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2015 

Geachte heer Visser, 

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de resultaten van het 
Verantwoordingsonderzoek 2015. 

U constateert in uw onderzoek dat Defensie voor het eerst niet volledig kan 
voldoen aan de doelstelling om het Nederlandse en het bondgenootschappelijke 
grondgebied te verdedigen. Let wel, reeds eerder is (en bij herhaling) aangegeven 
dat de inzetbaarheidsdoelstellingen worden gehaald, maar met beperkingen. De 
effecten van taakstellingen uit het verleden in combinatie met het grote beroep op 
de krijgsmacht evenals de hogere NAVO-gereedheidseisen leiden tot die 
beperkingen en dus het niet volledig halen van de inzetbaarheidsdoelstellingen. 

Alvorens er onbedoeld een verkeerde indruk wordt gewekt, hecht ik eraan om te 
benadrukken dat het niet volledig voldoen aan de inzetbaarheidsdoelstellingen dan 
wel het halen van die inzetbaarheidsdoelstellingen met beperkingen, nadrukkelijk 
niet betekent dat we niet meer in staat zouden zijn om het NedeHandse en het 
bondgenootschappelijke grondgebied te verdedigen. 

Uiteraard doet dit niets af aan het feit dat de beperkingen voortvarend ter hand 
moeten worden genomen. Dit is dan ook het geval. Voorts spreekt het voor zich 
dat ik uw zorgen om de matenële gereedheid van de krijgsmacht deel. 

Het verheugt mij overigens dat u constateert dat de verbeteringen op het gebied 
van financieel beheer zijn doorgezet. Daarmee zijn twee onvolkomenheden op dit 
terrein verdwenen. Op basis van uw bevindingen stelt u dat Defensie scherpe 
keuzes moet maken om in voldoende mate te kunnen innoveren en de gereedheid 
verder te vergroten. Graag ga ik nader op uw aanbevelingen in. 

Logistieke keten reservedelen (aanbeveling A en B uit hoofdstuk 1) 
Over de matenële gereedheid heb ik de Tweede Kamer het afgelopen jaar 
regelmatig geïnformeerd, onder meer in mijn brieven van 22 mei en 15 september 
2015 (Kamerstukken 33 763, nr. 74 en 84). Hiervoor zijn verschillende oorzaken 
aan te wijzen, zowel in de innchting als de uitvoering. Zoals bekend, is de 
logistieke keten de afgelopen jaren geconfronteerd met reducties in personele 
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capaciteit en budgetten. Voor nieuwe wapensystemen zijn niet in alle gevallen 
tijdig onderhoudsplannen opgesteld en de juiste reservedelen gekocht. In geval 
van nieuwe wapensystemen laat dit zich ovengens ook niet altijd op voorhand 
voorspellen. Uit doelmatigheidsoverwegingen is tevens besloten tot een nieuwe 
innchting, gebaseerd op onder meer het gebruik van SAP en assortimentsgewijs 
werken. De nieuwe innchting, die de afgelopen jaren veel aandacht heeft gevergd, 
functioneert steeds beter maar nog niet optimaal. Regievoering en taakafbakening 
hebben onze volle aandacht, en dat geldt ook voor het op orde hebben en houden 
van alle data in ERP. 
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Zoals ook u constateert, heeft Defensie al de nodige initiatieven genomen om 
verbetenngen te bewerkstelligen en knelpunten op te lossen. In de begroting 2016 
is extra budget voor de basisgereedheid en hiermee ook voor de materiële 
exploitatie toegekend. Het zal echter enige jaren duren alvorens dit budget in volle 
omvang beschikbaar is en de reservedelen met lange levertijden werkelijk 
voorhanden zijn. Als onderdeel van het traject financiële duurzaamheid zijn 
inmiddels wel de ramingen van de materiële exploitatie verbeterd. Ook worden de 
achterstanden in de onderhoudsplannen en de verwerving van reservedelen 
weggewerkt. Met de voltooiing van de invoenng van ERP neemt het inzicht in de 
werking van de logistieke keten toe en kunnen de knelpunten verder worden 
aangepakt, net als de data van ERP. 
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U constateert terecht dat Defensie werk maakt van de vereiste aanpassingen. 
Desalniettemin merkt u op dat het traag veHoopt, zonder de benodigde pnonteit 
en onvoldoende gecoördineerd. Dit is voor u aanleiding om de onvolkomenheid dit 
keer als ernstig te kwalificeren. Ik neem uw conclusies en aanbevelingen in dezen 
ter harte. Waar nodig zal ik initiatieven versnellen dan wel versterken en 
aanvullende maatregelen treffen. Zo zal ik de inspanningen ter verbetenng van de 
inzetbaarheid van het mateneel bundelen en onderbrengen in één plan van 
aanpak met hoge pnoriteit en met actieve betrokkenheid van alle 
defensieonderdelen. Dit plan van aanpak, voorzien van een totaaloverzicht, zal 
nog voor de zomer worden opgesteld. Daarbij zal, in overeenstemming met één 
van uw aanbevelingen, een pnoritering van wapensystemen worden gehanteerd. 
Voor knelpunten die niet direct met specifieke wapensystemen samenhangen, 
worden vanzelfsprekend bredere oplossingen gevonden. Ook start Defensie, in 
samenwerking met het ministerie van Financiën, een Interdepartementaal 
Beleidsonderzoek (IBO) naar de operationele gereedheid. De uitkomsten hiervan 
worden betrokken bij de maatregelen om de materiële gereedheid verder te 
verhogen. Orde op zaken stellen, was én is het uitgangspunt. Ik teken hierbij wel 
aan dat de gewenste verbetenngen tijd kosten. Het zal dus nog enige jaren duren 
alvorens de matenële gereedheid op het gewenste niveau is. 

