
consequenties hebben voor voortgang en financiën. Er was reeds 
personeel opgeleid, apparatuur besteld en geleverd. 

Gehoord alle aanwezigen besliste de DMKM: «Omdat er voldoende 
vertrouwen bestaat in de industrie dient het voorgestelde systeem voor 
centrale bewaking en bediening van platformsystemen - daaronder 
begrepen de besturingsautomaat - ... verder uitgewerkt te worden en te 
installeren op de Walrusklasse onderzeeboten». Voorts werd ten gunste 
van één bepaald type computer beslist. 

Eind augustus vroeg de KM aan RDM of er financiële uitwerking 
gegeven kon worden van de inmiddels door RDM opgestelde meer/min-
derwerklijst. RDM vroeg de KM wanneer het bestek gereed zou zijn. 

Medio september 1979 werd onderhandeld met RDM over het bèta 
lingsschema voor de tweede onderzeeboot. Zelfs bij de geringe betaling 
benodigd voor 1980 zou 1980 een groot probleem worden. Voor de 
betalingsexercities ging men overigens nog steeds uit van een totaal voor 
de tweede onderzeeboot van f 2 3 0 min. 

De dag voor Prinsjesdag schreef de (nieuwe) DMKM een brief aan 
staatssecretaris Van Eekelen met het verzoek hem te machtigen de 
opdracht voor een tweede onderzeeboot bij RDM te plaatsen 107). 
Gezien de krappe financiële situatie in de jaren 1979 en 1980 waren met 
RDM onderhandelingen gevoerd over het verschuiven van de financiële 
lasten naar latere jaren. Evenzo was getracht voor de KM-leveringen de 
financiering zoveel mogelijk naar achteren te schuiven. Als resultaat werd 
de volgende matrix voorgesteld: 

x f min. 1980 1981 1982 1983 1984 totaal 

RDM 
KM-leveri nqen 

5 
5 

25 
10 

95 
20 

35 
20 

10 
5 

170 
60 

Totaal 10 35 115 55 15 230 

In de memorie van toel ichting op de Defensiebegroting 1980 108), die 
de volgende dag verscheen, werd over de onderzeeboten het volgende 
gezegd: «De kiel van de nieuwe onderzeeboot, die Hr.Ms. Dolfi jn zal 
gaan vervangen, wordt in november 1979 gelegd. Hiermee verloopt de 
bouw bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij volgens plan. Een 
tweede onderzeeboot, de opvolger van Hr.Ms. Zeehond, wordt naar 
verwachting eind 1979-begin 1980 aanbesteed. Deze schepen zullen in 
de periode 1982-1984 worden opgeleverd. De nieuwe onderzeeboten 
worden uitgerust met moderne onderzeebootbestri jdingssystemen.» 

In de artikelsgewijze toel icht ing stond: «Voor de vervanging van de 
Dolfi jnklasse-onderzeeboten is f 63 min. uitgetrokken. Dit bedrag is 
bestemd voor een termijnbetal ing aan de bouwwerf van f 38 min. en 
voorts voor diverse leveranties waarvoor de bestell ingen rechtstreeks 
door de Koninklijke Marine worden geplaatst». 

Elders in de memorie van toel ichting werd een uitgebreide uiteenzetting 
gegeven over de moderne opvatt ingen over onderzeebootbestri jding. Er 
werd gezinspeeld op de «towed array»: «... Vandaar dat nu meer aandacht 
wordt besteed aan «passieve detectie». Hiervoor zijn hydrofoonketens 
ontwikkeld die akoestische energie kunnen ontdekken. Ze worden door 
een fregat of onderzeeboot op een bepaalde diepte gesleept.» 
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De notitie aan de staatssecretaris bracht de minister ertoe nadere 
vragen over de financiering van de tweede onderzeeboot te stellen. Hoe 
paste het schema in het materieelschema van de begroting (1e en 2e 
planperiode)? Tot ver in november 1979 volgde er een stukkenwisseling 
met telkens iets andere matrixen. Uiteindelijk concludeerde de minister in 
de Defensieraad van 21 november 1979 naar aanleiding van een con-
cept-situatierapport, dat inmiddels was opgesteld om de tweede bestelling 
aan te kondigen, dat na behandeling in politiek beraad en centraal 
departementaal beraad besloten was: «... dat een situatierapport door de 
KM kan worden ingediend, hetwelk vóór 1 december 1979 aan de Kamer 
moet worden gezonden met als streven nog dit jaar tot bestelling over te 
gaan». 

De minister maakte twee kanttekeningen bij deze beslissing: 
1e. nam hij aan dat de KM met deze bestelling een juiste prioriteits-

stelling in zijn investeringsprojecten had gemaakt; 
2e. nam hij aan voor wat betreft het financieringsschema dat de KM in 

de procedure NDPP (Nederlands Defensie Planning Proces) er zelf in 
slaagde de «dip» van f 58 min. in 1982 te verwerken 109). 

Daags tevoren was de behandeling van de Defensiebegroting 1980 in 
de Tweede Kamer afgerond. Zowel in de schriftelijke vragen als in de 
behandeling was nogal de nadruk komen te liggen op inzicht in de 
meerjarenramingen van het departement. Bij de begroting 1979 was 
inzicht gegeven in de jaren 1979-1 983, en was het met het NDPP 
overeenkomende tienjarenplan gepresenteerd. Dit ontbrak in de memorie 
van toelichting 1980 omdat het NDPP niet jaarlijks, maar om de twee jaar 
wordt bijgesteld. De minister zegde echter toe, dat in de memorie van 
toelichting 1981 het dan bijgestelde tienjarenplan 1981-1990 opgenomen 
zou worden. In dat kader zou hij tevens bezien in hoeverre hij tegemoet 
kon komen aan de wens om meer inzicht in de investeringsschema's per 
project. Toegespitst op dit laatste dienden de leden Stemerdink en 
Brinkhorst een motie in 110): «... kennis genomen hebbende van de door 
de regering verstrekte informatie met betrekking tot de projecten 
genoemd in de artikelen Groot Materieel (..); van mening, dat geen 
informatie wordt gegeven over het verloop van de betalingen over de 
periode bestreken door de meerjarenramingen, van mening dat, om een 
goede controle voor het parlement mogelijk te maken, inzicht in de 
meerjarenramingen per project noodzakelijk is; verzoekt de regering, 
alsnog op korte termijn de boven aangeduide informatie te verstrekken...». 
De minister had - gezien zijn eerdere toezeggingen - geen behoefte 
aan de motie. De motie werd bij zitten en opstaan verworpen. 

Intussen had een aantal zaken de aandacht van de medewerkers aan 
het project opgeëist. Ter bespoediging van het werk aan het E bestek 
was een aanvullende opdracht gegeven voor tekenwerk aan de elektrische 
installatie. Berekeningen voor de «mock-up» hadden uitgewezen, dat dat 
project duurder zou worden. Er was een werkgroep ingesteld om een 
(nieuwe) procedure te ontwerpen voor beslissingen over meer/minderwerk. 
Een andere werkgroep had opdracht gekregen een nieuw model scheeps-
bestek te ontwerpen, dat bij een volgende gelegenheid wél zou kunnen 
leiden tot één geïntegreerd scheepsbestek. 

Terwijl men elkaar voor al deze overlegactiviteiten juist nodig had, 
ontstonden tegelijkertijd in toenemende mate conflicten rond het zoge-
naamde «demarcatieschema». In dat schema werden voor het Walrus-
project de «systeemverantwoordelijken» onderscheiden van de «technisch 
verantwoordelijken». Afdelingen en functionarissen betwistten eikaars 
bevoegdheden. Over dit type grensschermutselingen had in februari 1978 
de toenmalige DMKM al een informatieve nota gekregen 111). Toen ging 
het specifiek over de sfeer tussen medewerkers van de afdelingen 
Werktuigbouw en Aanschaffingen die te wensen over zou laten: «Op de 
achtergrond speelt de vrees voor devaluatie van functiewaardering mee». 
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De DMKM was toen gevraagd een gesprek te arrangeren ten einde de 
scheef gegroeide verhoudingen te normaliseren. De sfeer werd door de 
demarcatiediscussies niet beter, hetgeen het project waarschijnli jk niet 
ten goede gekomen zal zijn. 

Intussen was door de PBO in samenspraak met de TCO het overleg 
geopend met RDM om tot een produktienetwerkplanning te komen. De 
RDM-planning was niet geschikt voor de KM om daaruit op te maken 
wanneer de marineleveranties aan de werf moesten zijn. Door het niet 
verder gereed zijn van de bestekken kon echter RDM met vrucht stellen, 
geen gedetail leerde planning te kunnen maken. Geen van beide partijen 
bevond zich najaar 1979 in de positie de ander onder druk te zetten: 
RDM had de order voor de tweede onderzeeboot nog niet binnen en wist 
bovendien al, dat de bewerking van het hoge-rekgrens-staal t i jdrovender 
was dan men gedacht en gehoopt had; de KM wilde zelf óók graag dat de 
tweede onderzeeboot nu besteld zou worden en men merkte, dat men 
zich meer dan verkeken had op met name de complicaties van de 
automatisering en het daarop te baseren E-bestek. De PBO merkte dan 
ook op in de Niebos-vergadering van 30 november 1979, dat de onderha-
vige bouw een ambitieus project was. 

De capaciteit aan beide kanten (KM en RDM) was beperkt. Bij het 
tekenwerk van Nevesbu ontstond grote vertraging door o.m. het toepassen 
van nieuwe tekentechnieken (computergebruik); er waren veel fouten, 
zodat alle tekeningen zorgvuldig door de KM gecontroleerd moesten 
worden. Doordat voor die controle maar één ingenieur beschikbaar was 
zou ook daar ongetwi j feld vertraging gaan optreden. Zowel bij Nevesbu 
als bij RDM bleek men bovendien met een compleet nieuwe ploeg te 
werken, die geen onderzeebootbouwervaring had. Maar ook de binding 
van projectmedewerkers binnen de KM aan het project was moeilijk. 

Op 30 november 1979 stuurde staatssecretaris Van Eekelen een brief 
aan de vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer, waarin hij 
aankondigde voor het einde van het jaar over te wil len gaan tot bestell ing 
van een tweede onderzeeboot voor de KM ter vervanging van de Dolf i jn-
klasse 11 2). «Inmiddels vordert de bouw van de eerste boot volgens plan. 
De werf heeft aangetoond het verwerken van het hoge-rekgrens-staal, 
waaraan hoge technische eisen gesteld worden, volledig te beheersen. 
Dat werd zichtbaar gemaakt bij de kiellegging op 11 oktober j l . ... De 
tweede boot zal identiek zijn aan de eerste ... Sedert de aanbesteding van 
de eerste boot medio 1978 hebben zich, buiten de gangbare kostenont-
wikkelingen, geen bijzondere prijsstijgingen voorgedaan. 

Dit betekent dat de totale prijs per onderzeeboot, die in het voorjaar 
van 1978 op f 212 ,5 min. (prijspeil 1977) werd geraamd, op prijspeil 
1979 op f 230 min. is gekomen. Dit bedrag past binnen de plannen voor 
dit project zoals vermeld in de memorie van toel ichting 1979. 

Uitgegaan wordt van het volgende financieringsschema (in mil joenen): 

1980 1981 1982 1983 1984 

f 10 f 3 5 f 1 1 5 f 5 5 f 15 

Voor de serie van twee onderzeeboten ziet het schema er als volgt uit 
(in mil joenen): 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

f 3 0 f 4 8 f 6 3 f 7 8 f 1 4 7 f 7 5 f 19 

Naar verwachting zullen de nieuwe onderzeeboten van de Walrusklasse, 
zoals deze serie zal heten, medio 1983 en rond de jaarwisseling 1984/1985 
met hun proeftochten kunnen beginnen.» 

Op 13 december 1979 vond het mondeling overleg met de vaste 
Commissie voor Defensie over de voorgenomen bestelling plaats. De 
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discussie concentreerde zich rond de aspecten van internationale 
samenwerking. Aan het slot van het overleg over dit agendapunt stelde 
de staatssecretaris de vraag of de commissie nu ermee kon instemmen 
dat het contract op korte termijn werd ondertekend. De aanwezige 
commissieleden lieten blijken hiertegen geen bezwaar te hebben en ook 
geen behoefte te hebben aan een plenair debat over deze aangelegenheid. 

De volgende dag, 14 december 1979, keurde de staatssecretaris vijf 
IM's goed. De IM's waren opgehouden in afwachting van de instemming 
van de Tweede Kamer met de bestelling van de tweede onderzeeboot. 
Het betrof: 

- het IM voor de gereduceerde GIPSY; in de staf eis voor de onderzeeboot 
was hiervoor geen raming opgenomen; overschrijding derhalve 100%, 

- het IM voor de GIPSY voor de tweede boot; de overschrijding ten 
opzichte van de raming voor de twee systemen kwam hiermee op totaal 
28%; 

- het IM voor antennemasten voor de eerste boot; overschrijding ten 
opzichte van de raming 40%; 

- het IM voor de medium range sonar voor de tweede boot; de 
overschrijding ten opzichte van de raming voor twee systemen kwam 
hiermee op 52%; in dit IM werd bovendien aangekondigd, dat te zijner 
tijd nog investeringen nodig zouden zijn van ruim f 5 min. voor beide 
boten gezamenlijk; 

- het IM voor de centrale besturingssystemen, uiteenvallend in twee 
verzoeken: twee centrale besturingssystemen voor de beide onderzeebo-
ten, en één centraal besturingssysteem als simulator bestemd voor 
opleidingsdoeleinden; voor dit laatste systeem was in de stafeis voor 
onderzeeboten geen raming opgenomen; een overschrijding derhalve van 
100%. Voor de twee voor de onderzeeboten bestemde systemen bedroeg 
de overschrijding 160%. 

Voor één IM was al eerder eveneens toestemming gegeven: het IM 
voor drijvende draadantennes voor twee onderzeeboten; overschrijding 
van de raming: 40%. 

Alle zes hiervoor genoemde IM's hadden alle benodigde goedkeuringen. 
De staatssecretaris ging dientengevolge akkoord. 

6.1 Contract 22/79, bouwnummer 349, 17 december 1979 

Op 17 december 1979 werd het contract voor de tweede onderzeeboot 
getekend. Het contract was vrijwel identiek aan het contract voor de 
eerste onderzeeboot van de Walrusklasse van 15 juni 1979. De belang-
rijkste kenmerken van dit tweede contract waren: 

- een overeenkomstige aanneemsom van f171 052 060; 
- een overeenkomstige prijsaanpassingsclausule, toepasbaar op een 

verrekenbare loonfactor van f 83 1 93 686 met ingang van 1 980; 
- een overeenkomstig bedrag voor de 73 stelposten f 70 224070; 
- een overeenkomstige clausule voor winstlimitering; 
- proeftochtdatum: 15 januari 1985. 

6.2 Samenvatting van de situatie per ultimo 1979 

Raming: geflatteerd, incompleet en op marine-inkopen al ruim over-
schreden. 

Voortgang: bestekken nog niet gereed; planningen voor zover RDM en 
KM erover beschikken, niet op elkaar afgestemd. 

Investeringsmodellen: imiddels 11 goedgekeurd: tezamen een over-
schrijding ten opzichte van de raming van tenminste f21 min., en 
potentieel nog bijna f 16 min. méér, als voor de tweede boot de bestellingen 
gecompleteerd worden overeenkomstig de bestellingen die nog uitsluitend 
voor de eerste boot zijn gedaan (bijvoorbeeld lanceerbuizen). 
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Tweede contract: eveneens zoals in het eerste contract voor 4 1 % 
stelposten van de aanneemsom; proeftochtdatum: 15 januari 1985. 

7. HET J A A R 1980 

7.1 De raming 1980 

De interne bureauraming werd eind 1979 voor de twee onderzeeboten 
vastgesteld op f 5 2 1 min. (pp. 1979), inclusief ca. f 27,5 min. voor L en 
M-verrekeningen. 

N.B. Het begrip «interne bureauraming», dat ook verder in dit rapport 
gehanteerd wordt, vereist enige toel ichting. Na de reorganisatie waren de 
bureaus «afdelingen» gaan heten. In het schema voor de werkgroep 
Bouw Onderzeeboten (zie paragraaf 5.1) wordt dan ook conform de 
nieuwe organisatie over «afdelingen» gesproken. Het begrip «bureau» 
was kennelijk zo ingeburgerd, dat tot op de dag van vandaag op de 
computeruitdraai van het project gerefereerd wordt aan «uitvoerend 
bureau ...», «naam van het beherend bureau» e.d. Die gewoonte laat ook 
zijn sporen na in dit rapport. De «interne bureauraming» is een mengvorm 
van een projectbegroting en afdelingsbegrotingen. Elke afdeling werd 
geacht een raming op te geven voor die onderdelen van het project 
onderzeebootbouw, welke op de afdelingsbegroting waren opgenomen. 
De optelsom van de verschillende afdelingsdeelramingen vormden de 
«interne bureauraming», die door de afdeling Scheepsbouw als uitvoerend 
bureau tot één projectbegroting werd samengesteld. 

Op een enkele uitzondering na waren alleen de posten behorend bij de 
al ingediende IM's verhoogd. Bij de marineleveranties was de enige 
opvallende uitzondering de raming van enkele onderdelen van de sonar-
constellatie, die van f 5 min. op f 14 min. gebracht werd. Voorts was een 
iets «ruimere» voorziening voor meer/minderwerk begroot: de raming 
steeg van f 1 min. naar f 4 min., krap 1 % van de bouwmeesterkosten. 

7.2 De t w e e d e ver lenging en andere prob lemen 

In de rondvraag van de eerste voortgangsbespreking met de werf na 
sluiting van het tweede contract bracht de KM de mogelijke vertraging in 
de bouw naar voren, «wat voor beide partijen niet meer te vermijden is» 
113). De KM verzocht RDM een brief te concipiëren over de eerste boot 
en stelde, dat men ervan uitging, dat vertragingen niet automatisch naar 
het tweede schip zouden doorgaan. Het voorlopige E-bestek was inmiddels 
zover gereed, dat het met de bouwmeester besproken kon worden. 

Eind maart 1980 stuurde de PBO een financiële noodkreet rond, in 
verband met een dreigend l iquiditeitsprobleem: er was voor 1 980 al ruim 
f 68 min. verplicht, terwijl er niet meer dan f 70 min. te besteden was. 
Alle nieuwe verplichtingen moesten derhalve of verschoven worden naar 
1981 , of de betalingsverplichtingen ervan mochten pas in 1981 ingaan. 
Eventueel moesten al lopende verplichtingen verschoven worden door 
bijvoorbeeld latere levering en dus latere betaling. Als complicatie werd 
nog melding gemaakt van het feit, dat voor bestektekenwerk geen 
fondsen gereserveerd waren, maar wel verplichtingen waren aangegaan 
114). 

Enkele weken later werd deze noodkreet gevolgd door een gezamenlijk 
stuk van de TCO en de PBO waarin o m . werd gesteld, dat wijziging van 
het algemeen scheepsontwerp ten gevolge van systeemuitbreiding in dit 
stadium niet meer mogelijk was. «DE REK IS ER UIT!!» 11 5). Dit stuk lag 
ter tafel bij de Niebos vergadering van 25 april 1980. Uit het verslag van 
die vergadering 1 1 6): 
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«Indeling schip» 

PBO ... deelt mede dat betreffende het ontwerp Walrusklasse onder-
zeeboten «de rek uit het schip» is. PBO en TCO verzoeken SCN om een 
uitspraak om het huidige ontwerp te bevriezen. Na enige discussie wil 
PBO binnen de bestaande gereserveerde ruimte voor installaties e.d. en 
rekening houdende met warmte-ontwikkel ing en de beschikbare financiën 
nog wel - indien beslist noodzakelijk - enige aanpassingen toestaan, 
maar verdere uitbreiding is beslist niet meer mogelijk. 

Voorzitter (SCN) stelt dat alles wat nu nog extra, en dus nieuw, voor dit 
schip wordt voorgesteld, zal worden afgewezen». 

In de juni-vergadering van Niebos werd het nog eens herhaald: «Het 
huidige ontwerp is thans «bevroren» 11 7). In de ju l ivergader ing echter 
werd gemeld, dat er nog uitgebreide gesprekken over de indeling van het 
schip plaatsvonden 118). In die vergadering werd tevens de vertraagde 
planning voor de eerste boot - vijf maanden - besproken. In principe zou 
er geen vertraging voor de tweede boot zijn. 

Begin augustus 1980 versomberde het totale beeld. De PBO berichtte, 
na een gesprek met de RDM-direct ie, de DMKM en alle betrokken chefs 
119): «... Gebleken is dat zowel personele als technische aspecten vaak 
niet c.q. nog niet geheel gedefinieerd, uiteindelijk zullen leiden tot een 
«aanzienlijke» vertraging in de bouw van de Walrusklasse onderzeeboten». 
De RDM had te kampen gehad met alle ontwikkelingen rond de (niet-
opricht ing van de) ROS*, maar kon nu met een uitgebreidere bemanning 
en een versterkte projectleiding aan de slag. De KM had te kampen 
gehad met onderbezett ing, overplaatsingen en ziektegevallen, maar er 
werd enige verbetering verwacht. De kwaliteit van de staalleveringen, de 
bewerkeli jkheid van het staal en de hoeveelheid tekenwerk waren 
tegengevallen. Het definiëren en specificeren van de automatisering 
kostte zeer veel t i jd. Er was nu opgedragen er op toe te zien, dat het tot 
het uiterst noodzakelijke beperkt zou blijven. Er waren problemen gerezen 
bij het inrichten van het achterschip. Men was er nu toe overgegaan om 
een model op ware grootte te laten bouwen van het gehele achterschip. 
Medio augustus zou met de werf gepraat worden over wel of niet één 
spant verlenging. «Het KM-standpunt is vooralsnog géén verlenging.» 
Voorts bestonden er KM-wensen op het gebied van «BOV-kwaliteiten» 
(Bedrijfszekerheid, Onderhoud en Veiligheid), databank en SMI (Standaard 
Materieel Indeling), die grote consequenties hadden voor de activiteiten 
en werkwijze van de bouwmeester. Zowel de mock-up-werkzaamheden 
als deze KM-wensen waren bovendien duidelijk meerwerkzaken. 

Tenslotte waren er nog drie vertragende factoren aan KM-zijde, die niet 
met RDM besproken waren: 

- de consequenties van de «towed array» (eveneens meerwerk); 
- de consequenties van de beperkte financiële armslag van de KM 

waardoor o.m. KM-leveringen later besteld moesten worden, waardoor 
weer de inbouwgegevens voor de bouwmeester later beschikbaar zouden 
komen; 

- de activiteiten van het CAWCS (zie ook paragraaf 12.6). 
«Alles op een rij gezet zijn de KM en de bouwmeester - onafhankelijk 

van elkaar - van mening dat de vertraging van de Walrus (eerste boot) 
uiteindelijk 2 jaar ten opzichte van de oorspronkeli jke planningen zal 
bedragen. Voor een evenwichtige seriebouw, waarbij ook begrepen de 
inzet van marinebedri jven, volgt de Zeeleeuw (tweede boot) ca. 10 
maanden na de eerste boot. 

In concreto: 

• Zie voor de ROS het verslag Parlementaire aanvang proeftocht Walrus juli 1986 ( w « jul i 1983) 
Enquête Commissie RSV, hoofdstuk 23 aanvang proeftocht Zeeleeuw mei 1986 (was (anuari 1985)». 
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Vervolgens wees de PBO op de consequenties als het langer in dienst 
houden van de Dolfi jn en de Zeehond, de verschuiving van de aanbesteding 
van de tweede serie Walrusklasse-onderzeeboten (driekwart jaar na 
eerste serie in verband met inbrengen ervaring eerste serie), de perso-
neelsplanning, de ti jdige training en opleiding van de bemanningen en de 
afstemming met de begeleidende projecten (bijvoorbeeld trainers). Er zou 
dan ook op korte termijn een vertraging in de huidige planning aangebracht 
moeten worden zodat een nieuwe voortgangsplanning, rekening houdend 
met alle consequenties, opgesteld kon worden (zowel bij bouwmeester 
als KM). «Er gebeurt thans teveel «ter wille van de huidige planning» en 
daardoor inefficiënt.» De financiële kant van de zaak was nog niet met de 
bouwmeester besproken. De PBO besloot zijn nota als volgt: «De noodzaak 
dient zich aan voor een «politiek verkoopbaar» verhaal met goede 
argumenten: 

a. overmacht in de juridische zin (bijvoorbeeld staking, demotivatie van 
het RDM-werfpersoneel door de reorganisatie binnen het RSV-concern); 

b. het meerwerk dat leverti jd-consequenties met zich meebrengt; 
en/of 

c. budgettaire KM-problematiek vereist een verschuiving in de lever-
schema's. 

Opgemerkt zij, dat: 
1. er op alle fronten (bouwmeester en KM) erg veel activiteiten 

plaatsvinden door mensen die zich positief opstellen en zich voor 100% 
inzetten voor het project! 

2. als het project in zes jaar is gerealiseerd, dat wil zeggen de eerste 
boot ... met succes proefvaart er een huzarenstukje is verricht!» 

N.B. In de nota refereerde de PBO aan de wensen van de KM op het 
gebied van BOV-kwaliteiten. Op de BOV-discussie met de bouwmeester 
gaat dit rapport verder niet in, omdat op grond van de stukken gebleken 
is, dat dit één van de vele discussiepunten was, die geen overheersende 
rol heeft gespeeld. Net zo min gaat dit rapport verder in op vele andere 
discussiepunten, die beschouwd zijn als behorend bij het normale 
(onderhandelings)conctact tussen bouwmeester en opdrachtgever. Deze 
«N.B.» dient dan ook om aandacht te vragen voor een discussiepunt, dat 
opvallend afwezig is in alle stukken: het ongeval met de Amerikaanse 
onderzeeboot Tresher. Dit ongeval vond plaats in het begin van de jaren 
zestig. Daar zijn evaluatierapporten over gemaakt, en aangenomen mag 
worden, dat begin 1980 de belangrijkste noties uit die evaluatierapporten 
opgenomen waren in de wensen van de KM op het gebied van de 
BOV-kwaliteiten. Referenties aan het Tresher-ongeval als zodanig zijn de 
Rekenkamer in de interne stukken en correspondentie niet opgevallen. 

In de Niebos-vergadering enkele dagen na het versturen van de nota, 
vatte de PBO zijn nota en de consequenties nog eens samen. Daarbij 
wees hij op de consequenties voor de voorgenomen midl i fe-modernisering 
(MLM) van de Zwaardvisklasse-onderzeeboten. In diezelfde vergadering 
deelde de TCO mede, dat een alternatief plan binnenkort zou worden 
voorgelegd, waarbij wederom sprake was van verlenging van de onder-
zeeboot. De grootte van de machinekamer baarde zorgen 120). 

In de Niebos-vergadering een maand later, 12 september 1980, werd 
medegedeeld, dat beslist was een verlenging ter hoogte van de machine-
kamer aan te brengen. De financiële consequenties zouden in de begro-
tingsvergadering ten behoeve van de raming 1981 ingebracht worden. 
«Deze verlenging van het schip zal worden besproken als meer- en 
minderwerk en door de bouwmeester naar voren gebracht worden als 
één der oorzaken van de optredende vertraging» 121). 
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Uit niets blijkt, dat de zorgen over de voortgang van de Walrus ook 
buiten de directie Materieel KM zijn aangemeld. In de memorie van 
toelichting op de Defensiebegroting 1981, die op 16 september 1980 
werd aangeboden (onder verantwoordelijkheid van minister drs. P. B. R. 
de Geus, voormalig directeur-generaal Economie en Financiën van 
Defensie, die minister Scholten op 25 augustus 1980 tussentijds was 
opgevolgd, in verband met diens benoeming tot vice-president van de 
Raad van State), stond 122): 

«... Onderzeeboten. 
De bouw van de nieuwe onderzeeboot Walrus, die Hr.Ms. Dolfijn zal 

vervangen, verloopt volgens plan; de proeftocht is voorzien voor medio 
1983. Met de bouw van de vervanger van Hr.Ms. Zeehond, die de naam 
Zeeleeuw heeft gekregen, is eind 1979 begonnen. In de plannen wordt 
ermee rekening gehouden, dat de vervanging van de andere drie-cylinder 
onderzeeboten - Hr.Ms. Potvis en Hr.Ms. Tonijn - zal volgen op de bouw 
van de Walrus en Zeeleeuw. In dat geval zullen deze schepen in de 
tweede planperiode aan de vloot kunnen worden toegevoegd. Vanaf 
1984 is een midlife-modernisering van de Zwaardvisklasse onderzeeboten 
voorzien». 

In het investeringsoverzicht van de KM stonden, niet nader uitgesplitst, 
de volgende bedragen opgenomen: 

1981 (pp. 1980) 
1981-1991 

onderzeeboten 78 780 
midlife-modernisering onderzeeboten - 140 

Na het verschijnen van de begroting werden nadere beslissingen 
genomen over bezuinigingen in de planperiode na 1980. De consequenties 
van deze ombuigingsbeslissingen voor de investeringen van de verschil-
lende krijgsmachtdelen werden als «tekstbijstellingen van de memorie 
van toelichting bij de begroting voor 1 981» aan de Tweede Kamer 
aangeboden in de vorm van een bijlage bij de schriftelijke beantwoording 
van de kamervragen ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling in 
de Kamer 123). Uit die beantwoording van 21 oktober 1980 blijkt ten 
aanzien van de KM, dat een aantal projecten zou worden getemporiseerd, 
maar wel binnen de planperiode bleef. Eén project verschoof naar buiten 
de planperiode: vervanging van de Van Speykklasse-fregatten. In het 
nieuwe investeringsoverzicht van de KM was tevens tegemoet gekomen 
aan de wens van de Kamer om een verdeling over de eerste helft en de 
tweede helft van de planperiode te laten zien. Hoewel het totaal van het 
overzicht - gezien de ombuigingen - lager uitkomt, werd voor de onder-
zeeboten zonder nadere toelichting een hoger bedrag opgenomen in 
deze, het vorige overzicht vervangende, opstelling (x f 1 min.): 

(pp. 1980) 
1981 1981 t/m 1985 1986 t/m 1990 

onderzeeboten 78 544 250 
midlife-modernisering onderzeeboten 61 78 

Op 30 september 1 980 was een brief van RDM binnengekomen, 
waarin werd bevestigd, dat een verlenging van de machinekamer met één 
spant noodzakelijk was om een uit hoofde van toegankelijkheid en 
onderhoudbaarheid acceptabele indeling te verkrijgen. En vanwege deze 
verlenging en vanwege het feit, dat meer tijd uitgetrokken diende te 
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worden voor de inbedrijfstell ing van de automatisering, moest de 
proeftocht van de Walrus met twee jaar verschoven worden. De tweede 
boot, de Zeeleeuw, zou anderhalf jaar vertraging oplopen. Volgens 
opgave van RDM waren de kosten van de verlenging per schip f 2 , 7 min. 
Gezien de vertraging werd zowel voor de eerste als voor de tweede boot 
een herzien betalingsschema voorgelegd. 

Op 7 oktober 1980 gaf de DMKM voorinformatie in de AR over de 
vertraging en andere complicaties bij de onderzeedienst. Bespreking van 
de integrale problematiek vond plaats in de AR vergadering van 2 
december 1980 aan de hand van een overzichtsnota van de DMKM 
«Integrale aanpak materieelsproblematiek onderzeeboten» van 20 
november 1980 124). 

7.2.1 De nota van de directeur Materieel Koninklijke Marine 

Doel van de nota was de AR tot een totaal-beslissing te laten komen 
over een viertal samenhangende materieelproblemen van de onderzee-
dienst, en daarmee duideli jkheid te verschaffen over de toekomst van de 
onderzeedienst. 

De vier onderling samenhangende problemen waren: 
1 e. de verlenging en vertraging bij de bouw van de Walrusklasse; 
2e. het daardoor langer in dienst moeten houden van de twee onder-

zeeboten van de Dolfi jnklasse, waarvoor een technische aanpassing 
nodig was, 

3e. een daarmee samenhangende technische aanpassing van de twee 
boten van de Zwaardvisklasse; 

4e. de onzekerheid zowel uit financieel oogpunt als uit oogpunt van 
beschikbare werfcapaciteit rond de geplande MLM van de Zwaardvisklasse, 
inclusief de aanpassing als onder 3. 

Separaat toegevoegd was een financieel overzicht waarin de verschil-
lende problemen en mogelijke oplossingen werden getoetst aan het 
vigerende - kort daarvoor vastgestelde - NDPP. 

In zijn nota wees de DMKM op de algehele financiële problematiek ten 
opzichte van het NDPP: 

- de kosten van de Walrusklasse werden nu op f 2 7 0 min. per boot 
geschat (pp. 1980) terwij l in het NDPP voor zowel eerste serie als tweede 
serie uitgegaan was van f 2 3 0 min. per boot (pp. 1980). De verbeterde 
raming leidde tot een verschil voor eerste en tweede serie samen van 
f 1 50 min. ten opzichte van het NDPP. 

N.B. Hoewel het niet expliciet werd voorgerekend, betekende deze 
mededeling in feite, dat er op dat moment sprake was van een overschri jding 
op de in aanbouw zijnde eerste serie van f 70 min. ten opzichte van het 
NDPP. Immers: voor de tweede serie was 2 x (f 2 7 0 - f 230 min.) = f 8 0 
min. te weinig in het NDPP opgebracht, en voor beide series samen was 
f 150 min. te weinig opgebracht. De eerste serie zat niet meer volledig in 
het NDPP, omdat in de jaren voorafgaand aan 1 981 al betalingen waren 
verricht; 

- de kosten van de MLM voor de twee onderzeeboten van de Zwaard-
visklasse werden geschat op f 130 min. per boot, terwij l in het NDPP voor 
de twee boten f 139 min. totaal was opgebracht; nadelig verschil f 1 2 1 
min. ; 

- in het NDPP was nog geen enkele rekening gehouden met les- en 
trainingsapparatuur ten behoeve van de introductie van de Walrusklasse; 
ruwe schatting beliep f 6 0 min. 

De DMKM werkte enkele varianten voor de MLM voor de boten van de 
Zwaardvisklasse uit, maar concludeerde daarbij, dat vergeleken met de in 
het NDPP beschikbare middelen elke optie in feite een tekort inhield. Aan 
de AR werd gevraagd: 

a. akkoord te gaan met de verlenging van de Walrus (ad f 2 , 7 min. per 
boot); 
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b. akkoord te gaan met een levenverlengende aanpassing van de 
Dolfijnklasse (kosten ca. f 6 min. totaal); 

c. akkoord te gaan met een studie voor een soortgelijke aanpassing 
voor de Zwaardvisklasse, uit te voeren gelijk met de eventuele MLM; 

d. een uitspraak te doen over de te kiezen optie voor de MLM van de 
Zwaardvisklasse, en de aanvangsdatum daarvan te bepalen. 

7.2.2 De beslissing van de Admiraliteitsraad 

De AR besloot op 2 december 1980 125): 
a. akkoord te gaan met de verlenging; 
b. akkoord te gaan met de aanpassing Dolfijnklasse; 
c. akkoord te gaan met de studie voor de Zwaardvisklasse; 
d. ten aanzien van punt d werd in de notulen opgenomen: 
«d. Aangezien gebleken is dat de kosten van de midlife modernization 

van Hr.Ms. Zwaardvis en Hr.Ms. Tijgerhaai aanzienlijk hoger zullen zijn 
dan in het NDPP is opgenomen, zal onder auspiciën van de Stuurgroep 
stafdoelstellingen en stafeisen een nadere studie worden verricht, waarbij 
tevens les- en trainingsapparatuur in beschouwing zal worden genomen. 
Ten aanzien daarvan zal een zogenaamde onderzeeboottrainer, gericht op 
veilige bedrijfsvoering, voorrang genieten. Het Comité Plannen zal de 
financiële aspecten, verbonden aan de bouw van de eerste en tweede 
serie onderzeeboten, alsmede de MLM van de Zwaardvisklasse-onderzee-
boten - met inbegrip van de les- en trainingsapparatuur - bezien. De 
Raad streeft er naar beslissingen ter zake van de aanvang van de midlife 
modernization van de Zwaardvisklasse onderzeeboten uiterlijk 1 april 
1981 te nemen.» 

De notulen maakten derhalve geen gewag van de f 1 50 min. spanning 
tussen het NDPP en de eerste en tweede serie van de Walrusklasse; 
evenmin van de overschrijding op de in aanbouw zijnde eerste serie. Niet 
duidelijk bleek ook dat bedoelde les- en trainingsapparatuur voor de 
Walrusklasse bestemd was, en evenmin dat in het NDPP met de op f 60 
min. geschatte kosten hiervan geen rekening was gehouden. 

7.2.3 Vragenbeantwoording Tweede Kamer 

Op 4 december 1 980 ontving de Tweede Kamer de antwoorden op de 
vragen gesteld ter voorbereiding van een Uitgebreide Commissie Verga-
dering (UCV) op 15 december 1980. 

Uit dat overzicht 126): 
« 
omschrijving project loopti jd kosten bijzonderheden en verband met andere 

projecten 

6a. Verwerving onder 1979—88 940 min. a. Het gaat om de vervanging van de 
zeeboten twee onderzeeboten van de Dolfi|n-

klasse en twee onderzeeboten van de 
Potvisklasse 

b. Er bestaat verband met het project 
walreservedelen 

c. Bij enkele scholen moeten voorzie-
ningen worden getroffen vooi 
trainers, enz. 

6b. Midlife modernise- 1984—88 139 min. a. Het gaat om een modernisering van 
ring van onderzee- de twee onderzeeboten van de 
boten Zwaardvisklasse, waarbij apparatuur 

en accommodatie worden aangepast 
aan dan bekende technieken en 
geldende eisen 

b. Er bestaat verband met de vei wer-
ving van nieuwe onderzeeboten in 
verband met standaardisatie en de 
verweiving van munitie 
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Bij de antwoorden was een overzicht gevoegd van diverse investeringen 
van de krijgsmachtdelen. 

7.2.4 Brief aan de staatssecretaris 

In aansluiting op mondelinge informatie van staatssecretaris Van 
Eekelen over de opgetreden vertraging bij de bouw van de Walrusklasse, 
berichtte de DMKM de staatssecretaris op 10 december 1980 schriftelijk, 
dat meer tijd nodig was gebleken voor het in bedrijf stellen van de 
automatisering en dat bij de detaillering van de indeling van de machine-
kamer verlenging met één spantafstand noodzakelijk was gebleken 127). 

Vertraging: 
proeftocht Walrus van 15 juli 1983 naar 1 5 juli 1985 
proeftocht Zeeleeuw van 15 januari 1983 naar 15 juli 1986 

Kosten van deze verlenging: f2,7 min. per schip (pp. 1977 II). «In de 
meerjarenramingen van de KM zullen deze bedragen worden verwerkt.» 

7.3 Overige problemen van 1980 

7.3.1 Liquiditeitsproblemen 

In de loop van 1980 werden vier IM's ingediend, waarvan er slechts 
drie werden goedgekeurd: 

- het IM voor de radarpeilzoekontvangers voor beide boten; overschrij-
ding (inclusief walreservedelen) van de raming met 75%; 

- het IM voor de lanceerbuizen voor de tweede boot en 
- het IM voor de bijbehorende turbinepompen; aangezien de raming 

voor 1980 fors was verhoogd na de aanschaf van de vergelijkbare 
voorzieningen voor de eerste boot, was de raming vrijwel voldoende. 

