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BIJDRAGE AAN NRF HANDHAVEN
Vervolg van pagina 1

DEN HAAG – De bijdragen aan de NATO
Response Force (NRF)
en de EU Battle Groups
worden niet drastisch
beperkt, zoals sommige
fracties in de Tweede
Kamer vreesden. “Door
hieraan bij te dragen,
wordt bovendien de
omvorming en de
interoperabiliteit van
de bondgenootschappelijke strijdkrachten gestimuleerd”, schrijven
de bewindslieden.

Er is ruimte nodig voor nieuw
beleid. Zo neemt Nederland
met veertien Navo-landen en
Zweden en Finland deel aan het
project om een C-17 transporttoestel te verwerven. Door bundeling van krachten kunnen
vooral relatief kleine bondgenoten gemakkelijker toegang krijgen tot deze belangrijke strategische luchttransportcapaciteit.
Nederland heeft laten weten in
dit initiatief te willen deelnemen, waarbij wordt uitgegaan
van een gebruik van 500 C-17
vlieguren per jaar. Daarmee zou
een deel van de Nederlandse
strategische luchttransportbehoefte kunnen worden afgedekt. Bij de Voorjaarsnota zal
worden teruggekomen op de financiering van de Nederlandse
deelneming.
AMBITIENIVEAU

Voor 2008 is ruim 3 28 miljoen prijsbijstelling toegekend
voor de materiële exploitatie en
investeringen. Defensie is in

tegenstelling tot andere departementen niet gekort op de prijsbijstelling voor 2008.
Het verbruik van reservedelen
in Afghanistan bedraagt momenteel ongeveer 3 1 miljoen
per maand, melden de bewindslieden. De benodigde vervangingsinvesteringen als gevolg
van de operatie in Uruzgan worden op dit moment geraamd op
3 106,3 miljoen. Het verbruik
van reservedelen komt niet ten
laste van de defensiebegroting.
Minister Van Middelkoop en
staatssecretaris Van der Knaap
stellen dat de krijgsmacht na de
aangekondigde vermindering
van tanks en pantserhouwitsers
over voldoende middelen beschikt om deel te nemen aan
een operatie in het hogere deel
van het geweldsspectrum met
onder meer een brigade van
landstrijdkrachten. “Elke gemechaniseerde brigade kent een
geduchte tank- en houwitsercapaciteit”, schrijven zij.
Het kabinet voert de komende

LUCHTMACHT MANNENKOOR
GAAT ER WEER VOOR

tijd verkenningen uit naar het
niveau van de defensiebestedingen op de langere termijn,
mede in relatie tot het huidige
ambitieniveau en in bondgenootschappelijk perspectief.
Over de manier waarop het kabinet de komende tijd de verkenningen uitvoert, wordt de
Kamer vóór de behandeling van
de defensiebegroting per brief
nader ingelicht.

Dit vertrouwde beeld verdwijnt.

OP WEG NAAR
ÉÉN DEFENSIESITE

SOCIAAL BELEIDSKADER

De komende jaren verdwijnen
er 1900 functies, waarvan ruim
1700 als opbrengst van de projecten SPEER en de tweede fase
van de reorganisatie van het
personele functiegebied. Deze
nasleep is het gevolg van vertragingen in deze projecten. Het
merendeel van het bij de reorganisaties betrokken personeel,
heeft een andere functie. Voor
bijna tweehonderd medewerkers is het echter niet gelukt
een passende andere baan te
vinden en moest tot ontslag
worden overgegaan. Voor nog
eens 175 medewerkers geldt dat
zij in het tweede jaar van hun
herplaatsingstraject zijn en tot
dusverre nog geen nieuwe functie kregen. Als de maximale termijn van twee jaar is verstreken, volgt ook voor hen gedwongen ontslag. Het Sociaal
beleidskader (SBK) is tot 2013
verlengd om een verantwoorde
afwikkeling van de laatste reorganisaties als gevolg van de operatie-Nieuw evenwicht mogelijk
te maken.●

