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0.  Document identificatie 
Document naam  : Kamervragen_080318B 
Betreft analyse document : DMO/DB/2008005956 
Onderwerp van dit document : antwoorden aan op de vragen van de commissies voor de 

  Rijksuitgaven, voor Defensie, voor Economische Zaken en 
  voor Financiën over het rapport “Monitoring verwerving Joint 
  Strike Fighter; stand van zaken september 2007” 
  van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 31 300 nr. 1). 

Datum    : 18-maart-2008 
Versie    : 1.0 
Originele document: 
http://www.mindef.nl/binaries/20080318_antwoorden_vragen_nav_ark_rapport_tcm15-
81101.pdf 
Dit bevat de Kamervragen en de antwoorden naar aanleiding van het Rekenkamer Rapport 
2007 Monitoring verwerving Joint Strike Fighter, zoals gepubliceerd 4-dec-2007. 
 
 
1.  Samenvatting/aanzet tot nadere of aanvullende v ragen 
Hieronder een samenvatting van datgene wat mij bij de bestudering van dit document het 
meest is opgevallen en waar naar mijn mening aanvullende informatie een vereiste is, om te 
kunnen spreken van een volledig antwoord op gestelde vragen, dan wel op de 
achterliggende bedoeling van die vragen. Kortom: kernpunten. 
 
KERNPUNTEN 
 
1.1 Geen (echt) antwoord 
Veel vragen niet concreet beantwoord; als cijfers worden gevraagd of onderbouwing, dan 
wordt er in vage, omschrijvende woorden, niet inhoudelijk geantwoord.   
Betreft vragen 1, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 61, 64, 65, 70, 80, 81, 82, 84.  
Dat is 16 van de 84 vragen, ofwel bijna 20%. 
 
1,2 Aandring op eenduidigheid in definities 
Komt hier ook weer aan op definities, zie eerder commentaar n.a.v. brief 29-02-08: 
Door hele JSF project heen in alle brieven en documenten intern en extern moeten dezelfde 
definities consequent gehanteerd worden. Dus verzoek een Definitielijst en Synoniemenlijst. 
Bij elke vaagheid en nieuw begrip dan voortaan: verzoek deze op te nemen in definitielijst. 
Dan wel: duikt in een JSF document nieuw geïntroduceerd begrip op of een synoniem, dan 
vragen deze te vervangen door vastgesteld begrip uit de definitielijst. Praat iedereen op 
gegeven moment over hetzelfde, zonder “escape” mogelijkheden. In het algemeen is het een 
bekende “truc” van mensen die iets willen doordrijven om meer begrippen voor hetzelfde te 
gebruiken. Zo consistent is de informatie helemaal niet, van eenduidigheid is veelal geen 
sprake. 
 
1.3 VEEL RISICO’S NIET BENOEMD  
Betreft beknopt antwoord op vraag 2 
Er is sprake van een zeer ernstige onderschatting van de problemen 
Er zijn veel meer risico’s te noemen, deze worden door de StasDef weggelaten, zie de 
uitwerking van informatie bij vraag 2. 



Achtergrond informatie 
Lezing 25 maart 2008 van Johan Boeder, Kon.Ver.Onze  Luchtmacht, die in zijn 
totaliteit aan 25 kamerleden in 9 fracties (CDA, Pv dA, CU, VVD, PVV, SP, GL, D66 en 
SGP) is toegezonden, elke fractie kan dus bekend zi jn met de geschetste risico’s. 
 
1.4 Level Line Pricing als fundamente peiler twijfe lachtig 
Level Line Pricing is fundamentele peiler onder Nederlandse JSF begroting en het vroeg 
kopen. Totaal ongefundeerd, geen werkelijke overeenkomst over met andere landen, 
derhalve als fundamentele peiler onbruikbaar. 
Dit komt aan de orde bij vraag 19, 20, 21, 25 en 81. 
 
1.5 Sommige vragen niet of minder juist gesteld en daardoor antwoord te ontlopen 
Betreft vraag 5, 6, 7. 
Deze herformuleren zoals daar in de tekst bij vraag 5, 6 en 7 aangeduid en opnieuw 
indienen. 
Geldt ook voor vraag 28, 29, 30, 31, Daaruit woord business case wegfilteren en in 
aangepaste vorm opnieuw indienen. 
Betreft ook vraag 68. Vraag opnieuw stellen conform commentaar. 
 
1.6 Monitor vervanging F16  
Zie vraag 16, ook 28, 29, 30, 31, 33, 46, 83. 
Het kan denkbaar zijn te verzoeken tot uitbreiding van de opdracht aan de Rekenkamer en 
het of uit te breiden tot, of aan te vullen met een separate rapportage ten aanzien van de F16 
vervanging. 
Advies: vragen herformuleren en woord  “business case” weglaten en vragen betrekken op 
geheel vervangingstraject F16, kortom verzoeken om “Monitor Project Vervanging F16” uit te 
voeren door de Rekenkamer. 
 
1.7 Verantwoording vanuit JSF Program Office 
Betreft vraag 23 en 44 
Beter verantwoordingsmechanisme nodig vanuit JSF Program Office (JPO): 
Rapporten JPO niet openbaar, is begrijpelijk. Maar vertrouwelijke inzage, of een officiële en 
regelmatige kernrapportage moet mogelijk zijn. Constant verschuilt StasDef zich achter JPO, 
met prijs, met officiële levertijd, etc. Als JPO dan zo essentieel is, maar tevens soort “black 
box”, dan wordt het hard tijd dat dit opengebroken wordt door Kamer. Essentieel in 
informatievoorziening, openheid en als basis voor zuivere besluitvorming. 
Er zou een structuur moeten zijn waarin duidelijk is wat, wanneer door wie van de JPO aan 
de Minister wordt gerapporteerd. Met vandaar uit gestructureerd, driemaandelijkse 
rapportage aan Kamer met officiële status. Als aanvulling/deel van complete Monitoring F16 
vervanging Rapportage. Dit project is zo omvangrijk en zo essentieel voor de Nederlandse 
defensie en veiligheid, dat dit een billijke vereiste is vanuit een Parlement bekeken. 
 
1.8 Stoppen met blijven werken met JPO prijs 
Betreft  vraag 26. 
Het uitgaan van de prijzen, afgegeven door JPO is NIET realistisch. Realistisch is om uit te 
gaan van de gegevens uit US Department of Defence begrotingen.  
De Kamer moet dit als een vereiste stellen: werken met de laatst bekende US begrotings 
gegevens, omdat dit een BODEM aangeeft. De JPO prijzen zijn commercieel getint en niet 
realistisch. Die houdgreep van “JPO zegt en de rest is niet officieel” moet doorbroken 
worden. Uit alle relevante, officiële US bronnen (US begroting, US rekenkamer) blijkt dat 
deze JPO-gegevens onbruikbaar zijn. Dus er absoluut mee stoppen om er mee te werken 
als uitgangspunt voor onze begroting. 



 
1.9 Belangrijke vraag 26 niet beantwoord 
Vraag 26 over kostenstijging feitelijk niet beantwoord. Nogal essentiële vraag in Rekenkamer 
rapportage, en in verband met lange termijn begroting. 
 
1.10 Wapenaankopen F16 
Vraag 64 en 84. Suggestief antwoord. 
Antwoord kan betekenen terughoudend te zijn met verwerving bepaalde wapentypes tot een 
definitieve keuze valt voor de F16 opvolging in 2010. Overigens zijn voor diverse wapens 
prima Europese alternatieven voorhanden. 
 
1.11  Benodigde extra kosten € 200 miljoen al lang bekend, niet gerapporteerd 
Essentie uit vraag 65. Het gaat hier om ruim € 200 miljoen. 
Het was in februari 2007 bekend en had dus DIRECT kamer geïnformeerd moeten worden 
en niet pas op 29 februari 2008 (een jaar later) bij optie nemen op twee test toestellen en 
Kamerbrief inzake deelname IOT&E. Staatssecretaris zegt zelf ; In 2007, dit gevolg, namelijk 
“duurder”. Dan ook gelijk informatie graag. En misschien wel veel explicieter. 
 
1.12 Aantal valt nog veel lager uit, oude aantal ni et vol te houden 
De USA schuift met name de invoerreeks van de JSF F-35A. met een ongekend aantal naar 
de jaren 2028-2035. Maar de USAF heeft duidelijk gemaakt dat er lange termijn budget is 
voor hooguit 48 JSF’s per jaar. Zo zijn er, en zullen er honderden JSF’s “stil” uit de aantallen 
verdwijnen. Waarvan akte. 
Zie artikel : 
http://worldwidewarpigs.blogspot.com/2008/04/where-is-1763rd-f-35-for-usaf_02.html 
Idem, welke consequenties, geen antwoord 
Met name het hier boven genoemde onder (e) en in mindere mate onder (d) heeft grote 
consequenties voor prijs per unit, voor totale productie aantallen (dus industrie, etc.) 
 
 
1.13 Aandringen op logische volgorde  
Betreft vraag 71 en hele verwervings- en selectieproces.  
 
Stap A: 
Eerst bepalen wat hebben we nodig/wat is defensiestrategie bij Defensie in tijdperk 2020-
2035? 
 