Het vierde IM betrof een onderdeel van de automatiseringsconstellatie, 
het zogenaamde Informatie Retransmissie Systeem (IRS). Het IM 
verwierf medio juli 1980 géén goedkeuring van HFIBKM in verband met 
«budgettaire bezwaren». Tot in de AR toe werd geconstateerd, dat er op 
dat moment geen geld beschikbaar bleek voor (o.m.) deze aanschaf. Dit 
«neen» moet vooral gezien worden tegen de achtergrond van de toene-
mende liquiditeitsproblemen van de KM voor 1980, en de sombere 
vooruitzichten voor 1981 en 1982. 

Naar aanleiding van de in 1980 spelende noodzaak tot versneld 
aanschaffen van torpedo's voor de onderzeeboten (zie ook paragraaf 
12.2) zond de voorzitter van de AR in mei de minister een «pleitnota», 
waarbij hij o.m. wees op de zijns inziens hoogst urgente aanschaffingen 
die boven de bestaande verplichtingen nog in 1980-1982 zouden moeten 
worden gedaan. Het merendeel betrof munitie-inkopen, waarvoor geen 
geld meer beschikbaar was. Als «ongedekt» werd ook de «towed array» 
ten behoeve van de twee onderzeeboten opgevoerd. Besluiten over de 
hier opgevoerde urgente zaken werden enerzijds genomen in het kader 
van de procedure NDPP 1981-1990, voorgelegd bij de Defensiebegroting 
1981, anderzijds in het kader van de behandeling van het situatierapport 
over de munitie bij de krijgsmacht. Dit situatierapport werd op hetzelfde 
tijdstip als de Defensiebegroting 1981 en in samenhang daarmee 
aangeboden op Prinsjesdag 1 980. (Behandeling van de termijnplannen 
van Defensie, inclusief het rapport inzake munitie, vond plaats in een UCV 
van de vaste Commissie voor Defensie op 1 5 december 1980), 122) 1 28) 
129). 

Alle problemen waren echter niet opgelost bij de besluiten over de 
NDPP. Op 29 september 1980 zette HFIBKM de situatie '80 en de 
vooruitzichten '81 uiteen in een nota voor de DGEF, één en ander naar 
aanleiding van een verzoek van de (nieuwe) minister van begin september 
1980 130). 
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HFIBKM verwachtte 1980 zonder overschrijdingen te kunnen afsluiten, 
dankzij ten eerste een belangrijke interne lening van een ander krijgs-
machtdeel aan de KM, die echter in 1981 moest worden terugbetaald, en 
ten tweede het doorschuiven van een belangrijk bedrag aan betalingen 
naar 1981. De prognose voor 1981 was dan ook voor hem de aanleiding 
géén toestemming meer te geven voor investeringen, die betalingen in 
1981 tot gevolg zouden hebben. HFIBKM wees erop, dat hij zich realiseerde 
dat dit grote gevolgen had voor lopende projecten, waarvoor opdrachten 
moesten worden geplaatst. Desondanks kon hij ook voor urgente zaken 
van enige omvang géén kredietopening meer geven. Hij becijferde het 
tekort KM voor 1981 op f 95 min., rekening houdend met doorgeschoven 
verplichtingen 1980 naar 1981 van f 120 min., maar eveneens rekening 
houdend met de mogelijkheid dat door het achterlopen van werkzaamhe-
den, en dus betalingen, f 100 min. doorgeschoven kon worden van 1981 
naar 1982 (dit doorschuiven werd later in de stukken «boeggolf» genoemd). 

De rest van het tekort werd voornamelijk verklaard door onvermijdelijke 
complementaire opdrachten met een betalingsverplichting voor 1981 van 
ca. f65 min. De kwestie werd door de DGEF aan de orde gesteld in het 
Comité Economie en Financiën, dat enkele malen aandacht aan de 
problemen schonk. Oplossingen werden verwacht uit de hoek van 
Financiën, waarmee enige extra toewijzingen voor 1981 besproken 
worden. Eind 1980 was de situatie nog in bespreking. In de loop van 
1981 verzandde de discussie. 

7.3.2 Demarcatie 

Het hele jaar 1980 door was de demarcatieproblematiek nog onderwerp 
van gesprek. Uiteindelijk werd de demarcatie van de verantwoordelijkheden 
van de technische afdeling S, W, E en WCS ten behoeve van de onder 
zeeboten van de Walrusklasse vastgelegd in de Bekendmaking Materieel 
van 19 november 1980 131). Deze bekendmaking verving een tien jaar 
oude bekendmaking, waarin de demarcatie van werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden tussen de bureaus Scheepsbouw en Werktuigbouw 
geregeld werd ten aanzien van systemen en installaties van werktuiglijke 
aard aan boord van bovenwaterschepen en onderzeeboten. 

In de inleiding van de nieuwe regeling stond vermeld, dat de technolo-
gische ontwikkelingen het noodzakelijk maakten onderscheid te maken in 
verantwoordelijkheden van systemen, en verantwoordelijkheden welke 
uitgaan van de verschillende disciplines. De gedetailleerde uitwerking van 
de werkdemarcatie bevatte ruim 200 aanduidingen, met achter elke 
aanduiding de verantwoordelijke afdeling(en). De uitwerking van de 
werkdemarcatie was gebaseerd op de (Basis) Standaard Materieel 
Indeling ((B)SMI) voor het Walrusproject. De (B)SMI ging uit van installa-
ties, die gezien werden als verzamelingen van toestellen. 

De noodzaak tot systematische samenwerking in werkgroepverband 
aan één project blijkt wel uit het feit, dat globaal achter de helft van alle 
aanduidingen twee of meer afdelingen vermeld staan in telkens wisselende 
combinaties. Omgekeerd vormt het echter tevens de verklaring voor de 
kennelijk zeer moeizaam tot stand gekomen vastlegging van de demarcatie. 
Hoewel de werkgroep eind 1 978 was ingesteld duurde het twee jaar 
voordat de toedeling van verantwoordelijkheden vastlag. 

Overigens was de indeling ook onderwerp van overleg met de bouw-
meester. RDM hanteerde een van de (B)SMI afwijkende indeling, en de 
KM had de wens te kennen gegeven, dat RDM eveneens de (B)SMI zou 
toepassen. Men accepteerde, dat dit een meerwerkpost zou zijn (zie ook 
paragraaf 7.2). 

7.3.3 Vergelijking contractbestek/bouwbestek en ander meerwerk 

Nadat begin 1980 het voorlopige E bestek met de bouwmeester 
besproken was, kon de bouwmeester een opstelling maken van de 
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verschillen tussen het contractbestek en het (deels nog voorlopige) 
bouwbestek. Al bij de aanvang van de bouw was tussen de KM en RDM 
afgesproken, dat alle verschillen beschouwd zouden worden als meer-
werkposten. 

In de voortgangsvergadering begin februari 1980 overhandigde RDM 
de KM twee lijsten met door de KM in opdracht gegeven meerwerkorders: 
de ene lijst had betrekking op de verschillen tussen contractbestek en 
bouwbestek, de andere lijst had betrekking op meerwerkposten op het 
bouwbestek. De «verschillenlijst» omvatte ruim 40 posten (waaronder 
herwaardering tekenwerk); de tweede lijst ruim 25 posten; van 1 6 posten 
was nog niet bepaald op welke lijst ze thuishoorden. 

7.3.4 Herwaardering tekenwerk 

Het tekenwerk voor de bouw van de onderzeeboten was voor een 
belangrijk deel opgedragen aan RDM. RDM had het tekenwerk als geheel 
uitbesteed aan Nevesbu, een onderdeel van het RSV-concern. Nevesbu 
op haar beurt besteedde een deel van het pakket weer uit aan de tekenkamer 
van RDM. In de contracten was voor tekenwerk een stelpost opgenomen 
gebaseerd op 4 0 0 0 0 0 tekenuren voor de eerste serie (ruim f 16 m i n ) . De 
bepaling van het aantal uren voor de stelpost was in onderhandelingen 
vastgesteld aan de hand van de stell ing, dat 80% van de tekeningen van 
de Zwaardvis ongewijzigd gebruikt zou kunnen worden voor de Walrus-
klasse. 

In die onderhandelingen had de KM aanvankelijk aan een vaste prijs 
gedacht, maar liet die gedachte los en stelde, dat de tekenkosten als een 
regiepost zouden kunnen worden beschouwd met een minimum aantal 
van 4 0 0 0 0 0 uren als stelpost, en een gezamenlijke bewaking door RDM 
en de KM van het meerwerk. Deze houding was opmerkeli jk, omdat 
Nevesbu in eerste instantie aanbood ter beheersing van de tekenkosten 
onder bepaalde voorwaarden uit te gaan van een vast aantal tekenuren 
van 450 000. De KM was echter van mening, dat door uit te gaan van een 
minimum aantal van 4 0 0 0 0 0 uren en een stringente bewaking van extra 
tekenwerk, tot een betere kostenbeheersing zou kunnen worden gekomen. 
Voor beheersing van het aantal tekenuren werd gedacht aan het naleven 
van een strakke procedure voor meerwerk, het opsplitsen van het tekenwerk 
in pakketten, het detacheren van een KM-functionaris met controlebe-
voegdheid bij Nevesbu en het volgen van een «tekeningenboek», een 
draaiboek voor te maken tekeningen van het scheepsbouw- en werktuig-
bouwgedeelte. Door de technische afdelingen van de KM is dit tekenin-
genboek echter nimmer goedgekeurd. Ook kwamen al gauw problemen 
met het onderscheiden van de fasen voorontwerp, ontwerp en bouw. 
Voortdurend werden wijzigingen in de ontwerpbestekken aangebracht 
omdat er nog geen sprake was van bevriezing van het ontwerp. Een 
steeds geringer percentage van de Zwaardvistekeningen bleek gebruikt te 
kunnen worden. Wegens het ontbreken van goede systeembeschri jvingen 
werden uitgangspunten dikwijls slecht gedefinieerd, ontstonden misver-
standen en moesten werktekeningen soms enige malen herzien en 
verbeterd worden. Daarenboven moest het tekenwerk van zowel Nevesbu 
als RDM regelmatig overgedaan worden omdat de kwaliteit te wensen 
overliet. In de loop van 1980 werd meer dan duidelijk dat men er met de 
stelpost van 4 0 0 0 0 0 uren bij lange na niet kwam. De tekenuren waren 
telkens na autorisatie in mindering gebracht op die stelpost. Door de 
aangestelde controleur werd steekproefsgewijs vastgesteld, dat het in 
rekening gebrachte tekenwerk inderdaad was verricht. Door partijen werd 
nauwkeurig het aantal geaccumuleerde uren geregistreerd, en er is vele 
malen overleg geweest tussen Nevesbu en RDM onderl ing, en met de 
KM. Ook werd door extrapolatie regelmatig een prognose gemaakt van 
het geraamde totaal aantal uren. 

In de loop van 1 979 al, maar vooral in de eerste maanden van 1980 
begon de raming van het totaal aantal uren schrikbarend op te lopen. De 
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KM begon dan ook RDM te polsen over de mogeli jkheid alsnog het aantal 
tekenuren «vast» te maken. In de voortgangsvergadering van september 
1980 sprak de KM haar verontrusting uit: het aantal tekenuren was 
opgelopen tot meer dan 5 0 0 0 0 0 en de prognoses liepen al tegen de 
7 0 0 0 0 0 uur. Nevesbu verzette zich echter tegen omzett ing. Het lukte niet 
door dit verzet heen te komen, en het meerwerk op deze stelpost bleef 
groeien. 

7.3.5 Automatisering 

De situatie van de automatisering was eind 1 980 zeer zorgelijk. Over 
de hardware kon geconstateerd worden, dat er - ondanks pogingen om 
tot enigerlei vorm van standaardisatie en samenhang te geraken - toch 
vier verschillende computertypen voor vier verschil lende installaties 
bepaald waren. Dit had niet alleen consequenties voor de mogelijke 
koppelingen van de hoofdapparatuur als zodanig, maar werkte uiteraard 
door in bijbehorende beeldschermen, randapparatuur, software en 
interfaces. Bovendien zou het na ingebruikstell ing doorwerken op de 
mogeli jkheden tot onderhoud en reparatie aan boord (boordreserve, 
opleiding personeel, e t c ) , op de noodzakelijke kwaliteiten van de beman-
ning (opleidingen), op de omvang van de voor opleidingen noodzakelijke 
extra apparatuur aan de wal , op de omvang en diversiteit van de walreserve, 
etc. Kostenconsequenties hiervan waren niet bekend en ook nimmer 
onderzocht. De oorzaken van de ontstane situatie werden eind oktober 
1980 binnen de directie Materieel KM op een rijtje gezet 132): 

- het ontbreken van een totale systeemaanpak; 
- de organisatie van de directie Materieel KM waarin elke technische 

afdeling ieder zijn eigen afgebakend werkterrein had met een eigen 
verantwoordeli jkheid, had zo'n totale systeemaanpak ook niet toegelaten, 
omdat het werd ervaren als een inbreuk op die eigen verantwoordel i jkheid; 

- het ontbreken van een integrale filosofie met betrekking tot opleiding 
van de bemanning en onderhoud aan boord; 

- de keuze van de apparatuur was voornamelijk bepaald door de 
initiële kosten. 

Het was te laat voor een totale ommezwaai, daarvoor had alsnog een 
totale systeemaanpak ontworpen moeten worden, met alle consequenties 
van dien voor wat al vast lag. Eventueel zou nog een poging ondernomen 
kunnen worden de computer uit de besturingsautomaat te laten vervangen 
door een type, dat ook voor de overige platformsystemen gebruikt werd, 
zodat althans de platform-configuratie gestandaardiseerd was. Daartoe 
zou uiteraard met de leverancier Tuschka (zie ook punt 11.4.3) overlegd 
moeten worden, hetgeen tijd en geld zou kosten. 

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk, dat ook het vaststellen van 
de blauwdrukken voor automatisering, de zogenaamde systeembeschrij-
vingen, niet vorderde. Evenzo trad vertraging op bij het ontwikkelen van 
de software. 

7.4 Kant teken ingen bij 1980 

De notulen van de AR blijken weinig informatief geweest te zijn. Het valt 
op dat de AR ook anderszins heeft nagelaten de zorgelijke situatie van het 
Walrus-project aan de politieke leiding te melden. Toch was daartoe alle 
reden: 

- de vertraging in de bouw van de onderzeeboten had vergaande 
consequenties voor de operationele inzetbaarheid van de gehele onder-
zeedienst; 

- de gerealiseerde financiële overschrijding ten opzichte van het NDPP 
was voor de eerste serie op dat moment al f 70 min.; 

- de signalen dat het bij die overschrijding niet zou blijven lagen voor 
de hand: de verlenging en vertraging zelf, de systematische overschri jding 
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van de ramingen bij alle aanschaffingen, de omvangrijke lijsten met 
meerwerkposten, de tekenurenoverschrijding, de situatie bij de automati-
sering; 

- de financiële en operationele consequenties èn van de vertraging èn 
van de gerealiseerde en nog te verwachten overschrijding, èn van het 
tekort ten opzichte van het NDPP op andere nog te realiseren projecten 
van de onderzeedienst waren duidelijk ontwrichtend voor zowel de 
marinebegroting als de defensiebegroting, en ook voor het functioneren 
van marine en defensie als geheel. 

De Rekenkamer acht het onbegrijpelijk dat de opvallende uitspraken in 
interne stukken over de schrikbarende tekorten niet hebben geleid tot een 
melding daarvan door de AR aan de politieke leiding. Even onbegrijpelijk 
is dat wèl een in vergelijking tot die tekorten betrekkelijk gering te achten 
bedrag van f2,7 min. per onderzeeboot wegens verlenging van de romp 
apart per brief door de DMKM aan staatssecretaris Van Eekelen werd 
gemeld. 

Als gevolg van een en ander werd medio december 1980 de Tweede 
Kamer dan ook onjuist ingelicht. 

De AR schoof het hele pakket problemen - inclusief de financiële 
aspecten verbonden aan de bouw van de eerste en tweede serie onder-
zeeboten - door naar het Comité Plannen en nam verder een afwachtende 
houding aan. 

8. NADAGEN KABINET VAN AGTI 

Het jaar 1981 stond politiek gezien in het teken van de verkiezingen, 
kabinetsformatie en wisseling van de wacht. De Tweede Kamerverkiezingen 
werden gehouden op 26 mei 1 981. Op 11 september 1981 trad het 
kabinet Van Agt II aan. 

De interne bureauraming 1 981 was eind 1 980 voor twee onderzeeboten 
vastgesteld op f 585 min. (pp. 1980), inclusief ca. f 69 min. voor L en 
M-verrekeningen. 

De stijging van de totale raming van f 64 min. was voor f 41 min. toe te 
schrijven aan een stijging van de L en M-raming. Twee posten binnen de 
L en M-raming vallen in het bijzonder op: 

- de L en M-raming op stelposten was van f 4 min. (1980) op f 20 min. 
gebracht; 

- de L en M-raming voor de bouwmeester was van f 17,4 min. (1980) 
op f 39,9 min. gebracht. 

Beleidsmatige onderbouwing van deze beide verhogingen is niet 
achterhaald. Evenmin is achterhaald waarom de raming voor overschrijding 
van stelposten tot nul (sic!) werd teruggebracht (van f6,5 min. in de 
raming 1980), en de raming voor meer/minderwerk van f 4 min. (1980) 
opgehoogd werd tot slechts f 8,8 min. Die verhoging was al te weinig 
voor het dekken van de verlenging. 

De stijging buiten de twee L en M-posten is met name toe te schrijven 
aan de nieuwe raming voor de encapsulated harpoon (van f2,5 min. in 
1980 naar f 12,4 min. in 1981), de nieuwe raming voor de boordreserve 
voor navigatie- en verbindingsapparatuur (van f2,8 min. in 1980 naar 
f7,2 min. in 1981), proeftochtkosten (van f0,2 min. naarf2 min.), en 
enkele andere kleinere posten. 

Om het project beter in de greep te krijgen had de TC0 in de eerste 
week van januari 1981 meer bevoegdheden gekregen, hetgeen zowel in 
de Niebos vergadering als in de voortgangsbespreking met de werf 
medegedeeld werd. Tevens werd begin 1981 de situatie rond de automa-
tisering nader besproken. De DMKM kreeg medio februari 1981 een 
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korte analyse van de voorgeschiedenis en een mededeling over de 
genomen maatregelen 133): 

« 1 . bij de Walrus onderzeeboot is oe KM er toe overgegaan om op 
grote schaal in de platform-systemen te automatiseren, een en ander 
onder dwang van de kleine BL (bemanningsli jst); 

2. bij het ontwerp van de Platform en SEWACO-systemen zijn geen 
richtli jnen gegeven ten aanzien van computerkeuze en software voor de 
Platform- en SEWACO-installaties als een geheel scheepssysteem, 
waarschijnli jk doordat onvoldoende aandacht werd geschonken aan het 
exploitatie aspect van hardware en software; 

3. op het gebied van automatisering bestaat veel ervaring bij de 
CAWCS, maar hiervan werd geen gebruik gemaakt bij de voorbereiding 
en definiëring van de geautomatiseerde Platformsystemen; 

4. in de directievergadering van 7 augustus 1979 werd besloten om 
het type computer ... ook te gebruiken in de stuurautomaat. Thans blijkt 
dat de stuurautomaat met een ander type computer zal worden uitgerust.» 

Besloten was, dat het CAWCS bij verdere definiëring van de geautoma-
tiseerde Platformsystemen betrokken diende te worden, dat het CAWCS 
belast zou worden met de verantwoordeli jkheid voor het onderhoud van 
de software, en dat het CAWCS mee zou helpen te onderzoeken of de 
afspraken met de leverancier van de stuurautomaat herroepen zouden 
kunnen worden. Deze vorm van inschakeling van het CAWCS leidde er 
overigens pas in juli 1981 toe, dat het CAWCS ook bij de Niebos-ver-
gaderingen permanent aanwezig zou zijn. 

Op 2 december 1 980 was door de AR besloten, dat ernaar gestreefd 
zou worden vóór 1 april 1981 een beslissing te nemen over de aanvang 
van de MLM van de Zwaardvisklasse-onderzeeboten. Het Comité Plannen 
zou de zaak bezien (zie ook punt 7.2.2.). Op 17 maart 1981 kwam de 
kwestie opnieuw in de AR aan de orde. Het Comité Plannen had ter 
bestudering van de problematiek een ad hoe-werkgroep ingesteld onder 
voorzitterschap van de souschef Planning (SCP). Aan de AR werd de 
rapportage van de werkgroep voorgelegd. De rapportage analyseerde vier 
opties voor een MLM van de Zwaaravisklasse, en bevatte tevens een 
beschouwing over les- en trainingsapparatuur 134). De MLM-opt ie die de 
voorkeur genoot van de werkgroep kostte f 1 50 min. (tekort ten opzichte 
van het NDPP f 1 1 min.). Van de les- en trainingsapparatuur werd de 
onderwater centrale simulator als onontbeerli jk gezien. Kosten: f 2 0 min. 
(tekort ten opzichte van het NDPP: f 2 0 min.). En hoewel uitdrukkelijk ook 
de financiële aspecten verbonden aan de bouw van de eerste en tweede 
serie onderzeeboten ter bestudering doorgegeven waren aan Comité 
Plannen, werd daaraan in de rapportage geen aandacht besteed. Het 
onderwerp wordt ook in de AR-notulen over de rapportage niet aangeroerd 
135). Wel in de notulen staat, dat de AR de voorkeur van de werkgroep 
voor MLM-opt ie 2 volgt, hetgeen betekende, dat alleen die veranderingen 
aangebracht zouden worden bij de Zwaardvis, die minimaal noodzakelijk 
waren om de MK 48 in de toekomst naar zee te brengen. Een bedrag 
werd in de notulen niet genoemd. 

Ten aanzien van de les- en trainingsapparatuur beval de werkgroep aan 
om de onderwater centrale simulator zodanig in de financiële meerjaren-
plannen op te nemen, dat deze trainer uiterlijk in 1984 operationeel zou 
kunnen zijn. Een bedrag werd ook hiervoor in de notulen niet genoemd. 
De AR nam deze aanbeveling over met dien verstande, dat zij tevens 
besloot voorshands de trainer in of aan de operationele school te Den 
Helder te situeren. 

In de Defensieraad van 25 maart 1981 kwam de besluitenlijst van de 
AR van 17 maart 1981 aan de orde. De secretaris-generaal vroeg zich bij 
die gelegenheid af of de voornemens ten aanzien van de MLM van de 
twee onderzeeboten in de meerjarenplanning financieel waren afgedekt. 
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De BDZ stelde als reactie daarop, dat de plannen inzake de MLM van de 
onderzeeboten en de onderwatersimulatie - in het totaal - binnen het 
financiële kader pasten 136). De werkeli jkheid was, zoals hiervoor 
uiteengezet, beduidend anders. 

Aansluitend op de beslissing van de AR van 1 7 maart 1981 werd in 
april 1981 een gewijzigde stafeis ingediend en goedgekeurd voor de 
onderwater centrale trainer voor de Walrusklasse-onderzeeboten, te 
installeren bij de operationele school te Den Helder. Geraamde verwer-
vings- en installatiekosten (pp. 1980) totaal f 19 min. te besteden in de 
jaren 1981 tot en met 1987. 

Gedurende de eerste helft van 1981 liepen de l iquiditeitsspanningen 
binnen de KM nog voortdurend op. Dit leidde eind april 1981 tot een 
verzoek van HFIBKM aan de DG E F om toestemming betalingsverplichtingen 
van 1981 (f 60 min.) en 1982 (f 60 min.) door te mogen schuiven naar 
1983 tegen rentevergoeding 137). «Hoewel bij de huidige rentestand 
hier aan hoge kosten zijn verbonden, zal het niet kunnen voortgaan van 
nieuwbouwprojecten ook hoge extra kosten veroorzaken.» Tegen deze 
achtergrond hield HFIBKM dan ook IM's tegen, waarvan de betal ingsver 
pl ichtingen eerder dan 1983 begonnen en ging akkoord met modellen 
met aanmerkelijke kostenverhogingen door rentevergoedingen waarvan 
de betalingsverplichtingen naar tenminste 1983 waren verschoven. 

Hoewel normaal de route van de IM's bij de centrale organisatie 
uitsluitend via de DGM liep, zal hierin wel de oorzaak gelegen zijn, dat 
met ingang van medio juni 1981 voorgesteld werd, dat de HFIB's IM's via 
de DGEF naar de DGM moesten leiden. 

Eveneens medio juni 1981 werd vanuit de centrale organisatie met zeer 
veel spoed een opgave gevraagd van een investeringsschema per project 
inclusief de complementaire bedragen. Er werd onder grote druk aan 
gewerkt, en op de voorgeschreven datum ging de KM-opgave de deur uit. 
Zeer tot ongenoegen van de DMKM, die in de AR «daarin gesteund door 
de overige leden bezwaar (maakte) tegen het naar buiten brengen van 
deze toch wel kwetsbare informatie zonder voorafgaand fiat van de AR» 
138). Een medewerker van KMKM had weliswaar aan de opstell ing 
meegewerkt, maar hem was niet bekend geweest, dat dit stuk een externe 
bestemming zou hebben. Juist terzelfder ti jd was een pitt ige correspondentie 
gaande waarbij HFIBKM, DEBKM en DMKM betrokken waren. HFIBKM had 
een opstell ing gemaakt van de zijns inziens reële financiële situatie van de 
KM, rekening houdend met de uitgangspunten van de centrale organisatie, 
i.c. van DGEF (zoals ombuiging uit de tweede Voorjaarsnota, eventueel 
aandeel KM in extra ombuiging 1 9 8 1 , minder dan 3% groei van het 
Defensiebudget e t c ) . De DMKM kon zich in die opstell ing absoluut niet 
vinden. HFIBKM repliceerde eind juni, dat hij niet afgeweken was van 
door de AR goedgekeurde meerjarenramingen, maar had aangegeven dat 
voor die plannen onvoldoende geld beschikbaar was als de (door DGEF) 
opgegeven uitgangspunten werden gehanteerd 139). Hij besloot zijn 
reactie met de mededeling, dat hij niet bereid was de correcties van de 
DMKM over te nemen. «In de nu zo onzekere toekomst kan ik vanuit mijn 
verantwoordeli jkheid geen grotere risico's accepteren dan ik nu reeds heb 
verwerkt in mijn opstel l ing. Als de DGEF en de minister een ander oordeel 
hebben, zal ik hen uiteraard volgen, maar dan ligt de verantwoordeli jkheid 
niet meer bij mij.» 

Uit het bij de nota van HFIBKM gevoegde schema blijkt, dat de «boeggolf» 
van betalingsverschuivingen was opgelopen tot f 1 75 min., terug te 
brengen tot f 11 5 min. voor 1985 («naarmate de doorschuiving verder in 
de toekomst ligt, wordt een kleiner te verschuiven bedrag acceptabel 
geacht»); dat ook desondanks nog slechts een zeer gering bedrag voor de 
KM als «onverbonden» overschoot in de jaren 1981 en 1982, een bedrag 
dat omsloeg in een tekort zodra men rekening hield met urgente investe-
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ringen (complementair met lopende projecten), tekorten op de materiële 
exploitat ie, ombuiging tweede Voorjaarsnota en eventueel aandeel KM in 
de extra ombuiging 1981 . Pas in 1983 en 1984 zou er enige ruimte 
komen voor nog onverbonden, maar wel geplande investeringen. Uit het 
schema blijkt tevens, dat well icht voor 1981 en 1982 enig soelaas te 
verwachten was van de verkoop van het in aanbouw zijnde tweede 
S-fregat aan Griekenland*) en in de jaren daarna van een bijdrage van de 
NAVO in verband met infrastructurele verbeteringen aangebracht bij het 
Marine Vliegkamp Valkenburg. 

Het moet duidelijk zijn geweest, dat voor tegenvallers op lopende 
projecten al helemaal geen ruimte beschikbaar was. Het Walrusproject 
was echter nog niet uitgekristall iseerd. Over twee vitale systemen was de 
besluitvorming nog niet helemaal rond. Ten eerste betrof dat de «encap-
sulated harpoon». Ten tweede betrof dat de hele sonarconstellatie, 
inclusief de «towed array» uit Engeland. 

8.1 «Encapsula ted harpoon» 

De «encapsulated harpoon» kwam al in de plannen voor van vóór de 
letter of intent van medio 1 978. Aanvankelijk was in de raming f 2,5 min. 
opgenomen. 

In de raming 1 981 was dit verhoogd tot f 12,4 min. Op 1 juli 1981 
werd het probleem van de «encapsulated harpoons» aan de AR voorgelegd. 
Dit projectiel wordt in een capsule vanuit een torpedobuis naar de 
oppervlakte gebracht, waarna het wordt afgevuurd. Afgezien van de 
aanschaf van de harpoons zelf moest over een aantal te treffen voorzie-
ningen op dat moment beslist worden. Een voorstel werd gedaan om ten 
laste van de stafeis voor de eerste serie een bedrag van f 7 min. te 
brengen, waarvoor testapparatuur aan boord, een aantal capsules en 
reservedelen aangeschaft konden worden. Daarnaast was echter nog 
meer geld nodig, o.m. voor testapparatuur aan de wal in Den Helder. 
Voor de raming 1982 werd het bedrag van f 1 2,4 min. teruggebracht tot 
f 8,1 min. Daartegenover stonden echter nog (tenminste) twee andere 
stafeisen waarop geld voor de «encapsulated harpoon» geraamd was (zie 
ook punt 12.2.2). 

8.2 De sonarconste l la t ie 

Sonars zijn de zintuigen van een onderzeeboot en de gevoeligheid en 
kwaliteit ervan is van vitaal belang voor de veiligheid en inzetbaarheid van 
de onderzeeboot. Al begin jaren zeventig, toen men de stafdoelstell ing en 
stafeisen voor de vervangers van de Dolfi jnklasse-onderzeeboten aan het 
formuleren was, werd erop gewezen dat de sonarapparatuur en de 
diverse deelsystemen daarvan niet te gedetail leerd omschreven moesten 
worden. Er moest ruimte blijven voor nieuwe technieken en nieuwe 
apparatuur. De onderscheiden componenten dienden zoveel mogelijk in 
één of enkele systemen te zijn samengebouwd. Gezien de relatie van 
detect ie-afstanden met de overige delen van het wapensysteem dienden 
zo mogeli jk in de stafeis alleen globale aanduidingen gegeven te worden 
met daaraan verbonden minima en maxima. 

De in de stafeisen van november 1975 opgenomen sonarconstellatie 
bestond uit de volgende componenten: 

- passieve waarschuwings- en aanvalssonar; 
- passieve afstandssonar; 
- sonar peil zoekontvanger; 
- geruisanalyse- en classif icatie-apparatuur; 
- eigen-geruis meetinstal latie; 
- onderwatertelefoon; 
- geluidsbaanindicator. 

* Zie verslag Parlementaire Enquête 
Commissie RSV, hoofdstuk 25 en verslag 
1 983 van de Algemene Rekenkamer punt 
5.10. 
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Een actieve sonar behoorde na ampele overweging niet tot de constellatie. 
Binnen de onderzeedienst was men niet helemaal gelukkig met het laten 
vervallen van de actieve sonar. De commandant van de onderzeedienst 
deed dan ook in februari 1977 alsnog een voorstel een mogelijkheid voor 
actieve sonar op te nemen. Hem was gebleken, dat de actieve sonar een 
belangrijk hulpmiddel kon zijn bij navigatie in nauwe vaarwateren en in de 
nabijheid van boorplatforms. Dit verzoek alsmede marktonderzoek naar 
de mogelijkheden van de «towed array» (gesleepte hydrofoonketen) 
leidden tot de indiening van aanvullingsbladen op de stafeisen 1975, 
betrekking hebbend op de sonar. De aanvullingen betroffen: 

- een actieve sonar (uit veiligheids- en navigatie-overwegingen); 
- voorzieningen voor een «towed array»; 
- technische precisering van de stafeisen. 

De aanbieding van de AR geschiedde onder de vermelding: «de 
voorgestelde wijzigingen hebben nagenoeg geen financiële gevolgen...». 
De AR ging ultimo 1 977 akkkoord. Realisatie diende te zijner tijd binnen 
de budgettaire mogelijkheden plaats te vinden. Voor de gehele constellatie 
is voor twee onderzeeboten blijkens een opgave van de DMKM aan de 
staatssecretaris Materieel in maart 1978 ca. f 23 min. (pp. 1978) 
geraamd 140). 

Al vrij snel na het ondertekenen van de «letter of intent» voor de eerste 
onderzeeboot werd het eerste IM ingediend voor een onderdeel van de 
sonarconstellatie, gelijktijdig en in samenhang met het IM voor de GIPSY. 
De DMKM lichtte de IM's toe: «... Hierbij bied ik u aan de investeringsmo-
dellen voor het informatieverwerkend systeem (GIPSY) bij ... (leverancier) 
... en de sonar type ... De samenvallende verwerving is nodig om ... 
(leverancier) ... voldoende technische informatie betreffende de sonar te 
verschaffen ten behoeve van GIPSY.» De sonar levert de gegevens voor 
de inzet van de wapens en is geïntegreerd met de aan boord te plaatsen 
GIPSY. 

Bij de ontwikkeling van GIPSY zijn echter ook de gegevens van de 
andere sonardeelsystemen nodig. Met name de verwerving van de 
gegevens over de «towed array» verliep uiterst moeizaam. Dit gebrek aan 
gegevens had er in de onderhandelingen met de bouwmeester toe geleid, 
dat in een zeer vroeg stadium al besloten was, dat de voorziening voor de 
«towed array» als meerwerk beschouwd zou worden. 

Het van origine Amerikaanse systeem werd gemodificeerd gebruikt 
door de Engelse marine (Royal Navy, RN). Na in Amerika te zijn vastgelopen 
was men in februari 1979 met de Engelsen zover, dat een MOU («Memo-
randum of Understanding») getekend kon worden, getiteld «Information 
Exchange Programme on Towed Array Systems for Submarines». 

Daaraan voorafgaand was in december 1978 door de AR de aparte 
stafeis voor de «towed array» goedgekeurd. De stafeis - noodzakelijkerwijs 
door gebrek aan voldoende gegevens zeer summier - ging uit van de 
verwerving van zes stuks, namelijk vier ten behoeve van de Walrusklasse 
(eerste en tweede serie) en twee ten behoeve van de Zwaardvisklasse. De 
geraamde verwervingskosten waren f 4 min. per stuk. Met de goedkeuring 
van deze stafeis is een deel van de sonarinstallatie financieel buiten de 
raming van de Walrusbouw gekomen, en wel voor de eerste serie 2 x f 4 
min. = f 8 min. (pp. 1978), dit in tegenstelling tot de eerdere uitspraak 
van de AR, dat realisatie te zijner tijd binnen de budgettaire mogelijkheden 
diende plaats te vinden. Evenmin werd f 8 min. aan de raming van de 
Walrus onttrokken ter compensatie van deze stafeis. 

De contacten met de RN leidden niet direct tot het gewenste doel. 
Weliswaar kwamen langzamerhand gegevens los, die enerzijds voor 
aanmaak van de GIPSY nodig waren en die anderzijds de bouwmeester 
nodig had, maar het ging allesbehalve in het gewenste tempo. Ook waren 
er verschillen van inzicht tussen de RN en de KM over de verrekening van 
bepaalde kosten van specialisten, vergaderkosten e.d. Die vertraging had 
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ook gevolgen voor de voortgang van de aanschaf van de overige sonar 
deelsystemen. 

In maart 1981 oordeelde de DMKM dat niet langer op de «towed 
array» gewacht kon worden. Derhalve diende hij een IM in voor de 
verwerving van twee sonars voor de nieuwe onderzeeboten, geschikt om 
de afstand tot een doel te bepalen zonder daartoe zelf sonarsignalen uit 
te zenden (passieve sonars). Aanschaf nu was nodig omdat anders de 
hardware-software-integratie met GIPSY niet volgens schema zou 
kunnen verlopen. Bovendien moest het systeem op een bepaalde datum 
aan de werf zijn, anders zou de bouwplanning niet gehaald worden. Het 
IM werd niet terstond goedgekeurd. Met name de DGM drong erop aan 
om wapen- en communicatiesystemen zoveel mogelijk in één IM te 
behandelen. 

Medio april 1981 werd de AR voorgesteld over te gaan tot de bestelling 
van de «towed array». Bijgevoegd was een concept-IM dat uitgebreid 
toelichting gaf op de sonarconstellatie. Opgegeven financiële consequentie 
verbonden aan de aanschaf van twee stuks was f 18 min. met later 
aanvullende opdrachten voor ca. f7 min. 

Het aanbiedingsformulier aan de AR stelde, dat interne beraadslaging 
in de AR over de noodzakelijke verwerving van dit systeem nodig was in 
verband met de algemene kredietstop door HFIBKM voor alle investeringen. 
De AR behandelde het voorstel op 26 mei 1 981 141). 

Uit de notulen blijkt, dat de voorzitter het belang van dit voor onderzee-
boten essentiële detectiesysteem onderstreepte, maar tegelijkertijd 
erkende dat het bestelmoment in een periode viel met erg weinig 
financiële armslag. Besloten werd desondanks akkoord te gaan. De 
DEBKM zou proberen de benodigde financieringsmiddelen op korte 
termijn in te passen in het geheel van urgente projecten welke nog uit de 
resterende fondsen moesten worden gefinancierd. Uit het voorstel bleek 
al, dat de meeste betalingsverplichtingen naar de periode 1984 en later 
waren verschoven. 

Op 1 juli 1981 werd het IM ingediend Uit de toelichting blijkt, dat het 
hele systeem uit verschillende fasen en diverse componenten is opge-
bouwd. 

N.B. Door de tijd heen wijzigden de benamingen binnen de sonarcon-
stellatie telkens en werden elementen toegevoegd, zodat systematische 
vergelijking van de verschillende onderdelen met het voorafgaande, en 
met name met de stafeisen 1975, ondoenlijk is. 

fase 1 — hydiofoons als onderdeel van het medium range sonarsysteem 
— presentatiesysteem in GIPSY 

fase 2.1 — gesleepte hydrofoonketen («towed array») 
— bijbehorende bundelvormer 
— spectraalanalyse-eenheid 

fase 2.2 — centraal besturingssysteem 

fase 2.3 — diverse recorders, interface cabinet etc. 
— operationele software 
— de hardware-software-integratie 

fase 3 — hydrofoonketen aan weerszijden van het druklichaam («flank array») 

Fase 1 was reeds gerealiseerd. Voor fase 2.2 zou een separaat IM 
worden aangeboden. Fase 2.3 werd grotendeels geproduceerd in eigen 
beheer door de KM bij het CAWCS. Fase 3 was afhankelijk van nog te 
nemen proeven. Aangeboden werd derhalve het IM voor fase 2.1 met 
uitzondering van de spectraalanalyse-eenheid. De financiële consequenties 
van dit deel van fase 2.1 waren f 18 min. voor de eerste serie Walrusklasse. 
«Financiering van dit project is opgenomen in het project onderzeeboten 
Walrus». 

