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Geachte mevrouw Stuiveling,
Uw beoordeling van de beschikbaarheid beleidsinformatie in de Defensiebegroting
2011 geeft een positief beeld. Ik ben het tevens met u eens dat er nog verdere
verbeterslagen mogelijk zijn.
Allereerst teken ik aan dat in het regeerakkoord van het huidige kabinet het
voornemen is opgenomen de begroting van Defensie langs de lijnen van het
primaire proces van Defensie in te richten. Hierbij worden de personele gereedheid,
materiele gereedheid en geoefendheid binnen de begroting geoormerkt. In
afwachting van een nog uit te voeren nader onderzoek, kan ik op dit moment nog
niet aangeven hoe en wanneer dit concreet zijn beslag zal krijgen. Hierbij past
overigens de aantekening dat Defensie een omvangrijke taakstelling te verwerken
heeft die ook consequenties zal hebben voor de operationele gereedheid.
In de begroting 2012 zal ik elk geval een start maken met de invulling van uw
aanbeveling om een deel van de nog niet toegelichte uitgaven toe te rekenen aan
de operationele doelstellingen. Het betreft de uitgaven voor de opleidingen bij de
krijgsmacht.
Binnen deze uitgaven maak ik waar mogelijk een onderscheid in de uitgaven voor
de basisopleidingen, de carriereopleidingen en de functieopleidingen. De uitgaven
voor de eerste twee soorten opleidingen zijn niet toe te delen aan een specifieke
operationele doelstelling omdat deze ondersteunend zijn aan alle doelstellingen. De
uitgaven voor functieopleidingen voor militair personeel zullen waar mogelijk
worden gekoppeld aan de operationele gereedheid. In de begroting 2012 zal dit
nader worden toegelicht, zowel in geld als in verwachte instroom voor deze
opleidingen. Het betreft een groeitraject, waarbij in die gevallen dat de
beleidsinformatie in de begroting 2012 nog niet volledig is, dit zal worden
toegelicht.
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