Stap B: 
Dan welke soort “fighter” past bij die behoeften, welke eisen stellen we daaraan 
 
Stap C:  
In samenhang met het onder D. genoemde; levertijd en beschikbaarheid huidige F16, hoe 
lang kan dit nog functioneren. 
 
Stap D: 
Welke “fighters” voldoen aan eisen zoals te stellen onder B, in samenhang met onze lange-
termijn beleid uit A en rekening houdend met levensduur zoals vastgesteld bij C.  Dit op 
basis van Request for Information (RFI) aan diverse fabrikanten. Binnen een eerste, gestelde 
budgetair kader. 
  
Stap E: 
Dan Request For Proposal (RFP) bij die fabrikanten die voldoen binnen het kader van D. 
 
Stap F:  



Dan bepalen beste prijs, beste prestaties, beste industriepositie en keuze maken. 
 
Stap G: 
Dan pas meedoen en beslissen over deelname aan IOT&E 
 
Deze volgorde (in grote lijn en kort geschetst) hebben we nu totaal uit het oog verloren. We 
hebben eerst een vliegtuig gekozen en passen daarna alle andere trajecten er op aan. 
 
 
1.14 Risico voor lange termijn begroting Prijs per vlieguur 
Beantwoording vraag 2 over de Risico’s. 
Grootste risico voor de lange termijn is de in het US-GAO rapport naar voren gekomen 
element van de verdubbeling van de kosten per vlieguur t.o.v. vorige berekeningen. 
Dit betekent lange termijn beperkingen in mogelijke vlieguren, druk op exploitatie budgetten 
in periode 2020-2035. 
 
Dit moet een KEY element zijn in de beoordeling van een opvolger van de F16, vanwege de 
lange termijn implicaties. 
 
Een van de hoofdargument voor de JSF was de beheersing van de kosten per uur. Dit 
hoofdargument, één van de bouwstenen in het “JSF best value en ook nog eens beste prijs” 
is daarmee verloren gegaan.  
 
 
 



2. Documentanalyse 
 
Inleiding 
De vragen van de Tweede Kamer uit het oorspronkelijke document en de beantwoording 
door de Regering worden volledig weergegeven. Elke vraag is als zodanig genummerd 
overeenkomstig het brondocument en vetgedrukt weergegeven.  In blauw heb ik er tussen 
mijn persoonlijk commentaar gezet. In vetgedrukt blauw zaken, die extra attentie behoeven. 
In groen citaten uit brondocumenten of achtergrondinformatie, dan wel bronreferenties van 
achtergronddocumenten. 
 
Legenda: 
In zwart : oorspronkelijke document 
In blauw: mijn commentaar 
In groen: achtergrondinformatie met bronvermelding 
In vet vraagnummer uit orginele (PDF) document MinDef gevolgd. 
 
 
VRAAG 1. 
Kan het kabinet, desnoods zeer globaal en alleen ee n verloop aangevende, 
aangeven welke curve zij verwacht van de toekomstig e prijsontwikkeling? Kan 
daaronder ook een curve getekend en/of berekend ove r de verwachtingen voor de 
oplopende kosten van een eventuele langere instandh ouding van de bestaande F- 
16 vloot? Kan derhalve een indicatief beeld worden geschetst of een 
instandhouding van de F-16, en op later datum “goed koper van de plank kopen”, 
wellicht tot een overall besparing, dan wel juist k osten toename kan leiden? 
Vraag NIET INHOUDELIJK beantwoord hierna 
27. 
Welke kostenontwikkelingen, uitgesplitst per kosten soort, van de JSF stuksprijs 
worden voor de komende jaren (tot aan het moment va n eventuele bestelling van 
niet-testtoestellen) voorzien? 
Vraag NIET INHOUDELIJK beantwoord hierna 
Dit is zeker te doen; hier komt het belangrijke punt van de DEFINITIE van de stuksprijs. Over 
welke prijs hebben we het? 
70. 
Welke kosten zullen per jaar uitstel van de vervang ing gemaakt moeten worden 
om de F-16 toestellen operationeel inzetbaar te hou den? 
Vraag GEHEEL NIET beantwoord hierna 
81. 
Is er raming van de extra kosten gemaakt voor het g eval de JSF niet tijdig kan 
worden geleverd? 
Vraag GEHEEL NIET beantwoord hierna  
De toekomstige prijs van de JSF is afhankelijk van een groot aantal variabelen, waarvan 
de dollarkoers een zeer belangrijke is. In de brief van 29 februari 2008 (kenmerk 
DMP/DB/2008001690) over de Nederlandse deelneming aan de Initiële Operationele 
Test en Evaluatie van het JSF-programma (IOT&E) is hierop nader ingegaan. 
In de komende jaren zal, mede vanwege de toenemende ervaring in de productie, 
steeds meer sprake zijn van onderbouwde kostenelementen en zullen schattingen op 
basis van ervaringen uit andere programma’s nagenoeg verdwijnen. In sommige 
gevallen zal dit leiden tot kostenstijgingen en in andere gevallen tot kostenverlagingen. 
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Nederland is met de JSF-partners in overleg over het hanteren van het Level Line 
Pricing (LLP) principe of een soortgelijke constructie. Dit behelst een gemiddelde 
aanschafprijs voor een overeen te komen aantal jaren als methode om prijsstabiliteit in 



het programma te bereiken 
ONBEKEND bij andere landen  in parlementaire documenten/beraadslagingen daar geen 
evidentie te vinden. 
Navraag in Denemarken, Noorwegen, UK en Australië levert op, dat men het begrip als 
zodanig zelfs niet herkend! 
Concrete regeringsdocumenten andere landen eisen. 
Level Line Pricing is een essentie in de Nederlandse JSF begroting, maar lijkt een totaal niet 
gefundeerde peiler te zijn. Hier is zeker geen overeenstemming of zekerheid over. 
. Zie hiervoor ook het antwoord op de vragen 19, 20, 21 en 
25. Verder zijn er concrete aanwijzingen dat niet-partnerlanden al in een vroeg stadium 
aanzienlijke orders voor de JSF willen plaatsen. 
Als er concrete aanwijzingen zijn: bewijs, welke? 
Uit de internationale luchtvaartpers geen enkele CONCRETE aanwijzing voor orders, en 
zeker niet   op relatief korte termijn. Wishfull thinking als bouwsteen onder “significante 
verlaging kostprijs” 
 Dit zou vooral in de eerste jaren een significante verlaging van de kostprijs per toestel voor 
partnerlanden betekenen.In het kader van het project ‘Vervanging F-16’ is een studie 
uitgevoerd naar doelmatige en effectieve vervangingsscenario’s. Deze studie wordt 
regelmatig geactualiseerd. In de doelmatigheidsstudie worden verschillende 
vervangingsscenario´s beoordeeld aan de hand van operationele en financiële criteria. Tot 
de operationele criteria behoort de toekomstige dreigingsomgeving, die onder meer 
afhankelijk is van de verdergaande ontwikkeling en proliferatie van wapensystemen die een 
bedreiging vormen voor gevechtsvliegtuigen, zoals andere gevechtsvliegtuigen en 
luchtverdedigingssystemen. 
In de doelmatigheidsstudie wordt ook rekening gehouden met de technische 
veroudering van de F-16 en de daarmee gepaard gaande stijging van de 
instandhoudingskosten. Op grond van de in het doelmatigheidsmodel doorgerekende 
(mooi en deze theorie klopt; graag concrete berekening en concrete aanduiding . Deze 
ontbreekt; maar bestaat kennelijk wel; moet dus binnen een dag te verstrekken zijn; dus 
alsnog hier inzicht in eisen; was ook de vraag !) 
scenario’s wordt een kosteneffectieve vervangingsreeks bepaald. Daarin worden ook 
eventuele vertragingen in de levering van de opvolger van de F-16 betrokken alsmede 
de oplopende kosten van de F-16 die daarmee samenhangen. 
Bij deze kosten gaat het onder meer om kosten voor modernisering en hogere 
exploitatiekosten. Verder moet rekening worden gehouden met extra kosten voor 
levensduurbehoud in technische zin door het toenemende risico op structurele 
problemen met de toestellen, zoals scheurvorming. De omvang van de kosten per jaar is 
niet eenduidig aan te geven, aangezien deze kosten zullen stijgen naarmate er langer 
met de F-16 wordt doorgevlogen. 
Was het nu doorgerekend, zie boven, of niet?  Bovendien was gevraagd “indicatief” , dat is 
iets anders dan een 100% exacte berekening. 
 Ook zijn de kosten per jaar onder meer afhankelijk van 
het aantal toestellen dat het betreft. 
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Zoals gemeld in de brief van 29 februari jl. zal Defensie de voors en tegens van een 
endlife update van de F-16 nog eens apart beargumenteren. Het uiteindelijke 
vervangingsscenario zal aan de Tweede Kamer worden voorgelegd als een besluit over 
de vervanging van de F-16 aan de orde is. 
Het is een vereiste dat dit dan t.z.t. met CONCRETE cijfers wordt onderbouwd. 
In Denemarken wordt hier momenteel ook over gesproken 
Zie : http://ing.dk/artikel/86097 
Samengevat en vertaald luidt dit artikel (standpunt Deense Defensie dus over F16): 
(1) 
F16 kan 5 tot 10 jaar langer mee, tegen die tijd risico nieuw jachtvliegtuig verkleind en inzicht 
in evt. extra uitgaven daarvan 