N.B. Dat was niet juist: voor de «towed array» was nu juist een aparte 
stafeis opgesteld, waarvoor zes stuks f24 min. was uitgetrokken. 
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«In verband met de budgettaire situatie van de komende jaren zijn de 
diverse afleveringen zoveel mogelijk gespreid en zal de eerste aanbetaling 
niet eerder dan in 1982 plaatsvinden. In verband met het bouwschema 
van de boten, de inbouw van apparatuur op de werf, de geplande 
hardware-software-integrat ie (HSI) voor het eerste systeem bij het 
CAWCS en de door dit centrum te produceren programmatuur, is het van 
groot belang dat de Britse apparatuur tijdig besteld wordt. De afleverdatum 
van deze apparatuur ligt op het kritieke pad van het realiseringsproces.» 

Op 16 juli 1981 verwierf het IM de instemming van HFIBKM: «geen 
budgettaire bezwaren». 

Op 30 juli 1981 kreeg de DGM van een van zijn medewerkers van de 
afdeling Defensie Materieelplannen (DEMP) advies over dit IM 142). Van 
standaardisatie was nauwelijks sprake, voor zover uit de stukken viel op 
te maken was het een eigen ontwerp. «Totaal van dit deel van het project 
tenminste 18 MG. Inschatting van overige kosten ± 9 MG welke nog niet 
zijn begroot.» Melding werd gemaakt van rentekosten in verband met het 
niet beschikbaar hebben van middelen in 1981 . Het advies luidde 
tenslotte: 

«Bij IMS* bestaat enige huiver omtrent de totale projectkosten van het 
SEWACO-systeem en de onzekerheden voor wat betreft de realisatiemo-
geli jkheden. Deze gevoelens worden door DEMP gedeeld. Echter wij 
hebben in eerder stadium, weliswaar niet in concreto over de onderhavige 
apparatuur, ingestemd met deze systeemopbouw en er is geen weg 
terug. Wel wijs ik er op dat volgens de laatste mij ter beschikking staande 
gegevens er reeds sprake is van een kostenstijging van ± 80 MG op de 
bouw van deze twee onderzeeboten (geraamd bedrag destijds 460 MG).» 

Medio augustus 1981 was het IM nog niet goedgekeurd. Bij de 
rondvraag van de vergadering van het Comité Materieel op 1 7 augustus 
1981 vroeg de DMKM naar de stand van zaken. De DGM zei toe het 
binnenkort met de staatssecretaris te zullen bespreken. Dat deed hij de 
dag daarop. Op het advies dat DEMP hem had uitgebracht en waarin o.m. 
van de kostensti jging van f 80 min. sprake is, tekende hij aan dat de 
staatssecretaris op 1 8 augustus 1981 akkoord was gegaan 142). Aangezien 
dit in een gesprek gebeurde is door de Rekenkamer niet te constateren 
geweest in hoeverre de DGM de staatssecretaris deelgenoot heeft 
gemaakt van de hem bekende informatie uit het advies. 

8.3 Stand invester ingsmodel len 

Na de goedkeuring voor de aanschaf van de «towed array» werden op 
20 en 21 augustus 1 981 nog twee IM's door de KM ingediend, waarvan 
er nog één goedgekeurd werd voor de kabinetswisseling. Daarmee werd 
het aantal IM's dat in 1 981 tót het aantreden van het nieuwe kabinet was 
goedgekeurd op totaal vier gebracht: 

- het iM voor twee stuks passieve sonars; géén overschrijding ten 
opzichte van de raming; 

- het IM voor twee IRS-en, onderdeel van het automatiseringscomplex; 
het is niet duidelijk bij welk onderdeel van de raming dit systeem hoort; 
voor alle meest voor de hand liggende posten betekende het een over-
schri jding; 

- het IM voor twee «towed arrays»; op de stafeis voor de onderzeeboten 
was daar een bedrag voor beschikbaar dat globaal 1/3 van het IM dekte; 
op de aparte stafeis «towed array» was voor deze twee onderzeeboten 
een bedrag geraamd, dat globaal 40% van het IM dekte, de gelden voor 
deze stafeis waren echter niet in de plannen opgenomen; overschrijding 
ten opzichte van de ramingen derhalve tenminste 25%, meer waarschijnli jk 
is bijna 70%; 

• IMS: afdeling internationale Mateneeisa - het IM voor een waltest/wal- lessimulator bedienings- en bewakings-
menwerking van DGM installatie; hiervoor was op de stafeis onderzeeboten geen raming 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986 , 1 9 2 2 1 , nrs. 1-2 80 



beschikbaar; het IM werd echter aangeboden onder de mededeling «de 
benodigde fondsen zijn opgenomen in de begroting voor de nieuwbouw 
onderzeeboten «Walrusklasse»»; overschrijding derhalve 100%. 

De IM's kregen voorafgaand aan de goedkeuring van de staatssecretaris 
alle vereiste ambtelijke goedkeuringen. 

8.4 Brief staatssecretar is aan de Kamer 

Kort voor zijn aftreden schreef staatssecretaris Van Eekelen op 7 
september 1981 nog een brief aan de vaste Commissie voor Defensie 
inhakend op een toezegging, die hij eerder dat jaar in maart aan de 
Tweede Kamer had gedaan 143). Die toezegging was, dat hij aan het 
begin van het parlementaire jaar een lijst zou overleggen van materieel-
projecten, waarover hij de kamercommissie door middel van situatierap-
porten nader zou informeren. 
Thans deelde hij mede, welke onderwerpen daarvoor per kri jgsmachtdeel 
op de lijst waren gezet. De lijst voor de KM bevatte o m . het onderwerp 
«Voortgang bouw onderzeeboten». 

8.5 Kan t teken ingen 

Comité Plannen had in december 1980 het verzoek gekregen aan een 
heel pakket problemen aandacht te besteden, waaronder de financiële 
aspecten verbonden aan de bouw van de eerste en tweede serie onder 
zeeboten. Ondanks de omvang van de problematiek (tenminste f 1 50 
min.) besteedde het Comité Plannen zonder opgave van redenen geen 
aandacht aan deze kwestie, evenmin als de AR bij de bespreking van het 
advies medio maart 1981 . 

De l iquiditeitsspanningen binnen de begroting van de KM liepen snel 
op, en de aangedragen oplossingen leken niet waterdicht. 

De begroting van het Walrusproject vertoonde grote onvolkomenheden: 
geflatteerde posten, niet begrote posten, over meerdere stafeisen 
«verdeelde» posten, posten met ingebouwde tegenvallers. De definiëring 
van de automatisering was verre van afgerond, twee vitale systemen - de 
«encapsulated harpoon» en de sonarconstellatie - dreigden vele malen 
duurder te worden dan geraamd. Op één IM na vertoonden alle IM's 
overschri jdingen ten opzichte van de ramingen. 

Bij de DGM was in elk geval vanaf eind juli 1981 bekend, dat er sprake 
was van een kostensti jging van ca. f 80 min. op de bouw van de twee 
onderzeeboten. Desondanks werd nog positief geadviseerd bij het IM 
voor de «towed arrays». 

Niemand trok aan de noodrem. 

9. KABINET V A N A G T II (11 september 1981 -29 mei 1982) 

Op 11 september 1 981 trad het kabinet Van Agt II aan. Minister van 
Defensie werd mr. H. A. F. M. 0. van Mierlo, staatssecretaris Materieel 
mr. A. Stemerdink en staatssecretaris Personeel J . van Houwelingen. De 
informatiebundel «nieuwe bewindslieden» bevatte geen informatie over 
het Walrusproject. 

De ri jksbegroting voor 1982 werd formeel ingediend door het nieuwe 
kabinet. Gezien het feit echter dat Prinsjesdag vier dagen na het aantreden 
van het nieuwe kabinet viel, was op de begroting zoals die was voorbereid 
door het kabinet Van Agt I (nog) geen enkele wijziging aangebracht. 

In de memorie van toel ichting op de Defensiebegroting 1982 werd 
melding gemaakt van de vertraging bij de bouw van de eerste serie 
onderzeeboten 144). 

Vlak na het aantreden van het kabinet Van Agt II vond op 24 september 
1981 de kiellegging van de tweede onderzeeboot plaats. En terwij l de 
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nieuwe staatssecretaris zich inwerkte, het kabinet bezig was aan herziening 
van de reeds ingediende begroting 1982 en het schrijven van de rege-
ringsverklaring, werd intern bij de KM de raming 1982 voorbereid. 

Op 28 september 1981 had de PBO een uitgebreid overzicht gereed 
van de planningsdata eerste serie, tweede serie en MLM van de Zwaard-
visklasse en bijbehorende betal ingsprognoses; tevens een uitgesplitste 
prognose voor bouwmeesterbetal ingen en voor KM-betal ingen en een 
totaal-prognose voor de investeringen nieuwbouw onderzeeboten en 
MLM Zwaardvisklasse 145). De planningsdata waren opgesteld in nauw 
overleg met RDM, rekening houdend met de werfcapaciteit . Dit had 
geresulteerd in: 

- opdracht MLM Tijgerhaai 1982 
- opdracht derde onderzeeboot augustus 1983 
- opdracht vierde onderzeeboot november 1984 
- opdracht MLM Zwaardvis 1986 

De raming van de PBO van de betalingsprognose voor de eerste serie 
aan de bouwmeester was, dat f 1 75 min. méér betaald moest worden dan 
waar tot dan toe in de betalingsschema's rekening mee was gehouden. 
Het meerwerk schatte hij op ruim f 62 min. per boot; de overschri jding 
van de verrekenposten op bijna f 37 min. per boot (pp. 1981). 

Ook zijn prognose voor de KM-leveranties liet een aanmerkeli jke 
overschri jding zien: het totaal kwam op bijna f 2 1 0 min. (f 52 min. méér 
dan de lopende raming), waarvan tot en met 1981 nog maar f 52 min. 
betaald zou zijn. Tevens gaf hij aan, dat niet in de kostenopbouw waren 
opgenomen: de werkzaamheden van marinebedrijven als het CAWCS, de 
andere stafeisen die relatie hadden met de Walrus zoals de trainer, de 
opleidingsfaci l i teiten, de walreserve enz.; niet opgenomen waren de 
kosten van onderzoek en ontwikkeling bij de TNO-inst i tuten. Voor de 
tweede serie werd uitgegaan van een totaalbedrag van f 700 min. 

Voor de MLM werd uitgegaan van een totaalbedrag van f 198 min. 
conform de door de AR gekozen optie. Zijn totale investeringsprognose 
voor onderzeeboten + MLM: 

actuele 
raming 

betaald 
t/m 1981 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1e serie 
2e serie 
MLM 

747,5 
700 
198 

180,5 190,1 

4 

134,9 
57,5 

9 

93,7 
117,5 

33 

89,4 
165 
41 

42,9 
145 
46 

16 
115 
47 

72,5 
15 

10 
3 

17,5 

totaal 1 645,4 180,5 194,1 201,4 244,2 295,4 233,9 178 87,5 13 17,5 

pp. 1981, in min. guldens. 
exclusief: walreserve eerste en tweede 
serie + MLM. 
exclusief: groot onderhoud tijdens MLM. 

Vergelijking met aan de Tweede Kamer bekende gegevens voor de prijs 
van de beide series samen of van de MLM werd niet gemaakt. 

De Kamer wist: f 9 4 0 min. voor de eerste en tweede serie samen; ruim 
f 500 min. minder derhalve dan in deze prognose. 

De Kamer wist: f 139 min. voor M L M ; bijna f 60 min. minder derhalve, 
en dan nog voor een gereduceerde MLM. 

9.1 Raming 1982 

De raming 1982 werd nog eens grondig onder de loupe genomen en 
na veel overleg werd eind oktober 1981 het financiële plaatje opnieuw 
aan de DMKM voorgelegd. Men had de raming van f 747,5 min. terug 
weten te brengen tot f 731 ,5 min. Het realiteitsgehalte van dat terug-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986 , 1 9 2 2 1 , nrs. 1-2 82 



schroeven moet echter betwijfeld worden. Ook na het terugschroeven 
was de sprong van de raming 1981 op de raming 1982 nog altijd f 146,5 
min. Dat eiste wel enige verklaring. 

De belangrijkste stijgingen waren: 
- het opnemen in de raming van f 73 min. voor overschrijding stelposten 

(vorige raming geen bedrag geraamd); 
- het opvoeren van de raming voor meer/minderwerk van f 8,8 min. 

naar f51,1 min.; 
- de «towed array»-raming werd aangepast aan de werkelijkheid: een 

stijging van f 21,4 min.; tegelijkertijd was de aparte stafeis voor de 
«towed array» buiten werking gesteld, aangezien deze voorziening niet 
meer voorkwam in de MLM-optie voor de Zwaardvis; het betrof nu 
uitsluitend nog een voorziening voor de nieuwe onderzeeboten en het 
geheel werd dus «omwille van de overzichtelijkheid» op de stafeis van de 
Walrusklasse geboekt; 

- bijstelling van een te optimistische raming voor een onderdeel van de 
automatisering (centraal besturingssysteem) van bijna f 6 min.; 

- het weer opnemen van een raming voor de batterijen; die aanschaf 
was «geparkeerd» op de exploitatiebegroting, maar werd voor de raming 
1982 weer terug op de stafeis onderzeeboten opgevoerd; een stijging 
van ruim f 10 min. (zie begin hoofdstuk 5); 

- de kompasinstallatieraming was bijna f 3 min. te optimistisch 
geweest; 

- het gasanalysetoestel was ca. f 1,5 min. te optimistisch geraamd. 

Om de effecten van deze stijgingen enigszins in te dammen werd de 
raming van de loon- en materiaalverrekening met de bouwmeester ruim 
f 18 min. naar beneden bijgesteld (sic!); tevens werd een «besparing» 
gevonden in het verdelen van de kosten voor de «encapsulated harpoon» 
over meerdere stafeisen: voordeel f 4,5 min. 

9.2 Bezuinigingen 

Eind november 1981 werd nog een poging ondernomen om bezuinigin-
gen op het project aan te brengen. De SCN bracht daarover op 10 
december 1981 verslag uit aan de DMKM 146). 

Op het platform konden geen bezuinigingen meer aangebracht worden, 
integendeel, want «de kosten van het platform zullen nog stijgen». Er 
waren nog technische problemen bij de bouw niet opgelost, die tot extra 
kosten voor de KM zouden leiden, omdat het over het algemeen stelposten 
betrof. Ook het tekenwerk was nog niet gestabiliseerd. Dacht men in 
september 1981 nog aan 850000 manuur, op dat moment dacht men al 
aan 1 100 000 manuur. Oook op het SEWACO-deel viel weinig te 
bezuinigen. (In de Niebosvergadering was bovendien kort tevoren 
geconstateerd, dat de ontwikkeling van de automatisering langzamerhand 
het kritische pad voor de bouwplanning ging vormen. Een riskante 
ontwikkeling voor de KM, die in eerste instantie verantwoordelijk was voor 
de definiëring van de automatisering. De omvang van het project was 
totaal onderschat: er was sprake van 55 systemen die geheel of gedeeltelijk 
geautomatiseerd waren.) 

Het enige, dat nog mogelijk leek was het afzien van twee belangrijke 
SEWACO-componenten: de «towed array» (hoewel het IM al goedgekeurd 
was) en de «encapsulated harpoon». Volstaan zou dan moeten worden 
met het uitsluitend aanbrengen van «provisions for». Het afzien van de 
«towed array» zou overigens wellicht met kosten gepaard gaan, gezien de 
contractuele verplichtingen die er al lagen. Door af te zien van deze twee 
componenten zou een nettobesparing te bereiken zijn van f46 min. op 
de Walrus-stafeisen (als tenminste de besparingen op de andere stafeisen 
waar de «encapsulated harpoon» op geboekt was aan de stafeisen van de 
Walrusklasse toegerekend zouden worden). «Andere realistische moge-
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lijkheden tot bezuiniging doen zich in dit stadium van de bouw niet meer 
voor», aldus de SCN. De SCN was tevens van mening, dat de kostenstijging 
van het project in het NDPP ingebracht moest worden. 

In de vergadering van eind november 1981 van het COM kwam de 
vraag van de (nieuwe) staatssecretaris aan de orde, welke materieelpro-
jecten aangemeld zouden kunnen worden om behandeld te worden 
tijdens de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer, voorzien voor 
begin februari 1 982. De DMKM stelde dat een situatierapport over de 
voortgang van de bouw van de onderzeeboten pas in de loop van 1982 
zou kunnen worden ingediend. 

9.3 De beslissing van de Admiraliteitsraad 

Een beslissing om af te zien van twee belangrijke onderdelen van het 
SEWACO-systeem zou genomen moeten worden in de AR. De kwestie 
kwam aan de orde in de vergadering van de AR van 26 januari 1982. 
Twee notities waren voorbereid aan de hand waarvan een presentatie 
werd gehouden: 

- een nota van de PBO van 20 januari 1982, globaal overeenkomend 
met zijn eerdere nota van 28 september 1981 147). Zijn totale investe-
ringsprognose voor onderzeeboten + MLM Zwaardvisklasse was identiek 
(zie begin hoofdstuk 9). Toegevoegd was nu een voorzichtige raming van 
de posten die hier nog buiten waren gevallen: 

- walreserve eerste/tweede serie (aparte stafeis) f 36 min. 
- walreserve MLM ca. f 15 min. 
- groot onderhoud tijdens MLM ca. f 30 min. 
- meerwerk bij MLM ca. f 20 a 25 min.; 
- een aantekening van de bedrijfs-economisch adviseur Materieel 

(BEAMAT) van de DMKM, waarin hij aangaf wat de financiële planning 
zou zijn als een voorstel van Comité Plannen werd uitgevoerd om de 
onderzeeboten te strippen met f24,2 min. (1982), f24,2 min. (1983) en 
f 16,3 min. (1984) 148). De totale projectkosten eerste serie zouden 
daarmee op f681,3 min. komen. Tevens bracht hij de projectkosten 
tweede serie terug tot f680 min. in plaats van f700 min. door f20 min. 
buiten de planperiode in 1993 te laten vallen. De eerste betaling zou pas 
in 1986 vallen 

In vergelijkbare opstelling als door de PBO gehanteerd zou het overzicht 
van de totale investeringsprognose voor onderzeeboten + MLM aldus 
worden (in miljoenen guldens): 

actuele betaald 1982 1983 1984 198E 
raming t/m 1981 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

1e serie 681,3 183,9 140,9 90,8 
2e serie 680 

(700) 
— — 

MLM 198 4 9 

77,7 

33 

89 

41 

63 36 
40 120 165 145 

46 47 15 3 

115 70 25 (20) 

totaal 1 559,3 183,9 
(1 579,3) 

144,9 99,8 110,7 130 149 203 180 148 115 70 25 (20) 

Opmerkelijk is dat het accent verschuift van het eerste deel planperiode 
naar het tweede deel planperiode en naar de periode daarbuiten: 

— opstelling PBO: 

— opstelling Comité Plannen: 

eerste deel planperiode: 
tweede deel planperiode: 
buiten planperiode: 
eerste deel planperiode: 
tweede deel planperiode: 
buiten planperiode: 

f 1 169 (t/m 
f 296 

'86) 

634,4 (t/m 
741 

20 

'86) 
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Hoe precies het te strippen bedrag van totaal f 64,7 min. in de project-
kosten voor de eerste serie aangebracht moest worden werd niet aange-
geven. Inzet van de DMKM bij de vergaderingen van de AR was voorlopig 
af te zien van de «towed array» en de «encapsulated harpoon», en 
uitsluitend «provisions for» aan te brengen voor f 2 min. Deze beslissing 
zou echter niet gezien moeten worden als afstel, maar uitdrukkelijk als 
uitstel. 

De kwestie werd uitgebreid besproken in de vergadering van de AR van 
26 januari 1982. De notulen zijn op dat punt minder informatief (zie ook 
Tweede Kamer, vergaderjaar 1984 -1985 , 18 600, hoofdstuk X, nr. 15): 

«Op verzoek van DMKM is ter vergadering de projectofficier onderzee-
boten van de afdeling Nieuwbouw directie Materieel aanwezig om een 
presentatie te verzorgen over de voortgang van het gehele onderzeebo-
tenproject. 

DMKM leidt spreker in en stelt dat de bedoeling is nu een kort exposé 
te geven over de ontwikkelingen vanaf 1977 tot nu toe maar in een later 
stadium een gedetail leerde rapportage ter bespreking aan de Raad voor 
te leggen. 

Deze rapportage zal de basis vormen van een in de loop van 1 982 in te 
dienen situatierapport over de voortgang van dit project aan de Tweede 
Kamer. 

Vervolgens houdt de projectbeheerder onderzeeboten zijn presentatie.» 

9.4 Oude en n i e u w e prob lemat iek Defensiebegrot ing 

In het Marineplan 1982-1992 werden de cijfers conform het voorstel 
van het Comité Plannen ingebracht. 

Daags voor de vergadering van de AR was de vragenbeantwoording ter 
voorbereiding van de behandeling van de begroting bij de Tweede Kamer 
ingediend 149). Op de vraag welke wijzigingen en vertragingen en welke 
daarmee mogelijk verbonden extra kosten in het Walrusproject waren 
opgetreden, was het antwoord: 

«91 
Bij het nader uitwerken van de bestekken van de onderzeeboten van de 

Walrusklasse is gebleken dat een bestekswijziging in de vorm van een 
verlenging met één spantafstand (625 mm) van het machinekamercomplex 
noodzakelijk is en dat meer t i jd nodig is voor het in bedrijf stellen van de 
geautomatiseerde systemen. De aanpassingen leiden tot vertragingen 
van de tewaterlat ing en de proeftocht. 

Walrus 
- Tewaterlating was 1 augustus 1982, wordt 1 februari 1984. Gereed 

voor proeftocht was 1 5 juli 1983, wordt 15 juli 1985 

Zeeleeuw 
- Tewaterlating was 1 februari 1984. wordt 1 februari 1985. Gereed 

voor proeftocht was 1 5 januari 1985, wordt 1 5 juli 1986. De kosten van 
de verlenging bedragen f 2 9 0 0 0 0 0 per boot...» 

Op 27 januari 1982 werd een verslag van een aanvullend schriftelijk 
overleg met de minister vastgesteld 1 50). Uit dat verslag blijkt, dat de 
zogenaamde «oude problematiek» van Defensie een tekort was van f 5 0 4 
min. ; sedert indiening van de on twerpbegro t ing 1982 hadden nieuwe 
elementen geleid tot vergroting van de financiële problematiek in 1982 
tot ca. f 8 0 0 min.; nieuwe elementen, te weten: f 4 7 min. aanpassing 
Mil joenennota 1982, f 2 0 min. Beleidsaanpassing 1982 en f 2 2 4 min. 
tegenvallers (deels geschat). De tegenvallers werden voor f 56 min. aan 
de KM toegeschreven. Bij de verklaring hiervan werd de volgende 
opbouw gegeven: 
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— koersveischillen f 16 min. 
— projectkosten (onderzeeboten, 

mijnenbestri|dingsv,iaituigen} f 24 min. 
— exploitatie ( 16 min. 

f 56 min. 

Bij de maatregelen die de minister voorstelde stond vermeld - o.m. -
uitschuiven projecten grootmaterieel in te vullen bij de Defensienota 
1982 voo rde KM: f 8 8 min. 

Uiteraard werd in de Tweede Kamer uitgebreid aandacht besteed aan 
de financiële problematiek van Defensie 151). De problematiek was 
overigens ook voor de minister nieuw. Want op de vraag aan minister Van 
Mierlo of zijn ambtsvoorganger bij het overdragen van de portefeuille 
melding had gemaakt van de financiële problematiek was zijn antwoord 
«neen». We lwas hem de brief van zijn voorganger aan de kabinetsformateur 
bekend, maar daarin was alleen zorg uitgesproken over het achterbli jven 
van de werkeli jke financiële groei bij de afgesproken 3%. Bij de begro-
t ingsdebatten in de eerste week van februari 1982 werd diverse malen 
aangedrongen op meer en beter gepresenteerd inzicht in de kosten van 
de diverse projecten. 

Ook was het de Kamer opgevallen dat een (belangrijk) deel van de 
problemen zijn oorsprong had bij de KM. Over de eerste serie onderzee-
boten worden geen expliciete vragen gesteld. Wel werd gevraagd naar de 
aanbesteding van de tweede serie, waarop minister Van Mierlo antwoordde: 
«In 1982 zal niet worden overgegaan tot bestelling van een tweede serie 
... onderzeeboten. Dat staat wel vast.» Uiteindelijk werd een gewijzigde 
motie Couprie met algemene stemmen (bij zitten en opstaan) aangenomen. 
De motie luidde: 

«De Kamer, 
gehoord de beraadslaging; 
overwegende, dat bij de Kamer in toenemende mate behoefte bestaat 

aan een beter inzicht in de uit de taken voortvloeiende defensieplannen 
en de daarvoor beschikbare middelen; 

van mening, dat het daarom gewenst is, dat de defensieplannen 
voortaan dusdanig worden gepresenteerd dat die taken-middelen-relatie 
optimaal tot uitdrukking wordt gebracht; 

verzoekt de Regering, ernaar te streven: 
dat in de Defensienota 1982 een duidelijke op de organisatiestructuur 

afgestemde presentatie wordt gegeven; 
dat van de investeringsprojecten de geprojecteerde uitgaven en de 

gevolgen voor de materiële en personele exploitatie, per project en per 
jaar worden aangegeven, 

en gaat over tot de orde van de dag.» 

Tussen kamerdebat en stemming over de motie Couprie vergaderde op 
8 februari 1982 de DGEF met de kri jgsmachtdelen over de financiële 
problematiek. Uit de korte samenvatting van die vergadering blijkt dat in 
de informatie die aan de Tweede Kamer aangeboden was een fout was 
geslopen 152). 

Geen rekening was gehouden met een interne lening van de Koninklijke 
Luchtmacht (KLu) aan de KM van f 6 0 min. (zie ook punt 7.3.1 en 
paragraaf 12.2). De KM-problematiek werd daardoor vergroot, evenals de 
totale Defensieproblematiek. Een aangepast schema werd opgesteld. «De 
DGEF betreurt het», aldus de korte samenvatting «dat zowel de politieke 
leiding als de Kamer nu onjuist zijn ingelicht, terwij l er nauw overleg was 
(geweest) bij de samenstell ing van het overzicht.» Uit het aangepaste 
schema blijkt overigens een «boeggolf» voor de KM van 1982 naar 1983 
van f 2 0 0 min. Wat er met deze wetenschap werd gedaan valt uit het 
dossier niet op te maken. 
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Wel leidde de melding van de problematiek in de Tweede Kamer tot 
een schrijven van de minister van Financiën aan de minister van Defensie 
op 10 februari 1982, waarin aan Defensie met onmiddellijke ingang een 
absolute verplichtingenstop werd opgelegd met betrekking tot de 
artikelen aanschaffingen groot materieel 1 53). «Ik stel mij voor dat deze 
verplichtingenstop van kracht blijft tot voldoende zekerheid bestaat dat 
een overschrijding van de begroting 1982 zich niet zal voordoen en tot 
overeenstemming met mij is bereikt over de ontwerpbegroting 1983», 
aldus de Minister van Financiën. In zijn brief vroeg de minister vervolgens 
de aandacht van zijn collega voor de naleving van de voorschriften van 
Financiën inzake de administratie en verslaggeving. «Zo acht ik voor een 
goed begrotings- en kasbeheer een realistische raming van het vermoe-
delijke beloop van binnenlijnse en buitenlijnse verplichtingen, alsmede 
van de daaruit resulterende uitgaven ten laste van latere jaren, een 
vereiste. Verder dring ik aan», aldus de minister, «op het zo spoedig 
mogelijk van de grond komen van de voorgeschreven projectadministratie 
van de meerjarenramingen.» 

Medio maart werd in de vergaderingen van de directie Financieel 
Beheer een overzicht getoond, dat was opgesteld om voortaan kwartaals-
gewijs Financiën aan te bieden in het kader van de ontwikkeling van een 
projectenadministratie. Het overzicht was gebaseerd op een opgave van 
de grote projecten van de krijgsmachtdelen. 

De SG spande zich intussen in de absolute verplichtingenstop opgeheven 
te krijgen. 

Eind maart 1982 behandelde het subcomité Economische Financiële 
Plannen de problemen die nog opgelost moesten worden ter voorbereiding 
van de ontwerp-begroting 1983. In het kader van die voorbereidingen 
besteedde het subcomité ook aandacht aan de verhoogde belangstelling 
van de Inspectie Rijksfinanciën ten aanzien van de stand van de verplicht 
tingen voor het lopende jaar en de komende twee jaar. Blijkens het 
verslag werd betrokkenen verzocht «te bezien wat op een verantwoorde 
wijze in de administratie kan worden weggeschoven.» 1 54). De Rekenkamer 
heeft de indruk dat dit verzoek niet aan dovemansoren werd gedaan. 

Op 26 mei 1982 diende de DEBKM een samenvatting in van de 
aanpassingen waartoe de marine besloten had ter sluiting van de budgetten 
over de periode 1 983-1 985 1 55). Bij het schematische overzicht werd 
telkens aangegeven welke (operationele) gevolgen dit zou hebben. Uit het 
overzicht betrekking hebbende op maatregelen in de investeringen blijkt, 
dat tot vertraging was besloten bij de initiële voorraden reservedelen van 
o.m. de onderzeeboten en tot vertraging in de aanschaf van marineleve-
ranties voor o.m. de onderzeeboten. Voorts was bijgevoegd een overzicht 
van al eerder genomen maatregelen. Daaronder: uitstel onderzeeboten 
tweede serie met twee jaar (gevolgen: geen aansluiting op de eerste 
serie; werkgelegenheidsprobleem RDM) en verschuiving van de betalings-
termijnen voor de MLM Zwaardvissen (voorfinanciering door de industrie). 
De budgetten sloten, in aanmerking nemend een «boeggolf» van inmiddels 
f225 min. 

De DGEF was over de omvang en opbouw van die «boeggolf» al 
ingelicht door een nota van HFIBKM van 24 februari 1982 1 56). (De 
absolute verplichtingenstop was zojuist van kracht geworden.) Hij was 
daar kennelijk mee akkoord gegaan. Ter toelichting schreef de HFIBKM: 
«Jaarlijks blijkt, dat van de opdrachten die worden geplaatst, een groot 
aantal niet wordt uitgevoerd/uitgeleverd voor de geplande opleveringster-
mijn. Voor opdrachten waarvan deze termijn in het tweede halfjaar ligt, 
schuift daardoor in veel gevallen oplevering door naar het volgende jaar, 
waardoor de rekeningen uiteraard ook pas in het volgende jaar worden 
ontvangen. Een deel van de opdrachten wordt nog wel in het oude jaar 
uitgevoerd, maar op een dusdanig tijdstip dat de administratieve procedure 
... zoveel tijd vergt, dat het «technisch» niet mogelijk is de rekeningen nog 
voor 31 december tot betaling te brengen ... De vermelde problematiek 
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zou er toe kunnen leiden, dat begrotingsgelden niet worden uitgeput, als 
geen aanvullende maatregelen worden genomen. In een normale situatie 
waarin de beschikbare gelden en de financiële situatie niet zo benard zijn 
als thans, wordt in de loop van het jaar gewacht tot geleidelijk een inzicht 
is verkregen in de projecten waarbij achterstand optreedt. Voor die 
gevallen kan dan een verpl ichting worden doorgeboekt naar een volgend 
begrotingsjaar. Hierdoor ontstaat ruimte om nieuwe verplichtingen ten 
laste van het lopende begrotingsjaar aan te gaan ... Daarnaast is er elk 
jaar een bedrag aan rekeningen beschikbaar in de laatste maanden van 
het jaar, die aan alle vereisten voldoen en tot betaling kunnen worden 
gebracht. Vooral in de maand december kan echter nader worden 
«gestuurd» met dit pakket rekeningen. Blijken er tegenvallers ... dan 
wordt een gedeelte aangehouden tot 2 januari (dus het volgende begro-
tingsjaar). Zijn er, zoals ook wel voorkomt, onverwachte meevallers, dan 
kan door het beschikbaar hebben van een pakket rekeningen toch op het 
laatste moment nog voldoende betaalbaar worden gesteld om tot 100% 
realisatie te komen... 

De ervaring heeft geleerd, dat men wat betreft de KM jaarlijks zonder 
problemen kan uitgaan van een doorschuiving van ca. f 1 7 5 min. aan 
verplichtingen naar een volgend begrotingsjaar (dat volgende begrotings-
jaar wordt daardoor wel extra belast, maar het bedrag ad f 175 min. 
schuift als een boeggolf vooruit en gaat te zijner ti jd door naar het daarop 
volgende begrotingsjaar). 

In 1982 werd de financiële situatie echter zo benard, dat niet kan 
worden gewacht tot nader inzicht is verkregen welke projecten vertraging 
ondervinden, maar dat... van het begin af gerekend wordt met een 
doorschuiving van f 1 75 min., zo mogelijk zelfs te verhogen tot f 225 
m in . . . Hoewel in de verhoging van de doorschuiving tot f 225 min. enig 
risico zit, lijkt het toch wel mogelijk dit bedrag te halen zonder dat 
hiertegenover renteclaims zullen worden ingediend.» 

Uit een bij de nota gevoegde bijlage blijkt, dat de f 1 75 min. opgebouwd 
is uit drie componenten: 
- vertraging op een project, zodat geen rekeningen t i jdig zijn 
ingediend f 75 min. 
- vertraging in de behandeling van ingediende rekeningen 
zodat nog geen betaling kan plaatsvinden f 50 min. 
- vertraging betaling van deel van pakket goedgekeurde 
rekeningen f 50 min. 

f 175 min. 
Als f 2 2 5 min. wordt doorgeschoven werd de opbouw: 
f 75 min. + f 65 min. + f 85 min. - f 225 min. 
N.B. Opgemerkt dient overigens te worden, dat HFIBKM met zijn 

opvatting in februari 1 982 dat f 1 75 min. zonder probleem doorgeschoven 
zou kunnen worden nogal enige afstand nam van zijn in juni 1981 geuite 
opvatt ingen. Toen moest zijns inziens de «boeggolf» teruggebracht 
worden tot f 11 5 min., omdat naarmate de doorschuiving verder in de 
toekomst lag een kleiner te verschuiven bedrag acceptabel werd geacht 
(zie begin hoofdstuk 8). Een reactie van de DGEF is niet bekend. Maar 
kennelijk kon door de DEBKM in mei 1982 er vanuit gegaan worden dat 
een «boeggolf» van f 225 min. niet op verzet zou stuiten bij de DGEF. 

Opgemerkt wordt tevens, dat vanaf dit moment de «boeggolf» uit twee 
totaal verschillende delen gaat bestaan. Enerzijds een deel, dat blijkens 
de nota veroorzaakt wordt door een telkens terugkerend proces van 
vertragingen van diverse aard. Anderzijds een deel, dat moet dienen ter 
afdekking van inmiddels opgelopen tekorten. 

De Rekenkamer heeft navraag gedaan naar de huidige omvang van de 
«boeggolf». De omvang van de «boeggolf» kon medio 1985 door de KM 
niet exact opgegeven worden Naar schatting is hij nog steeds rond de 
f 2 2 5 min. Het bedrag is niet in de Defensienota 1984 verwerkt (planperiode 
1984-1993) . 
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9.5 Strippen van de raming 

Intussen moest op de Walrusbegroting de opdracht tot (arbitrair) 
strippen van de plannen nog worden uitgevoerd om de projectbegroting 
van de (geflatteerde) f 731 min. terug te brengen naar de f 681,3 min. 
conform ideeën van het Comité Plannen (zie paragraaf 9.3). 

Op voorstel van het hoofd van de afdeling Wapen- en Communicatie-
systemen (HWCS) werd bezien welk kosten verbonden waren aan 
«provisions for» de «towed array» en de «encapsulated harpoon» 157). 
De «towed array» leverde in zoverre geen problemen op, dat de ontwikkeling 
van het Engelse systeem (ook) vertraging had ondervonden, zodat in elk 
geval niet op zeer korte termijn tot bestelling overgegaan hoefde te 
worden. Besloten werd de conclusie van HWCS te volgen. Die conclusie 
luidde: «Gezien deze onzekerheden is bestelling op korte termijn ongewenst 
waardoor tijdige aflevering voor de proeftocht ook niet mogelijk zal zijn. 
Het lijkt daarom, afgezien van de huidige financiële onmogelijkheid om 
(het systeem) te bestellen, aan te bevelen nu nog slechts «provisions for» 
te treffen, doch met daarbij stellig in gedachten om op een moment dat 
volledige duidelijkheid omtrent de ... plannen van de R(oyal) N(avy) is 
verkregen, ... (de) systemen ten behoeve van de Walrusboten te bestellen 
en dan wel zodanig, dat in ieder geval op een RN-produktie kan worden 
aangesloten. Naar schatting betekent dit uitstel van de bestelling voor... 
(de) systemen met 2 tot 4 jaar.» Een financiële vertaling van de conclusie 
werd voor de «provisions for» noch voor de latere aanschaf gegeven 
waarmee een en ander dus gewoon in de plannen opgenomen bleef en 
niet beschouwd kan worden als een bezuiniging. 

N.B. Onduidelijk is thans, in hoeverre de instemming met het IM in 
augustus 1 981 tegen de tijd dat de KM tot aanschaf over denkt te kunnen 
gaan nog «geldig» is. 

Voor de «encapsulated harpoon» schetste hij een aantal mogelijkheden. 
Gekozen werd voor een optie, waarbij minimale hardware werd aangeschaft 
en voor certificatie gebruik gemaakt werd van Amerikaanse hulp. Kosten 
tot 1986: f7,6 min. Capsules, testapparatuur en reservedelen waren later 
te bestellen tegen hogere prijzen (raming op dat moment f 18 min., later 
dus meer). Hoe en wanneer dit uitstel in de plannen verwerkt zou moeten 
worden werd niet aangegeven. Het idee van de DMKM van f 2 min. voor 
«provisions for» (uitstel, geen afstel) werd aldus uitgewerkt. 

Op 8 februari 1 982 stuurde de SCN een aantekenblad materieel rond 
aan alle afdelingen en andere betrokkenen. Allereerst werd meegedeeld 
dat gewerkt moest worden aan de voorbereiding van een situatierapport 
«Nieuwbouw en MLM onderzeeboten» voor de AR op verzoek van de 
CMS en de DMKM 1 58). Ten tweede diende nagegaan te worden in 
hoeverre op korte termijn gelden beschikbaar konden komen (bijvoorbeeld 
door temporiseren) en/of kosten konden worden gespaard (bijvoorbeeld 
door het niet (doen) uitvoeren van werkzaamheden). De herbezinning op 
de MLM-Zwaardvisklasse zou moeten plaatsvinden met als randvoorwaar-
de «het hoogst noodzakelijke uitvoeren». Per afdeling stond vervolgens 
aangegeven waaraan gedacht moest worden bij herbezinning op respec-
tievelijk het Walrusproject en de MLM. De PBO kreeg de coördinatie van 
de actie. 