DEN HAAG – Alle defensiesites zijn eind 2008 vanaf
www.defensie.nl met één muisklik bereikbaar. Daarmee bestaat er nog slechts één defensiesite. Veel werk valt nog te verzetten, maar een belangrijke mijlpaal is bereikt: het vaststellen van het grafisch ontwerp in het Platform Communicatie
Defensie. Over het concept en dus het uiterlijk van de nieuwe
sites van de krijgsmachtdelen is nu een besluit genomen.
Belangrijkste voordeel van de
nieuwe site is dat defensie zich
als een geheel aan de bezoeker
presenteert terwijl de defensieonderdelen herkenbaar blijven.
Het vereenvoudigt het vinden
van informatie en maakt het bezoeken van de defensiesites aantrekkelijker.
Nieuws en informatie over bijvoorbeeld missies, evenementen
of materieel worden zoveel mo-

gelijk op één plek, dus overzichtelijk, aangeboden. Dit in
tegenstelling tot de huidige situatie waarbij de berichten versnipperd zijn over verschillende sites. Door een verbeterde regie nemen zowel de actualiteit als de kwaliteit toe. In
de bikkelharde concurrentieslag tussen de ontelbare opties
die de surfer op internet heeft,
is dit een must.●

De Basis niet
van Defensie

SOESTERBERG – Het Luchtmacht mannenkoor
(LMK) geeft in het voormalig Officierscasino aan de
Kampweg in Soesterberg een concert op vrijdag 23
november om 20.00 uur. Dit gebeurt in samenwerking met de drumfanfare van de Koninklijke
Luchtmacht. Een keur aan muziek en liederen
worden ten gehore gebracht onder leiding van di-

rigent kapitein b.d Henk Heins. Een toegangsbewijs kost 3 10,- en is te koop bij G.P Kenter,
Apollo 7, 3769 TA Soesterberg, tel. 0346.353725.
Op is op. Reserveren kan desgewenst via het secretariaat van het mannenkoor, Francklaan 24 in
Nijkerk. Tel: 033.2457891. De zaal is vanaf 19.30
uur open. Voor meer info: www.lmkweb.nl ●

MLM ONTVANGT 100.000ste BEZOEKER
SOESTERBERG - Het Militaire
Luchtvaart Museum in Soesterberg heeft vorige week donderdag de 100.000ste bezoeker in
2007 ontvangen. Dit bleek Daan
Breugelmans (9 jaar) te zijn. Hij
bezocht het museum met zijn
ouders en zijn vriendje Jordi (9
jaar) uit Roosendaal. De
100.000ste bezoeker zijn, gaat
natuurlijk gepaard met een
feestelijk welkom. Dat was er
dan ook. Na het uitreiken van
een waardecheque voor de Museumshop, beschikbaar gesteld
door de Stichting Vrienden van
het MLM, mochten de jongens
plaatsnemen in de cockpit van
de F-16 Fighting Falcon simulator, die speciaal voor deze gelegenheid open ging.●

DOORN – De Basis in Doorn
is geen Defensie-instantie,
zoals dat was vermeld in Defensiekrant 36 (11 oktober).
De Basis is een onafhankelijke stichting. Vanuit deze
instelling is onlangs het
Landelijk Zorgsysteem voor
Veteranen gestart met de
introductie van de nieuwe
naam en een logo.●

De toekomst.

GEEN TWIJFEL AAN LOYALITEIT
DEN HAAG – Er bestaat geen reden om te twijfelen aan
de loyaliteit van Nederlandse militairen, van welke oorsprong ook. Zij hebben bij aanstelling trouw gezworen of
beloofd aan de Koningin, evenals gehoorzaamheid aan de
wetten en onderwerping aan de krijgstucht. Dat meldt
staatssecretaris Van der Knaap aan de Tweede Kamer
naar aanleiding van vragen van PVV’er Hero Brinkman.
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In een landelijke krant was gewag gemaakt van de dienstplicht
die een luitenant ter zee van de
Koninklijke Marine in Turkije
zal moeten vervullen. De marineman bezit zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit. Afkopen van de achttien
maanden durende dienstplicht
is mogelijk, waarna alleen nog
de verplichting bestaat tot het
volgen van een basistraining van
vier weken in Turkije.
Defensie ondersteunt deze methode met een renteloze lening
van maximaal zesduizend euro.
“Of en wanneer de betrokken
militair zijn dienstplicht in Turkije vervult, is een privé-zaak”,
oordeelt de bewindsman. Op
korte termijn gebeurt dat wat de
marineman betreft zeker niet,
aangezien hij op dit moment in
Afghanistan zit.●