(2) 
Als F16 blijft doorvliegen, als politiek daarvoor wil betalen; kan men meer tijd krijgen om te 
onderzoeken/bekijken hoe nieuw gevechtsvliegtuig zich ontwikkeld technlogisch en wat 
andere landen doen; dat zal risico van foute aankoop (fejlkob=miskoop !!) verminderen), zegt 
hij (=M.V. Rasmussen van Deens Militair Instituut) 
(3) 
dat is ook in andere landen ; USA plant vliegen met F16 tot 2025 en in Noorwegen; gelijk 
aan Denemarken werkt men aan levensduurverlenging van 2000 uur voor 10 jaar extra 
diensttijd. 
(4) 
Luchtmacht leiding licht toe dat men op dit ogenblik bekijkt hoe haalbaar levenstijd 
verlenging Deense F16, maar op dit moment geen commentaar op details 
(5) 
F16 worden uitgefaseerd 2015-2020; vervanging d. nieuwe. Min.v.Defensie geeft aan wordt 
duur om te blijven vliegen; oorzaak: grotere belastingen door vliegen m. verhoudingsgewijs 
zwaardere wapens 
(6) 
Min.Defensie claimt dat Deense F16s kunnen 6000-7000 uren vliegen vanwege veranderde 
gebruikspatroon, F16 was oorspronkelijk ontworpen voor 8000 uur 
(7) 
Ca. 2000 F16s zullen tot 2014 Falcon Structural Augmentation Roadmap Falcon Start lrijgen; 
waaronder de Deense; dat stelt 8000 uur voor de structurele componenten vd 61 Deense 
F16s zeker. 
(8) 
grootste technische probleem bij levensduurverlening voor de Deense toestellen zijn de 
motoren PW200 (oorzaak: Denemarken eerder om econ.redenen geen verbetering motoren, 
die de OVERIGE EPAF-landen wel uitgevoerd hebben 
(9) 
Luchtmacht leiding: hoe lang Deense F16s door kunnen vliegen; hangt af van (aard van) 
operationele inzet; geeft aan op zich doorvliegen kan, maar hoe lang haalbaar dat vliegen 
nog operationeel rendabel; en hoever ze technologisch bij blijven, totdat nieuwe komen 
 
Interessant in dit licht : Bron : AIRFORCE TIMES 06-APR-2008   
LINK: http://www.airforcetimes.com/news/2008/04/ap_vermontf16_040608/ 
 
2. 
Kan het kabinet in een tabelvorm een overzicht geve n van de belangrijkste 
risicogebieden die nog open liggen in het JSF-proje ct, behoudens de business 
case? Kan het kabinet per aangeduid gebied aangeven  wat de daarbij genomen 
en/of te nemen maatregelen zijn om deze te minimali seren? 
Het betreft in de eerste plaats een risico voor de prijsontwikkeling van het JSFprogramma 
als geheel in de eerste productiejaren als gevolg van verschuivingen van 
voornamelijk de Amerikaanse invoerreeks van de JSF. De brief over IOT&E van 29 
februari 2008 gaat hier nader op in. Daarnaast onderkent het kabinet het risico van de 
politieke dimensie van de verwerving van de JSF in de partnerlanden. Door nationaal en 
internationaal overleg en een goede informatie-uitwisseling op alle niveaus wordt 
getracht deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Ook blijft er een risico bestaan met 
betrekking tot de Amerikaanse besluitvorming over de tweede motor. Nederland blijft 
voorstander van dit ontwikkelingsprogramma, echter op voorwaarde dat het niet leidt tot 
vertragingen of kostenstijgingen in het JSF-programma of tot beperkingen van de 
capaciteiten van de JSF. Nederland zal dit standpunt op politiek en ambtelijk niveau bij 
de Amerikaanse gesprekspartners blijven uitdragen. 
 
De risico’s die het kabinet noemt: 
Prijsontwikkeling als gevolg van verschuivingen in Amerikaanse aankopen JSF 



Politieke dimensie 
Besluitvorming met betrekking tot tweede motor 
 
Wanneer met politieke dimensie wordt bedoeld: andere landen die mogelijk zullen afhaken. 
Ja, dan is dit terecht. In landen, zoals Denemarken, Noorwegen en Australië is een keuze 
voor de JSF nog allerminst duidelijk. 
 
VEEL RISICO’S NIET BENOEMD; ZEER ERNSTIGE ONDERSCHA TTING PROBLEMEN 
Er zijn nog wel meer risico’s te noemen, deze worden door de StasDef weggelaten, 
te noemen zijn (als belangrijkste uit vele; het US Rekenkamer Rapport van 11 maart 2008 
geeft hierover uitgebreide informatie): 
 
Prijsontwikkeling door andere oorzaken , dan de door de StasDef genoemde verschuiving 
in US defensie JSF-aankopen.  Namelijk door onjuiste calculaties, productie inefficiency, 
verhoging grondstoffen, waaronder titanium, etc.  
Hierover is de laatste tijd veelvuldig gepubliceerd , zie o.a. JSFNIEUWS.NL. 
 
Ontwikkelings Risico 
Onvoldoende scheiding ontwikkeling en bouw prototypes/testen 

JSF Critical Technology Readines Levels TRLs

No6STOVL/Integr.Flight Propuls.Ctrl.

Yes5Subsystems

No5Radar

No4Prognostic & Health Management

No4Mission System Integration

Yes6Manufacturing

No4Integrated Support Systems

No5Integrated Core Processor 

TRL nu op 
level 7 ?

TRL in 2001Critical Technology

 
 
Productie Risico 
Onvoldoende scheiding test en productie 
De Staatssecretaris vermeldt niet: 
Wat als er nog problemen zijn met AA-1 of met CTOL F-35A en herproductie moet plaats 
vinden van structurele delen (dus juist van die “long lead items”).  
Anders gezegd: als uit testen blijkt dat er nog fouten zijn (niet ondenkbaar) en er zijn alle 
delen geproduceerd, die opnieuw gemaakt moeten worden, wat dan? 
Is het verantwoord om productie van long lead items te starten bij een toestel dat nog 
nauwelijks de eerste basale beproeving heeft ondergaan? Nog maar 40 van de geplande 
6000 testvluchten heeft gemaakt; nog maar 48 uur van de geplande 11.000 testuren heeft 
gevlogen. 
Kan later tot hoge extra kosten operationeel leiden. 
 



JSF development proces

Technology
Development

Integration

LowRateProduction
(LRIP)

SDD - Demonstration

Knowledge point 1 : NO

A

B C

1996

2001 2012

TRL levels okay ? NO
C
2007

2001:  high risk at
development start

TRL levels okay ? NO !!

Knowledge point 2 : NO 

2007:  Overlap SDD and LRIP

Extremely HIGH risk …..

Production
(Full rate)

Too early

Other risk: 
Prototype assembly start
While design not ready

 
 
 
Niet op tijd operationeel; uitloop vanwege project complexiteit: 
Betekent langer in dienst houden van F16 
Later kunnen starten met IOT&E fase, waarvoor misschien al testtoestellen worden 
aangeschaft.  
 

Complex project = meer risico

YesNoNoInternational participation

2 cruise
1 lift

11Motor typen

5,0 M2,2 M1,1 M.Software (operational flight program 
source lines of code)

Yes, LOYes, VLOMinimalStealth

NewNewOff-shelfAvionics

311Aircraft variants

YesNoNoParticipation multi-services
(airforce + navy + marines)

F-35 /JSFF/A-22F/A18E/FComplexity factor

F22 Raptor uitloop is al legendarisch,
JSF nog 2x/3x complexer, dus ……..  

 



Risico voor lange termijn begroting Prijs per vlieg uur 

JSF : life cycle cost

• Kosten per vlieguur F-35A nu hoger geschat dan

voor F-16 (verdubbeld t.o.v. vorige berekening)

(cijfers US Ministerie Defensie, 2007)

• Oorzaak: bijgestelde onderhoudskosten, hogere 
brandstofgebruik, werkt door vanwege hogere 
brandstofprijs; meer personeel nodig; hogere 
kosten logistieke system…….  

• Heeft grote gevolgen voor berekeningen die 
ten grondslag liggen JSF keuze Nederland !

 
 
 
Achtergrond informatie 
Lezing 25 maart 2008 van Johan Boeder, Kon.Ver.Onze  Luchtmacht, die in zijn 
totaliteit aan 25 kamerleden in 9 fracties (CDA, Pv dA, CU, VVD, PVV, SP, GL, D66 en 
SGP) is toegezonden, elke fractie kan dus bekend zi jn met de geschetste risico’s. 
 