De mededeling over de voorbereiding van het situatierapport was het 
logische gevolg van beleid dat op dat punt ontwikkeld was. In maart 1981 
had staatssecretaris Van Eekelen over situatierapporten toezeggingen 
gedaan. Op 7 september 1 981 nog had hij de Tweede Kamer per brief 
ingelicht op welke situatierapporten men kon rekenen. Ook de nieuwe 
bewindslieden hadden het beleid voortgezet. Op centraal niveau was een 
ministeriële beschikking voorbereid, die op 10 december 1 981 verscheen, 
en met terugwerkende kracht vanaf 1 november 1981 in werking trad. De 
beschikking «regels voor het opstellen en indienen van situatierapporten 
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materieel voor de Staten-Generaal» vermeldde o.m., dat de DGM 
opdracht gaf aan de DM's om tijdig de concept-rapporten bij hem in te 
dienen, welke bij de vaste Commissie voor Defensie waren aangemeld 
om in een bepaald begrotingsjaar te verschijnen. Voor 1982 was een 
situatierapport over «Voortgang bouw onderzeeboten» aangekondigd. Bij 
de KM had men echter meer behoefte aan de gegevens die nu eenmaal 
toch voor een situatierapport verzameld moesten worden, dan aan het 
uitbrengen van het situatierapport. Eveneens op 8 februari 1 982 maakte 
de PBO een aantekening van een gesprek met o.m. de souschef Planning 
(SCPLAN) van de Marinestaf 159). Over het situatierapport werd opge-
schreven: 

«b. De sitrap goed voorbereiden (kan zonodig dienen als bouwsteen 
Defensienota 1982; NB een sitrap voor kamercommissie is dan niet 
nodig) en voorshands «binnenshuis KM» houden (met een zeer beperkte 
distributie). SCPLAN zal CMS mededelen dat voorbereiding sitrap dus 
«enige tijd» zal vergen (niet overhaast).» 

N.B. De Defensienota 1982 werd uiteindelijk de Defensienota 1984. 
Het eerstvolgende situatierapport is uitgebracht in januari 1984 bij de 
aankondiging van de voorgenomen aanbesteding van de vervolgbestelling 
tweede serie. 

Op 12 februari 1982 werd onder leiding van de DMKM een bespreking 
gehouden over de ontwerpbegroting Nieuwbouwschepen 1983 en 
herziening van de begroting 1982. Alle stafeisen passeerden de revue. 
Uit de aantekeningen van de bespreking valt alleen op te maken welke 
maxima voor de stafeisen 1982 en 1983 gingen gelden. Voor de Walrus-
klasse werd de begroting vastgesteld op f 140,9 min. 1982, f 90,8 min. 
1983 en f 265,7 min. 1 984 en volgende jaren (conform Comité Plannen 
ten behoeve van AR 26 januari 1 982, zie blz. 57). 

De herbezinningsactie resulteerde in een nota van HWCS aan de 
DMKM op 7 april 1982 160). Voor de «encapsulated harpoon» wijzigde 
niets. Minimale variant was vanaf 1983 f7,3 min. De Britse apparatuur 
voor de «towed array» bleek inderdaad nog niet beschikbaar. Voorgesteld 
werd als «provision for» één systeemonderdeel wél aan te schaffen, dat 
tevens gebruikt kon worden als (elementaire) geruisanalysefaciliteit 
(kosten f2 min., twee boten). Overwogen kon worden nog een tweede 
systeemdeel ook aan te schaffen (kosten f 12 min., twee boten). Uitbreiding 
met de «towed array» (eveneens f 12 min., twee boten) kon dan later 
geschieden. Voorts moest nog f2 min. uitgetrokken worden om deze 
twee systeemdelen te kunnen gebruiken. Mochten deze bedragen op de 
stafeis Walrus niet beschikbaar zijn, dan zag HWCS liever herbezinning 
op de MLM-Zwaardvissen. De «provisions for» vielen dus ook bij nadere 
beschouwing aanzienlijk duurder uit dan de door de DMKM «toegestane» 
f2 min. 

9.6 Automatisering 

Eind december 1981 al was overwogen over te gaan tot heroprichting 
van de werkgroep «automatisering platform». Zoals reeds aangegeven, 
was in de Niebos-vergadering geconstateerd, dat de automatisering 
langzamerhand het kritische pad voor de bouwplanning ging vormen. 

Medio mei 1982 werd door de hoofden van de afdeling Werktuigbouw, 
Scheepsbouw en Elektrotechniek aan de SCE een nota over de platform-
automatisering aangeboden 161). Aandacht werd besteed aan platform-
automatisering meer in het algemeen (definities, doel van de automati-
sering, beleidsgrondslagen voor platformautomatisering, beleidsontwikke-
ling). In een bijlage werd aandacht besteed aan de platformautomatisering 
van de onderzeeboten van de Walrusklasse; een opsomming van welke 
deelsystemen aan boord zouden komen met welke karakteristieken en 
functies. De nota bevatte geen financiële paragraaf noch een uiteenzetting 
over de stand van zaken. 
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9.7 Punten van over leg m e t R D M 

9.7.1 Meer/minderwerkprocedure 

Begin februari 1982 werd principe-overeenstemming met RDM bereikt 
over de te volgen meer/minderwerkprocedure. Bij die gelegenheid werd 
tevens overgegaan op een integrale nummering van de MO's (meerwerk-
orders). Tot dan toe hadden twee lijsten bestaan (zie punt 7.3.2). Op de 
MO-li jst na deze periode is dan ook niet meer te constateren in hoeverre 
de MO het gevolg is van de vertaalslag van contractbestek naar bouwbe-
stek, of een MO «bovenop» het bouwbestek. De integrale lijst bevatte op 
dat moment al ruim 100 MO-nummers. 

9.7.2 Tekenuren 

De pogingen van de KM om afspraken te maken over een vast aantal 
tekenuren werden begin 1982 geïntensiveerd. Er werden nota's gewisseld 
en vragen gesteld. Tot overeenstemming had een en ander eind mei 
1982 niet geleid. 

9.8 Invester ingsmodel len 

Aan staatssecretaris Stemerdink werden in deze kabinetsperiode drie 
IM's voorgelegd: 

- het al vlak voor zijn aantreden ingediende IM voor het centraal 
besturingssysteem (fase 2.2 van de sonarconstellatie, zie paragraaf 8.2) 
voor twee boten; in de raming 1981 was hiervoor geen geld uitgetrokken; 
overschrijding derhalve 100% (de raming werd voor 1982 aangepast, zie 
paragraaf 9.1); 

- het IM voor automatische gasanalyse-apparatuur (twee boten); de 
raming 1 982 was voor deze aanschaf verhoogd; géén overschrijding 
derhalve van de raming 1982 (zie paragraaf 9.1); 

- het IM voor de hoofdbatteri jen (twee boten); in de raming 1982 was 
hiervoor weer een bedrag opgenomen; geen overschri jding derhalve van 
de raming 1982 (zie paragraaf 9.1). 

Alle drie IM's hadden alle benodigde goedkeuringen. De staatssecetaris 
ging dientengevolge akkoord. 
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9.9 Personeelsmutat ies 

In april 1982 werd een nieuwe CMS, tevens voorzitter van de AR, 
benoemd. 

In de Niebos-vergadering van 28 mei 1982 traden drie nieuwe functio-
narissen aan: een nieuwe TCO (de voormalige TCO zou op de achtergrond 
nog beschikbaar blijven), een nieuw hoofd van de afdeling WCS en een 
nieuwe vertegenwoordiger van het CAWCS. 

9.10 Kabinetscrisis 

Op 28 mei 1932 dienden de Partij van de Arbeid-bewindslieden van het 
kabinet Van Agt II hun ontslag in. Staatssecretaris Stemerdink werd niet 
opgevolgd. In afwachting van nieuwe verkiezingen werden uitsluitend 
enkele nieuwe ministers benoemd. De portefeuille «Materieel» ging 
tijdelijk terug naar de minister. 

9.11 Kant teken ingen 

De politieke discussie spitste zich toe op de zogenaamde oude en 
nieuwe (financiële) problematiek van Defensie. De krappe financiële 
situatie leidde bij de KM tot een financieringsschema voor de jaren 
1983-1 985, dat «sluitend» was dankzij een «boeggolf» van f 2 2 5 min. Het 
schema werd bij de DGEF ingediend op de scheidslijn tussen kabinet Van 
Agt II en kabinet Van Agt III. De «boeggolf» bestond op dat moment uit 
twee totaal verschillende componenten. Want er is natuurlijk nogal enig 
verschil tussen het oplopen van vertragingen bij de projecten zelf en het 
dientengevolge ontstaan van vertragingen in de financiële afwikkeling van 
die projecten, en het bewust aanbrengen van vertragingen in de financiële 
afwikkeling om tekorten weg te werken. Het is kennelijk gebruikelijk bij de 
KM om het eerste type vertraging op te vangen door met verplichtingen 
tussen verschillende jaren te schuiven op een zodanige wijze, dat geen 
budget onbesteed blijft. Voor een onbesteed, maar wel verplicht budget 
gelden de voorschriften van artikel 12 van de Comptabil i teitswet 1976 
(zie bijlage 3). Het aanbrengen van het tweede type vertraging, dat dient 
ter tekort-afdekking, verdraagt zich niet met de Comptabil i teitswet 1976 
en het budgetrecht van de Staten-Generaal 

De discussie binnen de KM over de meerjarenramingen had op 26 
januari 1 982 geleid tot aanvaarding door de AR van een plan waarbij voor 
de MLM van de Zwaardvisklasse en voor de eerste en tweede serie van 
de Walrusklasse een verschuiving werd aangebracht in de betalingsprog-
noses van het eerste deel planperiode (t /m 1986) naar het tweede deel 
planperiode (t /m 1992) en daarna. Tevens werd besloten de Walrusbe-
groting «arbitrair» met f 64,7 min. te «strippen». Tenslotte werd besloten 
voor de «towed array» en de «encapsulated harpoon» in dit stadium 
uitsluitend «provisions for» aan te brengen. In de notulen van de AR is 
van deze besluiten niets terug te vinden. 

De «provisions for» bleken in mei 1982 al beduidend meer te moeten 
kosten dan de bedoelde f 2 min. De inmiddels integrale lijst van MO's 
voor de bouwmeester omvatte al ruim 100 opdrachten. Pogingen om één 
van de kostenoverschrijdende posten, de tekenuren, «vast» te maken, 
hadden nog geen resultaat gehad. 

De correspondentie met staatssecretaris Stemerdink over het Walrus-
project heeft zich beperkt tot drie IM's, waarvan één ingediend was bij 
zijn voorganger. 

10. KABINET V A N A G T II I (29 mei 1982-4 november 1982) 

Het kabinet Van Agt III trad op 29 mei 1982 aan. Verkiezingen voor de 
Tweede Kamer werden gehouden op 8 september 1982. De kabinetsfor-
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matie duurde tot 4 november 1982 toen het thans zittende kabinet 
Lubbers aantrad. Zoals hiervoor aangegeven, was de materieelportefeuille 
op Defensie gedurende het kabinet Van Agt III «terug» bij de minister, 
mr. Van Mierlo. Staatssecretaris Personeel Van Houwelingen bleef aan. 

Op 7 juli 1982 vond de contractuele afhandeling plaats van de vertraging 
op de bouw van beide boten. Zowel het contract voor bouwnummer 348 
als voor bouwnummer 349 werd op die datum herzien. De herziening 
betrof uitsluitend de opleveringsdatum proeftocht: voor 348 werd de 
datum 1 5 juli 1983 verschoven naar 1 5 juli 1985; voor 349 werd 1 5 
januari 1985 verschoven naar 15 juli 1986. De aanneemsom noch andere 
clausules werden gewijzigd. 

In het kader van de voorbereiding van de begroting 1983 - en de op 
een zacht pitje gezette voorbereidingen voor de defensienota - werd door 
de DMKM hoge prioriteit gegeven aan pogingen om met steun van 
buitenaf de derde en vierde onderzeeboot alsnog te laten sluiten op de 
bouw van de eerste en tweede 162). Het vigerende NDPP liet dat niet 
meer toe. «Steun van buitenaf» slaat ongetwijfeld op de steun die het 
RSV-concern hard nodig had in de vorm van (marine)orders. Het RSV 
concern was sedert enkele maanden in doodsnood. Er was een ambtelijke 
werkgroep RSV-problematiek actief geweest en met de potentiële 
orderportefeuille van de marine werd rekening gehouden. Het RSV-bestuur 
had de opdracht van minister Terlouw van Economische Zaken om vóór 1 
oktober 1982 met een rapport op tafel te komen, waarin een analyse en 
een plan voor de toekomst van het concern zouden worden geboden*. 
RSV-belang en marinebelang waren in dit geval identiek. Evenzo was 
voor beide van belang dat Australië toegenomen interesse toonde voor 
de Walrusklasse. De memorie van toelichting bij de begroting van 1983 
was gezien de politieke situatie sober 163). Aangegeven werd, dat het 
uitgangspunt van de Defensienota 1974, dat de kwaliteit boven kwantiteit 
ging, richtinggevend zou moeten blijven. De kortingen van de voorafgaande 
jaren hadden zowel een ongunstige invloed op de investeringsprogramma's 
gehad, alsook een onevenredige druk op de exploitatie gelegd. «Zo moest 
de Koninklijke Marine een aantal scheepsbouwprojecten uitstellen.» «Om 
de krijgsmacht in het verwachte financiële kader te laten passen, kan bij 
het voorbereiden van de Defensienota onder meer het volgende worden 
overwogen: de Koninklijke Marine zal zich moeten blijven richten op een 
zo goed mogelijke vervulling van de hoofdtaak: onderzeebootbestrijding. 
Daarbij zal evenwel bezinning nodig zijn op de grootte en aard van de 
vloot...» ... «Een onmisbaar element in het geheel van onderzeebootbe-
strijdingsmiddelen vormt de onderzeeboot zelf. De Koninklijke Marine 
beschikt over zes van deze boten, waarvan er vier voor vervanging in 
aanmerking komen. Twee boten zijn in aanbouw en vooruitlopend op de 
komst van de eerste in 1985 is het verantwoord de oudste, Hr.Ms. 
Dolfijn, geen lang en kostbaar groot onderhoud te geven, maar in reserve 
te nemen. Om de investeringslasten verder te verlichten, wordt de 
modernisering van de twee onderzeeboten van de Zwaardvisklasse enkele 
jaren uitgesteld...» (in de toelichtende staat van de uitgaven voor 1983 
was wel f50 000 aanloopkosten voor modernisering onderzeeboot. 
Hr.Ms. Zwaardvis opgenomen). Tot zover de op Prinsjesdag ingediende 
stukken. Parlementaire behandeling kwam pas op gang na aantreden van 
het kabinet Lubbers. 

Aan het eind van de periode Van Agt III was bijna de hele top van de 
DMKM in nieuwe handen overgegaan. Bij de drie nieuwe functionarissen 
die in mei 1 982 aangetreden waren, was sedert medio augustus een 
nieuwe DMKM gekomen, een nieuw hoofd van de afdeling Werktuigbouw 
(WERTUBO) en een nieuw hoofd van de afdeling Aanschaffingen. Eind 
oktober nam HELEK afscheid. 

De problemen waren deze vijf maanden echter nauwelijks van karakter 
• Zie verslag Parlementaire enquête veranderd: er leek enig schot te komen in de onderhandeling over het 
Commissie RSV. biz 396 e.v vast maken van de tekenuren; de discussie over de kosten van minimale 
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«provisions for» was in het kader van de opstelling van de raming 1983 
nieuw leven ingeblazen; pas één van de systeembeschrijvingen, nodig 
voor het vastleggen van de automatisering, was vastgesteld waardoor in 
toenemende mate problemen ontstonden in het op elkaar aansluiten van 
de automatiseringsplanning en de bouwplanning; de demarcatiediscussie 
was zachtjes overgedaan - in de demarcatie-afspraken moest «ruimte» 
worden gemaakt voor het CAWCS - en leidde uiteindelijk tot een nieuwe 
Bekendmaking Materieel van 1 oktober 1982 onder intrekking van de 
afspraken van 19 november 1980; de financiële vooruitzichten voor 1984 
en 1985 waren uiterst somber: niet realiseren van 3% groei, ondercom-
pensatie, tegenvallers, omslag over krijgsmachtdelen van tekorten bij de 
Centrale Organisatie, én... «de boeggolf». Over dit laatste schreef 
HFIBKM opnieuw een nota begin oktober 1982 aan de DEBKM 164). «Tot 
dusverre is een deel van de problemen «opgelost» door betalingsverschui-
vingen. De omvang van deze verschuivingen is echter dusdanig geworden, 
dat het niet meer verantwoord is erop te rekenen dat deze in dezelfde 
omvang als tot dusverre in de planning kunnen worden verwerkt. Door de 
slechte situatie in het bedrijfsleven komt men steeds eerder met renteclaims 
bij te late betalingen, zodat een betalingsverschuiving een dure oplossing 
gaat worden... Ik acht het daarom niet meer verantwoord om voor de 
komende jaren van een «geplande» doorschuiving van de huidige omvang 
te blijven uitgaan. Dit zal een beperking van de mogelijkheden geven. De 
nu als maximaal aanvaarde verschuiving van 1982/1983 van f225 min. 
zal voor 1983/1984 niet hoger kunnen zijn dan ca. f 175 min., terwijl voor 
de volgende jaren een afbouw tot ca. f 125 min a f 140 min. dient plaats 
te vinden.» 

De raming voor de onderzeeboten voor 1 983 baarde grote zorgen. Op 
2 november 1982 vroeg de DMKM aan de PBO om een situatierapport 
over de kosten van het project voor te bereiden voor de hele directie 
Materieel KM, te presenteren op 2 december 1982. 

In de periode Van Agt III was één IM ingediend en goedgekeurd: het IM 
voor de antennemasten voor de tweede boot; een kleine overschrijding 
van de raming. Het IM had alle benodigde goedkeuringen; de minister 
ging dientengevolge akkoord. 

11 . KABINET LUBBERS (4 november 1982-heden) 

Op 4 novemberl 982 trad het kabinet Lubbers aan. Minister van 
Defensie werd mr. J. de Ruiter (voormalig minister van Justitie). Staats-
secretaris Van Houwelingen werd portefeuillehouder Materieel; na een 
kort intermezzo Ch. Schwietert, werd drs. W. K. Hoekzema staatssecretaris 
Personeel. 

Opnieuw bevatte de informatiebundel «nieuwe bewindslieden» geen 
informatie over het Walrusproject. Wel kregen de nieuwe bewindslieden 
op 1 9 november 1982 een mondelinge presentatie, waarvan de schriftelijke 
neerslag over de onderzeedienst luidde: 

« Onderzeebootproject 
De bouw bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij van de eerste 

serie onderzeeboten van de Walrusklasse verloopt thans volgens schema; 
aanvang proeftochten respectievelijk juli 1985 en juli 1986. 

Het versneld aanvangen van de bouw destijds in 1978 met het oog op 
de werkgelegenheid in het waterweggebied is er oorzaak van geweest, 
dat vertraging in de bouw werd opgelopen. 

De beschikbare voorbereidingstijd voor het zeer geavanceerde ontwerp 
bleek toch wat krap bemeten te zijn. 

De bouw van de tweede serie onderzeeboten, als vervangers van 
Hr.Ms. Potvis en Tonijn was in het NDPP voorzien aansluitend op de 
eerste serie te zullen plaatsvinden; aanvang 1983, met proefvaarten 
1988 en 1990. Indien er geen exogene fondsen worden verkregen moet 
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dit project worden uitgeschoven naar 1986/1987 en gaat de aansluiting 
met de eerste serie verloren. 

De MLMZwaardvisklasse, moet in verband met beperkte fondsen 
worden geschrapt, slechts een levensverlengend onderhoud kan worden 
gerealiseerd. 

Voor de bouw van de eerste en tweede serie Walrus is grote aandacht 
gegeven aan een optimale en continue benutt ing van de bij de uitwerking 
van het ontwerp en ti jdens de bouw door de bouwmeester en de onderle-
veranciers verworven deskundigheid en ervaring. 

Zoals ik al eerder opmerkte heeft het ook hier grote moeite gekost om 
deskundigheid op te bouwen zowel bij industrie als Koninklijke Marine. 
Net als bij de f regattenbouw had het werken aan onderzeebootprojecten 
al weer meer dan zes jaar sti lgelegen toen de bouw van de Walrusonder-
zeeboten begon. Nu dit potentieel weer is opgebouwd is het ook de 
verwachting dat deze verworven expertise kan worden toegepast in de 
civiele scheepsbouw en o f fshore . De handhaving van genoemde expertise 
blijkt ook van belang voor het onderhoud van de huidige in dienst zijnde 
Zwaardvisklasse onderzeeboten en de nieuwe Walrusklasse onderzeebo-
ten, omdat deze niet bij de Rijkswerf in onderhoud kunnen worden 
genomen. 

Tevens bestaat er grote buitenlandse belangstelling van onder meer 
NAVO-partners voor het Nederlandse onderzeebotenontwerp.» 

11.1 Presentat ie 1 december 1982 

Ter voorbereiding van de presentatie voor de (sterk vernieuwde) 
directie Materieel op 1 december 1982 (kennelijk één dag vervroegd, zie 
hoofdstuk 10) schreef de PBO in samenwerking met de TCO een memo 
aan de deelnemers 1 65). «Dit memo geeft een samenvattend overzicht 
van de toestand, waarin het «Walrus»-project op dit ogenblik verkeert. 
Vervolgens worden maatregelen voorgesteld om in het project de 
DMKM-doelstel l ing met betrekking tot de drieëenheid van techniek, 
kosten en tijd te verwezenlijken.» De analyse van de situatie laat weinig 
onduideli jkheid bestaan: 

«Huidige situatie 
Het uitwerken van het ontwerp van de Walrusklasse onderzeeboten en 

het vertalen tot het bouwbestek heeft geresulteerd in principieel andere 
technische platformsystemen met andere veiligheidseisen dan die van de 
ZWS-klasse onderzeeboten: nieuwe fi losofieën, speerpounttechnieken 
Gedachtenbepaling: naar schatting 3% van ZWS overgebleven. Opgemerkt 
dient te worden dat de ernst van de gevolgen van de drie wezenlijke 
verschillen met ZWS in 1979 niet zijn onderkend. 

a. De deelsystemen en componenten van de boot zijn in het algemeen 
in een behoorli jke staat van ontwikkeling en bouw. Het management en 
de begeleiding van de afzonderlijke deelsystemen vindt op voortvarende 
wijze plaats. 

De hoeveelheid werk verbonden aan de ontwikkeling werd bepaald 
door: 

- niet meer beschikbaar zijnde ZWS-componenten 
- gewijzigde filosofie ten aanzien van de «drie randvoorwaarden» 
- nieuwsoort ige componenten in verband met eisen ten aanzien van 

veiligheid en schok 
Voorbeelden: constructie drukhuid, implementatie buizen/impulstank, 

dieselmotoren, batteri jen, implementatie nieuwe sonars, geïntegreerde 
vuurleiding, etc. 

b. De systeemtechnische ontwikkeling (systeemintegrat ie/platformau-
tomatisering) van de boot is nog gaande. Het gaat om facetten, die de 
boot als geheel betreffen: bediening, bewaking, automatisering, onder-
houdbaarheid, hardware-integratie, veil igheid. Reeds bij de S-fregatten, 
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die nog maar matig geïntegreerd waren in vergeli jking met de «Walrus», 
herkende de toenmalige projectleiding de absolute noodzaak om voor 
alles het funct ionerende systeem met zijn gewenste eigenschappen, 
eisen, enz. te definiëren tegen de achtergrond van de maximale bouwkosten 
en t i jd. Pas daarna werden de activiteiten onder punt a boven aangevat 
en zaken als een algemeen plan van het schip ter tafel gelegd. 

c. Met betrekking tot de planning is alléén een mijlpalenplan ter 
beschikking. De indruk bestaat dat de mij lpalenplanning ten behoeve van 
het KM-belang zou kunnen worden gebruikt in plaats van een besturings-
instrument te zijn. Zekerheid over de opleverdatum van de operationeel 
gereed zijnde boten bestaat niet. 

d. De totale kosten van de bootnummers 1 en 2... (zie tweede volzin na 
dit citaat) ... De raming is gebaseerd op een zo realistisch mogelijke 
schatt ing van de nog vage situaties genoemd onder de punten b en c. 
Opgemerkt dient te worden dat: 

- de doelstell ing lage exploitatiekosten heeft geleid tot investering in 
de nieuwbouw met als resultaat «limited life cycle costs» 

- componenten later werden besteld dan oorspronkelijk voorzien, door: 
(i) nog niet voltooide definitie 
(ii) algemene financiële situatie 

Korte toel ichting op de raming 
(i) bouwmeester, meerwerk ten gevolge van: 
- tekenkosten 
- platformautomatisering 
- verlenging middenschip 
- aanpassingen ti jdens uitwerken ontwerp ten gevolge van eisen 

automatisering en duikdiepte (schemavergelijk) 
- technische uitvoering van componenten ten gevolge van schokeis 
(ii) KM 
in de raming zijn opgenomen de kosten van LRS* inclusief «wet end» 

en «data store cabinet» (36,5 MG) en Encap-Harpoon (8,5 MG). 
(iii) Algemeen 
meerwerkkosten bouwmeester gelijk verdeeld over de jaren 1983 tot 

en met 1987. 
e. De organisatie waardoor het Walrusproject tot nu toe behandeld is, 

is de verticale afdelingenorganisatie. De toestand, welke nu zichtbaar 
begint te worden (zie voorgaande punten), lijkt duidelijk met de toepassing 
van deze zuilenorganisatie samen te hangen, ledere afdeling werkte met 
succes (punt a boven) binnen zijn zorgvuldig gedemarqueerde schotten 
aan de onder zijn verantwoordeli jkheid vallende deelsystemen en compo 
nenten. Dat de noodzakelijke demarcatie-overschri jdende en de boot als 
totaal systeem betreffende activiteiten, genoemd in de punten b, c en d 
ook de nodige inspanning vereisen, kreeg binnen de zuilen natuurlijkerwijze 
minder aandacht. 

De horizontale organisatie, die ook van toepassing zou zijn in het 
project, is grotendeels schijn. PBO en TCO zijn in werkeli jkheid slechts 
een soort vrijbli jvende adviseurs met nauwelijks enige bevoegdheid tot 
besluitvorming en handeling. Het gevolg van deze situatie is een weinig 
opt imale werkwijze («brandblussen») en beiden hebben slechts met 
bovenmenseli jke inspanning het project gedurende de afgelopen jaren 
kunnen begeleiden. 

Het personeel dat op basis van een dagtaak aan het project werkt, is 
over de gehele linie overbelast en wel vooral ook als gevolg van het 
samengaan van bouwen en ontwerpen (werk ten behoeve van compo-
nentendefinit ie en systeemintegratie). 

f. De samenwerking met de bouwmeester wordt gehinderd door een te 
grote geografische spreiding van de direct betrokkenen. Veel tijd gaat 

• LRS = Long Range Sonar, gedoeld wordt verloren aan het heen en weer van technische gegevens, wijzigingen, enz. 
op de «towed array» ca tussen KM, RDM, NVSB, Verebus, R&H. De samenwerking wordt verder, 
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zoals bekend, bemoeilijkt door de zwakke kwalitatieve en kwantitatieve 
bezettingen aan bouwmeesterzijde. Dit is een gegeven, dat ook in het 
verleden bij andere projecten steeds weer werd geconstateerd, en weinig 
te beïnvloeden blijkt te zijn.» 

Een van de souschefs schreef op zijn exemplaar ontgoocheld: «... alles 
wat goed gaat is projectmanagement ... wat fout gaat afdelingen.» 

De raming 1983 kwam op f 821 min. uit. Een tekort ten opzichte van de 
in het zogenaamde «2%»-groei-investeringsschema ingebrachte fondsen 
van f 70 min. De volgende maatregelen werden voorgesteld: 

1e. systeemtechnische ontwikkeling moest worden voorgetrokken 
(maken systeembeschrijvingen); 

2e. een realistische, ook voor de KM bruikbare planning moest worden 
opgezet; 

3e. tegen eind 1983 (sic!) dienden de onzekerheden over de totaalkosten 
te zijn opgeruimd. «Ten einde verdere kostenescalatie te begrenzen, 
mogen verdere uitgaven alléén nog geschieden tegen de achtergrond van 
het totale project.»; 

4e. gezien de behoefte aan demarcatie-overschrijdende activiteiten 
moest de organisatie aangepast worden; er moest een projectdirecteur 
komen rechtstreeks verantwoordelijk aan de DMKM. Aan de projectgroep 
zou een financieel/logistiek assistent en een planningsassistent moeten 
worden toegevoegd; 

5e. overwogen moest worden met alle betrokkenen één projectkantoor 
te betrekken. 

De beide functionarissen besloten hun memo als volgt: 

«Perspectief en nawoord 

a. Indien de voorgestelde maatregelen worden genomen, kan - uitzon-
derlijke omstandigheden daargelaten - worden verwacht, dat tegen eind 
1983 het project transparant zal zijn. Dit wil zeggen dat dan een solide 
basis ter beschikking zal zijn om met vertrouwen het project binnen een 
raamwerk van kosten en tijd naar een succesvolle oplevering van boot-
nummers 1 en 2 te sturen. Voor een eventuele opdracht voor de bouw 
van bootnummers 3 en 4 kan dan met voordeel van de dan bestaande 
organisatie gebruik worden gemaakt, en wel speciaal voor wat betreft de 
strakke beheersing van geld en voortgang. 

b. De hoofdreden tot het hiervoor gedane voorstel voor projectgericht 
management is het feit dat deze vorm van management in de praktijk 
bewezen heeft aan de behoeften van de directie Materieel te kunnen 
voldoen, i.e. de oplevering van een operationeel aanvaardbaar resultaat 
met een duidelijke begrenzing van kosten en tijd. Deze vorm van manage-
ment is natuurlijk één mogelijkheid uit een hele reeks van managements-
methoden, elk met zijn vóór- en nadelen. Het kan daarom niet worden 
uitgesloten, dat een andere managementsmethode eveneens onder 
analoge omstandigheden bewezen heeft aan onze behoeften tegemoet te 
kunnen komen. Daar deze methode echter niet bekend is, is voor de 
genoemde methode gekozen, immers bestaat voor het «Walrus»-project 
noch geld noch tijd meer voor het doen van experimenten.» Er is geen 
verslag van de discussie van 1 december 1982 beschikbaar. 

Een aantal van de voorgestelde maatregelen werd opgevolgd in de 
daarop volgende maanden: 

Ad 1e maatregel 

Aan het CAWCS werd gevraagd een analyse uit te voeren met betrekking 
tot de oorzaken van de langzame voortgang van de systeembeschrijvingen 
Een eerste rapport zou vóór eind januari 1983 voorgelegd moeten 
worden 1 66). 
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Ad 2e en 4e maatregel 

De organisatie werd op hoofdpunten niet aangepast. Wel ging de SCN 
akkoord met het aantrekken van een planningassistent van buiten. 
Opdracht aan de specialist van buiten zou zijn om RDM zodanig te 
begeleiden, dat de KM eind 1983 kon beschikken over een voor haar 
bruikbare en realistische planning van het bouwproces. Nog in december 
1982 bracht Naval Consult Holland offerte uit voor assistentie van één 
«netwerkplanning adviseur», die terstond na ondertekening van het 
contract kon beginnen. Het duurde (om niet te achterhalen redenen 
- wellicht de surséance van RSV/RDM) tot begin mei 1983 voordat de 
opdracht werd verleend. 

Ad 3e maatregel 

De kostenbeheersing van het project kwam min of meer langs natuurlijke 
weg tot stand: RSV ging in surséance, en in de eerste maanden van 1983 
was het geld van de KM voor heel 1983 al op. 

11.2 Surséance RSV 

De laatste maanden van het RSV-concern staan uitvoerig beschreven 
in het verslag van de Parlementaire Enquête Commissie RSV. In dit 
rapport van de Rekenkamer wordt dan ook volstaan met het citeren uit 
dat verslag van de voor de totale defensieproblematiek en de KM in het 
bijzonder relevante passages. Defensie en minister De Ruiter waren 
ultimo 1982/begin 1983 intensief betrokken bij de besluitvorming. Er 
stonden grote belangen voor hen op het spel. 

«De Koninklijke Marine hechtte grote waarde aan de handhaving van 
de Nederlandse marinebouwcapaciteit. Volgens de Directeur Materieel 
van de Koninklijke Marine zou het streven van Defensie erop gericht 
moeten zijn de RDM en de KMS te laten voortbestaan. Maar niet op 
kosten van Defensie. Er waren ook nationale belangen in het geding en 
dat betekende dat ook Economische Zaken, Sociale Zaken, Financiën en 
de banken over de brug moesten komen. Hij maakte zich zorgen over de 
afbouw door de KMS van de fregatten. Daarvoor ontbraken bij de KMS 
nog f300 min. aan benodigde fondsen. Maar de schuld daarvoor lag niet 
bij Defensie maar elders: «De financiële oplossing van dit probleem is 
voorbehouden aan€Z, FIN'en de banken. Zij immers hebben kredieten en 
subsidies verstrekt voor de projecten, waarin de door KM, Griekenland en 
Taiwan verrichte betalingen zijn gebruikt.» 

Intern commentaar van Financiën: «het is buitengewoon pijnlijk om 
thans waar te nemen hoe de verantwoordelijke defensieambtenaren de 
«schuld» voor dit tekort proberen af te schuiven.» Financiën had al in 
1980 gewaarschuwd maar Van Eekelen had willens en wetens dit risico 
gelopen «Defensie (moet) zelf de achterstallige f300 min. ...betalen.» 

Er was nog iets anders dat Defensie dwars zat. Zoals de lezer zich zal 
herinneren had RSV in juli 1980, als zekerheid voor de aanbetalingen op 
de aan Griekenland geleverde fregatten, onder meer een tweede hypotheek 
op de onroerende goederen van de KMS aangeboden. Die hypotheek was 
nog steeds niet gevestigd en nu men daartoe overging ontdekte de 
Koninklijke Marine dat de dekkingswaarde van die goederen (na aftrek 
van een eerste hypotheek van f 66 min. die de institutionele beleggers op 
KMS, WFen RDM hadden) aanzienlijk minderwas dan verwacht. Bovendien 
werd de KMS nu mee-verbonden voor het f 100 min. overbruggingskrediet 
van Economische Zaken. 

Maar het belangrijkste probleem voor Defensie was ongetwijfeld dat 
het openhouden van de KMS onmogelijk was zonder voldoende marine-
opdrachten - méér opdrachten dan in het bouwprogramma van Defensie 
waren opgenomen. Dat zou alleen kunnen door het (opnieuw) naar voren 
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halen van fregattenorders. Maar wat waren de budgettaire consequenties 
daarvan en wie betaalde daarvoor? 

Op 1 2 januari 1983 bracht de projectgroep (onder leiding van McKinsey) 
mondeling een eerste tussentijdse rapportage uit aan de ministers die 
zich met de RSV-zaak bezig hielden (Van Aardenne, Ruding, De Koning, 
De Ruiter van Defensie en Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat). Het 
binnen de projectgroep bestaande beeld van RSV was zeer somber. (...) 
De liquiditeitsnood was deels het gevolg van het kolengraverproject, 
maar zou nog veel nijpender zijn geweest zonder de uiteindelijke voorfi-
nanciering van een paar klanten (Koninklijke Marine, Taiwan)... (blz. 
424/425).» 

In een eind januari opgestelde berekening van Financiën van de kosten 
van een surséance-variant (met het selectief aanbieden van boedelkrediet) 
werd met name een enorm bedrag voor Defensie berekend. 

«Aannemende dat de aanbetalingen verricht op lopende orders 
verloren zouden gaan, zou de voltooiing van de marine-orders f300 min. 
en van de landmachtorders f80 min. gaan kosten. Het naar voren halen 
van M-fregatten en een onderzeeboot zou over een reeks van jaren f 780 
min. kosten. Voor de uitkoop van bedrijven, boedelkredieten en overige 
kosten was f 400 min. nodig. Een totaal van f 1 560 min. over vier jaren. 

Het departement van Defensie - zo was de suggestie - zou daarvan 
f1110 min. moeten betalen, Economische Zaken f300 min., Sociale Zaken 
f 70 min., Verkeer en Waterstaat f 25 min. en uit het lopende overbrug-
gingskrediet f 50 min. 

De minister van Defensie was verre van gelukkig en schreef op 2 
februari 1983 een brief aan de minister-president. De oplossing van de 
RSV-problemen werden in belangrijke mate ten laste van de begroting van 
Defensie gebracht. Maar Defensie had part noch deel aan die problemen, 
aldus minister De Ruiter. «De financiële moeilijkheden zijn ontstaan 
doordat de leiding van RSV ondanks de aanwezigheid van een Regerings-
commissaris, RSV-bedrijven die voor Defensie werken heeft leeggemolken 
door honderden miljoenen die waren betaald om defensie-objecten te 
financieren over te hevelen naar andere werkmaatschappijen om objecten 
te financieren waar Defensie geheel buiten staat en waarvan het geen 
weet had.» Een onevenredig groot deel van de RSV-lasten voor rekening 
van Defensie brengen, wees hij af. «Dit kan ik tegenover NAVO en 
parlement niet voor mijn rekening nemen.» 

Het kernbesluit over de toekomst van RSV viel op 2 februari 1983. Op 
die dag besloot de ministerraad niet meer aan het RSV-concern maar aan 
«een aantal met name te noemen afzonderlijke bedrijven» eventuele 
tijdelijke overheidssteun te bieden ten laste van de begroting voor 
Economische Zaken en dit aan de concernleiding kenbaar te maken. Het 
ging hierbij om de volgende bedrijven: 
AKF IEO 
De Reus Electron Breda 
Van der Veer Thomassen Internationaal 
Electron Friesland Nucon 
Verolme-Botlek Verolme-Heusden 
Pannevis Piet Smit 
Machinefabriek Umuiden VMIJ 

Voorts, dat «vanuit de intentie dat de sector van het RSV-concern die 
zich in hoofdzaak bezig houdt met de defensie-orders» de ministers van 
Defensie, Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgele-
genheid zouden «onderzoeken welke kosten en risico's hieraan voor de 
rijksoverheid zouden zijn verbonden». Het ging hierbij om KMS, WF en 
RDM. Op 4 februari 1983 zou daarover verder worden besloten. 

Op 4 februari 1983 machtigde de ministerraad de minister van Econo-
mische Zaken ook tijdelijke overheidssteun te bieden aan de RDM en WF. 
Tevens besloot de raad over de defensietak van RSV onderhandelingen te 
openen met de leiding van het RSV-concern. «Een definitieve beslissing 
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over de financiering zal worden genomen, nadat onderzoek heeft uitge-
wezen welke bedragen met voortzett ing van dit deel van het concern zijn 
gemoeid.» 

Op 9 februari 1983 werd door de Rotterdamse arrondissementsrecht-
bank bij afzonderlijke beschikkingen voorlopige surséance van betaling 
verleend aan het RSV-concern c a . (blz. 428/429) .» 

