
 1 

Lijst van afkortingen en definities, behorende bij het Project Vervanging F-16   
 
Algemene begrippen  
 
- Block: periodieke verbeteringen van de soft- en hardware van 
(wapen)systemen resulterend in verschillende versies of 
‘configuratiestandaarden’. Deze worden aangeduid met zogenoemde ‘block’-
nummers. 
 
- Tranche: term die wordt gebruikt in onder meer het Eurofighter-programma 
en betrekking heeft op verschillende versies van het vliegtuigtype.  
  
- Batch: deelbestelling of -levering. 
 
- Eerste motor of Pratt & Whitney F135: Motor ontwikkeld door Pratt & 
Whitney ten behoeve van het F-35 programma.  
 
- Tweede motor of alternatieve motor of General Ele ctric/Rolls Royce 
F136: Motor ontwikkeld door het Fighter Engine Team, een consortium 
bestaande uit General Electric en Rolls Royce, ten behoeve van het F-35 
programma. 
 
- IOT&E: Initiële Operationele Test en Evaluatie (Initial Operational Test and 
Evaluation): activiteiten gericht op het testen en evalueren of de JSF voldoet 
aan de operationele eisen. 
 
- SDD: System Development and Demonstration: de ontwikkeling van de JSF. 
 
- PSFD: Production Sustainment and Follow-on Development: de productie, 
instandhouding en doorontwikkeling van de JSF. 
 
- LRIP: Low Rate Initial Production: eerste productiefase waarin vliegtuigen in 
relatief lage aantallen worden gebouwd. 
 
- Full Rate Production (FRP): serieproductie die aanvangt nadat de SDD-fase 
succesvol is afgesloten. Bij de JSF wordt het beslissingsmoment om over te 
gaan tot FRP aangeduid met Milestone C. Deze beslissing wordt door het 
Amerikaanse ministerie van Defensie genomen. 
 
- F-35A CTOL: Conventional Take-Off and Landing variant van de F-35 (JSF). 
Dit toestel maakt gebruik van reguliere start- en landingsbanen.  
  
- F-35B STOVL:  Short Take-Off and Vertical Landing variant van de F-35 
(JSF). Dit toestel kan opstijgen van korte startbanen en kan verticaal landen.   
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- F-35C CV: Carrier Variant van de F-35 (JSF) voor gebruik vanaf 
vliegdekschepen. 
 
- Initial Operational Capability (IOC): Het tijdstip waarop de eerste eenheid 
beschikbaar is voor de uitvoering van de hoofdtaken. 
 
- Invoerreeks: instroomschema uitgedrukt in aantallen vliegtuigen per 
tijdseenheid, bijvoorbeeld kalenderjaar.  
 
 
Begrippen inzake verwerving 1 
 
- Opdracht tot verwerving: vertaling van het begrip Participant Procurement 
Request (PPR) (zie aldaar). 
 
- Voorlopige bestelling: voorheen gehanteerde vertaling van Participant 
Procurement Request (zie aldaar) 
 
- Definitieve bestelling: dit begrip hanteert Defensie niet.  
  
- Definitieve aanschaf: het juridisch bindende contract dat de Amerikaanse 
overheid na formele toestemming van de deelnemende landen namens die 
landen met de industrie sluit. 
 
- Procurement request: onderscheid wordt gemaakt tussen een Participant 
Procurement Request en een Consolidated Procurement Request (zie aldaar).  
 
- Participant procurement request:  opdracht tot verwerving waarin de 
behoeftestelling van een land is opgenomen. In het PSFD MoU is dit begrip als 
volgt gedefinieerd:”A document prepared and submitted by a Participant, that 
describes the desired articles and services that the Participant seeks to acquire 
through a contract. The document, which generally contains a statement of 
work and a specification, constitutes a formal request to a contracting Officer to 
initiate a solicitation to a Contractor or Contractors in order to award or modify a 
Contract”. 
 
- Consolidated procurement request: opdracht tot verwerving waarin de behoeftestelling 
van alle afnemers is samengevoegd. In het PSFD MoU is dit begrip als volgt gedefinieerd: “A 
document that combines the requested articles and services contained in more than one 
Participant Procurement Request”.  
 