3. 
Kan het kabinet, gebruik makend van de (open) bronn en voor zover beschikbaar 
een ruwe indicatie geven van de prijsniveaus waarop  dit moment de Rafale, 
Eurofighter en de laatste versie F16 moeten worden gesteld? 
8. 
Hoe hoog bedraagt de stuksprijs momenteel voor resp ectievelijk de Eurofighter 
tranche 3, de Rafale en de Advanced F-16? 
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9. 
Hoe hoog bedraagt de stuksprijs momenteel voor de S AAB Gripen? Welke 
kostenontwikkeling voorziet het kabinet voor de kom ende twee jaren? 
10. 
Is er, gelet op de vele onzekerheden die voortvloei en uit de rol van Nederland als 
medeontwikkelende partij bij de JSF, überhaupt een vergelijking te maken  (wordt 
hierna NIET beantwoord ) tussen de JSF en een willekeurig ander vliegtuig d at ‘van de 
plank’ wordt gekocht? 
De alternatieven voor de JSF die door Defensie in beschouwing worden genomen zijn 
de Eurofighter Tranche 3, de Rafale F4 en en Advanced F-16. Een ruwe indicatie van de 
prijsniveaus, veelal gebaseerd op open bronnen, duidt op beduidend hogere 
prijsniveaus van deze alternatieven. Overigens is zowel de Tranche 3 van de Eurofighter 
als de F4-versie van de Rafale nog niet ontwikkeld. In de open bronnen gaat het dan 
ook om eerdere versies.  
Dit op zich juist; maar waarom indicatief open bronnen niet vergelijken. Hieruit blijkt ook dat 
de prijs van de JSF beduidend hoger zal uitkomen dan wat nu wordt aangehouden. 
Australië (2007): op begroting US$ 15 miljard voor 100 JSF’s 
Turkije (2008): op begroting US$ 10,4 miljard voor 100 JSF’s 



Bij de indicaties van de prijsniveaus beschikt Defensie niet over formele prijsinformatie 
van de fabrikanten van de alternatieven voor de JSF. Ook over de Saab Gripen is 
dergelijke informatie niet beschikbaar. Defensie zal de vergelijking van de JSF met 
andere toestellen op een transparante en zorgvuldige wijze uitvoeren. Daarbij zal waar 
mogelijk informatie van andere landen worden benut. Uiteraard zal deze vergelijking 
meer inzicht verschaffen naarmate fabrikanten een grotere bereidheid hebben daaraan 
hun medewerking te verlenen.  
Als NL een Request for Information doet bij de betreffende fabrikanten, krijgen we die 
informatie toch boven tafel. Is dit al geprobeerd?  
Omwille van de vergelijkbaarheid zullen prijsverschillen 
zo goed mogelijk inzichtelijk worden gemaakt. 
Dit afwachten  t.z.t. bij een pre-selectie van definitieve kandidaten vereisen. 
4. 
Kan de regering aangeven wat de redenen zijn waarom  ondermeer het Verenigd 
Koninkrijk Eurofighters in de verkoop doet? Welke v ersie van dit toestel is dat? Is 
dat de versie die Nederland destijds als een mogeli jk alternatief voor de JSF zag? 
Waarom verkoopt het Verenigd Koninkrijk Eurofighter s, maar gaat zij wel verder in 
het JSF-project? 
Het Verenigd Koninkrijk heeft geen mededelingen gedaan over haar beleid ten aanzien 
van de Eurofighter. 
De UK regering heeft dit niet gezegd; wel bekend uit Engelse begrotingsdocumenten, 
spreiding van Eurofighter aankopen komt om budget redenen UK goed uit, evenals het de 
USA goed uitkomt om aankoop JSF’s te spreiden in de tijd. UK blijft zeker in Eurofighter 
project, gelet op grote belang van BritishAerospace hierin. 
Andere reden was de eis van Saoedi-Arabie tot snelle levering. 
Prijs hele project voor Saoedi-Arabië; all-in US$ 8,4 miljard voor 72 toestellen (incl. training, 
reservedelen, etc.) 
 Overigens beschikt het Verenigd Koninkrijk uitsluitend over 
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Eurofighters van de typen Tranche 1 en 2. Dat zijn niet de versies die Nederland als 
mogelijk alternatief voor de JSF beschouwt; dat is de Tranche 3. Zie ook het antwoord 
op de vragen 3, 8, 9 en 10. 
Op zich juist, maar ontwikkeltraject van Tranche 2 naar 3 is relatief even beperkt als tussen 
F-16A en F-16C indertijd en als zodanig niet als risicovol te beschouwen. 
5. 
Welke maatregelen treft het kabinet om bij de busin ess case, die in 2008 herijkt zal 
worden, een goede vergelijking met concurrenten van  de JSF – Rafale, 
Eurofighter, Advanced F-16 tot stand te brengen, zo dat een weloverwogen keuze 
mogelijk is? 
6. 
Is het kabinet, in het licht van nieuwe marktontwik kelingen, van plan om ook 
mogelijk andere toestellen als de Saab Gripen bij d e herijking van de business 
case te betrekken? Zo neen, waarom niet? 
7. 
Is het kabinet, in het licht van nieuwe marktontwik kelingen, van plan om ook 
nieuwe verwervingsmogelijkheden zoals operational l ease bij de herijking van de 
business case te betrekken? Zo neen, waarom niet? 
In de business case wordt de situatie waarbij de JSF ‘van de plank’ wordt gekocht 
vergeleken met de situatie waarbij de JSF wordt gekocht met deelneming aan de 
ontwikkelingsfase (System Development and Demonstration, SDD-fase) van het JSFproject. 
Met de herijking van de business case zal het afdrachtpercentage voor de 
Nederlandse industrie worden vastgesteld voor JSF-gerelateerde omzet. 
De vergelijking van de JSF met overige kandidaten is een afzonderlijk proces en maakt 
geen deel uit van de business case of de herijking daarvan. Ook alternatieve wijzen van 
verwerving maken geen deel uit van de business case. 



 
Dit is een op zich juist antwoord op deze vragen. De business case gaat over het “industriële 
project JSF, meedoen in SDD of van de plank kopen” . En NIET over JSF t.o.v. concurrentie. 
Feitelijk zijn deze vragen niet correct gesteld door ze te relateren aan de business case. 
Vragen over concurrent-kandidaten bij de opvolging van de F16 dienen anders gesteld te 
worden, nooit relateren aan de business case. De vragen zouden door de vraagsteller van 
vraag 5, 6 en 7 geherformuleerd kunnen worden en opnieuw ingediend: 
 
Vraag 5 
Welke maatregelen treft het kabinet om bij de defin itieve selectie van een F-16 
opvolger, die rond 2010 zal plaatsvinden, een goede  vergelijking met concurrenten 
van de JSF – Rafale, Eurofighter, Advanced F-16 tot  stand te brengen, zodat een 
weloverwogen keuze mogelijk is? 
Vraag 6 
Is het kabinet, in het licht van nieuwe marktontwik kelingen, van plan om ook 
mogelijk andere toestellen, als de Saab Super Gripe n, zoals aangeboden aan 
Noorwegen en Denemarken, te betrekken bij de defini tieve selectie van een F-16 
opvolger? Zo neen, waarom niet?  
Vraag 7. 
Is het kabinet, in het licht van nieuwe marktontwik kelingen, van plan om ook 
nieuwe verwervingsmogelijkheden zoals operational l ease bij de defintieve selectie 
van een F-16 opvolger te betrekken? Zo neen, waarom  niet? 
 
 
11. 
Heeft het kabinet bij het vaststellen van de notiti e “Wereldwijd dienstbaar” of bij 
een andere gelegenheid sinds zijn aantreden ooit ee n “expliciet” besluit genomen 
over het inperken van de opties voor de opvolging v an de F-16 zoals in het 
vigerende Coalitieakkoord is afgesproken? Zo ja, bi j welke gelegenheid en hoe   
Neen. Overigens is reeds kort na het besluit van 2002 tot deelneming aan de 
ontwikkeling van de JSF, besloten dat van de alternatieven voor de JSF alleen nog de 
ontwikkelingen rond de Rafale F4, de Eurofighter Tranche 3 en de Advanced F-16 
zouden worden gevolgd. De Jaarrapportage 2002 van het project Vervanging F-16 
(Kamerstuk 26 488 nr. 17 van 16 juli 2003) gaat hier verder op in. 
Dit opent dus mogelijkheden en maakt een duidelijk antwoord op de geherformuleerde 
vragen 5, 6 en 7 wenselijk. 
In dit licht is interessant te wijzen op wat twee bij de F-16 operaties nauw aan Nederland 
verbonden landen doen,  
Denemarken 
Kandidaten zijn naast JSF, de Super Gripen en de USA heeft in maart 2008 de F/A-18 Super 
Hornet aangeboden. De Eurofighter heeft zich teruggetrokken uit de competitie. 
Noorwegen 
Kandidaten zijn naast JSF, de Super Gripen en een aanbod van de USA om de F/A-18 
Super Hornet aan te bieden is afgewezen als te laat. De Eurofighter heeft zich 
teruggetrokken uit de competitie. 
Net als indertijd bij de F16 koop en het F16 gebruik kan coördinatie en samenwerking met 
Noorwegen, Denemarken, Belië en Portugal  opnieuw profijtelijk zijn en is de moeite van het 
onderzoeken waard. 
 