«De RDM werd gesplitst in RDM-oud en RDM nieuw. De activa die 
behoorden tot de afdelingen die geacht werden perspectief te bieden 
- Marinebouw en reparatie van onderzeeboten, Algemene Werktu igbouw 
en een deel van de Zware Apparatenbouw - gingen over naar RDM-nieuw. 
De aandelen van de laatste werden overgedragen aan een op verzoek van 
de overheid opgerichte st icht ing. Kort na de oprichting kon worden 
overgegaan tot benoeming van een Raad van Commissarissen. 

RDM had vóór de surséance aanbetalingen ontvangen voor de bouw 
van twee onderzeeboten van de Koninklijke Marine en het pantservoertui-
genproject van de Koninklijke Landmacht. Op de surséancedatum had het 
bedrijf ca. f 100 min. te vorderen van RSV. De overheid heeft die aanbeta-
lingen opnieuw gefinancierd en de vorderingen op RSV overgenomen. 
Bovendien werd aan de nieuwe RDM f 40 min. eigen vermogen ter 
beschikking gesteld alsmede f 50 min. bijzondere steun ten behoeve van 
reorganisatiekosten - een totale steun ten bedrage van f 208 min. 
(inclusief boedelkrediet) (blz. 436/437) .» 

De tussenstand tenslotte voor Defensie staat vermeld in de paragraaf 
Marinebouw RSV, die hierna in haar geheel geciteerd wordt. 

«Marinebouw RSV 
Op 21 april 1 983 voerden de vaste Commissies voor Defensie en voor 

Economische Zaken mondeling overleg met de minister en staatssecretaris 
van Defensie over de marinebouw bij RSV. De minister gaf de volgende 
uitleg over de financiële problematiek: 

«De financiële lasten van de RSV-deconfiture zouden in de jaren 1983 
tot 1986 op f 1360 min. komen. Een deel daarvan is «oud zeer», te weten 
geld dat reeds is uitbetaald voor onder handen werk, maar niet daarvoor 
gebruikt is. Dit gaat op f 496 min., welk bedrag opnieuw verstrekt moet 
worden, opdat doorgewerkt kan worden aan reeds verstrekte orders, te 
weten 2 luchtverdedigingsfregatten, die in 1985 gereed moeten zijn, en 2 
onderzeeboten bij de RDM, die in 1985 tot 1986 gereed moeten zijn, en 
verder werkzaamheden ten behoeve van nieuwe pantserrupsvoertuigen. 

Daarnaast is nog f 850 min. tot 1986 nodig voor een plan om marine-
orders te verstrekken die de RDM (Rotterdamsche Droogdok Maatschappij) 
en de KMS (Koninklijke Maatschappij De Schelde) werk zullen geven. 
Deze orders moeten uit de planning naar voren gehaald worden. Het gaat 
daarbij om nog 2 onderzeeboten, die binnen enkele maanden aanbesteed 
kunnen worden, en om kleinere fregatten, waar nog veel voorbereidings-
werk voor nodig is, zodat de order op z'n vroegst in 1984 kan worden 
gegeven. Om welk aantal het gaat, moet nog worden bezien. 

Het kabinet heeft zich beraden op de vraag welke departementen deze 
klappen moeten opvangen. De helft van de f 1 340 min. zou binnen 
Defensie gevonden moeten worden - in de begroting 1983 en in de 
ramingen tot 1 986. De andere helft bestaat uit een bedrag van f 496 min. 
dat opnieuw moet worden verstrekt. Voor de resterende f 178 min. die 
Defensie moet vinden, is een garantie voor dat bedrag van Economische 
Zaken gegeven voor het geval er geen exportorders komen die ander 
werk kunnen geven dan aan Nederlandse marine-orders. 

De gevolgen voor Defensie zijn dat in 1983 tot 1986 voor f 670 min. 
besteed moet worden waar niet voor geraamd was (dat wil zeggen: op 
f 5 0 min. na niet). Dit heeft grote gevolgen voor de opstelling van de 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986 , 1 9 2 2 1 , nrs. 1-2 100 



Defensienota, waarin al een beduidende beperking van de defensie-uitga-
ven planmatig moest worden verwerkt. Welke gevolgen voortvloeien uit 
het RSV-debacle is daarom op dit moment niet te zeggen: het antwoord 
kan eerst in de Defensienota gegeven worden.» 

De in 1980 en volgende jaren door Defensie gedane vooruitbetal ingen 
van bijna f 5 0 0 min. moesten dus (zoals hierboven ook reeds onder KMS 
en RDM vermeld) ten tweede male door de overheid worden betaald. 
Blijkens het verslag uitte geen van de commissieleden kritiek op het 
financiële beleid van het departement van Defensie of op de betrokkenheid 
van het departement van Economische Zaken. 

Voorts bleek dat de reeds in het midden van de jaren zeventig toegepaste 
methode om marine-orders naar voren (en problemen naar achteren) te 
schuiven om de marinewerven van werk te voorzien, in deze ti jd werd 
voortgezet. Het in NAVO-verband opgestelde nationale defensieprogram-
ma werd op deze wijze aanzienlijk gewijzigd om het voortbestaan van 
twee ondernemingen voorlopig veilig te stellen (blz. 443/444) .» 

Tot zover het RSV drama en de directe gevolgen ervan voor de 
Defensiebegroting, en meer in het bijzonder voor de KM. De «steun van 
buitenaf» had wel erg bizarre vormen aangenomen. 

11.3 Di recte gevolgen surséance voor eerste en t w e e d e serie 
onderzeeboten van de Wal rusk lasse 

11.3.1 Raming 1983 

In januari 1983 werd intern bij de KM een aantal maatregelen genomen 
in verband met de voorzienbare surséance van RSV. Er werd een proces-
verbaal van eigendom opgemaakt voor de KM met betrekking tot het 
Walrus-eigendom bij RDM. Enkele dagen daarna volgde een absolute 
betalingsstop aan RSV c a . 

Tegen de achtergrond van deze ontknoping, en ondanks het feit dat de 
PBO en de TCO in hun memo voor de presentatie van 1 december 1982 
een actuele raming hadden aangegeven van f 8 2 1 min. (zie paragraaf 
11.1), werd in januari 1983 de raming voor het Walrusproject vastgesteld 
op het weinig plausibele bedrag van f 734 min. Deze interne bureauraming 
voor 1983 vertoonde derhalve een «besparing» van f 87 min. ten opzichte 
van de PBO/TCO-raming. Aan deze besparing lag geen enkele bezuiniging 
ten grondslag. Ten opzichte van de PBO/TCO gegevens was ten minste 
f 6 0 min. te weinig geraamd op de bouwmeesterkosten (meer/minderwerk, 
overschrijding van de stelposten, L en M op meerwerk, stelposten en 
bouwmeester). Reeds beschikbare gegevens werden bewust niet gebruikt. 
Ook op andere posten uit de raming kunnen merkwaardige bedragen 
geconstateerd worden: voor de gasanalysetoestellen bijvoorbeeld werd 
de raming met bijna f 1 min. verlaagd, terwijl het IM voor het hogere 
bedrag al was goedgekeurd. Een overschri jding «achteraf» door het IM 
van 30%. 
Kortom: met kunst- en vliegwerk werd de raming teruggeschroefd. 

Overigens werd in de begrotingsvergadering met de DMKM afgesproken 
dat op de stafeisen voor de Walrusklasse de komende jaren uitsluitend 
nog reeds aangegane verplichtingen gehonoreerd zouden worden. 

11.3.2 Onderhandelingen eerste serie en tweede serie 

Terstond na de surséance voerde de AR het situatierapport over de 
eerste serie af van het actiepuntenli jstje. Dat was nu kennelijk in het licht 
van de ontwikkelingen bij RSV niet meer opportuun. 

In het kader van de continuïteit van RDM als marinewerf werd opdracht 
gegeven het contract voor de tweede serie voor te bereiden. Nog in 
februari 1983 werd een onderhandelingsdelegatie samengesteld en een 
vergadercyclus met RDM afgesproken. Tegelijkerti jd werd getracht de 
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werkelijke situatie van de eerste serie zo goed mogelijk te bepalen: 
systeembeschrijving, bouwplanning, meerwerk, stelposten etc. Al kort na 
de surséance was duidelijk dat de eerste serie ten minste nog vier 
maanden vertraging had. 

De twee meest kritische werkzaamheden waren de systeembeschrijvin-
gen en een ook voor de KM bruikbare netwerkplanning van de bouw. 
Alvorens in te gaan op het verdere verloop van de onderhandeling over 
de eerste en de tweede serie onderzeeboten van de Walrusklasse wordt 
ingegaan op deze twee kritische werkzaamheden. 

11.3.2.1 Systeembeschrijvingen 

Terwijl het CAWCS (zie paragraaf 11.1) werkte aan het rapport over de 
oorzaken van het achterblijven van de systeembeschrijvingen, kon niet 
meer gewacht worden met het ondernemen van actie. Op initiatief van de 
TCO werd een «systeembeschrijvingsweek» georganiseerd (Let wel: 
volgens de contractuele verhoudingen was RDM als hoofdaannemer 
verantwoordelijk voor de totstandkoming van de systeembeschrijvingen. 
De daadwerkelijke produktie was opgedragen aan Nevesbu). Het idee van 
een «systeembeschrijvingsweek» was, dat alle betrokkenen geïsoleerd 
van de buitenwereld zich slechts op deze éne taak concentreerden. Het 
werd een succes, dat voor herhaling vatbaar bleek. Toch duurde het nog 
meer dan een jaar en enkele van dergelijke weken méér voordat eind 
maart 1984 geconstateerd werd dat 90 a 95% de status «bijna goedge-
keurd» had gekregen. Men verwachtte begin juni 1984 de systeembe-
schrijvingen definitief af te kunnen ronden. 

Het CAWCS leverde eind februari 1983 een vernietigend rapport 
«Onderzoek Systeembeschrijvingen» in 167). Er waren interviews 
gehouden met de meest betrokkenen bij RDM, Nevesbu, R&H en de 
KM. Het rapport bevatte om. een uiteenzetting over het doel van sys-
teembeschrijvingen, de inhoud ervan en de produktiewijze. Onderscheiden 
werden vijf opeenvolgende stadia: 

«- Status A: concept gereed 
- Status B: concept intern bouwmeester besproken, akkoord bevonden 

en geschikt voor beoordeling door KM 
- Status C: concept is na één of meer gesprekken tussen KM en 

bouwmeester zover, dat consensus is bereikt over de uiteindelijke inhoud 
- Status D: commentaar is verwerkt en de uiteindelijke versie is «ter 

keuring» aan KM gezonden 
- Status E: retour met «goedkeuring».» 
Vervolgens bevatte het rapport een paragraaf «Bevindingen» en een 

paragraaf «Aanbevelingen». Beide paragrafen worden hieronder geciteerd: 

«3. BEVINDINGEN 

3.1 Oorzaken vertragingen 

Naar de mening van het CAWCS is er een veelheid van onderling 
samenhangende oorzaken aan te wijzen voor de grote vertragingen in de 
produktie van systeembeschrijvingen. 

Opvallend is daarbij dat er niet zo zeer technische problemen zijn, maar 
dat de oorzaken gezocht moeten worden in de «zachte sector»: 

- geen of slecht management; 
- onjuiste inschatting van het probleem; 
- onduidelijke opdrachten; 
- tegenstrijdige belangen; 
- niet aanboren beschikbare informatiebronnen; 
- verkeerd personeelsbeleid; 
- overlappende of niet vastgelegde verantwoordelijkheden; 
- gebrek aan expertise, etc, etc. 
Als belangrijkste oorzaken zijn aan te wijzen: 
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• TE LATE EN VERKEERDE START 

Toelichting: 
- De opdracht voor de bouw is gegeven op een moment, waarop de 

diverse platformsystemen nog onvoldoende waren gespecificeerd. De 
eisen, uitgangspunten en filosofieën voor automatisering waren niet 
uitgekristalliseerd. 

Door deze onbekendheid was het niet mogelijk een «fixed price» 
contract af te sluiten, met alle gevolgen van dien. 

- Door gebrek aan expertise op het gebied van system-engineering van 
automatiseringsprojecten is zowel door de bouwmeester als door KM 
onvoldoende ingezien, dat in een zeer vroegtijdig stadium aan een 
systeemdefinitie moet worden begonnen. 

- Er is door de platformafdelingen onvoldoende gebruik gemaakt van 
de beschikbare expertise van afdelingen binnen KM, die op dat moment 
bezig waren met verregaande automatisering op het gebied van het 
SEWACO-systeem (GIPSY). 

- Uiteindelijk is de noodzaak van adequate systeembeschrijvingen 
ingezien en medio 1980 is door KM en v. R&H gezamenlijk een voorstel 
gedaan voor de opzet van systeembeschrijvingen omdat v. R&H onvol-
doende informatie had om zinvol met het ontwerp van de voor automati-
sering benodigde apparatuur (hardware) en programmatuur (software) 
verder te kunnen. 

- Op dat moment is door RDM/NVSB het belang van systeembeschrij-
vingen onvoldoende onderkend. Na uitgebreide discussies interne 
bouwmeester is eind 1 980 een werkgroep van start gegaan onder leiding 
van de RDM. Deze werkgroep heeft niet gefunctioneerd o.a. wegens 
gebrek aan overeenstemming over het doel en de feitelijke inhoud van de 
systeembeschrijvingen, gebrek aan expertise en mankracht en verkeerde 
inschatting. Dit heeft zo ruim een jaar geduurd totdat de leiding van de 
werkgroep overging naar NVSB. 

- Begin 1982 is een planning gemaakt en begon aarzelend de daad-
werkelijke produktie van concepten. De geplande gereedheidsdatum van 
de laatste systeembeschrijving was medio 1983. 

- Ter vergelijking: Op 1 januari 1982 was de hardware en software 
specificatie van GIPSY reeds een jaar gereed. De produktie van hard- en 
software was al sinds één jaar in volle gang. 

• ONVOLDOENDE EXPERTISE NVSB EN ONVOLDOENDE OVERLEG 
NVSB/v. R&H 

Toelichting: 
- NVSB kreeg van RDM de opdracht systeembeschrijvingen te 

produceren. NVSB vond dat zij als ontwerpbureau de totale system-engi-
neering moest doen en dat zij dit alleen aankon. Zij heeft echter op gebied 
van automatisering te weinig expertise. 

Het overleg tussen NVSB en v. R&H was volstrekt onvoldoende. 
Het hoofddoel van systeembeschrijvingen als basis voor de automatise-

ringsactiviteiten van v. R&H werd enigszins uit het oog verloren. NVSB 
vond dat systeembeschrijvingen tevens moesten dienen ter controle van 
het ontwerp van het systeem, als basis voor een platform handboek, als 
startpunt voor beproevingen, etc. 

De systeembeschrijvingen groeiden daardoor uit tot «luxe» uitgaven, 
die weliswaar de voor v. R&H benodigde informatie bevatten, maar 
uiteraard meer produktietijd kostten dan de minimaal benodigde uitvoering. 

Veel van de problemen worden veroorzaakt door het feit dat de 
afbakening van verantwoordelijkheid tussen NVSB en v. R&H niet goed 
vastligt. Dit kan de reden zijn dat v. R&H zich gedurende 1982 te passief 
heeft opgesteld. RDM heeft als hoofdaannemer verzuimd om in deze 
situatie in te grijpen, ondanks het feit dat KM herhaaldelijk de aandacht 
van RDM heeft gevraagd voor de slechte voortgang. 
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• SLECHTEN ONVOLLEDIG BESTEK 

Toelicht ing: 
- De kwaliteit van het bestek en de schema's is dermate slecht 

(tegenstri jdigheden en leemten), dat de werkgroep systeembeschri jvingen 
grote moeite heeft om tot concepten van voldoende kwaliteit te komen. 

• SLECHTE KWALITEIT CONCEPT STATUS B 

- De kwaliteit van het concept systeembeschrijving met status B, 
waarmee het «C-gesprek» met KM wordt aangevangen, is slecht. Daarom 
zijn veel «C-gesprekken» nodig om tot consensus te komen. De doorloopt i jd 
van de systeembeschri jvingen wordt daardoor onnodig lang en de 
besprekingen vormen voor het KM-personeel een grote belasting. 

- Tijdens het opstellen van het concept heeft men onvoldoende naar 
de visie en de wensen van KM gevraagd. 

• ONREALISTISCHE PLANNING 

Toelichting: 
- Zoals zoveel planningen in het project WALRUS II is ook de planning 

van de produktie van de systeembeschri jvingen gebaseerd op beschikbare 
ti jd in plaats van benodigde t i jd. 

Er is onvoldoende uitgegaan van de kwaliteit en kwantiteit van het 
beschikbare personeel. 

Er wordt optimist isch van uitgegaan dat één «C-gesprek» voldoende is. 
Er is onvoldoende rekening gehouden met de onderlinge relaties van de 
systemen: 

Wijzigingen in een systeembeschrijving kunnen ingrijpende gevolgen 
hebben voor reeds eerder geproduceerde en «afgeronde» systeembeschri j-
vingen. 

De planning systeembeschrijvingen strookt niet met de interne produk-
t ieplanning v.R&H. 

• INTERNE PROBLEMEN BIJ KM 

Toelicht ing: 
- Vooral bij KM(W) en KM(CAWCS) is de personeelsbezetting niet 

toereikend. Bovendien hebben diverse medewerkers allerlei «bijbaantjes» 
(M fregat, proeftochten, e t c ) . 

Zodra de toevloed van te beoordelen systeembeschrijvingen en andere 
specificaties richting KM toeneemt, zal dit probleem ongetwi j feld nog 
groter worden («insneeuweffect»). 

- De KM wil vaak het onderste uit de kan, terwijl dit eigenlijk niet meer 
goed mogelijk is in die gevallen, waarin hardware grotendeels al gedefi-
nieerd, reeds besteld of geplaatst is. 

- De KM gaat wel eens «op de ontwerpstoel zitten», zonder dat dit de 
functionele werking van het ontwerp wezenlijk verbetert. 

- De KM treedt ten opzichte van de bouwmeester dikwij ls ongecoör-
dineerd op. Bij veel systemen zijn vri jwel alle afdelingen betrokken. 

Dit geeft een confl icterende situatie voor wat betreft verantwoordeli jk-
heden, bevoegdheden en kennisgebied. 

Het komt voor dat afspraken tussen de bouwmeester en een marine-
afdeling door een andere marine-afdeling even later worden tegengespro-
ken. Deze situatie wordt door de bouwmeester als storend ervaren. Daar 
tegenover staat dat de bouwmeester bij dit gebrek aan coördinatie goed 
«garen kan spinnen» ten koste van KM 

- Enerzijds is het CAWCS te laat ingeschakeld bij de plat formautomati-
sering, anderzijds is zij niet in staat geweest een effectieve bijdrage te 
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leveren wegens het niet honoreren van de goedgekeurde bemanningsli jst 
voor wat betreft personeel met platformkennis. 

3.2 Sta tus-quo 

Direct voorafgaande aan en tijdens het onderzoek van het CAWCS is 
een aantal maatregelen genomen ter verbetering van de werkwijze met 
betrekking tot systeembeschri jvingen: 

- het onderling overleg tussen NVSB en v.R&H is sterk verbeterd. 
Gedurende één a twee dagen per week wordt er onderl ing vergaderd; 

- flinke delen worden nu feitelijk door v.R&H in concept opgesteld en 
aan NVSB toegeleverd; 

~ systeembeschrijvingen gaan pas ter beoordeling naar KM na uitdruk-
kelijke toestemming van ( )* in de verwachting dat de kwaliteit zal 
verbeteren; 

- bij NVSB is meer capaciteit vri jgemaakt voor de produkt ie; 
- als proef zal gedurende een gehele week door vertegenwoordigers 

van KM en de bouwmeester een grote groep onderling samenhangende 
systeembeschri jvingen worden doorgesproken, in de hoop hiermee op 
efficiënte wijze tot een spoedige afronding van deze groep systeembe-
schrijvingen te komen; 

- er is een nieuwe planning opgesteld, die volgens de voorzitter van de 
werkgroep Systeembeschri jvingen is gebaseerd op de beschikbare 
produktiecapaciteit. 

4 . A A N B E V E L I N G E N 

4.1 Aanbeve l ingen met be t rekk ing to t Wa l rus II 

Zoals uit recente maatregelen aan bouwmeesterzi jde blijkt, lijkt het 
erop dat men lering heeft getrokken uit de gemaakte fouten en eigen 
tekortkomingen is gaan inzien (leerproces). 

Er is betere werkwijze gevonden. Het is daarom te verwachten, dat in 
de nabije toekomst de «bot t leneck» van bouwmeester naar KM zal 
verschuiven. 

Veel van de huidige (t i jds)problemen met betrekking tot systeembe-
schrijvingen vinden hun oorsprong in het verleden. De eenmaal opgelopen 
achterstanden zijn niet meer goed te maken. In dit stadium zal slechts 
een marginale bijsturing mogelijk zijn. Naar de mening van het CAWCS 
kunnen de volgende maatregelen bijdragen tot een versnelling van de 
produktie door de werkgroep Systeembeschri jvingen en een verkorting 
van de doorloopti jd binnen KM: 

- het werk dient gedaan te worden door die instantie, die daarvoor 
geëquipeerd is (qua kennis en mankracht); 

- intern KM dient een coördinator aangewezen te worden als contact-
persoon tussen KM en de werkgroep Systeembeschri jvingen. De werkgroep 
dient zich voor alle vragen aan KM, die opkomen bij het opstellen van het 
concept van een systeembeschri jving, te richten tot deze coördinator. 
Deze coördinator zorgt ervoor dat de diverse vragen bij de juiste KM-
afdeling(en) terechtkomen en brengt na het benodigde overleg het 
eensluidende antwoord over naar de werkgroep Systeembeschri jvingen. 

- KM dient zich bij de beoordeling van systeembeschrijvingen te 
beperken... en zich zo min mogelijk te bemoeien met (andere aspecten 
van) het ontwerp. Voorwaarde is dan echter wel dat er goede testcriteria 
worden afgesproken ten behoeve van de acceptatie van een systeem 

'Namen van twee verantwoordelijke door de KM en dat de bouwmeester de verantwoordeli jkheid voor juist 
functionarissen bij R&H en RDM ontwerp daadwerkelijk kan dragen. 
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- KM dient in dit stadium van het project alleen die additionele eisen te 
stellen, die nodig zijn voor het goed functioneren van de onderzeeboot en 
de aanwezige systemen; maar verfraaiingen dient ze achterwege te 
laten... 

4.2 Aanbevelingen met betrekking tot nieuwe projecten 

Voorkomen moet worden dat bij een nieuw project opnieuw dezelfde 
fouten worden gemaakt als in het project Walrus II. 

De in hoofdstuk 4.1 gedane aanbevelingen zijn dan ook in grote lijnen 
geldig voor nieuwe projecten. 

Bovendien kan bij een nieuw project de projectfasering en de project-
organisatie zodanig opgezet worden dat de huidige problemen al bij 
voorbaat worden voorkomen. 

Hierbij zijn de volgende overwegingen van belang: 
- het is uiterst wenselijk om in de toekomst te komen tot «fixed-price» 

contracten, met stelposten als hoge uitzondering; 
- voordat overgegaan wordt tot een opdracht aan de bouwmeester 

dient de leveringsomvang kwalitatief en kwantitatief voldoende vast te 
liggen; 

- bij nieuwe projecten dient zoveel mogelijk aangesloten te worden bij 
bestaande systemen ten einde initiële kosten en exploitatiekosten 
(opleiding, onderhoud, etc.) zo laag mogelijk te houden; 

- het is nodig dat KM op adequate wijze de projectbegeleiding kan 
uitvoeren qua organisatie en personeel. 

De overwegingen leiden tot de volgende voorstellen voor wat betreft 
projectfasering en projectorganisatie: 

- voordat wordt overgegaan tot het plaatsen van de opdracht dient het 
bestek de volgende informatie te bevatten: 

- specificatie van de platforminstallaties voor voortstuwing, energie-
opwekking, lucht, koeling, e tc ; 

- specificatie van de bijbehorende voorzieningen voor regeling, 
bediening, bewaking en beveiliging tot tenminste het niveau van basis 
systeembeschrijvingen. 

Deze informatie dient voldoende uitgewerkt te zijn opdat een «fixed-
price» opdracht mogelijk is. Nadat de opdracht is geplaatst en met de 
bouw is aangevangen dienen de specificaties binnen een contractueel 
vastgelegd tijdsbestek te worden afgerond. De voortgang hiervan dient 
gekoppeld te zijn aan betalingen...» 

Tot zover het CAWCS. 

Maar ook in dit geval werden de aanbevelingen ten aanzien van de 
organisatie niet opgevolgd. Integendeel, men schoof het rapport voor 
zich uit, splitste het, en vergat het vervolgens. Eind maart 1983 werd in 
de Niebos-vergadering betreurd «dat het rapport niet eerst was doorge-
sproken met het projectbeheer aangezien tekortkomingen bij de KM 
geconstateerd zijn en tegen de achtergrond van contractuele relaties met 
de bouwmeester het rapport niet zomaar aan de bouwmeester kan 
worden overhandigd.» Besloten werd het rapport te splitsen in een extern 
en een intern deel 168). 

Eind april 1983 werd in de werkgroep Bouw Onderzeeboten geconsta-
teerd, dat het CAWCS moeilijkheden ondervond bij het splitsen van het 
rapport in een KM-deel en een algemeen deel. Het CAWCS had echter 
laten weten er geen bezwaar tegen te hebben, als de werkgroep de 
splitsing zelf verzorgde. De werkgroep besloot tot een KM-deel met 
classificatie «Confidentieel», dat een interne distributie zou krijgen, en 
een algemeen (geschoond) deel dat naar buiten zou worden gestuurd 
met classificatie «Dienstgeheim». Het resultaat zou eerst nog weer 
voorgelegd worden aan de werkgroep. Medio juni 1983 werd het 
«geschoonde» concept rondgestuurd aan de werkgroepleden. Medio 
augustus 1983 ging de werkgroep akkoord met het versturen van het 
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«geschoonde» rapport. Medio oktober 1983 werd geconstateerd dat dat 
nog niet was gebeurd. Exit CAWCS-rapport. 

11.3.2.2 Netwerkplanning 

Medio 1983, na het in functie treden van de extern adviseur, begon 
langzamerhand enige systematiek te ontstaan in het zetten van stappen 
om tot een ook voor de KM bruikbare bouwplanning te komen. Er kwam 
een kleine werkgroep «planning», waarin drie mensen van RDM en drie 
van de KM (inclusief de extern adviseur) zitting hadden. Er ontstond een 
systematische agenda, verslaglegging, afsprakenlijst etc. Toch vorderde 
het opzetten van de netwerkplanning niet snel genoeg om de KM-planning 
- eind 1983 inzicht in het project - te halen. Binnen de KM werd dit 
voornamelijk aan het management van RDM verweten. Uiteindelijk bracht 
een overleg van de DMKM met RDM in oktober 1983 kennelijk uitkomst. 
Medio december 1983 berichtte de TCO, dat de voortgang bij de opzet 
van een voor alle partijen bruikbare projectplanning inmiddels opmerkelijk 
was 1 69). De ingreep van de DMKM was echter te laat gekomen om eind 
1983 nog te halen, het zou februari 1984 worden voor de netwerkplanning 
ter beschikking zou komen. Dat hield in, dat op zijn vroegst in februari 
1984 duidelijkheid zou kunnen ontstaan over de vertraging waarmee 
rekening gehouden moest worden. Eind 1983 schatte men die vertraging 
op tenminste een jaar, maar zekerheid kon men daarover pas krijgen als 
een haalbare proeftochtdatum als resultaat van de netwerkplanningactivi-
teiten «uitgerekend» was. 

Tegen de achtergrond van het niet gereed zijn van de systeembeschrij-
vingen (11.3.2.1) en het niet kunnen overzien van het einde van de 
netwerkplanning - en daarmee van de proeftochtdatum - (11.3.2.2) was 
het buitengewoon moeilijk om over de prijs van de tweede serie te 
onderhandelen. Die moeilijkheden werden nog versterkt door het feit, dat 
van een groot aantal meerwerk- en stelposten van de eerste serie 
eigenlijk de prijs nog niet bekend was. Zonder derhalve de prijs voor de 
eerste serie definitief te weten, moest men toch voort met de onderham 
delingen voor de tweede serie. 

Staatssecretaris Van Houwelingen heeft zich intensief met alle RSV-
problematiek en de gevolgen ervan voor de KM beziggehouden. Bij het 
verschijnen van de begroting 1984 in september 1983 was de ware 
omvang van het financiële drama en de mogelijk opgetreden vertraging 
nog niet bekend. Evenmin bij het enkele dagen later gevoerde mondeling 
overleg over de eventuele installatie van Bronsmotoren in de tweede 
serie. Evenmin was de kwestie nader gedefinieerd bij het verschijnen van 
de Defensienota 1984 op 28 november 1983. Ook waren nauwelijks 
meer gegevens bekend ten tijde van het tweede overleg over de Brons-
motoren op 22 december 1983. 

Ten tijde van het indienen van het situatierapport voor de tweede serie 
op 6 januari 1984 waren nog tenminste drie activiteiten voor de eerste 
serie niet afgerond: de systeembeschrijvingen, de netwerkplanning, maar 
ook de controle door de accountantsdienst van Defensie van de kosten 
van de eerste serie onderzeeboten van de Walrusklasse (meerwerk, 
stelposten, loon- en prijsescalatie, etc). Geen van deze drie activiteiten 
was afgerond bij het mondeling overleg op 25 januari 1984 over de 
eerste vervolgbestelling. 

Pas medio maart 1984 werd uit een summier memorandum van de 
accountantsdienst duidelijk, dat de eerste serie f 940 min. zou gaan 
kosten. Ongeveer tegelijkertijd waren de werkzaamheden aan de netwerk-
planning, afgerond, en kwam daar een zeer aanzienlijke vertraging uit te 
voorschijn. 

Sedert dat moment is veel tijd gestoken in het zichtbaar maken van de 
overschrijdingen, een nader accountantsrapport over de bouwmeester-
kosten eerste en tweede serie (uitgebracht ultimo augustus 1984), het 
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opstellen van een situatierapport (vele versies), nadere onderhandelingen 
met RDM over de proeftochtdatum, het bepalen van de spanning ten 
opzichte van het NDPP (zowel planmatig als financieel), en het reduceren 
van eventuele nog overgebleven risico's. 

Een en ander leidde voor de eerste serie tot : 
- een tweede wijzigingscontract voor bouwnummer 348 en 
- een tweede wijzigingscontract voor bouwnummer 349. 
Deze beide contracten werden gesloten op 20 augustus 1984. In deze 

wijzigingscontracten zijn 117 meerwerkposten opgevoerd naarde stand 
van 1 7 januari 1 983 tot een totaalbedrag van ca. f 85 min. De contractuele 
aanneemsom kwam daarmee op een bedrag van f 2 5 5 745 730 per 
bouwnummer. De proeftochtdatum werd opnieuw verschoven naar 1 5 
maart 1986, respectievelijk 15 maart 1987. 

- een concept-contract dat beide bouwnummers en derhalve de 
gehele eerste serie omvat, en dat in de plaats zal treden van de oorspron-
kelijke contracten. De bedoeling is om onder aangepaste voorwaarden 
een vaste prijs voor de eerste serie overeen te komen. Over dit concept-
contract was per 31 juli 1985 nog geen overeenstemming bereikt. 

Eén en ander leidde voor de tweede serie tot: 
- een concept-contract dat twee bouwnummers omvat en vergelijkbaar 

is met het soortgelijke concept contract voor de eerste serie. Ook over dit 
concept-contract was per 31 juli 1985 nog geen overeenstemming 
bereikt. 

Dit leidde tot een brief van staatssecretaris Van Houwelingen aan de 
voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer 
van 20 september 1984 met bijbehorend overzicht «kostenverhoging 
Eerste serie Walrus Onderzeeboten». Die brief is door een groot aantal 
contacten tussen Tweede Kamer en politieke leiding van Defensie 
gevolgd 174). 

11.4 Over ige prob lemen 1983 en 1984 

11.4.1 Hoofdbatterijen 

Een in het licht van het totale project «mini»-drama bereikte in de loop 
van 1983 een hoogtepunt: de hoofdbatteri jen. Al in de stafeisen 1975 
was de specificatie van de hoofdbatteri jen opgenomen. De eerste jaren 
van het project werden de hoofdbatteri jen «geparkeerd» op de exploitatie. 
Begin 1980 was men ongeveer aan bestelling van de batterijen toe. Toen 
was er nog sprake van concurrentiestell ing: te zijner t i jd zouden twee 
f irma's uitgenodigd worden offerte u i t te brengen. Gedurende heel 1980 
werd er echter gediscussieerd over batterijen die méér konden dan de 
stafeisen eisten. Eind 1980 was daardoor eigenlijk maar één potentiële 
leverancier over. En hoewel HELEK zich eind 1980 wilde houden aan de 
stafeisen werd hij in de loop van 1981 «overruled». Eind 1 981 werden de 
hoofdbatteri jen weer in de raming (1982) opgenomen, en in januari 1982 
werd het IM voor de hoofdbatteri jen ingediend en - na enige vertraging in 
verband met de liquiditeitspositie - goedgekeurd. De batterijen die 
besteld werden waren echter niet alleen qua capaciteit afwijkend van de 
stafeisen, maar bleken ook wat groter uit te moeten vallen dan waarmee 
rekening gehouden was. Mede daardoor was de schokbestendigheid niet 
overeenkomstig de eisen. In de loop van 1983 werd besloten tot het 
bevestigen van de batterijen met een speciale haakconstructie. Met dat al 
waren de hoofdbatteri jen vrijwel verdubbeld in prijs ten opzichte van de 
in de stafeis voorziene batterijen. 

11.4.2 Kosten Röntgen Technische Dienst 

Medio 1983 werd melding gemaakt van een aanmerkelijke overschrijding 
van de geraamde kosten voor de onderzoeken van de Röntgen Technische 
Dienst 
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De Röntgen Technische Dienst verricht keuringen van lasnaden. De 
ervaring heeft aangetoond dat het testen van lasnaden door een externe 
onderzoeker de voorkeur verdient boven testen door de werf zelf. 

De eerste raming van de kosten (mei 1978) bedroeg f500000. Bepaald 
werd, dat goedkeuring moest worden gevraagd voor overschrijding van 
dit bedrag. Het bedrag was gebaseerd op een overeenkomst met de 
dienst voor de vergoeding van werkzaamheden in de periode tot en met 
1982. Feitelijk was er sprake van een open begroting. De jaarlijkse 
begrotingsraming van de sectie Onderzeeboten werd gebaseerd op de 
verwachte uitgaven in de volgende twee jaar. Tot en met 1 983 werden 
verschillende verhogingen van de begrote bedragen doorgevoerd. Ultimo 
1984 beliep de raming ca. f5,8 min. De kostenverhoging werd als volgt 
verklaard: 

- De dienst hield zich niet aan de bepaling goedkeuring te vragen voor 
overschrijding van de limiet van f500000. Bedragen tot een totaal van 
ruim f 600000 waren reeds ingediend en goedgekeurd voordat de 
overschrijding duidelijk werd. 

- Voor de keuring door de dienst deed RDM het verzoek. De continuïteit 
van de produktie was ermee gediend dat het onderzoek zoveel mogelijk in 
de avonduren of weekeinden zou plaatsvinden, dit tegen 1 50 - 200% van 
het normale uurtarief. Er zijn hierover onvoldoende afspraken gemaakt 
tussen KM en RDM. 

- Het laswerk door RDM was gedurende een jaar ondeugdelijk zodat 
veel laswerk moest worden overgedaan en opnieuw gekeurd. 

- Het keuren van laswerk van pijpen was niet geraamd; in 1983 werd 
hier alsnog f 1 min. voor geraamd. 

11.4.3 Tuschka debacle 

Eind december 1983 werd bij geruchte bekend dat Tuschka, de Duitse 
leverancier van de stuurautomaten, in grote financiële problemen was 
geraakt. De KM-order liep gevaar. 

In 1979 was voor twee stuurautomaten, bestemd voor de twee 
onderzeeboten van de eerste serie en voor een onderzeebootbesturings-
simulator voor opleidingsdoeleinden, de opdracht gegund aan de Duitse 
leverancier Tuschka KG, die de gevraagde systemen binnen de vereiste 
tijd meende te kunnen ieveren tegen een vaste prijs van ca. f 7,8 min. 
Daarmee offreerde hij een lagere prijs dan de concurrenten. Tuschka was 
een klein bedrijf met slechts enkele tientallen werknemers, gespecialiseerd 
in de levering van geautomatiseerde systemen. Het bedrijf had enige 
ervaring met de produktie van dergelijke componenten, maar of het 
bedrijf deze gecompliceerde opdracht (de ontwikkeling van een prototype) 
en het bewust aanvaarde prijsrisico aan kon, werd niet grondig onderzocht. 
Als gevolg van vele technische wijzigingen en de wens een andere 
computer te laten installeren (zie punt 7.3.4) werd bij Tuschka in 1982 
een aanvullende opdracht geplaatst, die een prijsverhoging inhield van 
ca. f5,9 min. 

Voorjaar 1984 bracht de KM enkele bezoeken aan Tuschka om te 
trachten de situatie te redden. Maar in mei 1 984 vond annulering van de 
opdracht plaats op grond van wanprestatie. Inmiddels was reeds f 6,4 
min. betaald op de twee stuurautomaten en f 5,2 min. op de stuursimulator. 

Omdat de opdracht opnieuw gegeven moest worden werden omstreeks 
diezelfde tijd R & H en het Zweedse bedrijf SAAB gevraagd offerten uit te 
brengen voor de bouw van vijf systemen (voor de twee series onderzee-
boten en een besturingssimulator). R & H bracht een offerte uit tegen een 
vaste prijs van f 11,1 min. totaal met loon/materiaalverrekening en SAAB 
één tegen een maximale prijs van Zw.Kr. 24 min. (ca. f 9,1 min.) met 
loon/materiaalverrekening. De nieuwe order werd gegund aan de Neder-
landse leverancier. Deze bleek bereid zijn prijs aan die van de concurrent 
aan te passen. Het Zweedse bedrijf had ervaring op het gebied van 
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stuurautomaten voor onderzeeboten. R & H had soortgelijke maar 
beperktere ervaring ODgedaan met de bouw van stuurautomaten voor de 
Taiwanorder. Het Zweedse bedrijf werd niet in de gelegenheid gesteld 
zijn offerteprijs te herzien en de levertijd, welke oorspronkelijk te laat 
werd geacht, zo mogelijk bij te stellen. 

R & H was mede in staat zijn offerteprijs tot het niveau van de concurrent 
te laten zakken doordat de KM een betalingsschema overeenkwam, 
waarbij ca. 95% van het totale contractbedrag zes maanden voor de 
uiterste opleveringsdatum van het eerste systeem en daarmee zes jaren 
vóór de oplevering van het laatste systeem werd geconditioneerd. Het 
aan deze betalingsconditie verbonden rente-aspect brengt de leverprijs 
aanmerkelijk boven de offerte van SAAB. Tevens schonk de KM haar 
eigendommen uit het Tuschka-debacle om niet aan R & H. 

