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2 0 2 0 0 X Hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) voor het 
jaar 1988 (inclusief het onderwerp NAVO); 
Vaststelling begroting van uitgaven; Vaststelling 
begroting van ontvangsten 

1 Samenstelling: 
Maris (CDA), Christiaanse (CDA), Schouten 
(CDA), De Rijk (PvdA), Smeets-Janssen 
(PvdA), Uijen (PvdA), Van der Werff (VVD) 
(voorzitter). Van Graafeiland (VVD), 
Tiesinga-Autsema (D66), Barendregt (SGP), 
De Gaay Fortman (PPR), Uw. Van Leeuwen 
(PSP), Schuurman (RPF), Mw. Bolding (CPN) 
en Van der Jagt (GPV). 

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DEFENSIE1 

Vastgesteld 6 april 1988 

De memorie van antwoord gaf aanleiding tot het formuleren van de 
volgende opmerkingen en vragen. 

Naar de mening van de leden van de fractie van het C.D.A. is vraag 37 
verkeerd gelezen. Gevraagd werd wat de NAVO heeft geantwoord op het 
voorstel van het Politieke Consultatieve Comité van de Warschaupactlan-
den te Berlijn van 28 en 29 mei 1987. Geantwoord werd dat de War-
schaupactlanden een voorstel hebben gedaan doch niet wat het antwoord 
van de NAVO terzake is geweest. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stelden de volgende vragen. 
/. Zou de minister nader en wat dieper willen ingaan op het hem 

voorgelegde probleem, zowel in vraag 42 als en vooral in de vragen 43 en 
44? 

2. Waarom deelt de bewindsman de zienswijze niet, zoals tot uiting 
gebracht in vraag 43? 

3. Kan hij dieper ingaan op zijn ongeloof in de zienswijze? 

Het antwoord op vraag 47 gaat niet in op het verzoek aan de minister 
om duidelijk te maken welke in zijn visie de geloofwaardigheid en 
haalbaarheid is van de escalatietrap(pen) na een inzet in het kader van 
«flexible response» van F 111 en Tornado-vliegtuigen tegen het door die 
vliegtuigen theoretisch bereikbare deel van West-Rusland. 

4. Wil de minister daarop alsnog en met argumenten ingaan? 

In het zeer korte antwoord op vraag 50 geeft de minister aan dat hij 
niet in staat is aan te geven op welk moment - na het mislukken van de 
afschrikking met de korte, kortere en kortste dracht nucleaire middelen 
onder het «flexible response» concept - verwacht kan worden dat de 
Engelse en/of Franse strategisch nucleaire onderdelen zullen worden 
ingezet. 

5. Op welk moment in het nucleaire escalatieproces van de NA VO in 
Europa verwacht de minister de inzet van de Engelse strategische 
nucleaire middelen? 
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6. Op welk moment in de loop van onverhoopt gewapend conflict 
tussen de NAVO en het WP verwacht hij dat de Fransen hun strategisch 
nucleaire middelen zullen inzetten? 

7. is er enige vorm van overleg over het gebruik en de inzet van de 
Franse strategisch nucleaire middelen tussen de Fransen en de Engelsen 
c.q. tussen de Fransen en Amerikanen, al dan niet in NAVO-verband? 

8. Kan hij nader ingaan waarom er zijns inziens wel of geen koppeling 
bestaat tussen de inzet van met nucleaire wapens uitgeruste F 111 en 
Tornado vliegtuigen of andere nucleaire middelen die een deel van de 
USSR kunnen bereiken en de inzet van Engelse en/of Franse strategisch 
nucleaire middelen en, indien hij van mening is dat die koppeling dan 
aanwezig is? 

In dit verband moge er op worden gewezen dat uit het antwoord op 
vraag 78 blijkt dat er tussen Frankrijk en het bondgenootschap wel 
afspraken zijn gemaakt (op welk gebied wordt niet helemaal duidelijk), 
ook al maakt Frankrijk geen deel uit van de militaire organisatie van de 
NAVO, zoals de minister in zijn korte antwoord op vraag 50 heeft opgemerkt 
en uiteraard algemeen bekend is. 

Naar de mening van de leden van de D66-fractie is vraag 101 helaas 
verkeerd gelezen. Verzocht is om een overzicht van het verloop van het 
beroepspersoneel in 1987 en het reeds bekende verloop dat na het 
eerste kwartaal 1988 zal zijn geëffectueerd. 

Een overzicht zoals dat ook bij de vorige begrotingsbehandeling is 
gevraagd en gekregen, d.w.z. uitgesplitst over de verschillende krijgs-
machtdelen. Het gegeven totaal aantal geeft wel erg weinig informatie. 
Ter completering van het beeld wilden deze leden ook nog graag weten 
welk deel van de 323 beroepsmilitairen dat het voornemen kenbaar heeft 
gemaakt in 1988 de dienst voortijdig te willen verlaten, naar andere 
overheidsinstellingen gaat. 

In vraag 106 informeerden zij niet naar de verwezenlijking van de 
doelstellingen van Euromil, maar vroegen zij hoe de bewindslieden de 
activiteiten van Euromil waarderen. 

9. Met andere woorden onderschrijven de bewindslieden die doelstel-
lingen? 

Vertrouwende, dat de regering bereid is op het vorenstaande vóór de 
openbare beraadslaging schriftelijk te andtwoorden, acht de commissie 
die beraadslaging voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Van der Werff 

De griffier van de commissie (wnd.), 
Dijkstra-Liesveld 
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