 
12. 
Welke gevolgtrekkingen over de zin van een nationaa l (defensie) industriebeleid 
kan de regering trekken uit het feit dat de belangr ijkste industriële participant 
(Stork) voor de Nederlandse deelname aan de ontwikk elings- en productiefase van 
de JSF, door internationale handel in aandelen, nu grotendeels in buitenlandse 



handen is geraakt? 
13. 
Kan in het geval van Stork nu nog wel gesproken wor den als behorende tot de 
“Nederlandse luchtvaartindustrie”? 
De overname door buitenlandse investeringsmaatschappijen van de aandelen van Stork 
NV vormt vooralsnog geen bedreiging voor de werkgelegenheid in Nederland. Volgens 
Stork creëert de transactie een stabielere omgeving voor de onderneming en biedt zij 
zowel medewerkers als klanten meer zekerheid. De nieuwe eigenaar heeft een goede 
reputatie in de industriële sector en steunt de huidige strategie van Stork. De overname 
van de aandelen van Stork vormt daarom vooralsnog geen bedreiging voor de 
Nederlandse deelneming aan de ontwikkelings- en productiefase van het JSFprogramma. 
Stork blijft deel uitmaken van de Nederlandse luchtvaartindustrie. Overigens is Stork niet 
de enige defensiegerelateerde industrie met buitenlandse 
(meerderheids)aandeelhouders. In de beantwoording van 19 oktober 2007 van vragen 
over de Defensie Industrie Strategie (Kamerstuk 31 125 nr. 2) is uiteengezet dat tot de 
defensiegerelateerde industrie worden gerekend alle bedrijven die in Nederland 
activiteiten ontplooien gericht op de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van 
defensiematerieel en de levering van gerelateerde diensten. Het criterium is de 
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vestigingsplaats. Een bedrijf dat wordt overgenomen door een buitenlandse partij, maar 
Nederland als vestigingsplaats behoudt, blijft onderdeel van de Nederlandse 
defensiegerelateerde industrie. 
Is beantwoording conform bekende feiten. 
 
14. 
Welke garanties zijn er in de afgesloten contracten  en Memorandums of 
Understanding (MoU’s) in het kader van de Nederland se participatie in deze 
ontwikkelings- en productiefases van de JSF opgenom en om de toegezegde 
participatie en opbrengsten ook daadwerkelijk ten g oede te doen komen aan 
onderzoek en werkgelegenheid in Nederland? 
De met de Amerikaanse overheid en hoofdaannemers aangegane arrangementen 
behelzen geen garanties over de omzet van de Nederlandse industrie. Het betreft een 
participatieprogramma waarin de Nederlandse industrie opdrachten kan verwerven op 
basis van concurrentie (best value). 
De vooruitzichten voor de omzetten geven tot op heden geen reden om aan de 
haalbaarheid van de tot dusver geraamde bedragen te twijfelen. Uiterlijk 1 april a.s. zal 
de Jaarrapportage 2007 van het project Vervanging F-16 aan de Kamer worden 
voorgelegd. Deze Jaarrapportage zal actuele cijfers bevatten over de omvang van de 
gesloten productiecontracten. 
Is beantwoording conform feiten. 
Maar: dit geldt voor JSF. Het JSF project is geen project van industriële compensatie, zoals 
indertijd bij de F16 aankoop. Die werkwijze bracht veel voordelen mee voor de Nederlandse 
industrie, meer dan de onzekere “best value” methode nu. Voor andere kandidaat-opvolgers 
is industriële compensatie zeer wel denkbaar. Dit kan een extra argument zijn voor het 
opzetten van een goede ‘level playing field’ vergelijking tussen alle F16 kandidaat opvolgers, 
inclusief een duidelijke vergelijking van wat het de industrie gegarandeerd  brengt. 
 
 
15. 
Welke garanties zijn er dat technische kennis van s trategisch belang niet in 
verkeerde handen komt als gevolg van het in buitenl andse handen geraken van 
een meerderheid van de aandelen van een onderneming  als Stork? Acht het 
kabinet al die garanties ook afdoende? 
Aan het beheer en het gebruik van technische kennis van strategisch belang zijn in het 
programma, onder meer als gevolg van Amerikaanse en Nederlandse wet- en 



regelgeving, strenge eisen gesteld. Bovendien zijn de in te schakelen bedrijven 
contractueel verplicht melding te maken van wijzigingen in de eigendoms- en 
zeggenschapsverhoudingen in de onderneming. Op grond daarvan kunnen zonodig de 
Pagina 9/31 

beveiligingsmaatregelen worden aangepast. Overigens doet buitenlands 
aandeelhouderschap niet af aan de contractuele verplichtingen van een bedrijf. 
beantwoord 
16. 
Is het kabinet van zins om, ten einde tot een veran twoorde besluitvorming te 
komen met betrekking tot de vervanging van de F-16,  de Algemene Rekenkamer te 
vragen om de scope van de ‘monitoring verwerving Jo int Strike Fighter’ te 
verbreden tot een ‘Monitoring vervanging F-16’, waa rin de JSF vergeleken wordt 
met alternatieven als Rafale, Eurofighter, Advanced  F-16, Saab Gripen en 
mogelijke andere alternatieven? 
Neen. 
Geen motivatie gegeven en gevraagd. 
Reden is, dat formeel gezien, de monitoring door de rekenkamer nu vooral betrekking heeft 
op de deelname aan de Business Case en minder op de opvolging als zodanig. 
Nu het antwoord Neen is, kan het denkbaar zijn te verzoeken tot uitbreiding van de opdracht 
aan de Rekenkamer en het of uit te breiden tot, of aan te vullen met een separate rapportage 
ten aanzien van de F16 vervanging. 
 
17. 
Is het kabinet voornemens om de Algemene Rekenkamer  te vragen om in de 
volgende monitoring de mogelijkheden om gevechtsvli egtuigen die in aanmerking 
komen voor vervanging van de F-16 op basis van Perf ormance Based Logistics 
(PBL), waarbij de inrichting en uitvoering van het onderhoud en de logistieke 
keten in zekere mate prestatiegericht worden uitbes teed, in kaart te brengen en 
met elkaar te vergelijken? 
Neen. 
Geen motivatie gevraagd, en (dus) ook niet gegeven. 
Dit dus alsnog gaan vragen, kan door te verzoeken opdracht tot rapportage/monitoring uit te 
breiden. 
18. 
Heeft Nederland al een besluit genomen over deelnam e aan het Operational Test 
and Evaluation Memorandum of Understanding (OT&E Mo U)? Zo ja, kan het 
kabinet de aard van dit besluit omschrijven? Kan he t kabinet aangeven wanneer 
dit besluit genomen is of wordt genomen? Zo neen, k an het kabinet aangeven of 
nog een besluit genomen wordt en wat hiervan de aar d zal zijn? 
50. 
Welke landen hebben tot op heden een positieve besl issing genomen over 
deelname aan de operationele test & evaluatiefase ( OT&E-fase)? 
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62. 
Is bekend wanneer de principe overeenkomst wordt ge tekend over de aanschaf 
van de beide testvliegtuigen? Gaan de testvliegtuig en vallen onder de 
horizontalelijnprijs? Zo neen, waarom niet? 
Met de brief van 29 februari 2008 bent u geïnformeerd over het voornemen deel te 
nemen aan de IOT&E. Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar deze 
brief. 
Dit is juist; hier is een brief over gestuurd. Zie mijn separate en uitgebreide commentaar van 
1 maart 2008, op alle vaagheden en onvolledigheden in deze brief. 
 
19. 
Betekent het hanteren van een horizontalelijnprijs dat er aanvankelijk een fictieve 



prijs betaald moet worden die later, aan het eind v an de ‘lijn’ verrekend wordt? 
20. 
Is het juist dat, indien de horizontalelijnprijs-me thodiek niet wordt geaccepteerd, 
de uiteindelijke te betalen stuksprijs door Nederla nd gunstig kan worden 
beïnvloed door toestellen (niet zijnde testtoestell en) later te bestellen? Zo ja, met 
hoeveel jaar acht het kabinet uitstel van verwervin g in die situatie mogelijk en 
welke invloed heeft dat op de verwervingsprijs? 
Vraag NIET beantwoord. 
21. 
Met hoeveel ontwikkelpartners is overeenstemming be reikt om de 
horizontalelijnprijs te hanteren? Wanneer valt er w at dit betreft een beslissing? 
Vraag NIET beantwoord . 
25. 
Welke landen staan niet alleen positief tegenover h et invoeren van een 
horizontalelijnprijs, maar willen zich er ook voor inzetten? 
Vraag NIET beantwoord. 
 