In het medio 1984 ingediende en inmiddels gerealiseerde IM werd niet 
gewezen op het aantal systemen, noch op het rente-aspect. (Zie voorts 
paragraaf 12.4). Als doorslaggevende argumenten vóór R & H werd 
gewezen op de mogelijkheid planningsproblemen soepeler op te kunnen 
lossen, op de mogelijkheid verdergaande standaardisatie te kunnen 
bereiken, op behoud van geclassificeerde gegevens binnen NAVO-verband, 
op de gunstiger geografische ligging van R & H en op de potentiële 
effecten op de Nederlandse werkgelegenheid. 

11.5 Introductie Walrus 

Op 22 maart 1983 kaartte de onderzeedienst bij de CMS het probleem 
van de introductie van de Walrus aan 1 70). Al bijna tien jaar was de KM 
nu bezig met de bouw, maar als de Walrus ook gebruikt moest kunnen 
worden, dan moest een aantal problemen voor de introductie nu voortva-
rend worden aangepakt: opleiden van personeel, ontwikkelen van tactiek, 
aandacht voor infrastructurele aspecten verbonden aan de komst van de 
Walrus te zijner tijd naar Den Helder. Naast deze problemen waren er nog 
allerhande zaken die op korte of op langere termijn om oplossing vroegen. 
«Ten einde aan het gehele complex de juiste en samenhangende aandacht 
te schenken opdat de Walrus optimaal in de marine kan worden geïntro-
duceerd is er... dringend behoefte aan een centrale coördinatie. Dit 
dringt te meer gezien het keurslijf van een krappe personeelssituatie van 
het juiste gehalte naast de financieel economische noodzaak om dit 
project op een verantwoorde en rationeel zuinige wijze te introduceren in 
de vloot.» Voorgesteld werd dan ook op korte termijn een stuurgroep in 
te stellen, met als hoofd van de stuurgroep een projectofficier Walrusklasse, 
die deel uitmaakte van de Marinestaf. Bijgevoegd was een aanzet tot 
nadere uitwerking van de problematiek. 

Het verzoek van de Onderzeedienst leidde begin augustus 1983 tot een 
voorstel van de CMS aan de AR om akkoord te gaan met het instellen van 
een stuurgroep «onderzeeboten van de Walrusklasse» en op korte termijn 
een projectofficier aan de Marinestaf toe te voegen. Het voorstel haalde 
het niet. De AR besloot op 16 augustus 1983 wél een projectofficier aan 
te wijzen, maar de voorgestelde stuurgroepstructuur af te wijzen. Met die 
aanwijzing werd volgens de AR een goede coördinatie en werkwijze het 
meest gediend 171). Men nam er nota van, dat inmiddels ook grote zorg 
bestond over het wel tijdig beschikbaar komen van de wal-lesapparatuur 
en met name de onderwater centrale trainer. 

Begin oktober 1 983 berichtte de CMS aan de Onderzeedienst over de 
instelling van de functie «projectofficier onderzeeboten Walrusklasse». 
Vanaf eind oktober 1 983 zou de functie vervuld worden. Tenslotte merkte 
de CMS op, dat in verband met het krappe financiële budget een aantal 
aspecten, zoals bijvoorbeeld trainers, niet in fase met de bouw van een 
eerste serie onderzeeboten gerealiseerd kon worden 172). Op ad 
hoe-basis kon de projectofficier vast deelnemen aan de werkgroep 
«Cursussen en Trainingsapparatuur Walrusklasse». 
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In plaats van een stuurgroep kwam een «contactgroep Onderzeeboten» 
tot stand. De eerste vergadering van deze contactgroep vond eind 
februari 1984 plaats. Die contactgroep is zich gaan buigen over de toen 
bijna één jaar oude brief van de Onderzeedienst van maart 1983 en de 
daarin aangekaarte problematiek (zie voorts paragraaf 12.4). 

12. COMPLEMENTAIRE INVESTERINGEN C A . 

In hoofdstuk 5 «Aanloop tot de bouwfase», is reeds gewezen op de 
kosten die niet'm de kostenraming van de onderzeeboot waren opgenomen. 
Die hadden betrekking op (raming stafeisen 1975): 

a. kosten voor noodzakelijke studies en proefnemingen; 
b. kosten voor torpedo's en raketten; 
c. wal-, onderhouds- en testapparatuur; 
d. simulatoren en wal-lesapparatuur; 
e. inventaris- en uitrustingsgoederen; 
f. werkzaamheden door marinebedrijven; 
g. walreservedelen; 
h. loon- en materiaalverrekening (% escalatie); 
i. invoer en BTW (verrekenbaar). 

Voor een aantal van de hierboven genoemde punten moest een aparte 
stafeis gesteld worden, voor een aantal gold de IM-procedure omdat het 
aanschaffingen in de eigenlijke zin betrof, voor weer een aantal andere 
activiteiten kon de normale begroting van betrokken afdelingen gebruikt 
worden en de laatste twee posten betreffen eigenlijk meer de aanduiding, 
dat met deze uitgaven rekening gehouden moest worden zodra het 
project feitelijk van start zou gaan. 

Juist door het «diversen»-karakter van de hierboven aangegeven 
posten had verwacht mogen worden, dat er een overzichtelijke opstelling 
bij de KM zou bestaan van deze, weliswaar bijkomende, maar voor de 
totale projectplanning en kostenbeheersing noodzakelijke posten. 

Wat bij het onderzoek naar de hiermede verbonden kosten is opgevallen, 
is het feit, dat - hoewel de noodzaak reeds in 1975 vastlag - sommige 
zaken zelfs tot op de dag van vandaag niet geregeld zijn. Een alles 
omvattend plan voor deze uitgaven heeft ontbroken. Op ad hoe-basis 
werden beslissingen genomen. En bij gebrek aan een deugdelijke 
planning werden elkaar, en te zamen het Walrusproject, aanvullende 
projecten in feite concurrerend aan elkaar. Was aanschaf of de uitgaaf in 
de ogen van de KM onvermijdelijk geworden, dan ontstonden «tegenval-
lers» en/of vond versluiering plaats door toerekening aan andere projecten. 

Een tweede opvallend punt is, dat in de zeer ruime informatiestroom 
aan politieke leiding en Tweede Kamer, die sedert de surséance van RSV 
op gang is gekomen, deze bijkomende kosten volstrekt onderbelicht zijn 
gebleven. Enerzijds is dit wellicht te verklaren door een enge interpretatie 
van het begrip Walrusproject, waarbij uitsluitend informatie wordt 
gegeven over de kosten (overschrijdingen) die op de stafeisen voor de 
vervangers van de Dolfijnklasse drukken; zo heeft de thans ingestelde 
tweemaandelijkse rapportage aan staatssecretaris Van Houwelingen ook 
uitsluitend betrekking op de kostenontwikkeling binnen de stafeisen voor 
de eerste serie (respectievelijk de tweede serie). Anderzijds is dit wellicht 
te verklaren door het triviale gegeven, dat waar geen ramingen zijn, over-
schrijdingen niet als zodanig worden ervaren. 

De overzichtelijkheid en daarmee controleerbaarheid is in elk geval 
minimaal geweest, en is ook thans nog gering. De hiernavolgende 
gegevens maken de noodzaak tot een allesomvattende en anders 
gestructureerde rapportage en controle meer dan duidelijk. 
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12.1 Kosten van noodzakelijke studies en proefnemingen 

12.1.1 Stafeis «Onderzoek Scheepsconstructie en Materialen» en stafeis 
«Nieuwe Staalsoort» 

In hoofdstuk 4 werd aandacht besteed aan het proeftankproject. In de 
inleiding van dat hoofdstuk werd een uiteenzetting gegeven over de 
stafeis «Onderzoek Scheepsconstructie en Materialen» uit 1973 en de 
stafeis «Nieuwe staalsoort» uit 1974. Eveneens kwam het verzoek van de 
VOM van 3 maart 1976 aan staatssecretaris Stemerdink aan de orde, 
waarin hij toestemming verzocht f8,4 min. te mogen besteden aan 
diverse onderzoeken voor de pre-bestekfase en de bestekfase. Alle 
onderzoeken zouden nog moeten beginnen, en zouden uitgevoerd 
moeten worden in de loop van 1976 tot en met 1978. 

Allereerst kan geconcludeerd worden, dat op het moment dat de VOM 
zijn verzoek aan de staatssecretaris richtte twee van de genoemde 
onderzoeken al liepen: op één was al een betaling in 1 975 verricht welke 
nu niet meer in het aan de staatssecretaris voorgelegde schema voorkwam; 
op de ander was al een betaling in 1976 gedaan, die echter daags na het 
verzoek aan de staatssecretaris alsnog ten laste van 1 975 werd gebracht. 
(Opgemerkt dient overigens te worden dat toen de Comptabiliteitswet 
1927 nog van kracht was, waar bij een dienstjaar nog een tweede jaar 
werd opengehouden en er dus ook in dat tweede jaar nog boekingen 
mochten plaatsvinden ten laste van het al afgelopen dienstjaar.) 

Vervolgens kan geconcludeerd worden, dat alle in de brief aan de 
staatssecretaris genoemde onderzoeken - voor zover de KM deze zelf 
nog relevant vond - «gewoon» uitgevoerd werden, zij het - zie het 
proeftankproject - met enige vertraging. 

Zonder navoelbare systematiek werden de kosten van onderzoek zowel 
ten laste van de ene als ten laste van de andere stafeis geboekt. Maar ook 
werden diverse malen de kosten van bestektekenwerk waar men geen 
raad mee wist ten laste van de stafeis «Nieuwe staalsoort» geboekt, die 
immers gedeeltelijk ontlast was doordat het proeftankproject voornamelijk 
via CODEMA-fondsen liep. 

In totaal is op de stafeis «Onderzoek etc.» tot en met medio 1985 
f8,7 min. geboekt ten behoeve van de Walrusklasse. Op de stafeis 
«Nieuwe staalsoort» is - naast de CODEMA-bijdrage - ruim f2,4 min. 
geboekt. Te zamen ruim f 11 min. 

12.1.2 «Research & Development»kosten 

Vraag 83 van de vragen van de Tweede Kamer gesteld in het kader van 
de Walrusdiscussie in het najaar van 1984, luidde: «Hoeveel zijn de 
kosten voor research en development die specifiek voor de Walrusonder-
zeeboten is uitgevoerd?» 173). 

Tegen de oorspronkelijke opstelling van de stafeisen 1975 in, waren 
toch door enkele afdelingen de kosten van ontwikkelingen en onderzoek 
ook binnen de begroting van de stafeisen voor de eerste serie geraamd. 
Ultimo 1984 betrof dit een bedrag van ca. f 23 min. Ook RDM heeft 
uiteraard «Research & Development» (R & D-)kosten gemaakt, die echter 
moeilijk financieel zichtbaar te maken zijn. Dit geldt te meer voor de 
R & D-kosten voor de onderleveranciers. 

Het antwoord had dus naar de mening van de Rekenkamer kunnen 
luiden, dat door de KM binnen de Walrusbegroting ca. f23 min. was 
uitgegeven aan R & D, en daarnaast nog ca. f 11 min. op andere stafeisen 
(het proeftankproject terzijde latend). De restvan het antwoord had dan 
kunnen zijn wat het ook is geworden: «In verband met industriële belangen 
kan op deze vraag geen openbaar antwoord worden gegeven...». 

Hoewel binnen de DMKM een gedetailleerdere beantwoording op het 
punt van de f 23 min. was voorbereid is die beantwoording om niet-ach-
terhaalde redenen nooit gegeven. 
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12.2 Kosten voor torpedo's en raketten 

Al in de eerste begrotingsbespreking van de Walrusklasse in mei 1978 
werd erop gewezen, dat voor de wapens (torpedo's en «encapsulated 
harpoon») een aparte stafeis gesteld moest worden. Op 18 juli 1978 
kwamen twee stafeisen tot stand: 

- een stafeis voor torpedo's; 
- een stafeis voor munitie en geleide wapens, waarbij onder munitie 

uitdrukkelijk niet werd begrepen «torpedo's» omdat hiervoor een aparte 
stafeis gesteld was. 

Beide stafeisen hebben een algemene strekking en zijn bedoeld voor 
het op peil brengen en houden van de voorraden voor zowel bovenwater-
schepen, onderzeeboten, vliegtuigen en helicopters, zowel voor oorlogs-
gebruik als oefendoeleinden. De realisering (financieel en anderszins) zou 
bereikt moeten worden via een jaarlijks aangepast voortschrijdend 
vijfjarenplan. 

In januari 1979 liet de DMKM staatssecretaris Van Eekelen weten, dat 
inmiddels nader onderzoek had plaatsgevonden naar het meest geschikte 
wapenpakket voor de nieuwe onderzeeboten. De keus was bepaald op. 

- een nieuw type Amerikaanse torpedo; 
- een Amerikaans type «Encapsulated harpoon». 
Deze keuze bevestigde de keuze die intern al in maart 1978 was 

vastgelegd, en informatief ook toen al aan staatssecretaris Van Eekelen 
was medegedeeld 74). 

12.2.1 Torpedo's 

In mei 1980 boog de AR zich over het probleem van de aanschaf van 
torpedo's. De notulen van de raad waren uitgebreid en gedetailleerd. De 
produktielijn van de fabrikant van de torpedo's ging eerder dicht dan 
verwacht, waardoor veel eerder torpedo's besteld moesten worden dan 
fondsen beschikbaar waren. Tijdens de discussie over aantal en financiering 
(langer lopende leningen bijvoorbeeld) wees de DMKM er nog eens op, 
dat de noodzaak tot aanschaf van deze torpedo's niet ter discussie kon 
staan: «het is het enige wapen voor de Walrusklasse-onderzeeboten». 

De AR raakte overtuigd van de noodzaak tot aanschaf («op dit wapen is 
de onderzeeboot ontworpen en wordt de onderzeeboot gebouwd»). 
Besloten werd vervolgens over de financiële kant van de zaak contact op 
te nemen met de DGEF ten einde de zaak vervolgens aan de minister voor 
te leggen. De DMKM werd verzocht de verwerving aan de staatssecretaris 
voor te leggen. 

Een en ander leidde tot een aankoopbeslissing, waarvan melding werd 
gemaakt aan de Tweede Kamer in het situatierapport over «de munitie bij 
de krijgsmacht», ingediend in samenhang met de Defensiebegroting 
1981 op 16 december 1980 128). Uit dat situatierapport: 

«III DE MUNITIESITUATIE BIJ DE KONINKLIJKE MARINE 

De Koninklijke Marine had begin 1 978 voldoende voorraden voor de 
operationele eenheden. Het betrof hier zowel geleide wapens als artiI!e-
riemunitie voor scheepsgeschut en munitie voor onderzeebootbestrijding, 
zoals torpedo's en dieptebornmen. Wel tekende zich toen af dat het 
munitiebestand onder invloed van de vernieuwing van de vloot en 
vliegtuigen ingrijpend moest worden gewijzigd De munitievoorraadvor-
ming wordt bovendien beïnvloed door: 

- de betrekkelijk lange duur var, ontwikkeling en bouw van een schip 
dat immers fungeert als platform voor wapensystemen; 

- de keuze van de wapensystemen en vervolgens de beschikbaarheid 
van de munitie, met name torpedo's en geleide wapens, op het gewenste 
moment. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19221, nrs. 1-2 113 



Bij de Koninklijke Marine wordt voor kapitale munitiesoorten zoals 
torpedo's en geleide wapens geen onderscheid gemaakt tussen oefen- en 
oorlogsvoorraden; voor oefenlanceringen wordt gebruik gemaakt van 
operationele projectielen, waarvan de oorlogslading is vervangen door 
een zogenaamde oefenkop. 

Kapitale munitiesoorten 
Sinds 1978 wordt bij de Koninklijke Marine op grote schaal materieel 

vervangen. Dit zal tot het eind van de jaren tachtig voortduren, met het 
accent op de periode 1980-1 985. Het gaat onder meer om het vervangen 
van de jagers van de Frieslandklasse, van de onderzeeboten van de 
Dolfijnklasse en van de maritieme patrouillevliegtuigen. 

Voorts worden helicopters van het type Lynx aangeschaft en wordt de 
«midlife»-modernisering van de fregatten van de Van Speykklasse 
voltooid. Deze materieelvernieuwing heeft vanzelfsprekend ook gevolgen 
voor de munitieprogramma's. 

Tot nu toe was het beleid er op gericht nieuwe of gemoderniseerde 
schepen en vliegtuigen te voorzien van een voorraad munitie ter grootte 
van de bergplaats aan boord. In NAVO-verband zijn inmiddels nieuwe 
voorraadnormen overeengekomen voor de kapitale munitiesoorten, zoals 
geleide wapens en torpedo's. Deze nieuwe vormen vergen grotere 
voorraden van deze typen munitie, en dat is nu verwerkt in de plannen. 

Doordat de produktielijnen van bepaalde kapitale munitiesoorten 
eerder dan werd verwacht zullen worden gesloten, moesten bepaalde 
munitie-aanschaffingen, die waren voorzien in de periode 1986-1990, 
noodgedwongen naar de periode 1981-1985 worden verschoven. Zo zal 
de Amerikaanse produktielijn voor het nieuwe type torpedo voor onder-
zeeboten in 1982 sluiten. Hierdoor moest reeds in 1980 een bestelling 
worden geplaatst, hoewel de onderzeeboten waarvoor deze torpedo's 
mede bestemd zijn voorshands nog niet in de vaart zullen zijn. 

De voor de Koninklijke Marine voorziene financiële middelen voor de 
eerste helft van de planperiode zouden ontoereikend zijn om deze eerder 
tot betaling komende aankoop te kunnen doen. Door tijdelijke verschui-
vingen over meerdere jaren binnen het defensiebudget (f60 min. van de 
Koninklijke Landmacht en f 60 min. van de Koninklijke Luchtmacht) wordt 
de Koninklijke Marine echter in staat gesteld toch over te gaan tot deze 
noodgedwongen vervroegde aanschaffing. De produktielijn voor het 
«anti-snip» geleide projectiel sluit, naar het zich laat aanzien, in 1984. 
Daardoor moet ook deze kapitale munitiesoort in de eerste helft van de 
planperiode worden besteld. 

Overige munitiesoorten 
De Koninklijke Marine had begin 1978 een tekort aan klein-kaliber 

munitie. Dit tekort is opgeheven. 

Financieel overzicht 
Met inbegrip van de in het voorgaande genoemde tijdelijke verschuivin-

gen zijn in de planperiode de volgende bedragen in de planning opgenomen. 

Planperiode 

1981-1985 1986-1990 

1. Knpitale munitiesoorten 
a. torpedo's 
ta. geleide wapens 

2. Overige munitiesoorten 

f 130 min. 
f 110mln. 
f 55 min. 

f 75 min. 
f 580 min. 
f 280 min. 

Totaal f 295 min. f 935 min. 
» 

Het situatierapport werd in een uitgebreide commissievergadering (te 
zamen met vier andere situatierapporten) op 15 december 1980 behandeld. 
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Uit de behandeling kwamen geen nieuwe gezichtspunten voor deze 
aanschaf en de financiering ervan. 

Vier jaar later, medio 1984, werd de stafeis gesteld, die het mogeli jk 
moest maken de noodzakelijke ondersteunende apparatuur en de 
exercit ie-uitrusting voor de torpedo's aan te schaffen. Enkele maanden 
daarvóór al was aan staatssecretaris Van Houwelingen het IM voorgelegd. 
De bestelling is blijkens mededeling van de DMKM reeds geplaatst. 

12.2.2 «Encapsulated harpoon» 

De kosten van de «encapsulated harpoon» zijn verdeeld over tenminste 
vier stafeisen, hetgeen de overzichteli jkheid niet bevordert. Op de 
Walrus-begrot ing drukt nog steeds f 8,5 min. Er is op een stafeis voor het 
«missile depot», de NAVO projectielen werkplaats te Den Helder, 
inmiddels testapparatuur voor de «encapsulated harpoon» aangeschaft 
en betaald voor ruim f 2 1 min. De totale raming voor deze stafeis was 
voor 1984 f 3 7 min. waarvan nauwelijks meer dan de bedoelde f 2 1 min. 
betaald was. De raming is voor 1985 teruggebracht tot f 2 6 , 6 min., 
waarvan ruim f 21 min. is betaald. In feite heeft deze stafeis dus vri jwel 
uitsluitend betrekking op de «encapsulated harpoon». Een ander deel van 
de «encapsulated harpoon» drukt op de stafeis «boordreserve». Daarnaast 
is op de stafeis «munitie en geleide wapens» in het kader van het totale 
munitieplan inmiddels voor de periode 1985 tot en met 1 993 geld 
uitgetrokken voor de harpoons zelf. Op diezelfde stafeis is eveneens 
vanaf 1985 tot en met 1993 geld opgenomen voor de capsules. 

12.3 W a l - , onderhouds- en tes tapparatuur 

Naar de kosten die tot deze categorie gerekend mogen worden is géén 
apart onderzoek ingesteld. De Rekenkamer gaat er echter vanuit dat het 
hier om aanmerkelijke bedragen gaat, aangezien vrijwel alle systemen aan 
boord van de Walrus nieuw ontwikkeld zijn. Dit houdt bijna altijd in, dat 
ook aan de wal vri jwel alle apparatuur nieuw aangeschaft of tenminste 
aangepast moet worden. Referenties in diverse stukken wijzen daar ook 
op. Daarnaast zullen aanmerkelijke aanpassingen in de infrastructuur 
nodig blijken te zijn. 

In dit kader wil de Rekenkamer het werk van de stuurgroep «Defensie-
bedrijven in de tachtiger jaren» in herinnering roepen. Die stuurgroep 
bracht na ruim twee jaar studie in begin 1980 een lijvig rapport uit. Het 
rapport werd voorzien van een summiere samenvatt ing aangeboden aan 
de vaste Commissie voor Defensie op 31 juli 1980. De stuurgroep 
vermeldde o.m., dat de studie een minder vergaand resultaat had 
opgeleverd dan verwacht, omdat het inzicht in de onderhoudsbehoefte 
van nieuw in te voeren materieel bleek te ontbreken. Naar de oplossing 
van dit probleem zou blijkens het antwoord van staatssecretaris Van 
Eekelen aandacht besteed worden in een implementat ie-studie van het 
werk van de stuurgroep (Tweede Kamer, 1 9 8 0 - 1 9 8 1 , 1 6 400 , hoofdstuk 
X, nr. 65, dd. 18 december 1980). De Rekenkamer heeft niet de indruk, 
dat dit - althans met betrekking tot de Walrus - al tot tastbare resultaten 
heeft geleid. 

Tevens is het opgevallen, dat soms testapparatuur opgenomen is in 
ingediende IM's, zodat de kosten daarvan op het Walrusproject drukken 
(zie bijvoorbeeld paragraaf 8.3). Uitsplitsing heeft niet - althans niet 
systematisch - plaatsgevonden. 

12.4 S imulatoren en wal - lesapparatuur 

1 2.4.1 Onderwatercentrale-trainer 

Op 29 mei 1979 werd de stafeis «Onderzeebootbesturingssimulator» 
gesteld om te voorzien in trainingsfacil i teiten aan de wal voor het 
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opleiden en trainen van personeel van de Walrusklasse. Het betreft met 
name de stuurinrichting met simulatie van de scheepsbewegingen. 

Eind 1979 was een eerste bijeenkomst van een nieuwe werkgroep 
«Trainers en Simulatoren». In die werkgroep kwam men al snel tot de 
conclusie, dat de stafeis voor de Onderzeebootbesturingssimulator te eng 
geformuleerd was. Bedoeld moest zijn een complete onderwatercentrale-
trainer met een bijbehorende aanmerkelijk hogere financiële raming. Deze 
hogere financiële claim viel samen met de bespreking van de financiële 
problemen rond de eerste en tweede serie Walrusklasse en de MLM van 
de Zwaardvisklasse (zie paragraaf 7.2). Op 2 december 1980 kreeg 
daarom het Comité Plannen van de AR niet alleen het verzoek om de 
MLM- en Walrusklasseproblemen te bezien, maar ook om de les- en 
trainingsapparatuur in de overwegingen te betrekken (ruwe schatting van 
de DMKM was f 60 min. geweest). 

Het advies van de ad hoe-werkgroep uit het Comité Plannen was om in 
elk geval de onderwatercentrale-trainer zodanig in de financiële meerja-
renraming op te nemen, dat deze trainer uiterlijk in 1984 operationeel zou 
kunnen zijn. De AR nam de aanbeveling over en aansluitend werd in april 
1981 een gewijzigde stafeis «Onderwater centrale trainer» goedgekeurd. 
Geraamde verwervingskosten f 19 min. (pp. 1980) te realiseren in drie 
fasen in de jaren 1981 tot en met 1987. Op deze stafeis is nog geen 
uitgave geboekt. Blijkens mededel ing van de DMKM is hij thans in de 
plannen opgenomen vanaf 1985. 

Aandacht wordt gevraagd voor het feit , dat al bij het IM voor de 
periscopen in 1978 één opleidingsset mee werd aangeschaft ten laste van 
de Walrusbegrot ing (zie begin hoofdstuk 5). 

Eveneens wordt aandacht gevraagd voor het feit, dat de oorspronkelijke 
opdracht aan Tuschka drie stuurautomaten omvatte, waarvan één 
bedoeld was als simulatiesysteem voor opleidingsdoeleinden (zie begin 
hoofdstuk 6). Dat systeem had niet op de Walrusbegrot ing thuisgehoord, 
maar afgeboekt moeten worden op de stafeis «Onderwater centrale 
trainer». De herplaatste order bij R & H is inmiddels via een IM medio 
augustus 1 984 aan de staatssecretaris voorgelegd (zie punt 11.4.3). Uit 
dat IM blijkt niet: 

a. dat het om stuurautomaten gaat voor beide series onderzeeboten; 
b. dat het om de aanschaf van vijf systemen gaat, derhalve ook in dit 

geval inclusief een stuurautomaat, ten behoeve van de trainer. 
Eén en ander was alleen na te gaan door de offerte te raadplegen. 
Intern was medio april 1984 de opvatt ing dat voor een functionerende 

onderwatercentrale-trainer f 3 0 min. nodig was, aanmerkelijk meer dan 
de opgevoerde f 19 min. 

12.4.2 GIPSY-trainer 

Op 18 september 1 978 werd de stafeis «Aanpassing OZD TORPAT» 
gesteld om te voorzien in trainingsfacil i teiten aan de wal voor het 
opleiden en trainen van personeel van de Walrusklasse. Het betreft met 
name de training(sfacil iteiten) verband houdend met het (geautomatiseer-
de) wapensysteem. 

Eveneens als uitvloeisel van het advies van de ad hoe-werkgroep van 
Comité Plannen werd in april 1981 een werkgroep opgericht om de 
«GIPSY-trainer», het andere grote knelpunt, te besturen. Deze configuratie 
werd financieel ondergebracht in de stafeis «Aanpassing OZD-TORPAT». 
De werkgroep bracht eind 1 983 rapport uit, waarin naast de operationele 
trainingseisen een specificatie is opgenomen van de GIPSY-trainer. 
Gezien de vlucht die dit geautomatiseerde systeem had genomen is het 
niet verwonderli jk dat ook de trainingsfacil i teiten aanmerkelijke investe-
ringen vragen. De totale raming bedraagt thans bijna f 4 0 min., verdeeld 
over vier fasen. Fase één is in de vorm van een IM inmiddels gerealiseerd. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1985 -1986 , 1 9 2 2 1 , nrs. 1-2 116 



Aandacht wordt wel gevraagd voor het feit, dat al bij het IM in 1979 de 
aanschaf van een gereduceerde GIPSY voor opleidingsdoeleinden werd 
goedgekeurd voor ruim f 5 min. (zie paragraaf 5.2). Hoe die in de plannen 
past blijkt niet. 

12.4.3 Diverse opleidingen 

Naast deze twee stafeisen is er sedert 1 981 nog een algemenere 
stafeis voor diverse lesapparatuur ten behoeve van diverse opleidingen. 
De totale raming hiervoor van f 18 min. is blijkens een mededeling van de 
DMKM vanaf 1985 in de plannen opgenomen. Het is echter niet zeker of 
de voortgang van de aanschaf van de hier bedoelde apparatuur gelijke 
tred zal houden met de introductie van de Walrus. De verschil lende 
aanschaffingen zijn onderdeel van het per opleiding aan te schaffen 
pakket, en worden als zodanig afgewogen tegen buiten de Walrus 
gelegen wensen en verlangens van elk van die opleidingen afzonderlijk. 
Dit staat een planmatige aanpak in de weg. 

Buiten beschouwing zijn hier nog gebleven de kosten die gemaakt 
moeten worden om, bij gebrek aan trainingsapparatuur bij de KM zelf, 
toch bemanning cursussen te laten volgen bij de industrie. Binnen de 
Walrusbegrot ing is ca. f 2 min. voor diverse cursussen geraamd. 

12.5 Inventar is en u i t rust ingsgoederen 

Gezien de vertraagde oplevering van de eerste onderzeeboot gaat het 
in dit geval nog om ramingen. Hoewel echter deze kosten conform de 
stafeisen 1975 uitdrukkelijk niet tot de Walrusbegrot ing horen, staat toch 
een - zij het gering - bedrag al sedert de start van het project in de 
raming. Het lijkt aan te bevelen ti jdig een complete raming te laten maken 
en de financiering ervan zeker te stellen, zodat tegenvallers worden 
voorkomen. 

12.6 W e r k z a a m h e d e n door mar inebedr i jven 

Uit de stukken blijkt, dat enkele marinebedrijven met name ingeschakeld 
zijn bij het ontwikkelen van het Walrusproject. Het CAWCS is in het 
voorafgaande al enkele malen genoemd, maar daarnaast waren bijvoor-
beeld ook het MEOB en de Bewapeningswerkplaats actief. 

In de automatiseringswereld is het een bekend gegeven, dat de kosten 
van ontwikkel ing van de software vaak onderschat worden. Tegen die 
achtergrond was de Rekenkamer geïnteresseerd in de bijdrage van twee 
marinebedri jven, te weten: 

- Marine Electronisch en Optisch Bedrijf, Oegstgeest/Den Helder 
(MEOB); 

- Centrum voor Automatisering van Wapen- en Commandosystemen, 
Den Helder (CAWCS). 

Het onderzoek van de Rekenkamer heeft zich tot deze twee marinebe-
drijven beperkt. Door beide bedrijven gezamenlijk zi jn/worden diensten 
verricht ten behoeve van het Walrusproject ter waarde van ruim f 3 8 min. 
Deze bijdrage is niet opgenomen in de financiële raming van het project. 

12.7 Wa l reservede len 

De initiële kosten voor de walreserve voor de eerste serie is onder-
gebracht in een aparte stafeis van 19 februari 1979. Toen werd geraamd 
aan verwervingskosten totaal f 19,5 min. (pp. 1979) verdeeld over de 
jaren 1980 tot en met 1983. De f 1 9,5 min. was ook verdeeld over de 
verschillende afdelingen. Bij de verschillende begrotingsvergaderingen, 
waarbij telkens het hoofdproject tekorten vertoonde, is de verwerving van 
walreserve telkens naar latere jaren verschoven. Een enkele maal slechts, 
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in het kader van het aanschaffen van een onderdeel voor de eerste serie, 
werd tevens de walreserve aangeschaft. Gedurende het project is geen 
systematische splitsing aangebracht tussen aangeschafte walreserve in 
het kader van een investeringsbeslissing voor de eerste serie en walreserve 
te boeken op de aparte stafeis. Een (klein) gedeelte is derhalve ten 
onrechte thans onderdeel van de kosten van de Walrusserie, en een 
ander (eveneens klein) gedeelte is afgeboekt op de aparte stafeis. De 
raming voor de walreserve voor de eerste serie is inmiddels ruim f 30 
min. Tot en met medio 1985 is f 11 min. voor walreserve op deze stafeis 
betaald. De planbedragen 1985 en 1986 voor de walreserve werden in de 
begrotingsvergadering van Niebos begin februari 1985 (opnieuw) 
verlaagd. 

12.8 Loon en mater iaa lver reken ing (% escalat ie) 

De L en M-ramingen zijn in het voorafgaande diverse malen aan de 
orde geweest. De berekeningen voor het bouwmeesterdeel van het 
project zijn door de accountantsdienst van Defensie in zijn onderzoek 
betrokken. Het grootste probleem is hier echter de onnauwkeurige en 
onsystematische wijze geweest waarop voor L en M geraamd is op de 
interne bureauraming. Was deze raming wèl systematisch en correct 
uitgevoerd, dan was de overschrijding van het toegestane budget al veel 
eerder duidelijk geworden. 

De raming voor L en M op de KM-aanschaffingen, die met IM's werden 
gerealiseerd is oncontroleerbaar. Bovendien wordt dat beeld ernstig 
vertroebeld doordat met de leveranciers afgesproken is betalingstermijnen 
te verschuiven onder verrekening van rentekosten die op diverse van deze 
aanschaffingen drukken. Deze rentekosten zijn geheel buiten de discussie 
gebleven, maar vormen wel onderdeel van de projectkosten. Eén en 
ander verdient nadere aandacht. 

12.9 Invoer en b t w (verrekenbaar ) 

Het onderzoek in de dossiers heeft geen aanleiding gegeven gedetail leerd 
in te gaan op het al of niet verrekenbaar zijn van btw en invoerrechten. 

13. INFLATIE , C O M P E N S A T I E EN O P B O U W V A N DE R A M I N G E N 

13.1 Inf lat ie 

In de inleiding op dit rapport is reeds gesteld, dat afgezien is van het 
telkens omrekenen van gepresenteerde bedragen naar het oorspronkeli jke 
prijspeil van 1977. De gepresenteerde bedragen gaven derhalve geen 
indruk van de geldontwaarding sedert 1977. 

Om een indicatie te geven van die geldontwaarding ti jdens de uitvoering 
van het project dient de volgende tabel. 

Twee bedragen zijn als uitgangspunt genomen: 
- het bedrag dat aan de Tweede Kamer was gemeld als projectbedrag 

voor twee onderzeeboten van de Walrusklasse: f 425 min., pp. 1977; 
- het bedrag, dat de KM intern in de matrix had verwerkt: f 460 min., 

pp. 1977. 
Op beide bedragen is het indexcijfer voor Bruto Overheidsinvesteringen 

(BOI) van het Centraal Planbureau (CPB) toegepast zoals dat met ingang 
van 1977 voor Defensie heeft gegolden. 
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f 425 min. f 460 min. 
pp. 1977 pp. 1977 

is in pp: 

1978 454 491 
1979 488 529 
1980 524 567 
1981 556 602 
1982 563 610 
1983 569 616 
1984 572 619 
1985') 577 625 

in f min. 
index CPB BOI 
*) Geraamd. 

13.2 Compensatie 

Telkenjare keert in de begrotingsdiscussie de kwestie van (vermeende) 
ondercompensatie van Defensie terug. Ook in de stukken over het 
Walrusproject wordt hieraan gerefereerd. 

De prijsbijstelling voor de gehele rijksoverheid geschiedt op basis van 
indexcijfers. Dat impliceert dat niet de werkelijke prijsstijging (micro) 
wordt gecompenseerd, maar een gemiddelde prijsstijging (macro). Dit 
gemiddelde kan - per jaar bezien - hoger of lager zijn dan de door 
Defensie werkelijk ondervonden prijsstijging. Over een reeks van jaren 
bezien moet echter aangenomen worden, dat de prijscompensatie op 
basis van indexcijfers redelijk de ondervonden prijsstijging compenseert. 

Twee indexcijfers zijn van belang: het indexcijfer Materiële Overheids-
consumptie (MOC) en het indexcijfer BOI, beide berekend door het CPB. 

In de MOC-index wordt wèl rekening gehouden met bestedingen in het 
buitenland, in de BOI-index niet. Eind jaren zeventig was de BOI-index 
hoger dan de MOC-index. 

Defensie bepleitte dan ook compensatie volgens de BOI-index en niet 
volgens de MOC-index. Met instemming van Financiën vond in 1977 een 
wisseling van index piaats en werd Defensie met ingang van 1977 
gecompenseerd volgens de BOI-index. Principieel was die wisseling 
minder juist: aankopen in het buitenland - juist het knelpunt in grote 
materieelprojecten — behoren tot de categorie MOC. Maar vanuit de 
veronderstelling, dat de BOI-index over een reeks van jaren gunstiger zou 
uitvallen had men voor die index geopteerd. Over de eerste jaren na de 
wisseling was de BOI-index inderdaad gunstiger, met ingang van 1980 
echter niet meer. 

Cumulatief over de hier aan de orde zijnde jaren (1978 tot en met 
1985) is de gekozen index ongunstiger uitgevallen. 

MOC-index BOI-index Verscli 

% O/ 
/O % 

4.4 6,7 + 2,3 
5,1 7,7 + 2,6 
8,0 7.3 - 0,7 
7.9 6,1 - 1,8 
6,2 1,3 - 4,9 
2,5 1,0 - 1,5 
3,5 0,5 - 3,0 
1.5 1 - 0,5 

indexen CPB 
*) Geraamd. 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985*) 
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Voorstellen van Defensie om «geïmporteerde» inflatie volgens een 
apart buitenlands prijssti jgingspercentage gecompenseerd te krijgen zijn 
door Financiën categorisch afgewezen. Als compromis is inmiddels 
overeenstemming bereikt tussen Defensie en Financiën om met ingang 
van de Voorjaarsnota 1986 weer terug te keren naar de (principieel 
juistere) index voor materiële overheidsconsumptie. De Tweede Kamer is 
hierover ingelicht in het antwoord van de minister van Defensie op de 
vragen 59 en 61 ter voorbereiding van de begrotingsbehandeling Defensie 
1985 173): 

«Inmiddels is met het Ministerie van Financiën overeenstemming 
bereikt dat met ingang van 1986 de investeringsuitgaven worden 
bijgesteld overeenkomstig de prijsstijging MOC. Dit indexcijfer houdt 
meer rekening met bestedingen in het buitenland en wordt nu al gebruikt 
voor de prijsgevoelige uitgaven op andere artikelen dan de artikelen groot 
materieel. Vanaf 1986 zullen nog maar twee indexcijfers voor de Defen-
siebegroting een rol spelen namelijk het indexcijfer investeringen in 
woningen voor de bouwartikelen en het MOC-indexcijfer voor alle overige 
prijsgevoelige uitgaven. 

Ten aanzien van de effecten van de hoge dollarkoers wordt opgemerkt, 
dat Defensie contracten heeft in vele verschillende valuta, waarvan het 
koersverloop elkaar ten dele compenseert. Bovendien zijn begin 1984 
naast de reeds eerder aangekochte termijn-dollars, voor op dat t i jdstip 
nieuw bestaande verplichtingen Amerikaanse dollars aangekocht op de 
termijnmarkt. Het ging daarbij om een bedrag van $ 1,3 mld. Hierdoor is 
het negatief effect van de hoge dollarkoers voor een aanzienlijk deel 
geneutraliseerd». 

De Rekenkamer stelt vast, dat macro gezien de voor Defensie gehan-
teerde index niet heeft gefunctioneerd zoals men hoopte: over een reeks 
van jaren kwam men integendeel ongunstiger uit dan met de tot dan toe 
gehanteerde index. 

Op microniveau betekende dit dat binnen de Walrusbegrot ing tevens 
ruimte gevonden moest worden voor het opvangen van boven de com-
pensatie uitgaande prijsstijgingen. Aan deze autonome spanning binnen 
de Walrusbegrot ing is in het onderzoek van de Rekenkamer geen aparte 
aandacht geschonken. 