- Optie nemen: een verzoek indienen om een behoeftestelling onder 
voorbehoud te laten uitwerken in de offerteaanvraag. 
 

                                                                 
1 Een korte beschrijving van de bestelsystematiek is opgenomen in Kamerstuk 26 488 nr. 65  
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- Uitoefenen optie: de melding dat de behoeftestelling kan worden opgenomen 
in de offerteaanvraag. 
 
- Request for Information (RFI): aanvraag voor informatie. 
 
- Request for Binding Information (RBI): aanvraag voor informatie waarbij 
wordt verondersteld dat de opgeleverde informatie bindend is. 
 
- Request for Proposal (RFP): offerteaanvraag. 
 
 
Financiële begrippen  
 
 

- Horizontale Lijn Prijs: vertaling van het begrip Level Line Price; dit behelst 
een gemiddelde aanschafprijs voor een overeen te komen aantal jaren als 
methode om prijsstabiliteit in het programma te bereiken. 
 
- Level Line Pricing principe: dit behelst een gemiddelde aanschafprijs voor 
een overeen te komen aantal jaren als methode om prijsstabiliteit in het 
programma te bereiken. 
 
- Kale stuksprijs (en tevens het exacte Engelse equ ivalent Unit Recurring 
Flyaway Costs (URF): de kosten voor een vlieggereed vliegtuig, inclusief alle 
bij die configuratie behorende, ingebouwde deelsystemen, maar exclusief de 
ontwikkelingskosten en bijkomende kosten voor reservedelen, simulators, 
opleidingen enz. 
 
- Unit Flyaway Costs:  dit begrip hanteert Defensie niet. 
 
- Unit Production Costs: dit begrip hanteert Defensie niet. 
 
- Unit Procurement Costs: dit begrip hanteert Defensie niet. Zie ook het 
antwoord op eerdere vragen (zie Kamerstuk 26488 nr. 60 vraag 25 en 26) 
waarin wordt gerefereerd aan de “Program Acquisition Unit Cost“ (PAUC) en de 
“Average Procurement Unit Cost” (APUC). 
 
- Program Acquisition Unit Costs: dit begrip hanteert Defensie niet. Zie ook 
het antwoord op eerdere vragen (zie Kamerstuk 26488, nr. 60 vraag 25 en 26) 
waarin wordt gerefereerd aan de “Program Acquisition Unit Cost “ (PAUC) en 
de “Average Procurement Unit Cost” (APUC). 
 
- Recurring Production Costs:  variabele productiekosten die afhankelijk zijn 
van het aantal te produceren vliegtuigen. 
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- Non-recurring Production Costs: vaste productiekosten, overwegend de 
ontwikkelingskosten tijdens de productie, die onafhankelijk zijn van het aantal te 
produceren vliegtuigen. 
 
- Non-recurring Flyaway Costs: dit hanteert Defensie niet. 
 
- Calculated unit price: dit begrip hanteert Defensie niet. 
 
- Total system price: dit begrip hanteert Defensie niet.  
 
- Airframe price: dit begrip hanteert Defensie niet. 
 
- Stuksprijs  (en tevens de exacte Engelse equivale nt): zie kale stuksprijs. 
 
- Gemiddelde stuksprijs (en tevens de exacte Engels e equivalent): 
Average unit recurring flyaway costs: som van de kale stuksprijzen (zie aldaar) 
gedeeld door het desbetreffende aantal vliegtuigen. 
 
- Average unit recurring flyaway costs: som van de kale stuksprijzen (zie 
aldaar) gedeeld door het desbetreffende aantal vliegtuigen. 
 
- Average unit procurement costs: dit begrip hanteert Defensie niet. Zie ook 
het antwoord op eerdere vragen (zie Kamerstuk 26488, nr. 60 vraag 25 en 26) 
waarin wordt gerefereerd aan de “Program Acquisition Unit Cost“ (PAUC) en de 
“Average Procurement Unit Cost” (APUC). 
 
- Then year US$: bedrag in dollars, uitgedrukt in lopende prijzen (werkelijk te 
betalen bedragen). 
 
- Current year US$: bedrag in dollars, uitgedrukt in het huidige prijspeil. 
 

 