Dit zou een antwoord op vraag 19 kunnen zijn: 
Door het leercurve-effect worden vliegtuigen goedkoper naarmate er meer zijn 
geproduceerd. Het Level Line Pricing (LLP) principe houdt in dat van de vliegtuigprijzen 
over aan aantal jaren het gemiddelde wordt genomen. Daarmee wordt onder meer 
getracht te voorkomen dat landen hun bestellingen gaan vertragen om daarmee 
goedkopere vliegtuigen geleverd te krijgen. Die prijsbonus wordt immers weggenomen 
als de vliegtuigprijs gedurende een aantal jaren gelijk is. 
Is LLP het zelfde als horizontale lijn prijs? 
Hoe vindt precies verrekening plaats aan eind van de ‘lijn’ ? 
Welke lijn? Welk tijdsbestek? Welke JSF versies hierin meegenomen? 
Lijn zal zich mogelijk uitstrekken tot 2036, is dat wenselijk, zolang verrekenmechanismen in 
stand te houden, met alle bureaucratie, controlemechanismen, vaagheden, 
onderhandelingen van dien? 
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Over het hanteren van het LLP-principe of een soortgelijke constructie wordt uitgebreid 
overleg gevoerd met de JSF-partners. Vanwege de grote spreiding in de 
aanschafreeksen van de verschillende partners is vooralsnog besloten om LLP niet toe 
te passen op de vliegtuigen die vroeg worden afgeleverd aan slechts enkele partners. 
De toepassing van LLP in een vroeg stadium zou kunnen betekenen dat een aantal 
landen moet gaan meebetalen aan vliegtuigen die aan andere landen worden geleverd, 
terwijl zij zelf nog geen besluit hebben genomen over de aanschaf van de JSF. Behalve 
op financiële bezwaren stuit dit ook op politieke en juridische bezwaren. 
Er lijkt consensus te ontstaan 
Waaruit blijkt dit, concreet, toezeggingen, onderhandelingsdocumenten, datums ?? 
ONBEKEND bij andere landen  in parlementaire documenten/beraadslagingen daar geen 
evidentie te vinden. 
Navraag in Denemarken, Noorwegen, UK en Australië levert op, dat men het begrip als 
zodanig zelfs niet herkend! 
Concrete regeringsdocumenten andere landen eisen. 
Level Line Pricing is een essentie in de Nederlands e JSF begroting, maar lijkt een 
totaal niet gefundeerde peiler te zijn. 
Hier is zeker geen overeenstemming of zekerheid ove r. 
om een vorm van LLP toe te passen bij de zogenoemde 
’multi year procurements’ waarin vliegtuigen worden geleverd aan het merendeel van de 
negen JSF-partnerlanden. Dat wil zeggen dat per ‘multi year procurement’ van vijf jaar 
een gemiddelde prijs wordt betaald. Of daarbij aanvankelijk een hogere dan gemiddelde 
prijs moet worden betaald waarbij het verschil later wordt verrekend, is afhankelijk van 
de wijze waarop de regeling zal worden vormgegeven. 



Zolang deze LLP regeling niet hard is, kan en mag er niet mee gerekend worden en kunnen 
op basis van een dergelijk vaag iets geen orders of toezeggingen gedaan worden. Het is als 
instrument/uitgangspunt voor begrotingen vanwege de vaagheid onbruikbaar. Zou door 
interne auditdienst Ministerie van Defensie als zodanig afgewezen dienen te worden. 
 
Welke invloed hebben NIET-partner landen op dit LLP mechanisme, als het al gaat bestaan?  
De USA heeft geen enkel belang bij dit LLP mechanisme, niet voor niets hebben ze hun 
orders uitgesteld en in periode 2015-2023 verlaagd van 110 naar 48 stuks F-35A, dit o.a. om 
te profiteren van de lagere prijs vanwege hun begrotingsproblemen. 
Wat als dit niet doorgaat, effect op budget? 
Is er nu al wel/niet rekening mee gehouden in projectplanning? 
Zo ja, waarom is gerekend met iets wat niet concreet is afgesproken en onzeker is. 
Wanneer kan dit bekend zijn. 
 
Samengevat: 
Elke concrete aanwijzing of bron inzake Level Line Pricing is door StasDef vermeden. 
Dit toont aan dat hele LLP mechanisme hoogst vaag i s. 
 
22. 
Is het kabinet het eens met de Algemene Rekenkamer dat ruimte voor verbetering 
van de informatievoorziening bestaat? Zo ja, welke maatregelen gaat het kabinet 
nemen deze informatievoorziening te verbeteren? Kan  de tweede Kamer 
bijvoorbeeld inzicht krijgen in de weekbrieven van de Defensie Materieel 
Organisatie (DMO) (zie bladzijde 42)? 
De Algemene Rekenkamer (ARK) stelt dat de ministeries van Defensie en van 
Economische Zaken goed op weg zijn om de onduidelijkheden over het JSF-programma 
zo veel mogelijk op te helderen, en dat deze ministeries veel informatie hebben 
verzameld en voorgelegd aan de Tweede Kamer. Niettemin ziet de Algemene 
Rekenkamer ook ruimte voor verbetering van de informatievoorziening. Defensie en 
Economische Zaken blijven er naar streven de informatievoorziening te verbeteren. De 
Kamerbrief van 29 februari 2008 over de Nederlandse deelneming aan de IOT&E zie ik 
als een voorbeeld daarvan omdat in deze brief ook actuele ontwikkelingen zijn 
opgenomen.  
Dit is juist; hier is een brief over gestuurd. Zie mijn separate en uitgebreide commentaar van 
1 maart 2008, op alle vaagheden en onvolledigheden in deze brief. O.a. over nog 
weggelaten  actuele ontwikkelingen. 
De weekbrieven van de DMO zullen niet worden overlegd omdat deze voor 
intern gebruik zijn. 
WAAROM niet? Kunnen Kamerleden deze wel krijgen, is altijd weer bron van nuttige 
achtergrond informatie. Krijgen Kamerleden completer beeld, is zeer wenselijk. 
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23. 
Wordt de toegang tot informatie vergroot om de vali datie van de kostprijs van de 
JSF te verbeteren? Welke middelen zet het Ministeri e van Defensie in om de 
maximale hoeveelheid informatie te verkrijgen? 
Het JSF-programma wordt uitgevoerd en beheerd door het JSF Program Office (JPO), 
een organisatie van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het JPO onderhoudt de 
contacten met de leveranciers, waaronder Lockheed Martin. De mogelijkheden voor 
Nederland om rechtstreeks bij leveranciers kosteninformatie te valideren zijn beperkt. 
Het JPO, waarin ook Nederland is vertegenwoordigd, heeft die toegang wel en beschikt 
daardoor over meer mogelijkheden voor kostenvalidatie. Daarnaast zijn in MoU’s 
afspraken gemaakt over de mate waarin de Nederlandse auditinstanties, te weten de 
Auditdienst Defensie, de Auditdienst Economische Zaken en de Algemene Rekenkamer, 



activiteiten kunnen ontplooien en resultaten van audits door Amerikaanse instanties 
kunnen beoordelen. 
 
ESSENTIE :  
Beter verantwoordingsmechanisme nodig vanuit JSF Pr ogram Office (JPO): 
Rapporten JPO niet openbaar, is begrijpelijk. Maar vertrouwelijke inzage, of een officiële en 
regelmatige kernrapportage moet mogelijk zijn. Constant verschuilt StasDef zich achter JPO, 
met prijs, met officiële levertijd, etc. Als JPO dan zo essentieel is, maar tevens soort “black 
box”, dan wordt het hard tijd dat dit opengebroken wordt door Kamer. Essentieel in 
informatievoorziening, openheid en als basis voor zuivere besluitvorming. 
Er zou een structuur moeten zijn waarin duidelijk is wat, wanneer door wie van de JPO aan 
de Minister wordt gerapporteerd. Met vandaar uit gestructureerd, driemaandelijkse 
rapportage aan Kamer met officiële status. Als aanvulling/deel van complete Monitoring F16 
vervanging Rapportage. Dit project is zo omvangrijk en zo essentieel voor de Nederlandse 
defensie en veiligheid, dat dit een billijke vereiste is vanuit een Parlement bekeken. 
 
 
24. 
Welke methode wordt overwogen om de huidige situati e, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van onvergelijkbare cijfers (zowel in valut a als prijspeil) te verbeteren? Is 
het mogelijk om cijfers betreffende de kostenontwik keling in dollars en de prijs 
ontwikkeling voor Nederland in euro’s, beide in een  vast prijspeil? Zo neen, welke 
andere methode wordt voorzien?  
Wordt NIET in concreet voorstel uitgewerkt, zoals gevraagd. Dus NIET beantwoord. 
32. 
Op grond van welke overwegingen hanteren de ministe ries van Defensie en 
Economische Zaken verschillende prijspeilen en valu tasoorten? 
NIET daadwerkelijk beantwoord  
De betrokken ministeries streven naar een zo duidelijk en consistent mogelijke 
informatievoorziening over prijspeil en valuta. In de toekomst zullen afwijkingen van de 
standaard valuta en het standaard prijspeil duidelijk worden gemeld en zonodig worden 
toegelicht om de vergelijkbaarheid te verbeteren. In de brief van 29 februari jl. over de 
deelneming aan de IOT&E is nader ingegaan op het al dan niet aanpassen van het 
prijspeil. 
Komt hier ook weer aan op definities, zie eerder commentaar n.a.v. brief 29-02-08: 
Door hele JSF project heen in alle brieven en docum enten intern en extern moeten 
dezelfde definities consequent gehanteerd worden. D us verzoek een Definitielijst en 
Synoniemenlijst . Bij elke vaagheid en nieuw begrip dan voortaan: verzoek deze op te 
nemen in definitielijst. Dan wel: duikt in een JSF document nieuw geïntroduceerd begrip op 
of een synoniem, dan vragen deze te vervangen door vastgesteld begrip uit de definitielijst. 
Praat iedereen op gegeven moment over hetzelfde, zonder “escape” mogelijkheden. In het 
algemeen is het een bekende “truc” van mensen die iets willen doordrijven om meer 
begrippen voor hetzelfde te gebruiken. Zo consistent is de informatie helemaal niet, van 
eenduidigheid is veelal geen sprake. 
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26. 
Kan inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van d e kostenstijging van de JSF 
stuksprijs in dollars vanaf 2002 tot heden met daar bij per jaar de verklaring van de 
verschillende prijsstijgingen? Hoe is per jaar bezi en de prijsstijging opgebouwd? 
Hoe wordt de door Nederland te betalen prijs per to estel hiervan afgeleid indien er 
sprake is van de methodiek van de horizontalelijnpr ijs? Hoe wordt de door 
Nederland te betalen prijs per toestel hiervan afge leid indien er geen sprake is van 
de methodiek van de horizontalelijnprijs? 