13.3 O p b o u w van de ramingen 1979 to t en m e t 1985 

13.3.1 De actuele bureauraming 

Al eerder is een N.B. gewijd aan het begrip «bureauraming» (zie 
paragraaf 7.1). De bureaus zijn inmiddels al jaren vervangen door 
«afdelingen», maar het begrip «bureau» is een eigen leven blijven leiden. 

De begroting voor het Walrusproject (eerste serie) bestaat in feite uit 
een optelsom van de bedragen die in de diverse afdelingsbegrotingen 
voor de Walrus zijn gereserveerd. De bedragen zijn derhalve niet vanzel f 
sprekend te relateren aan onderdelen van het project «platform», 
«SEWACO» e t c , al loopt de verantwoordeli jkheid van bijvoorbeeld de 
afdeling Nieuwbouw Schepen globaal parallel met de kosten «platform». 
De stafeisen 1975 hadden een vrij systematische opbouw van de 
verschil lende kostencomponenten die wèl gerelateerd waren aan de 
onderdelen van het project. In het voorafgaande hoofdstuk is aandacht 
besteed aan de kosten die blijkens de stafeisen 1975 uitdrukkelijk niet in 
de begroting zaten. Thans wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van de kosten, die blijkens de stafeisen uitdrukkelijk wèl in de begroting 
zaten. 

Om de cijfers vergelijkbaar te krijgen met de opbouw van de stafeisen 
1975 heeft de Rekenkamer de ramingen van de KM anders gegroepeerd. 
Uiteraard is op elke groepering iets aan te merken, dus ongetwi j feld ook 
op de groepering die thans gepresenteerd wordt. Ter illustratie van de 
kostenontwikkeling van de verschillende onderdelen van het project is de 
hergroepering echter valide genoeg. 
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Uitgegaan is van de cijfers zoals deze gehanteerd werden op de 
zogenaamde «actuele bureauraming», dat was de raming voor het 
lopende jaar in prijspeil van het voorafgaande jaar. Met andere woorden 
de raming 1982 bijvoorbeeld, vastgesteld najaar 1981, werd uitgedrukt in 
de prijzen 1981. Bij het bewerken van de cijfers stuitte de Rekenkamer op 
een merkwaardig verschijnsel binnen het geautomatiseerde begrotings-
systeem. Het gehanteerde overzicht was als volgt ingedeeld: 

vorige 
bureauraming 

actuele 
bureauraming 

betaald ten laste 
van vorige jaren 

betalingsprognose vorige 
bureauraming 

actuele 
bureauraming 

betaald ten laste 
van vorige jaren 

actueel +1 +2 
jaar e.v. 

A B C D 

Het lag voor de hand dat de getallen van kolom B in het overzicht van 
een jaar later ongewijzigd in kolom A zoucon verschijnen. Bij hergroepering 
moest het dus in principe niets uitmaken of uitgegaan werd van de 
opeenvolgende kolommen A, mits het juiste jaartal maar in het oog werd 
gehouden. In de overzichten met de ramingen van 1981, 1 982 en 1983 
toonde kolom A echter steeds (nagenoeg) dezelfde, ten opzichte van de 
actuele raming lage, bedragen. 

N.B. De Rekenkamer heeft getracht de oorza(a)k(en) van dit verschijnsel 
te achterhalen. Allereerst bleek de programmatuur inderdaad de opdracht 
te bevatten ten tijde van het invoeren van nieuwe gegevens voor kolom B, 
de oude kolom B te «verheffen» tot kolom A. Omdat de programmatuur 
ook voor andere projecten werd toegepast is nagegaan of het verschijnsel 
zich in de bedoelde jaren ook daar voordeed; zulks bleek niet het geval. 
De nieuwe gegevens die in de genoemde jaren ten behoeve van kolom B 
werden ingevoerd waren ontleend aan de goedgekeurde begroting. Het 
systeem werd echter ook gevoed met bedragen die ontleend waren aan 
de (hogere) raming. Het geautomatiseerde begrotingssysteem kon 
zodoende informatie verstrekken die op verschillende basisgegevens 
stoelde. 

Het bleek onmogelijk de reden van het «blijven hangen» van kolom A te 
achterhalen omdat de toenmalige bestanden en een aantal essentiële 
overzichten uit die tijd ontbreken. Ook de KM heeft tot aan het afsluiten 
van het onderzoek geen verklaring kunnen geven. 

Het zal duidelijk zijn dat kolom A als uitgangspunt voor het hergroeperen 
van de cijfers onbruikbaar was geworden. 

Als basis werd uitgegaan van de kostenopbouw conform de stafeisen 
1975. Diezelfde kostenopbouw werd globaal aangehouden in het 
situatierapport van de Tweede Kamer van 17 mei 1978. 

kosten opbouw conform stafeisen 1975 idem conform Si-
tuatierapport 
17 mei 1978 

1. platform, energievoorziening en 
voortstuwing: 
a. bouwmeester, excl. winst, incl. 
lanceerbuizen en nalaadinrichting f 197 min. 
winst bouwmeester f 20 min. 
b. marineleveringen: S (Scheepsbouw), 
W (Werktuigbouw) en E (Electra) f 8 min. 

f 225 min. f 350 min. 

2. wapens en sensoren (zogenaamde 
marineleveranties) 
acht verschillende leveranties, tezamen 
per boot f 18,5 min. f 37 min. f 75 min. 

totale kosten voor twee onderzeeboten, prijspeil 
1974 f 262 min. 
gebracht op prijspeil 1977 II f 290 min. f 425 min. 
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In plaats van f 425 min. (pp. 1977) werd in het NDPP f 460 min. (pp. 
1977) verwerkt. De aanvankelijke bedoeling van de DMKM was om dit 
positieve «overschot» van f35 min. te gebruiken als startbijdrage aan de 
nog niet in de raming opgenomen eveneens noodzakelijke complementaire 
investeringen ca. (zie hoofdstuk 12). Dat idee vergat men echter snel, en 
intern heeft de DMKM vrijwel vanaf het begin de volle f 460 min. als 
uitgangspunt genomen voor de totaalkosten van het Walrusproject (twee 
boten). In het hierna volgende staafdiagram zijn de onderdelen «casco en 
leveringen» (vgl. 1a + b), «wapens en sensoren» (vgl. 2) en «overige 
kosten» (;ille andere op het project drukkende kosten als cursussen, 
scheepstesten, systeembeproevingen, proeftochtkosten, diverse inventa-
ris, trossen, alle L en M-posten, overschrijding stelposten, meer/minder-
werk bouwmeester, assurantie e.d ) berekend door hergroepering van de 
gegevens uit kolom B, de «actuele bureauraming». De «actuele bureaura-
ming» wordt uitgedrukt in guldens van het voorafgaande jaar: raming 
1982 derhalve in pp. 1981 etc. 
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Opvallend is: 
- de relatief grote omvang van overige kosten; 
- het min of meer gelijke tred houden van de «f 425 mln.»-inflatielijn 

met de raming minus de overige kosten tot 1983; 
- het «leeglopen» van overige kosten met ingang van de raming 1983, 

rondom de surséance van RSV; 
- de groei van de overige kosten daarna weer; die echter inmiddels 

voornamelijk verklaard kan worden door de realistische schatting van de 
L en M-kosten op het bouwmeesterdeel. 

13.3.2 Betalingsprognose 

De begroting van het project geeft ook aan welk bedrag reeds betaald 
is ten laste van vorige jaren (kolom C, zie punt 13.3.1) en welke bedragen 
men verwacht te moeten gaan betalen in het actuele jaar, het jaar daarna 
en de daaropvolgende jaren (kolom D). 

De Rekenkamer heeft het totaalbedrag van kolom D voor alle jaren 
vergeleken met het bedrag dat voor dit project nog beschikbaar was in de 
NDPP's en plannen met vergelijkbare status (het zgn. overbruggingsplan 
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van september 1978, het 2%-structuurplan van september 1982 en het 
KM-plan 1983-1993) . 

Opvallend is dat alle jaren - met uitzondering van het2%-structuurplan 
van september 1982 - het nog te betalen bedrag het blijkens de plannen 
nog beschikbare bedrag heeft overtroffen. Dit is extra opvallend als 
bedacht wordt , dat de ramingen geflatteerd waren. 

Inmiddels is de betalingsprognose 1 985 en volgende jaren in overeen-
stemming gebracht met de beschikbare bedragen in het KM-plan 
1984-1994 , vastgesteld in november 1984. 

14. S L O T B E S C H O U W I N G EN C O N C L U S I E S 

De redenen die tot nu toe voor de kostenoverschrijding zijn aangevoerd 
zijn van velerlei aard, echter in de ogen van de Rekenkamer niet toereikend: 

- betoogd is, dat de te vroege aanbesteding in verband met de 
werkgelegenheidssituatie in 1 978 een van de oorzaken zou zijn geweest. 
Deel I geeft antwoord op de validiteit van dat argument; 

- blijkens de stukken hebben het Tresher-ongeval van het begin van de 
jaren zestig en de consequenties daarvan voor de veiligheidseisen niet die 
prominente rol in de ontwerpwijzigingen gespeeld, zoals wel is gezegd; 

- de surséance van RSV/RDM is ook als een van de oorzaken genoemd. 
De Rekenkamer heeft eerder de indruk dat de surséance louterend op het 
hele proces heeft gewerkt. RDM en KM waren eikaars gevangenen: RDM 
had de KM als opdrachtgever nodig en kon de KM dus niet te hard vallen 
over slecht management «onaffe» bestekken, wijziging op wijziging 
(hetgeen op allerlei uitvoerende mensen aan de werf en bij de tekenkamer 
ook demotiverend moet hebben gewerkt), vertraagde specificaties, e t c ; 
anderzijds had de KM de werf nodig om de eigen oogmerken gerealiseerd 
te kri jgen, en om de eigen trage voortgang bij de definitie van de systemen 
geaccepteerd te krijgen. Bij kritiek op RSV/RDM past tenminste evenveel 
kritiek op de KM; 

- eveneens een telkens terugkerende redenering is dat teveel (techni-
sche) beslissingen met financiële consequenties op een te laag niveau 
zijn genomen. De Rekenkamer acht dit een verwerpelijke redenering. Op 
deze wijze wordt gesuggereerd dat juist de wat lageren in de hiërarchie 
hun boekje te buiten zijn gegaan. De belangrijkste kostenverhogende 
beslissingen zijn echter op directieniveau of op het niveau van de Admira-
liteitsraad genomen. Uit de stukken blijkt van de uitvoerenden uitsluitend 
een binnen het gegeven kader passende absolute toewijding voor het 
eindprodukt: een zeer moderne conventioneel voortgestuwde onderzee-
boot. 

Gebleken is dat de Admirali teitsraad informatie binnenskamers hield of 
informatie op onvolledige wijze aan de politieke leiding doorgaf. De 
conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat deze raad in de loop van 
de jaren herhaaldelijk heeft laten blijken geen begrip te hebben van zijn 
verantwoordeli jkheid ten aanzien van de politiek. 

De doelstell ing van het Defensiebeleid behelst - vrij vertaald - het 
leveren van een adequate bijdrage van Nederland aan de verdediging van 
het westen in NAVO-verband. De Defensie-organisatie die voor het 
bereiken van deze doelstell ing is geschapen beoogt vanuit de politieke 
leiding te komen tot een geïntegreerd beleid betreffende de conceptie 
van die bijdrage en de middelen, nodig voor de uitvoering. Dit is een taak 
die in belangrijke mate ligt op het terrein van de centrale organisatie van 
het Ministerie van Defensie. De voorbereiding van dit beleid en de 
uitvoering ervan per kri jgsmachtdeel zijn taken die zijn toegewezen aan 
de marine, de landmacht en de luchtmacht, die zowel in Den Haag als 
buiten Den Haag gevestigd zijn. De centrale organisatie en de ministeriële 
organisatie van de kri jgsmachtdelen zijn met elkaar verbonden via een 
matrix, waarvan de knooppunten worden gevormd door de staven, de 
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materieeldirecties, de personeeldirecties en de f inancieel-economische 
directies van de kri jgsmachtdelen. Een belangrijk instrument om te komen 
tot geïntegreerd beleid ligt in de activiteiten ter voorbereiding, vaststell ing 
en bewaking van het Nederlands Defensie Planning Proces (NDPP). 

De Rekenkamer is bij haar onderzoek naar het Walrusproject slechts 
met het functioneren van een deel van de Defensie organisatie in 
aanraking gekomen. In dit rapport heeft de Rekenkamer op verschil lende 
plaatsen kanttekeningen geplaatst waarin de meest opvallende feiten in 
een bepaalde periode kort worden aangegeven en van commentaar 
voorzien. Terugblikkend op deze kanttekeningen komt de Rekenkamer tot 
de volgende conclusies: 

1. in de Defensie-organisatie is een breuklijn te zien tussen de marine-
organisatie en de centrale organisatie, met name waar het gaat om het 
doorgeven van informatie en het communiceren over beleidsbeslissingen 
die de politieke verantwoordeli jkheid rechtstreeks raken. Om die reden is 
het naar de mening van de Rekenkamer gewenst, dat: 

a. de politieke leiding een betere greep krijgt op de beleidsvoorbereiding 
binnen het hoogste bestuursorgaan van de marine: de Admirai i tei tsraad; 

b. vanuit de politieke verantwoordeli jkheid aanwijzingen en richtli jnen 
worden verscherpt over toe te wijzen verantwoordeli jkheden en bevoegd-
heden voor organen van de centrale organisatie enerzijds en de marine-
organisatie anderzijds. Hetzelfde geldt voor de rapportering betreffende 
relevante informatie en beslissingen, mede ten behoeve van de Staten-
Generaal. In dit verband wordt verwezen naar het rapport Controle Grote 
Projecten van de Commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 1984-1985 , 18 963, nr. 1); 

2. het beheer van nieuwbouwprojecten is bij de marine op ondoorzich-
tige wijze geregeld. De verantwoordeli jkheden van de technisch coördinator 
en de projectbeheerder lopen zowel onderl ing als ten opzichte van de 
verantwoordeli jkheden van de technische afdelingen van de directie 
Materieel KM door elkaar. Voorts vormt het systeem van stafeisen, 
afdel ingsbegrotingen, projectbegrot ingen, investeringsmodellen, comple-
mentaire investeringen e.d. een allesbehalve sluitend geheel. Naarde 
mening van de Rekenkamer is het nodig: 

a. in het kader van de aanwijzingen en richtli jnen als hierboven bedoeld 
onder 1 .b voor elk nieuwbouwproject een duidelijke integrale veran twoor 
delijkheid te creëren waarin zowel de technische als de financiële 
aspecten en de voortgangsbewaking zijn samengebracht en duidelijk 
afgebakend van de bij de technische afdelingen liggende verantwoorde-
l i jkheden; 

b. een systeem te creëren waarbij een nieuwbouwproject in samenhang 
met de complementaire investeringen kan worden beoordeeld; 

c. een systeem te creëren, dat het mogelijk maakt voor een nieuw-
bouwproject in brede zin de verplichtingen steeds te confronteren met de 
desbetreffende deelraming en de totaalraming van het project; daarnaast 
dient een nieuwbouwproject zichtbaar te worden gemaakt als onderdeel 
van het begrotingsartikel Groot Materieel KM onder vermelding van 
ramingen, verplichtingen en verwachte betalingen. Evenzo dient de 
samenhang met de complementaire investeringen bij andere begrotings-
artikelen zichtbaar te worden gemaakt; 

3. de betrouwbaarheid van ramingen en begrotingen van het Walrus-
project is twi j felacht ig. Er zijn kosten in opgenomen die er niet in thuishoren, 
er zijn kosten niet zichtbaar gemaakt (zoals de rentekosten) en kosten 
voor aanschaffingen die wel gepland staan zijn nog niet opgenomen. Naar 
de mening van de Rekenkamer is het noodzakelijk om in het kader van de 
maatregelen als hiervoor onder 2 bedoeld, de ramingen van het Walrus-
project stuk voor stuk te bezien en opnieuw vast te stellen en op te nemen 
in het NDPP; 

De vierde conclusie draagt een voorlopig karakter (zie hoofdstuk 15). 
4. het bestaan en de omvang van de «boeggolf» en het werken ermee 

vereist nadere toel icht ing. Eensdeels zou de boeggolf noodzakelijk zijn 
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om dreigende onderbesteding te voorkómen. Omvang en dekking van dit 
deel zijn onduideli jk. Ook blijkt niet - nu afgezien is van de route die de 
Comptabi l i tei tswet 1976 in artikel 12 biedt - op welke wijze de Staten-
Generaal is ingeschakeld. Andersdeels dient de boeggolf tot ongeoorloofde 
tekort-afdekking hetgeen in strijd is met de Comptabil i teitswet 1976 en 
met het budgetrecht van de Staten-Generaal. 

15. REACTIE M I N I S T E R EN N A W O O R D 

In het kader van de gebruikelijke hoor- en wederhoorprocedure is het 
rapport op 12 augustus 1 985 aan de minister van Defensie voorgelegd. 
De minister reageerde bij brief van 11 september 1985. 

Het rapport kan, naar hij meent, beschouwd worden als een goede 
weergave van de geschiedenis van het project. Niettemin noopt het 
rapport hem tot enkele kanttekeningen, die deels een beleidsmatig 
karakter en deels een feitelijk karakter dragen. Een aantal van de kantte-
keningen met feitelijk karakter heeft tot correcties van de tekst van het 
rapport geleid, zodat daar in het hierna volgende geen verdere aandacht 
aan wordt besteed. 

Verreweg het belangrijkste deel van de reactie van de minister is 
gewijd aan hoofdstuk 14 van het rapport, de slotbeschouwing en conclu-
sies. Slechts twee kanttekeningen die gemaakt zijn bij de delen I en II 
vragen eveneens bespreking. Beide kanttekeningen hebben betrekking op 
de financiële kant van het project. 

- In de kanttekeningen bij hoofdstuk 3 (zie punt 3.4) stelt de Rekenkamer: 
«Daarenboven was de f 460 min. niet volledig in de nieuwe matrix 

geregeld. Wat men tekort kwam hoopte men in de buiten de planperiode 
vallende jaren te kunnen financieren. Helemaal kwam niet ter sprake dat er 
eigenlijk twee series van twee onderzeeboten in de matrix waren opgeno-
men voor elk f 2 9 0 min. Moest voor de eerste serie al f 460 min worden 
vri jgemaakt, dan zou dat ook moeten voor de daaropvolgende serie, die 
met ingang van 1981 in de matrix stond. Dat probleem bleef onbesproken, 
terwij l toch exact dezelfde argumenten voor de Potvisklasse golden als 
voor de Dolfijnklasse: uitfaseren was na 20 jaar onvermijdeli jk. Een 
voorzienbaar f inancieringsprobleem werd naar midden jaren tachtig 
verschoven.» 

De minister schrijft: 
«Conform de daarvoor geldende richtli jnen zijn projectkosten alleen in 

de plannen opgenomen voor zover geplande bedragen binnen de betref-
fende planperiode vallen. 

De conclusies dat men tekorten in de buiten de planperiode vallende 
jaren hoopte te kunnen financieren en dat een voorzienbaar financierings-
probleem naar het midden van de jaren tachtig werd verschoven, lijken 
derhalve niet voldoende beargumenteerd.» 

Nawoord: 
De Rekenkamer heeft niet betoogd, dat hier iets formeel ongeoorloofd 

gebeurde, maar iets materieel onverstandig. Er was een matrix waarin 
beide series opgenomen waren (zie punt 3.1.5). Die werd niet aangepast. 

- Investeringsmodellen met aanmerkelijke kostenverhoging door 
rentevergoedingen komen ter sprake in hoofdstuk 8 en in punt 8 van 
hoofdstuk 12. 

De minister schrijft: 
«De betreffende contracten kenden geen rentevergoedingen in de 

contractclausules. Wel waren eerdere offerteprijzen verhoogd t.g.v. 
aanpassingen in het betalingsschema. 

Hierbij valt aan te tekenen dat in de situatie waarin bij aflevering wordt 
betaald deze betaling ook altijd een rente-deel kent. De leverancier zal 
dan zijn financieringskosten en/of renteverlies vanzelfsprekend ook in zijn 
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kostprijs en contractprijs hebben doorberekend. Bij de meeste KM-con-
tracten ligt de situatie echter totaal anders. De opdrachten omvatten 
dermate hoge bedragen dat een leverancier om gedeeltelijke voorfinan-
ciering verzoekt, en wel door middel van termijnbetalingen, waarvan de 
eerste vaak al wordt voldaan bij het tekenen van het contract. Als men een 
contract sluit waarbij bepaalde termijnbetalingen later vallen dan oorspron-
kelijk gepland, maar niettemin nog voorde oplevering van de bestelde 
goederen, is er geen sprake van debudgettering.» 

Nawoord: 
Kortom: bepaalde aanpassingen in het betalingsschema veroorzaakten 

meerkosten. Voor de omvang van die meerkosten, de beheersing ervan 
en de presentatie ervan vroeg de Rekenkamer nadere aandacht. Daarbij 
maakt het natuurlijk weinig uit of die meerkosten feitelijke rentekosten 
zijn of rentekosten opgenomen in verhoogde offerteprijzen. 

De opbouw van de slotbeschouwing en conclusies verder op de voet 
volgend maakt de minister de volgende kanttekeningen. Voor zover nodig 
zijn die door de Rekenkamer van een nawoord voorzien. 

- «Vroege aanbesteding 
In de slotbeschouwing wordt opgemerkt, dat de te vroege aanbesteding 

van dit project in mindere mate een oorzaak voor de kostenoverschrijding 
is geweest, dan aan het parlement is gesuggereerd. Ik hecht eraan hierbij 
de kanttekening te plaatsen dat in de informatieverstrekking aan het 
parlement de uitdrukking van te vroege aanbesteding steeds is gezien en 
geplaatst tegenover het nog niet in voldoende mate begrensd zijn van het 
project. Met andere woorden achteraf bezien was op het moment van 
aanbesteding het project daarvoor nog niet echt rijp.» 

Nawoord: 
De bedoeling van de Rekenkamer was enige balans in de argumenten 

te brengen. Teveel nadruk is daarbij naar haar opvatting gelegd op de 
helpende hand die de KM de industrie zou hebben willen reiken, en te 
weinig op de wens van de KM zelf om hoe dan ook te mogen aanbesteden, 
liefst in 1976 nog, desnoods in 1977 of 1978, maar in elk geval eerder 
dan 1979. 

- «Thresher-ongeval 
Een tweede kanttekening wordt geplaatst bij de stelling dat het 

Thresher-ongeval geen prominente rol in de ontwerpwijziging zou hebben 
gespeeld. Ik wil hierbij aantekenen dat deze stelling slechts stoelt op het 
feit, dat uit de onderzochte documenten niet rechtstreeks naar dit 
«Thresher»-ongeval wordt verwezen. Dit is zeer wel te verklaren door het 
feit dat om psychologische en classificatieredenen in de documenten niet 
teveel naar dit ongeval is verwezen. Een aantal wèl op de Thresher 
betrekking hebbende documenten zijn kennelijk niet onder de aandacht 
van de Rekenkamer gekomen; althans zij zijn niet opgenomen in het 
overzicht van refertes bij de rapportage. 

Interne stukken, waarin aanbevelingen naar aanleiding van het Thresher-
ongeval met name zijn gedaan zijn de volgende: 

a. aantekenblad PLAVOM (E) d.d. 7 maart 1978 met als bijlage rapport 
«The loss of USS Thresher»; 

b. Nota HWERTUBO aan DMKM nummer WTB 95 865/95 578 dd. 1 6 
juni 1978; 

c. aantekenblad HWERTUBO nummer WTB 95 983/95 578 dd. 7 
december 1978 (reisverslag overleg met USN over onderzeebootontwerp). 

Voorts moet worden opgemerkt, dat de aanvullingen op en verfijningen 
van het bestek naar aanleiding van het Thresher-ongeval weliswaar 
belangrijke kostenoverschrijdingen hebben veroorzaakt, maar dat toch 
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naar het parlement toe, niet die prominente rol aan deze reden is gegeven 
als wel wordt gesuggereerd in de tekst van het rapport. Hierbij is steeds 
aangegeven, dat er vier belangrijke redenen waren voor kostenoverschrij-
ding, namelijk: 

«De aangebrachte wijzigingen waren noodzakelijk vanuit operationeel, 
technisch of exploitatie-oogpunt, of doorgevoerd vanwege veiligheidsas-
pecten ...» 

Zie ook de antwoorden op de vragen 67, 68 en 88 (18 600 X nr. 10 dd. 
20 november 1984).» 

Nawoord: 
De noten van het rapport verwijzen naar documenten voor zover ze in 

het rapport zelf een rol spelen. Uiteraard is de notenlijst geen uitputtende 
opgave van alle documenten, die de Rekenkamer voor haar onderzoek 
heeft bestudeerd. Overigens was het ook hier uitsluitend de bedoeling 
van de Rekenkamer om enige balans in de argumenten aan te brengen. 

Het rapport maakt gewag van de contacten met de Amerikaanse 
marine in 1977 en een daaruitvolgende belangrijke ontwerpaanpassing 
begin 1978 (punt 3.1.3). De documenten waar de minister naar verwijst 
stammen alle drie uit 1978, en voegen derhalve weinig toe. Men verkeerde 
toen nog in de ontwerpfase. De stukken wekken juist de indruk dat het 
om belangrijke ontwerpwijzigingen in latere jaren tijdens de bouwfase 
gaat. Zie bijvoorbeeld de brief met bijlage aan de Tweede Kamer van 20 
september 1984 en de paragraaf gewijd aan veiligheid van het hoofdstuk 
«Ontwerp-proces» in de notitie «Het Walrusproject nader beschouwd», 
aangeboden 20 november 1 984 174). Over die latere jaren is als enige 
mededeling aangetroffen de mededeling van staatssecretaris Van 
Houwelingen in het Kamerdebat op 20 december 1 984, dat er in de 
periode 1978 tot en met 1980 in gesprekken met Amerikanen vertrouwe-
lijke informatie verkregen zou zijn. 

- «Surséance RSV/RDM 
De derde kanttekening wordt geplaatst bij de surséance van RSV/RDM. 

Door de bewindslieden is deze surséance als oorzaak voor de vertraging 
in de informatieverschaffing aangeduid en niet als oorzaak van de 
kostenoversch rijding. 

- Te laag niveau 
Een vierde kanttekening wordt geplaatst bij de stelling dat gesuggereerd 

zou zijn dat juist de wat lageren in de hiërarchie buiten hun boekje zijn 
gegaan en dat het directieniveau en de Admiraliteitsraad niet over 
informatie zouden hebben beschikt c.q. niet de belangrijkste beslissingen 
zouden hebben genomen. Hierbij wil ik aantekenen, dat de bewindslieden 
in de informatie aan het parlement duidelijk hebben gemaakt, onder meer 
naar aanleiding van de vragen 1 en 28 (18 600 X nr. 10) en de inleiding 
van de Staatssecretaris bij het daaropvolgende mondeling overleg op 20 
november 1 984 (18 600 X nr. 13) dat naar onze mening een aantal 
besluiten en informatie ten onrechte niet aan het niveau van de bewinds-
lieden werd voorgelegd. 

Het is niet zonder betekenis, dat in de gedachtenwisseling met de 
Kamer bij herhaling is benadrukt, dat de nauwkeurige beschrijving van de 
besluitvorming inzake het Walrusproject de politieke verantwoordelijkheid 
van de achtereenvolgende bewindslieden volstrekt onverlet laat (beant-
woording vraag 87 stuk 18600 nr. 10; minister De Ruiter in het mondeling 
overleg van 6 december 1984 en tijdens het Kamerdebat op 20 december 
1984). Hieruit en uit andere mededelingen aan het parlement moge 
blijken dat de huidige bewindslieden zich niet aan deze suggestie 
schuldig hebben gemaakt. Ook de Admiraliteitsraad en de directies zelf 
hebben dit nimmer gesuggereerd.» 
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Ten aanzien van de kritiek van de Rekenkamer op de Admiral i teitsraad 
deelt de minister mede: 

- «Verstrekken van informatie 
Ik heb uw conclusies met betrekking tot het niet verstrekken van 

informatie door de Admiral i teitsraad aan de politieke leiding besproken 
met de huidige Admiral i tei tsraad. De toonzett ing van dat gesprek en de 
positieve wijze waarop thans wordt gewerkt aan de in het vervolg van 
deze brief genoemde maatregelen geven mij het volste vertrouwen dat 
het hier gesignaleerde zich in de toekomst niet meer zal voordoen.» 

Over de conclusies schrijft de minister: 

- «Conclusies 
Met betrekking tot de door de Rekenkamer geformuleerde conclusies 

meen ik het volgende te moeten opmerken. In algemene zin kan ik 
instemmen met de eerste 3 conclusies, waarbij ik echter wi l aantekenen 
dat door ons tal van maatregelen zijn genomen ter verbetering van de 
beheersbaarheid van grote materieelprojecten. Ik hecht eraan er op te 
wijzen, dat ook vóór en los van de recente discussie rond de Walrus de 
noodzaak werd gevoeld diepgaande wijziging aan te brengen in de 
marineorganisatie. Deze overweging speelde ook een belangrijke rol bij 
de beslissingen van eind november 1984 over de personele samenstell ing 
van de Admiral i teitsraad. Meer in het algemeen verwijs ik naar de 
passage over de evaluatie van taken en procedures in de Defensienota-
1984 (p.132). Met name de volgende maatregelen en activiteiten zijn 
inmiddels in gang gezet: 

a. het ingestelde gestructureerde brede beraad, dat driemaal per jaar 
plaatsvindt tussen bewindsl ieden, SG en CDS en DG'n met de onderschei-
dene kri jgsmachtdeelraden onder voorzitterschap van de minister; 

b. invoering van het Defensie Materieelkeuze Proces (DMP). Deze 
regeling omvat het geheel van activiteiten die betrekking hebben op de 
voorbereiding en besluitvorming ten aanzien van planning, ontwikkel ing, 
produktie en aankoop van defensiematerieel; 

c. instelling van de Centrale Contracten Commissie (CCC). Deze 
commissie adviseert de bewindslieden over contracten voor grote 
materieelprojecten. In deze commissie participeren de Directoraten-Ge-
neraal Materieel en Economie en Financiën en de Directies Juridische 
Zaken en Accountantsdienst; 

d. uitvoeren van risico-analyses voor grote opdrachten. Daarbij wordt 
ondermeer gekeken naar l iquiditeit, solvabiliteit, continuïteitsperspectief 
en kwaliteit van hoofd- en onderaannemers; 

e. uitgifte van een aanwijzing met betrekking tot de kostenbeheersing 
van materieelprojecten. Deze aanwijzing geeft een raamwerk van relevante 
factoren en maatregelen en geeft nadere instructie over wat tot project-
kosten moet worden gerekend; 

f. verbetering van de interne rapportages over grote materieelprojecten. 
Deze rapportages vinden voortaan expliciet plaats bij de opstell ing van 
plannen en begrotingen. Daarnaast vindt driemaandeli jks, mede ten 
behoeve van de rapportage aan MinFin/IRF, een rapportage plaats met 
geactualiseerde ramingen van projectkosten van grote materieelprojecten. 
Daarnaast is voor alle KM-scheepsbouwprojecten ook nog een afzonderlijke 
tweemaandeli jkse rapportage aan de politieke leiding ingesteld; 

g. verbeterde en uitgebreide driemaandelijkse rapportage aan MinFin/ 
IRF; 

h. jaarlijkse rapportage over grote materieelprojecten aan de Tweede 
Kamer; 

i. verbetering van de projectenadministraties bij de kri jgsmachtdelen. 
Een daartoe ingestelde Werkgroep Projectenadministratie heeft hiervoor 
richtli jnen en randvoorwaarden verstrekt; 
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j . doorlichting van de organisatie van de Koninklijke marine door een 
extern adviesbureau gericht op de verbetering van de beheersing van 
materieelprojecten; 

k. versterking van de positie van het financieel-economisch functiegebied 
bij de Koninklijke marine; 

I. in toenemende mate werken met taakstellende (d.w.z. niet te over-
schrijden) budgetten en vaste prijscontracten; 

m. ingestelde periodieke besprekingen tussen de directieteams van het 
Directoraat-Generaal Materieel en de respectieve materieeldirecties voor 
de krijgsmachtdelen; 

n. versterking van de persoonlijke staf en de instrumentatie van de 
Secretaris Generaal ten behoeve van zijn algemene coördinerende taak.» 

Naast deze opsomming van maatregelen is de minister op conclusie 2b 
(complementaire investeringen) nog nader ingegaan: 

«Het feit dat bepaalde aanschaffingen niet exclusief voor een wapen-
systeem worden gedaan en dus alternatief aanwendbaar zijn, maakt dat 
dergelijke aanschaffingen niet tot de projectkosten van het betreffende 
wapensysteem worden gerekend, maar afzonderlijk in samenhang met de 
behoefte van andere wapensystemen worden behandeld. De bij de 
Walrus gevolgde werkwijze is niet afwijkend van die bij andere grote 
projecten.» 

Nawoord; 
Hoewel niet rechtstreeks op de conclusies van de Rekenkamer wordt 

ingegaan valt te verwachten dat alle maatregelen tezamen in elk geval een 
groot deel van de feiten die geconstateerd zijn zullen weten te voorkomen. 
Op één punt is de minister innerlijk tegenstrijdig. Enerzijds schrijft hij in 
algemene zin in te stemmen met de eerste drie conclusies, anderzijds 
geeft hij een uiteenzetting waaruit blijkt dat hij niet van plan is een 
systeem te creëren waarbij een nieuwbouwproject in samenhang met de 
complementaire investeringen kan worden beoordeeld. De Rekenkamer is 
teleurgesteld over deze weinig inhoudelijke reactie over de materie van 
de complementaire investeringen. Wie het lijstje van complementaire 
zaken van hoofdstuk 1 2 doorloopt zal zien, dat het merendeel van het hier 
aan de orde zijnde nu juist wél exclusief voor het wapensysteem onder-
zeeboot, i.c. de Walrusklasse, bestemd is. 

De Rekenkamer blijft dan ook van oordeel, dat een systeem gecreëerd 
moet worden, waarbij een nieuwbouwproject in samenhang met de 
complementaire investeringen kan worden beoordeeld. Dit klemt te meer 
waar het ook relatief over grote bedragen gaat. De Rekenkamer is er niet 
van overtuigd, dat in de door de minister opgesomde maatregelen 
voldoende garanties op dit punt zijn aangebracht. 

Tenslotte reageert de minister op de vierde conclusie waarin de 
problematiek van de «boeggolf» aan de orde is. De minister is het met die 
conclusie niet eens, en geeft de volgende uiteenzetting: 

«In zijn algemeenheid merk ik op dat het begrip «boeggolf» op zich tot 
misverstand aanleiding kan geven, in die zin dat de indruk kan worden 
gevestigd dat hier sprake is van het op een niet toegestane wijze «over-
hevelen» van begrotingsgelden. Dit is geenszins het geval. Deze negatieve 
strekking van het woord «boeggolf» (dat overigens is ontleend aan 
interne defensiestukken) betreur ik. 

In het slot van paragraaf 9.4 wordt de structuur van de z.g. «boeggolf» 
toegelicht. Technische vertragingen van projecten en vertragingen in 
administratieve procedures (keuring, opstelling prestatieverklaring, 
certificering uitgevoerde werkzaamheden) waardoor rekeningen niet tijdig 
worden ingediend of afgehandeld, e.d. dreigen voortdurend een achter-
stand in geplande betalingen te veroorzaken. Om te voorkomen dat 
daardoor op de jaarlijkse investeringsbegrotingen bedragen niet tot 
realisatie komen, wordt in de loop van het begrotingsjaar de planning 
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bijgesteld en worden andere projecten die al in de pijplijn zitten naar 
voren gehaald. Voor 1982 werd die achterstand, de «niet gestuurde 
boeggolf» genoemd, op f 1 25 min. geraamd. Een in 1983 gezamenlijk 
door DGEF en DEBKM uitgevoerde analyse leidde tot de inschatting dat 
deze «natuurlijke boeggolf» voor de jaren 1982 en 1983 f 1 60 min. per 
jaar en voor de jaren 1984 en 1985 f 140 min. per jaar zou moeten zijn. 

Het rekening houden met deze natuurlijke boeggolf is binnen een op 
het kasstelsel gebaseerde begrotingssystematiek noodzakelijk om te 
komen tot realistische ramingen van wat in de kassfeer zal worden 
gerealiseerd. Dit betekent dat de financiële planning door permanente 
bijstelling steeds een situatie moet weergeven waarbij de van nature 
optredende verschuivingen in de betalingssfeer reeds zijn verwerkt. 

Deze handelwijze is niet in strijd met letter en geest van de Comptabi l i -
tei tswet, noch het Besluit taak Centrale afdeling financieel economische 
zaken, noch de jaarlijks door het Ministerie van Financiën uitgevaardigde 
begrotingsaanschri jvingen en Rijksbegrotingsvoorschriften. 

Het binnen Defensie geldende streven om binnen het kasstelsel de 
beschikbare budgetten volledig verantwoord te besteden, leidt tevens tot 
de noodzaak over een zekere flexibil iteit in de betalingssfeer te beschikken. 
Bij (tijdelijke) tegenvallers moet het mogelijk zijn bepaalde betalingen die 
zijn gepland voor het laatste kwartaal van een jaar zonder problemen, 
d.w.z. zonder bezwaar van de contractpartner en zonder rentekosten, 
naar een volgend jaar door te schuiven. 

Daarentegen moet het formeel mogelijk zijn bij ti jdelijke meevallers 
bepaalde in januari van een jaar geplande betalingen reeds eind december 
van het voorafgaande jaar tot betaling te brengen. Buiten deze flexibil iteit 
kan het bij tegenvallers in uiterste geval noodzakelijk zijn betalingen door 
te schuiven door afspraken met de contractpartner over wijziging van het 
betalingsschema. Hieraan zullen meestal rentekosten verbonden zijn. 

Het beleid is erop gericht niet planmatig rekening te houden met deze 
mogeli jkheden tot gestuurde betalingsverschuiving en in de realisatiesfeer 
de noodzaak te vermijden om van de laatste mogeli jkheid gebruik te 
moeten maken. 

De situatie in de jaren 1982 en 1983 maakte dat de KM toen rekening 
hield met een tijdelijke vergroting van de boeggolf. Op basis van nadere 
analyse werd het mogelijk geacht om zonder renteclaims de boeggolf 
tijdelijk tot f 2 2 5 min. te vergroten. 

Deze vergroting werd inderdaad toegepast. De DGEF achtte deze 
vergroting verantwoord daar hij in zijn beoordeling ter zake de flexibil iteit 
binnen de gehele defensiebegroting en met name de stand van de 
materieelbudgetten van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke 
Luchtmacht daarbij mede heeft betrokken. Het (tijdelijk) switchen tussen 
deze budgetten is immers krachtens artikel 11 van de Comptabi l i tei tswet 
1976 toegestaan. 