Hernieuwd middellangetermijnperspectief (aanbeveling C uit hoofdstuk 
1) 
Met mijn bnef van 8 maart jl. (Kamerstuk 33 763 nr. 98) over het meerjang 
perspectief voor de versterking van de krijgsmacht, heb ik de Kamer geïnformeerd 
over de uitwerking van het hernieuwde middellangetermijnperspectief van 
Defensie. De belangrijkste elementen daarvan heeft het kabinet reeds geschetst in 
haar bnef van 19 juni 2015 (Kamerstuk 33 763, nr. 59). In de bnef van 8 maart 
van dit jaar beschrijft het kabinet achtereenvolgens de strategische opgaven voor 
Defensie, de elementen van het meerjang perspectief en het vervolg daarop. Het 
spreekt vanzelf dat de mogelijkheden om deze vervolgstappen te zetten, en ook 
het tempo daarvan, afhankelijk zijn van de beschikbare financiële middelen. 
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Overige onvolkomenheden en aandachtspunten (hoofdstuk 4) 
Uw aanbevelingen met betrekking tot de geconstateerde onvolkomenheden op het 
gebied van het ERP-systeem, IT-beheer, autonsatiebeheer en verplichtingenbeheer 
neem ik over. Het betreft zaken die reeds in gang zijn gezet. Uw aanbeveling over 
het Budget Internationale Veiligheid (BIV) neem ik ook over. In het kader van 'first 
things first' zal ik hieraan echter een lagere prioriteit geven dan aan de 
aanbevelingen bij de (ernstige) onvolkomenheden. 
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Financiële informatie (hoofdstuk 5) 
Bij vier begrotingsartikelen constateert u onrechtmatigheden als gevolg van 
mutaties die zich na het verschijnen van de tweede suppletoire begroting hebben 
voorgedaan. Voor de goede orde, merk ik hierbij op dat het gaat om 
verplichtingen en contracten die al in de begroting waren opgenomen. Uiteraard 
zal ik de Staten-Generaal voortaan tijdig over dergelijke mutaties informeren. 

Tot slot 
Uw rapport bevestigt dat wij op het vlak van het financieel beheer stappen van 
betekenis hebben gezet om langjarige problemen op te lossen. Ook op het gebied 
van de matenële gereedheid gaan wij de uitdagingen aan, dat spreekt voor zich. U 
houdt ons scherp in het stellen van de juiste prioriteiten. Graag wil ik u danken 
voor de goede samenwerking. 
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