De vraag wordt NIET beantwoord, ondanks alle onders taande zogeheten “informatie” 
Er wordt gevraag: 
Hoe is per jaar gezien de prijsstijging opgebouwd? 
Hoe wordt de NL prijs hiervan afgeleid als geen horizontale lijn methodiek? 
Hoe wordt de NL prijs hiervan afgeleid als geen horizontale lijn methodiek? 
Zeer relevante vragen, zou vragensteller OPNIEUW echt antwoord op moeten verlangen. 
De onderstaande tabel, afkomstig uit de brief van 5 juli 2007 (Kamerstuk 26 488 nr. 60), 
bevat een overzicht van de ontwikkeling van de stuksprijs nadat Nederland is 
toegetreden tot de SDD-fase van het JSF-project. De prijsstijgingen zijn altijd een 
resultante van mee- en tegenvallers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om arbeidskosten, 
materiaalkosten, wijzigingen in het productieprofiel en een actualisering van de 
kostenberekeningsmethodiek. De diverse jaarrapportages gaan hier nader op in. 
Oktober 2001 $ 37,2 miljoen 
December 2002 $ 38,1 miljoen 
December 2003 $ 44,8 miljoen 
December 2004 $ 44,5 miljoen 
December 2005 $ 46,7 miljoen 
December 2006 $ 47,6 miljoen 
Alle bedragen in prijspeil 2002 
De schatting van het JPO voor december 2007 wordt in de loop van het voorjaar 
verwacht.  (wat hebben we aan schattingen; en als die er dec.2007 is, dan graag bekend 
maken, we nemen toch deel in JPO) 
 
Het uitgaan van de prijzen, afgegeven door JPO is NIET realistisch. Realistisch is om uit te 
gaan van de gegevens uit US Department of Defence begrotingen. Het US Congres kan (US 
wetten !!) en zal niet akkoord gaan dat JSF’s, die aangeschaft worden via US Defensie, aan 
ander land dan de US voor MINDER worden verkocht.  Dus kan en moet minimaal uitgegaan 
worden van deze gegevens:  
Volgens bron United States Airforce; Committee Procurement Backup Book, FY2008/2009 
estimates, february 2007  is de planning van de komende jaren voor de US Airforce, gelijke 
variant als beoogd door Nederland (F-35A CTOL) 
In 2013: US$ 83.933/stuk voor 48 stuks 
De Kamer moet dit als een vereiste stellen: werken met de laatst bekende US begrotings 
gegevens, omdat dit een BODEM aangeeft. De JPO prijzen zijn commercieel getint en niet 
realistisch. Die houdgreep van “JPO zegt en de rest is niet officieel” moet doorbroken 
worden. Uit alle relevante, officiële US bronnen (US begroting, US rekenkamer) blijkt dat 
deze JPO-gegevens onbruikbaar zijn. Dus er absoluut mee stoppen om er mee te werken 
als uitgangspunt voor onze begroting. 
 
Bovenstaande stuksprijzen betreffen de gemiddelde prijs van alle vliegtuigen van de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en het merendeel van de vliegtuigen van 
de overige partners over de gehele looptijd van het programma. 
 
Staatssecretaris in brief over deelname IOT&E van 29-2-2008: “Het totale gereserveerde 
investeringsbudget voor de beide testtoestellen met bijbehorende middelen en inclusief de 
bijdrage van € 18,8 miljoen voor IOT&E-deelneming, bedraagt € 274,6 miljoen (prijspeil 
2007).” 
Is dus netto investering van € 274,6 minus  € 18,8 =  € 255,8 miljoen. 
Dat is US$ 382,5 miljoen (prijspeil 2007) = US$ 191 miljoen per stuk. 
Hoe staat dit in US begrotingen?  
Volgens bron United States Airforce; Committee Procurement Backup Book, FY2008/2009 
estimates, february 2007 is de planning van de komende jaren voor de US Airforce, gelijke 
variant als beoogd door Nederland (F-35A CTOL) 
In 2007: US$ 243.570/stuk voor 2 stuks 
In 2008: US$ 200.100/stuk voor 6 stuks 



In 2009: US$ 199.328/stuk voor 8 stuks 
In 2010: US$ 162.523/stuk voor 12 stuks 
In 2011: US$ 118.462/stuk voor 24 stuks 
In 2012: US$ 93.896/stuk voor 42 stuks 
In 2013: US$ 83.933/stuk voor 48 stuks 
 
Dit zijn Unit Flyaway Costs. Ook wel voorkomend als Unit Production Costs 
Bij elkaar opgeteld zijn de Recurring Production Costs en de Non-Recurring Production 
Costs, dus de totale variabele en toe te kennen vaste kosten van een enkele JSF. 
De JSF officials geven de voorkeur dit begrip te gebruiken, want zeggen ze de Unit Flyaway 
Costs zorgen voor zo’n significant perentage van de aankoopkosten, dat dit de meest 
relevante maatstaf is voor het toekennen van contracten aan onderaannemers die moeten 
toeleveren aan het JSF project (concept best value ipv industriële compensatie). 
 
En wat als geen line leveling price? 
En wat als we wachten en van andere landen profiteren? 
Elk jaar wordt (zie cijfers boven) stukken en stukken goedkoper……. 
 
Staatssecretaris in brief over deelname IOT&E van 29-2-2008: 
“Over die gemiddelde stuksprijs bent u geïnformeerd met de jaarrapportage over 2006 en de 
beantwoording van schriftelijke vragen hierover van 5 juli 2007  (Kamerstuk 26 488 nr. 60)”. 
Wat staat daar in? Kijk, vergelijk, en constateer de achterblijvende informatieverstrekking: 
Volgens bron United States Airforce; Committee Procurement Backup Book, FY2008/2009 
estimates, february 2007  is de planning van de komende jaren voor de US Airforce, gelijke 
variant als beoogd door Nederland (F-35A CTOL) 
In 2013: US$ 83.933/stuk voor 48 stuks 
Let op de JULI-2007 informatieverstrekking versus de FEB-2007 aanwezige informatie 
 
Deze zin uit het bovenstaande is beslist onjuist: 
Bovenstaande stuksprijzen betreffen de gemiddelde prijs van alle vliegtuigen 
De USA en UK verwerven tevens F-35B en F-35C vliegtuigen met totaal andere prijzen. 
Er dient altiijd beantwoording te zijn over F-35A CTOL versies. Dit houdt onder andere in dat 
iets van het Verenigd Koninkrijk (F-35B STOVL versie) vrijwel nooit relevant is en voor de 
USA dit altijd goed bezien moet worden. 
Daarnaast wat is “stuksprijs” . Definitie !!! 
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28. 
Vindt het kabinet dat er sprake is van een afgewoge n business case als de kosten 
die voortvloeien uit de Production and Sustainment Memorandum of 
Understanding (P&S MoU) niet worden meegeteld? Zo n een, wanneer corrigeert u 
de cijfers in dit opzicht? Zo ja, waarom? 
29. 
Vindt het kabinet dat er sprake is van een afgewoge n business case als de 
complementaire kosten, bijvoorbeeld uitstel vervang ing F-16, niet worden 
meegeteld? Zo neen, wanneer corrigeert het kabinet de cijfers in dit opzicht? Zo 
ja, waarom? 
30. 
Vindt het kabinet dat er sprake kan zijn van een af gewogen business case zolang 
de complementaire kosten van het inpassen van de ve rvanger van de F-16 in de 
Defensie IV-structuur nog niet bekend zijn? 
33. 
In hoeverre worden de meerkosten van langer doorvli egen met bestaande F16’s 
meegerekend in de business case? Zo ja, hoe? Zo nee n, waarom niet? Welke 
verwachting bestaat er voor de totaalkosten zoals d ie uiteindelijk zullen bestaan 



voor de Staat der Nederlanden? Dus niet alleen het resultaat van “puur” de 
business case, maar ook het kosteneffect voor de st aat buiten de eigenlijke 
business case. 
Bij de berekening van de business case in 2002 zijn de toen bekende kosten van de 
Nederlandse deelneming aan de SDD-fase van het JSF-project vergeleken met het 
‘kopen van de plank’ van de JSF. De kosten van het P&S MoU, de complementaire 
kosten en de kosten in verband met de koppeling aan de informatiesystemen van 
Defensie hebben daar geen deel van uit gemaakt. Hetzelfde geldt voor kosten die 
verband houden met het langer doorvliegen met de F-16’s. Zie ook het antwoord op de 
vragen 5, 6 en 7. 
Reden is, dat formeel gezien, de monitoring door de rekenkamer nu vooral betrekking heeft 
op de deelname aan de Business Case en minder op de opvolging als zodanig. 
Het kan denkbaar zijn te verzoeken tot uitbreiding van de opdracht aan de Rekenkamer en 
het of uit te breiden tot, of aan te vullen met een separate rapportage ten aanzien van de F16 
vervanging. 
Advies: vragen herformuleren en woord  “business ca se” weglaten en vragen 
betrekken op geheel vervangingstraject F16. 
 