De in hoofdstuk 8 aangehaalde mogeli jkheid om f 60 min. tegen 
rentevergoeding door te schuiven, behoefde daardoor niet te worden 
gebruikt. In de eerste helft van 1983 werd door DGEF en DEBKM over-
eenstemming bereikt over de afbouw van dit door de KM zelf gecreëerde 
gedeelte van de boeggolf (de z.g. gestuurde boeggolf). Deze is inmiddels 
vervallen en teruggebracht tot de - in relatie tot het totale materieelbudget 
van de Koninklijke Marine - gebruikelijke omvang van circa f 140 min. 

N.m.m. behoeft de N.B. aan het slot van paragraaf 9.4 van het rapport 
in dit opzicht wijziging. Bovendien is de zin «Het bedrag is niet in de 
Defensienota 1984 verwerkt (planperiode 1984-1993)» onjuist. Alle 
kasverplichtingen zijn in de Defensienota 1984 opgenomen. 

Wel l icht wordt in het rapport gedoeld op de kasoverloop 1993/1994, 
doch het bedrag hiervan is onderdeel van de planningsperiode 1 987/1 996 
(voortschrijdende planning). Door de KM zijn bij de ingediende begrotingen 
aan het parlement steeds voldoende binnenlijnse verplichtingen gemeld. 
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Bovendien zijn alle mutaties in het defensiebudget gedekt door 
(suppletoire) wettelijke maatregelen. Ik ben dan ook van mening dat 
zowel ten aanzien van de natuurlijke boeggolf als ten aanzien van de 
tijdelijke vergroting van de boeggolf geen sprake is geweest van handelen 
in strijd met letter of geest van de betreffende (wettelijke) voorschriften, 
c.q. met het budgetrecht van de Staten-Generaal.» 

Nawoord: 
Uit de uiteenzetting van de minister valt op te maken, dat de omvang 

van de natuurlijke boeggolf thans f 140 min. is. Voorts dat de dekking 
telkens geregeld is door (suppletoire) wettelijke maatregelen, hetgeen 
uiteraard inschakeling van de Staten-Generaal impliceert. 

Tevens stelt de minister, dat het andere deel van de boeggolf weliswaar 
bestaan heeft, maar dat het gedekt was uit andere materieelbudgetten 
hetgeen krachtens artikel 11 van de Comptabiliteitswet (tijdelijk) is 
toegestaan. Inmiddels is dit deel van de boeggolf vervallen. Voorts 
betrekt de minister in zijn overwegingen, dat steeds voldoende binnens-
lijnse verplichtingen zijn gemeld bij de ingediende begrotingen. 

De Rekenkamer heeft haar conclusies geformuleerd op basis van de in 
de Walrusdossiers aangetroffen documenten. Wat daar over de boeggolf 
werd aangetroffen - een en ander was relevant in het kader van de 
overschrijdingen van de Walrusbegroting en de liquiditeitsproblemen van 
de KM - leidde tot conclusie 4. De uiteenzetting van de minister bevat 
nieuwe gegevens, die niet zonder nader onderzoek te toetsen zijn. Alle 
suppletoire wetten sedert de invoering van het kasstelsel zullen bezien 
moeten worden, de wijze waarop gebruik is gemaakt van artikel 11 van 
de Comptabiliteitswet zal nader onderzocht moeten worden, de stelling 
omtrent de binnenslijnse verplichtingen vereist nadere specificatie. De 
uiteenzetting van de minister heeft de Rekenkamer kortom niet voetstoots 
van haar ongelijk overtuigd. 

De Rekenkamer had kunnen overwegen het Walrusrapport op te 
houden tot er gelegenheid zou zijn geweest onderzoek naar deze kwestie 
te doen. Daartoe is in het belang van het Walrusonderzoek zelf niet 
besloten. 

De Rekenkamer had ook kunnen besluiten het rapport te ontdoen van 
de «boeggolf «discussie. Het gevaar is immers groot, dat het Walrusrapport 
zelf op de achtergrond zal raken en de discussie zich op de «boeggolf» 
zal gaan concentreren. Ook daartoe is niet besloten. Ten eerste zijn 
inmiddels al teveel mensen bij de discussie betrokken en zou het gevaar 
van onvolledige berichtgeving te groot zijn. Ten tweede meent de 
Rekenkamer dat de materie van genoeg belang is - ook al is de discussie 
niet afgerond - om er thans reeds aandacht aan te besteden. 

Het kasstelsel knelt kennelijk een departement als Defensie dusdanig, 
dat de mogelijkheden die de Comptabiliteitswet 1976 biedt alléén niet 
voldoende zijn. De Rekenkamer is daarbij van oordeel, dat technieken zijn 
gebruikt, die zich niet met de Comptabiliteitswet 1976 verdragen; de 
minister deelt die conclusie niet. Om aan te duiden, dat de discussie op 
dit punt nog niet gesloten is, heeft de Rekenkamer bij haar vierde conclusie 
na de briefwisseling met de minister nu het woord «voorlopig» toegevoegd. 
Het nieuwe onderzoek, dat zich uitsluitend met de hier bedoelde materie 
zal bezighouden, zal de nodige tijd vergen Hetzij in het verslag 1985 
hetzij bij tussentijdse rapportage zal nader op deze zaak teruggekomen 
worden. Dit punt hoeft naar de mening van de Rekenkamer de bespreking 
over het Walrusrapport als zodanig niet in de weg te staan. 
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52. Brief van de waarnemend voorzitter van 
de Admiraliteitsraad (nt. AR 21/4F2/78) aan 
de minister en de staatssecretaris (Materieel), 
dd. 23 januari 1978 
53. Aanhangsel Handelingen Tweede 
Kamer, 1 977-1 978, nr. 924, vragen ingezon 
den dd. 3 februari 1 978, antwoord van de 
Minister van Sociale Zaken ontvangen, dd. 
14 april 1978 
54. Lijst van vragen en lijst van antwoorden 
Defensiebegroting 1978, Tweede Kamer, 
zitting 1977-1978, 14800, hoofdstuk X, nrs 
I I en 12, respectievelijk dd. 11 januari 1978 
en 3 februari 1978. 
55. Notulen van Defensieraad, dd 15 
februari 1978 
56. Handelingen Tweede Kamer, zitting 
1 977-1978, dd. 1 5 en 1 6 februari 1 978. 
57. Nota van de directeur Materieei KM 
(78/34) aan de Admiraliteitsraad met 
aanbiedingsformulier (303 1 91/028 053), 
dd. 6 februari 1 978; met commentaar van 
de Onderzeedienst, stafbehandelingsblad 
(ongenummerd), dd. 8 februari 1978 
58. Opdracht bestektekenwerk elektrische 
installatie van de onderzeeboten «Walrus» 
klasse II (nr. 200/7/030/01 690) van de 
minister, voor hem getekend vanwege de 
directie Economisch Beheer KM, dd. 1 
februari 1978 
59. Notulen van de Admiraliteitsraad (840), 
dd. 7 februari 1978. 
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60. Memo van RSV divisie 6 Marine 
(ongenummerd, ongedateerd) aan bureau 
Aanschaf KM, toegezegd dd 13 februari 
1978 
61 Aantekenblad met handgeschreven 
notitie van de directeur Materieel KM 
(ongenummerd) aan vier medewerkers en de 
chef van de Marinestaf persoonlijk, dd 8 
februari 1978 
62. Aantekenblad met handgeschreven 
notitie van de directeur Materieel KM 
(ongenummerd), dd 10 februari 1978 
63. Besprekingsverslag RDM 1 OZB 
Walrusklasse, dd. 13 februari 1978. 
64. Handgeschreven notitie van de souschef 
Exploitatie KM (ongenummerd) met vier 
bijlagen (A t/m D) aan de directeur Materieel 
KM, dd. 16 februari 1978 
65. Brief van de directeur generaal Economie 
en Financiën aan de commissaris Militaire 
Produktie bij het Ministerie van Economische 
Zaken, dd. 14 februari 1978. 
66. Notitie onderzeeboten van hoofd van 
het bureau Plannen van de Marinestaf aan 
souschef Planning en plaatsvervangend chef 
van de Marinestaf ten behoeve van de 
directeur Materieel KM, dd. 13 februari 
1978. 
67. Notulen van de Admiraliteitsraad (842), 
dd. 21 februari 1978 
68 Nota van de directeur Materieel KM 
(78/54), dd 22 februari 1978. 
69. Handelingen Tweede Kamer, zitting 
1977-1 978, dd. 1 maart en 2 maart 1 978. 
70. Brief van de voorzitter van de Admirali 
teitsraad, de chef van de Marinestaf, (AR 
80/982/78) aan de minister en aan de 
staatssecretaris (Materieel), dd. 1 maart 
1978. 
71 Concept brief aangeboden door de chef 
van de Marinestaf (S. 142 129/141 638), dd. 
24 februari 1978. 
72. Brief van de minister van Sociale Zaken; 
Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 14855, 
nr. 5 dd. 13 februari 1978. 
73. Notulen van de Admiraliteitsraad (844), 
dd. 7 maart 1978 
74. Voordracht «vervanging onderzeeboten 
Dolfijnklasse», 26 september 1 977, bijge 
werkt 7 maart 1978. 
75. Brief van de staatssecretaris (Materieel) 
(381.810/2R) aan de Britse Ministervan 
Defensie Mulley, dd. 7 maart 1978. 
76. Nota van de directeur Materieel KM 
(78/73) met vier bijlagen aan de staatssecre 
taris (Materieel), dd 13 maart 1978. 
77. Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 
14 800, hoofdstuk X, nr. 21, dd 16 maart, 
verslag vastgesteld dd 6 april 1978. 
78. Brief van de chef Defensiestaf (78-
451.1/47 772) aan de minister, dd. 21 maart 
1978 
79. Brief van Fred Mulley, ministry of 
defence, Whitehall London (MO 14/11). aan 
dr. W. F van Eekelen, dd 22 maart 1978. 
80. Notulen Centraai Departementaal 
Beraad (10/78), dd. 29 maart. 
81. Notulen van de Defensieraad (14/78), 
dd. 5 april 1978 
82. Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 
14800, hoofdstuk X en XIII, nr. 22, dd. 13 
april 1978, verslag vastgesteld dd 19 april 
1978 

1986, 19221, nrs. 1-2 133 



83. Tweede Kamer, zitting 1977 1978, 
14800, hoofdstuk X, nr. 24, dd. 13 april 
1978, verslag vastgesteld dd. 1 7 mei 1978. 
84 Brief van de chef van de Defensiestaf 
(78 415 1/6080) aan de chef van de 
Marinestaf, dd. 14 april 1978. 
85. Nota van de directeur Materieel KM 
(78/100) aan de staatssecretaris (Materieel), 
dd. 14 april 1978 
86 Brief van de minister van Defensie 
(381 810/2S) aan de deelnemers van de 
projectgroep «vervanging Dolfijnklasse 
onderzeeboten», dd. 3 mei 1978 
87. Verslagen van de vergaderingen 1 t/m 5 
van de projectgroep «vervanging Dolfijnklas 
se onderzeeboten», dd mei en juni 1978 
88 Notulen speciale Niebos vergadering 
(28 192/20.000), dd. 16 mei 1978. 
89. Nota van de directeur Materieel KM 
(78/81) aan de staatssecretaris (Materieel), 
dd. 29 maart 1978 
90. Tweede Kamer, zitting 1977 1978, 
14 800, hoofdstuk X, nr. 27 met als bijlage 
het Materieelsituatierapport over vervanging 
van onderzeeboten van 1 7 mei 1978 -, dd. 
24 mei 1978, vastgesteld dd. 1 juni 1978. 
91. Tweede Kamer, zitting 1977-1978, 
14 800, hoofdstuk X, nr 26 
92. Notulen van de Defensieraad (21/78), 
dd. 5 juni 1978 
93 Handelingen Tweede Kamer, 1977 
1978, dd. 7 juni 1978 
94. Brief van de minister («letter of intent»; 
381.810/2V) aan RDM, dd. 19 juni 1978 
95. Brief van RDM (C.Dir. No. 6138) aan de 
minister, dd. 20 juni 1978 

95a Diverse notities van Inspecteur van 
Financiën, vlagofficier Materieel en plaatsver 
vangend secretaris generaal van 8, 15, 6 en 
17 december 1975. 
96. Speciale vergadering onder leiding van 
de directeur Materieel KM, dd. 6 juli 1978. 
97. Speciale vergadering onder leiding van 
de directeur Materieel KM, dd 14 september 
1978. 
98. Verslag Niebos vergadering, dd 13 
oktober 1978 
99. Verslag Niebos vergadering, dd. 8 
december 1978. 
100. Brief chef van de Marinestaf 
(S.031.871/029.676) aan de directeur 
Materieel KM, dd. 7 december 1978. 
101. Brief hoofd Financieel Beheer KM 
(B 5341/79) aan de directeur generaal 
Materieel, dd. 8 januari 1979. 
102. Bekendmaking Materieel, (BA nr. 
8/78), dd. 15 december 1978 
103. Aantekening bedrijfs economisch 
adviseur Materieel, dd 5 februari 1979. 
104. Verslag Niebos vergadering, dd. 15 
juni 1979 
105. Nota van de directeur Materieel KM 
(79/535) aan de staatssecretaris (Materieel), 
dd. lOjul i 1979. 
106. Speciale vergadering onder leiding van 
de directeur Materieel KM, dd. 7 augustus 
1979. 
107. Brief van de directeur Materieel KM 
(79/605) aan de staatssecretaris (Materieel), 
dd. 17 september 1979 
108 Memorie van toelichting bij de Defen 
siebegroting 1980, Tweede Kamer, zitting 
1979-1980. 1 5 800, hoofdstuk X, nr 2 
109 Notulen van de Defensieraad, punt 41 
en 42, dd. 21 november 1979 

110. Handelingen Tweede Kamer, zitting 
1979 1980, dd. 7, 15, 16 en 20 november 
1979. 
111. Nota aan de directeur Materieel KM 
(BB0 6/78), dd. 6 februari 1978. 
112 Tweede Kamer, zitting 1979-1 980, 
1 5 800, hoofdstuk X, nr. 22, dd. 1 3 december 
1 979, verslag vastgesteld dd. 21 december 
1 979 (hierin is opgenomen de brief van de 
staatssecretaris (Materieel) van 30 november 
1979 
113. Besprekingsverslag RDM 26 OZB 
Walrusklasse, dd. 14 februari 1980 
114. Aantekenblad projectbeheerder 
Onderzeeboten (nr. 24/80), dd. 24 maart 
1980. 
115. Aantekenblad TCO/PBO (800417/01), 
dd 17 april 1980. 
116. Verslag Niebos vergadering, dd. 25 
april 1980. 
117. Verslag Niebos vergadering, dd. 6 juni 
1980 
118. Verslag Niebos vergadering, dd. 4 juli 
1980. 
119. Nota van de projectbeheerder Onder 
zeeboten (800 805/002) aan: directeur 
Materieel KM, souschef Exploitatie, souschef 
Nieuwbouw, souschef Logistiek, hoofd van 
de afdeling Aanschaffingen en technisch 
coördinator Onderzeeboten, dd. 5 augustus 
1980. 
120. Verslag Niebos vergadering, dd. 8 
augustus 1980 
121. Verslag Niebos vergadering, dd. 12 
september 1980. 
1 22. Memorie van toelichting op de Defen 
siebegroting 1981; Tweede Kamer, zitting 
1980-1981, 16400, hoofdstuk X, nr. 2. 
1 23 Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 
16400, hoofdstuk X, nr. 12, dd. 21 oktober 
1980. 
1 24 Nota van de directeur Materieel KM 
(M351 424/359 854) met bijlagen A tot en 
met E en bijbehorend aanbiedingsformulier 
AR, dd 20 november 1980. 
125. Notulen (gewijzigde versie) Admirali 
teitsraad, dd. 2 december 1 980 
126. Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 
16400, hoofdstuk X, nr. 27, bijlage II, dd. 4 
december 1980. 
127. Brief van de directeur Materieel KM 
(M351 543) aan de staatssecretaris (Mate 
rieel), dd 10 december 1980. 
128. Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 
16400, hoofdstuk X, nr 11, dd. 16 september 
1980 
129. UCV 33, Lange-termijnplannen ten 
aanzien van de defensie, dd. 1 5 december 
1980 
130. Aantekening van het hoofd Financieel 
Beheer KM (FIBE 188/80) ten behoeve van 
de directeur-generaal Economie en Financiën, 
dd. 29 september 1980 
131. Bekendmaking Materieel (BA) nr 
10/80, betreffende de Demarcatie verant 
woordelijkheden van de technische afdelin-
gen S, W, E en WCS ten behoeve van de 
OZBTN Walrusklasse, dd. 19 november 
1980 
132. Aantekenblad Materieel (EC 56 372/ 
52 770, V), dd 31 oktober 1980 
133. Nota souschef Exploitatie (M341 7 2 6 / ) 
aan de directeur Materieel KM, dd 13 
februari 1981. 
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134. Rapport ad hoc werkgroep (S033 760/ 
032.505G) aangeboden aan de chef van de 
135. Notulen Admiraliteitsraad, dd. 17 
maart 1981 
136. Notulen Defensieraad (DR12/81), punt 
38, dd 25 maart 1981 
137. Nota van het hoofd Financieel Beheer 
KM (F1 BE082/81) aan directeur-generaal 
Economie en Financiën, dd. 24 april 1981. 
1 38 Brief van de directeur Economisch 
Beheer KM (5672/16.7.10/81) aan het 
hoofd Financieel Beheer KM, dd. 9 juli 1 981 
139 Brief van het hoofd Financieel Beheer 
KM (FIBE 110/81) aan directeur Economisch 
Beheer KM, dd. 24 juni 1981 
140. Brief van de directeur Materieel KM 
(78/81) aan de staatssecretaris (Materieel), 
dd 29 maart 1978 
141 Notulen Admiraliteitsraad, dd. 26 mei 
1981 
142. Aantekening van HDEMP (44/81) aan 
de directeur generaal Materieel, dd. 30 juli. 
1981 
143. Brief van de staatssecretaris (Materieel) 
van Defensie aan de vaste Commissie voor 
Defensie, dd. 7 september 1 981 
144 Memorie van toelichting bij de Defen 
siebegroting 1982; Tweede Kamer, zitting 
1981-1982, 17 100, hoofdstuk X, nr 2 
145 Aantekenblad Materieel (PB0/8I 
0928/006) «Financiële stand investeringen 
nieuwbouw en MLM onderzeeboten, 
prognose», aan de directeur Materieel KM, 
dd 28 september 1981 
146. Aantekenblad Materieel van de 
souschef Nieuwbouw (SBN/62/01/ aan de 
directeur Materieel KM en souschef Exploi 
tatie, dd. 10 december 1981. 
147. Nota van de voorzitter van de Admirali 
teitsraad van de directeur Materieel KM, 
opgesteld door de projectbeheerder 
Onderzeeboten, (ongenummerd), dd. 20 
januari 1982 
148 Handschriftenaantekening van de 
bedrijfseconomisch adviseur Materieel 
(ongenummerd), dd 26 januari 1982 
149 Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 
17 100, hoofdstuk X, nr 24, dd 25 januari 
1982 
150. Tweede Kamer, zitting 1 981-1982, 
17 100, hoofdstuk X, nr. 25, dd 27 januari 
1982 
151. Handelingen Tweede Kamer, zitting 
1981-1982, dd 2,4 en 16 februari 1982 
152. Korte samenvatting van de besprekin 
gen van de directeur generaal Economie en 
Financiën met de krijgsmacht met betrekking 
tot de financiële problematiek, dd. 8 februari 
1982 
1 53. Brief van de minister van Financiën 
(IRF 482 834) aan de minister van Defensie, 
dd. 10 februari 1982 
154. Verslag van de 132e vergadering van 
het Subcomité Economische Financiële 
Plannen, dd 31 maart 1982 
155 Brief met bijlagen van de directeur 
Economisch Beheer KM (ongenummerd) aan 
de directeur generaal Economieën Financiën, 
dd 26 mei 1982 
156 Nota van het hoofd Financieel Beheer 
KM (F1 BE050/82) aan de directeur generaal 
Economie en Financiën, dd 24 februari 
1982 
157. Aantekenblad hoofd afdeling Wapen 
en Communicatiesystemen (ongenummerd) 
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aan de directeur Materieel KM en anderen, 
dd 21 januari 1982, met handschriftaante 
kening over de genomen beslissing, dd. 1 
februari 1982 
158. Aantekenblad Materieel van de 
souschef Nieuwbouw (PDB/820208/002) 
aan alle afdelingschefs en overige betrokke 
nen over «Nieuwbouw/MLM OZBTN», dd. 8 
februari 1982 
159. Handgeschreven gespreksverslag van 
de projectbeheerder Onderzeeboten 
(PBO/820 208/001) aan bedrijfseconomisch 
adviseur Materieel, souschef Nieuwbouw en 
directeur Materieel KM, dd. 8 februari 1982 
160 Nota van het hoofd afdeling Wapen 
en Communicatiesystemen (WCS 855 407/ 
85001 5) aan de directeur Materieel KM, dd. 
7 april 1982 
161. Memorandum Platformautomatisering 
van het hoofd van de afdeling Werktuigbouw, 
HSN en het hoofd van de afdeling Elektro 
techniek (WTB 1 14 945/-) aan de souschef 
Exploitatie, dd. 12 mei 1982. 
1 62. Verslag Niebos vergadering, dd. 25 
juni 1982 
1 63. Memorie van toelichting bij de Defen 
siebegroting 1983; Tweede Kamer, zitting 
1 982-1 983, 1 7 600, hoofdstuk X, nr. 2. 
164. Aantekenblad DEB (intern) van 
souschef Financiële Zaken (HFIBKM, 
F1 BE244/82) aan de directeur Economisch 
Beheer KM, dd. 6 oktober 1 982 
165. Memo van de projectbeheerder 
Onderzeeboten en de techniscti coördinator 
Onderzeeboten (WBO/68/82) aan; directeur 
Materieel KM, souschef Exploitatie, souschef 
Nieuwbouw, souschef Logistiek, hoofd van 
de afdeling Aanschaffingen, HCOFINMAT, 
SFDIRZA en bedrijfs econimisch adviseur 
Materieel, dd. 30 november 1982. 
1 66. Gespreksnotitie werkgroep Bouw 
Onderzeeboten (WBO/83/82), dd. 22 
december 1982 
167. «Onderzoek Systeembeschrijvingen», 
CAWCS studie, nr. 27 1, uitgebracht dd. 25 
februari 1983 
168. Verslag Niebos vergadering (NB 
32.783/4436), dd. 25 maart 1983. 
1 69. Aantekenblad technisch coördinator 
Onderzeeboten (ongenummerd) aan 
directeur Materieel KM, souschef Nieuw 
bouw en projectbeheerder Onderzeeboten, 
dd 16 december 1 983 
1 70. Brief van de typechef Vloot voor deze 
de commandant van de Onderzeedienst 
(142-37/C0N/0ZD) met bijlage aan de chef 
Marinestaf door tussenkomst van de 
commandant Zeemacht in Nederland, dd. 22 
maart 1983 
171. Notulen Admiraliteitsraad 1083, dd. 16 
augustus 1983. 
1 72. Brief van de chef Marinestaf aan de 
commandant Onderzeedienst door tussen 
komst van de commandant der Zeemacht in 
Nederland, dd. 3 oktober 1983 
173. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984 
1985, 18 600, hoofdstuk X, nrs. 12 en 14, 
dd. 22 november en 5 december 1 984. 
1 74. In chronologische volgorde: 
- Brief van de staatssecretaris aan de 
voorzitter van de vaste Commissie voor 
Defensie van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal, Tweede Kamer, vergaderjaar 
1 984 1 985, 1 8 600, hoofdstuk X, nr. 1 3, 
bijlage I met bijbehorend overzicht «Kosten 
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verhoging Eerste Serie Walrus Onderzeebo 
ten», dd. 20 september 1984 
- Mondeling overleg vaste Commissie voor 
Defensie met staatssecretaris Van Houwelin 
gen over de kostenverhoging onderzeeboten 
Walrusklasse, gehouden op 27 september 
1984, verslag vastgesteld 21 november 
1 984, Tweede Kamer, vergaderjaar 1 984 
1985,18 600, hoofdstuk X. nr. 13. 
- Brief van de staatssecretaris aan de 
voorzitter van de vaste Commissie voor 
Defensie van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal; Tweede Kamer, vergaderjaar 
1 984-1 985, 18 600, hoofdstuk X, nr. 13, 
bijlage II met aangehechte schriftelijke 
beantwoording van nog van het mondeling 
overleg overgebleven vragen, dd. 8 oktober 
1984 

Brief van de minister en de staatssecretaris 
van Defensie aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 1984 1985, 
18 600, hoofdstuk X, nr. 9, dd. 20 november 
1984 
- Lijst van vragen en antwoorden, Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 600, 
hoofdstuk X, nr. 10, ontvangen 20 november 
1984 
- Notitie «Het Walrusproject nader be 
schouwd», Tweede Kamer, vergaderjaar 
1984-1985, 18 600, hoofdstuk X, nr 11, dd. 
20 november 1984 
- Aanvullende lijst van vragen en antwoor 
den. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984 
1985, 18 600, hoofdstuk X, nr. 15, ontvangen 
5 december 1984. 
- Mondeling overleg vaste Commissie voor 
Defensie met de minister en de staatssecre 
taris van Defensie Van Houwelingen over de 
kostenverhoging onderzeeboten Walrusklas 
se gehouden 6 december 1984, verslag 
vastgesteld 18 december 1984; Tweede 
Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 600, 
hoofdstuk X, nr. 26. 
- Handelingen Tweede Kamer, behandeling 
begroting Defensie 1985, vergaderjaar 
1984-1985, blz. 2266 e.v., dd. 1 1 en 12 
december 1 984. 
- Handelingen Tweede Kamer, behandeling 
vsn de stukken met betrekking tot de Walrus 
(18 600, nrs. 9 tot en met 11, 13, 1 5 en 26), 
vergaderjaar 1984-1985, blz 2494 e.v., 18 
en 20 december 1984 

Handelingen Tweede kamer, beantwoor 
ding van vragen over het financiële tekort bij 
de Koninklijke Marine, vergaderjaar 1984 
1985, blz. 3993 e.v., dd. 13 maart 1985 
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BIJLAGE 2 
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van de voortstuwings en 
elektrische installaties 

Floeren in X-opstelling 

Sonar 

Boegbuiskamer met torpedo s 

Hoofdbattenjen 
3 dieselmotoren 

Bun voor penscopen 

Commando centrale mei gecentraliseerd 
voortstuwmgs- en besturingssysteem en 
geïntegreerd wapen- en commandosysteem 
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BIJLAGE 3 Artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 

Wet van 8 december 1976, Stb. 671, houdende regeling van het 
beheer van 's Rijks financiën. 

Artikel 12 

1. Bij een begrotingswet kunnen artikelen van uitgaaf worden aange-
wezen, aan welke door Ons bij in het Staatsblad op te nemen besluit 
bedragen kunnen worden toegevoegd, welke op de overeenkomstige 
artikelen van het vorige dienstjaar onbesteed zijn gebleven. 

2. Zodanige toevoeging kan slechts geschieden met inachtneming van 
het bij de aanwijzing te stellen maximum en ten behoeve van uitgaven, 
waarvoor vóór het einde van het vorige dienstjaar schriftelijk een ver-
plichting is aangegaan. 

3. Een besluit, als in het eerste lid bedoeld, behoeft de medewerking 
van Onze Minister van Financiën, indien de voordracht niet van deze 
uitgaat. Het wordt genomen binnen twee maanden na de plaatsing van de 
begrotingswet in het Staatsblad. 

4. De beherende Minister doet aan de Staten-Generaal mededeling 
van de toegevoegde bedragen. 

Uit de memorie van toelichting, zitting 1973-1974, 13 037, nr. 3, 
blz. 17 en 1 8 (artikelsgewijze toelichting). 

Artikel 12 

* In de begroting 1 974 zijn bijna 400 begro 
tingsartikelen (van de ruim 2100) tot een 
totaalbedrag van bijna 14 miljard (ruim een 
kwart van het begrotingstotaal) aangewezen 
voor toepassing van de procedure van 
artikel 24 Comptabiliteitswet De overheve 
lingen van 1 971 naar 1 972 (die van 1972 
naar 1973 zijn nog niet alle tot stand 
gekomen) belopen in totaal rond 2800 
miljoen. 

Artikel 24 (oud) opent de mogelijkheid, in de begrotingswet posten aan 
te wijzen, van welke eventuele niet uitgegeven bedragen bij Koninklijk 
besluit kunnen worden overgeheveld naar de begroting van het volgende 
jaar. Hiermee wordt beoogd, kredieten, die in de begroting voor een 
bepaald doel zijn bestemd, ook na afloop van het desbetreffende dienstjaar 
tot dat doel beschikbaar te doen blijven zonder daarbij de omslachtige 
weg van suppletoire begrotingen te moeten bewandelen. 

In de praktijk wordt aan deze procedure een ruime toepassing gegeven. 
Dit geldt zowel de aanwijzing van posten als de omvang van de overloop*. 
De grote omvang van de overloop is niet zozeer het gevolg van onvoorziene 
vertragingen maar ontstaat vooral doordat in een aantal gevallen bedragen 
buitenslijns worden geraamd onder aanwijzing voor toepassing van artikel 
24, terwijl tevoren vaststaat dat die bedragen niet ten laste van het jaar 
van raming zullen worden uitgegeven. In het bijzonder bij uitgavengroepen 
waarvoor een plafondafspraak geldt (defensie, ontwikkelingshulp) doet 
zich voor. De mutatiesens die daarbij van jaar tot jaar in de omvang van 
de overloop kunnen optreden leiden soms tot aanzienlijke verschillen 
tussen feitelijke gedane en geraamde uitgaven. In de miljoenennota's 
wordt weliswaar een enkele maal, onder de z.g. aanvullende posten met 
gevolgen van de artikel 24-procedure gerekend, maar dit geschiedt 
uitsluitend ten aanzien van bepaalde uitgavengroepen, waarbij een zekere 
intering of toeneming van de overloop is afgesproken. 

In het algemeen bestaat ten tijde van de voorbereiding van een 
begroting geen inzicht in de te verwachten mutaties van de overloop. Ook 
tijdens de uitvoering van de begroting blijft de invloed van de overloop 
lang een onzekere factor In het bijzonder het structurele begrotingsbeleid, 
zoals dat sinds 1961 wordt gevoerd, en het stringente beleid bij de 
begrotingsuitvoering, dat daarmee samenhangt, worden soms sterk 
gestoord door de invloed van de overloop. 

Hoewel een en ander aanleiding geeft tot een kritische opstelling 
tegenover de overloop-procedure moet toch worden vooropge-
steld, dat die procedure bezwaarlijk geheel zou kunnen worden gemist. 
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Het is nu eenmaal onvermijdeli jk, dat soms als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden uitgaven voor leveringen, werkzaamheden en diensten 
later plaatsvinden dan in de begroting was voorzien. Regeling van de dan 
nodige verschuiving van het begrotingskrediet naar het volgende dienstjaar 
langs de weg van suppletoire begrotingen zou niet alleen omslachtig 
maar ook weinig zinvol zijn, aangezien ter zake reeds verplichtingen zijn 
aangegaan. 

Ten einde te bereiken, dat de overloop-procedure binnen aanvaardbare 
grenzen blijft, is het vooral van belang te vermijden, dat bedragen 
buitenslijns worden geraamd, waarvan tevoren vaststaat, dat deze niet tot 
uitgaven in het dienstjaar zullen leiden. In zodanige gevallen dient - zo 
nodig - met een raming binnenslijns voor ter zake aan te gane verplichtingen 
te worden volstaan (deze methode is in het voorgestelde artikel 1 6, derde 
l id, vastgelegd)*. Voorts ware het aantal aan te wijzen posten zoveel 
mogelijk te beperken. 

In de procedure wordt een aantal wijzigingen voorgesteld. 

Eerste en tweede lid. 

De aanwijzing voor toepassing van artikel 24 (oud) geschiedt in de 
begrot ing, waaruit bedragen naar het volgende dienstjaar mogen worden 
overgebracht. Bij de aanwijzing wordt slechts bij uitzondering een limiet 
in geld gesteld. De thans voorgestelde regeling behelst op deze punten 
wijziging. Het eerste lid schrijft voor, dat de aanwijzing voor toepassing 
wordt opgenomen in de begroting, waaraan de bedragen worden 
toegevoegd; het tweede lid bepaalt, dat de toevoeging slechts kan 
geschieden tot een bij de aanwijzing te stellen maximum. Ten einde een 
beter inzicht te hebben in dit maximum wordt de aanwijzing verschoven 
van het jaar waaruit de overloop komt naar het jaar waaraan deze wordt 
toegevoegd. In het tweede lid wordt voorts voorgesteld, de toepassing te 
beperken tot schriftelijk verbonden bedragen. In de praktijk is dit reeds in 
veel gevallen een criterium voor de vereiste instemming van de Minister 
van Financiën. In het bijzonder uit een oogpunt van budgetrecht lijkt deze 
beperking juist. Ten aanzien van onbesteed gebleven en tevens niet 
verbonden bedragen kan immers vrijelijk worden beslist, deze al dan niet 
in een volgend begrotingsjaar opnieuw beschikbaar te stellen. Regeling 
door middel van suppletoire begroting is hiertoe de aangewezen weg. 

Derde lid. 

Het is van belang, dat de begroting van het nieuwe jaar zo spoedig 
mogelijk wordt bijgesteld met de toe te voegen bedragen van het vorige 
jaar. Met het oog hierop is de toepassing aan een termijn gebonden. 
Aangezien de bevoegdheid wordt toegekend in de nieuwe begrot ing, 
kunnen pas nadat deze is vastgesteld de besluiten tot toevoeging worden 
genomen. De onbesteed gebleven bedragen van het oude begrotingsjaar, 
waarvoor schriftelijk verbintenissen zijn aangegaan, zullen in de regel 
eerder, nl. aan het einde van dat jaar, vaststaan. Voor het nemen van de 
besluiten kan daarom met een korte termijn worden volstaan. 

Vierde lid. 

Hoewel de besluiten tot toevoeging in het Staatsblad worden gepubl i-
ceerd, wordt het in het kader van het budgetrecht van de Staten-Generaal 

• Overwogen zou kunnen worden dergelijke passend geacht deze ook rechtstreeks mededeling te doen van de 
binnensiijnse posten te betrekken in de toegevoegde bedragen. Deze mededelingen kunnen, zo nodig, van enige 
piafondafspraken toel ichting worden voorzien. 
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BIJLAGE 4 Lijst van gebruikte afkortingen 

AR 
BDZ 
BEAMAT 
BL 
BOI 
BOV 
(B)SMI 
CAWCS 

CDS 
CMS 
CNW 
COD 
CODEMA 
COM 
CPB 
CZM 
DEB (KM) 
DEMP 
DGEF 
DGM 
DMKM 
DR 
E 
ELEK 
GIPSY 
HELEK 
HFIBKM 
HIZ 
HPLAN 
HSI 
HWCS 

HWO 
IM 

IMS 

IRS 
IWECO 
IZF 
KM 
L en M 
LRS 
MEOB 
MG 
MLM 
MO 

MOC 
MOU 
NAVO 
NATO 
NDPP 
Nevesbu 
Niebos 
NVSB 

Admiraliteitsraad 
bevelhebber der Zeestrijdkrachten 
bedrijfs-economisch adviseur Materieel 
bemanningslijst 
Bruto Overheidsinvesteringen 
Bedrijfszekerheid, Onderhoud en Veiligheid 
(Basis) Standaard Materieel Indeling 
Centrum voor Automatisering van Wapen- en 
Commandosystemen 
chef van de Defensiestaf 
chef van de Marinestaf 
Commissie Nieuwe Wapens 
commandant Onderzeedienst 
Commissie Ontwikkeling Defensiematerieel 
Comité Materieel 
Centraal Planbureau 
commandant der Zeemacht in Nederland 
directeur Economisch Beheer KM 
(afdeling) Defensie Materieelplannen 
directeur-generaal Economie en Financiën 
directeur-generaal Materieel 
directeur Materieel KM 
Defensieraad 
Elektrotechniek 
Elektrotechniek 
Geïntegreerd Informatie Presentatie Systeem 
hoofd van de afdeling Elektrotechniek 
hoofd Financieel Beheer KM 
hoofdintendant Zeemacht 
hoofd van het bureau Planning 
hardware-software integratie 
hoofd afdeling Wapen- en Communicatiesyste-
men 
hoofd Wetenschappelijk Onderzoek 
investeringsmodel: een document waarin een 
voorstel wordt gedaan voor materieelaanschaf-
fingen die een bepaald bedrag te boven gaan 
afdeling Internationale Materieelsamenwerking 
van het directoraat-generaal Materieel 
Informatie Retransmissie Systeem 
Instituut voor Werktuigkundige Constructies 
Instituut voor Zintuigfysiologie 
Koninklijke Marine 
loon- en materiaal 
Long Range Sonar 
Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf 
miljoen gulden 
midi ife- modernisering 
1, meerwerkorder 
2. mondeling overleg 
materiële overheidsconsumptie 
memorandum of understanding 
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
zie NAVO 
Nederlands Defensie Planning Proces 
Nederlandse Verenigde Scheepsbouwbureaus 
(stafbureau) nieuwbouw schepen 
Nevesbu (zie aldaar) 
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OZBten 
OZD 
PBO 
PIGV 
PLAVOM 
PLAVOP 
PLV. 
PLV.CMS 

PP-
R & D 
RDM 
R & H 
RN 
RVO 
SC 
SCE 
SCFIZAKM 
SCL 
SCN 
SCP 
SCPLAN 
SEWACO(-systeem) 
SG 
SITRAP 
SMI 
S 
TCO 
TNO 

TORPAT 
ucv 
VBZ 

Verebus 

VMO 
VOM 
VOP 
v.R & H 
W 
wcs 
WERTUBO 
ZWS 
ZWV 

onderzeeboten 
onderzeedienst 
projectbeheerder Onderzeeboten 
Pantser Infanterie Gevechtsvoertuig 
plaatsvervangend vlagofficier Materieel 
plaatsvervangend vlagofficier Personeel 
plaatsvervangend 
plaatsvervangend chef van de Marinestaf 
prijspeil 
Research & Development 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 
Van Rietschoten & Houwens 
Royal Navy 
Rijksverdedigingsorganisatie 
souschef 
souschef Exploitatie 
souschef Financiële Zaken KM 
souschef Logistiek 
souschef Nieuwbouw 
souschef Planning 
souschef Planning 
SEnsor-, WApen- en COmmando(-systeem) 
secretaris generaal 
situatierapport 
zie bij (B)SMI 
Scheepsbouw 
technisch coördinator Onderzeeboten 
Nederlandsche Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappeli jk onderzoek 
Torpedo-atelier 
uitgebreide commissievergadering 
Vereniging voor Belangenbehartiging van 
schepelingen en oud-schepelingen bij de 
Zeemacht 
Verenigd Electrotechnisch Bureau voo rde 
Scheepsbouw 
Vereniging van Marine-officieren 
vlagofficier Materieel 
vlagofficier Personeel 
zie R & H 
Werktuigbouw 
Wapen- en Communicatiesystemen 
Werktuigbouw 
Zwaardvis(klasse-onderzeeboten) 
Zwaard vis(klasse-onderzeeboten) 
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