31. 
Is het mogelijk een overzicht te geven van alle kos ten vanaf 1996 met aanvullingen 
op de tabel zoals in bijlage 1? 
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46. 
Op welke concrete wijze zal het kabinet uitvoering gaan geven aan de raad van de 
Algemene Rekenkamer om de Tweede Kamer op gezette t ijden ook een overzicht 
te geven van de buiten de projectdefinitie vallende  programmakosten gerelateerd 
aan de F-16-vervanging? 
83. 
Kan het kabinet de bedragen ‘onbekend’ in bijlage 1  invullen, eventueel met een 
raming van de kosten? 
Vragen op zich reëel beantwoord 
Over de kosten die samenhangen met de IOT&E-deelneming met twee testtoestellen is 
de Kamer op 29 februari 2008 geïnformeerd. De kosten die samenhangen met het P&S 
MoU zijn zeer gering en betreffen uitsluitend dienstreizen. Deze kosten vallen overigens 
niet onder het project Vervanging F-16, maar onder het dienstreisbudget. 
Ook de kosten van de Concept Demonstration Phase (CDP) die vooraf ging aan de 
SDD-fase vallen buiten de projectdefinitie. De kosten van de CDP-fase betreffen een 
subsidie in het kader van het luchtvaartbeleid. Deze subsidie staat los van de 
deelneming aan de ontwikkeling en aanschaf van de JSF. Daarom wordt het niet juist 
geacht deze kosten mee te nemen in de berekening van het projectbudget. Over de 
desbetreffende subsidie is de Kamer verschillende malen geïnformeerd, onder andere 
met de brief van de minister van Economische Zaken van 20 juni 2000 (Kamerstuk 25 
820 nr. 10). 
De Kamer wordt geïnformeerd over materieelprojecten via het Defensie Materieel 
Proces (DMP), het Materieel Projecten Overzicht (MPO) en de begroting. Het DMP geldt 
ook voor projecten die verband houden met het project Vervanging F-16, maar er geen 
deel van uitmaken. 
 
 
Maar, wel overwegen, vanwaar de Raad van Rekenkamer  ? 
Dit is een extra reden om een pleidooi te voeren voor uitbreiding van de opdracht aan de 
Rekenkamer en het of uit te breiden tot, of aan te vullen met een separate rapportage ten 
aanzien van de F16 vervanging. 
 
 



34. 
Is het kabinet bereid om de complementaire kosten d ie buiten de project definitie 
‘vervanging F-16’ vallen, maar er wel aan gerelatee rd zijn eenvormig mee te tellen 
bij de kosten voor het JSF-programma? Zo ja, is het  mogelijk deze kosten aan de 
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Kamer te verstrekken voor de herijking van de busin esscase? Zo neen, waarom 
niet? 
Juist antwoord, staat inderdaad los en ook los van Business Case 
Vraag eventueel herformuleren. Want risico is het verschuiven, uit JSF naar andere 
projecten. Daarom wel zinvol te laten zien. 
 
Neen. De projectdefinitie die reeds vele jaren wordt gehanteerd geeft de grenzen van 
het project aan. Mede ten behoeve van een heldere en consistente 
informatievoorziening, waarop ook door de Kamer wordt aangedrongen, worden kosten 
die buiten de projectdefinitie vallen niet opgenomen in het projectbudget. De in de 
vraagstelling genoemde kosten staan overigens los van de business case. In de 
jaarrapportages van het project Vervanging F-16 wordt wel nader ingegaan op de 
gerelateerde projecten. 
 
35. 
Kan de business case, door de vele fluctuaties in d e wisselkoers en alle andere 
door u aangegeven onzekerheden, überhaupt een betro uwbaar beeld geven van 
een valide afdrachtpercentage voor een toekomstige situatie? 
Op zich juist en afwachten tot behandeling Business Case 
De business case is afhankelijk van een groot aantal variabelen. In de 
Medefinancieringsovereenkomst JSF (MFO) is vastgelegd dat op 1 juli 2008 de business 
case zal worden herijkt met de dan geldende waarden van deze variabelen. Tevens is 
vastgelegd dat het te berekenen afdrachtpercentage op 1 juli 2008 zal worden 
vastgelegd ‘for better and for worse’. 
36. 
Kan het kabinet een opgave geven van een vergelijki ng tussen enerzijds het 
oorspronkelijk verwachte verloop van de orderintake , ten opzichte van het thans 
gerealiseerde niveau? Kan de regering daarbij aange ven in hoeverre zij dit 
resultaat beoordeelt als afdoende ten opzichte van de eerdere verwachtingen? 
Door verschuivingen (= keihard VERTRAGINGEN, met risico op nog veel mee r) n het 
JSF-programma is de productiefase later begonnen dan 
oorspronkelijk voorzien. De eerste omzet uit productieorders voor de Nederlandse 
industrie zal niet eerder dan eind 2008 worden behaald (dit was toch al zo voorzien??). De 
verwachtingen voor de 
totaal te behalen productieomzet zijn echter onveranderd. Uiterlijk 1 april a.s. zal de 
Jaarrapportage 2007 van het project Vervanging F-16 aan de Kamer worden 
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voorgelegd. Deze Jaarrapportage zal actuele cijfers bevatten over de omvang van de 
gesloten productiecontracten. 
(Dit is inmiddels inderdaad conform toezegging gebeurd) 
37. 
Wat is de stand van zaken aangaande het plan van aa npak inzake logistiek en ICT 
in relatie tot het JSF project en Enterprise Resour ce Planning (ERP) daartoe? 
Juist 
Van het JSF-programma maakt een volledig geïntegreerd ondersteuningssysteem deel 
uit, waaronder een ICT-systeem. De interfaces met de omgeving, waaronder ERPsystemen 
in de diverse landen, worden momenteel gedefinieerd. Het ligt in de bedoeling 
deze interfaces ruim vóór de invoering van een dergelijk systeem in Nederland in de 
praktijk te beproeven. De IOT&E, waarover de Kamer onlangs is geïnformeerd, biedt 
daarvoor een uitgelezen mogelijkheid. 



38. 
Hoe is te verklaren dat het kabinet in antwoord op kamervragen (Timmermans en 
Blom, 15 september 2003, 2020317130) nog stelt dat in de indicering van de 
potentiële Nederlandse omzet in de fase van System Development and 
Demonstration (SDD-fase) van € 800 miljoen “abusievelijk ook (onderdelen van) 
de Low Rate Initial Production (LRIP) zijn genoemd”  met de mededeling aan de 
Algemene Rekenkamer dat het hier wel degelijk alle omzet gedurende de SDD-fase 
betreft, dus inclusief de LRIP gerelateerde omzet? 
39. 
Kan volledig worden aangegeven waar en wanneer prec ies (vanaf de 
besluitvorming over deelname aan de ontwikkelingsfa se tot heden) de Kamer 
geïnformeerd is over het onderscheid tussen de ontw ikkelingsfase (nu SDD) en de 
productiefase (LRIP en verder) voor wat betreft de verwachte opbrengsten voor de 
Nederlandse deelnemende bedrijven? 
Ten tijde van het besluit tot deelneming aan het JSF-programma in 2002 werd 
verondersteld dat de orders in de SDD-fase een totale waarde zouden hebben van $ 
800 miljoen. Hierbij werd ervan uitgegaan dat in de SDD-fase tot en met 2013 alleen 
SDD-orders zouden worden verstrekt. Uit contacten met Lockheed Martin bleek in 
 
Dit moet toch uit Contracten en niet uit Contacten blijken? Hoe ligt het CONTRACTUEEL 
vast . Dat moet uitgangspunt zijn. Daar moet opheldering over komen, inclusief duidelijk 
aantoonbaar gemaakt wat in contracten hierover is gedefinieerd. 
Want op LRIP orders een terugbetaal% tbv business case van toepassing? Zie onder bij 
antwoord op vraag 40. Hoe scheiden. 
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november 2003 dat de orders gedurende de SDD-fase tevens LRIP-opdrachten (2007 
tot en met 2013) zouden betreffen. Alle orders in de SDD-fase (SDD en LRIP) zouden, 
mits best value geleverd, een totale waarde van $ 800 miljoen hebben. De Kamer is 
hierover geïnformeerd met de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden 
Timmermans en Blom van 15 december 2003 (Handelingen TK 2003-2004, aanhangsel 
469). In de brief van 25 juni 2004 (Kamerstuk 26 488 nr. 21) is hierop nader ingegaan. 
Wat als straks SDD fase door gaat lopen tot 2014 
En de LRIP fase loopt al zolang door……. 
 
40. 
Wat is de precieze de grondslag voor de (terug)beta lingen van de industrie aan 
het Rijk en is deze precies zoals in 2002 afgesprok en met de deelnemende 
bedrijven? Wordt die grondslag alleen bepaald door omzet tijdens de productie 
(LRIP en verder) of geheel of gedeeltelijk ook door  opdrachten en omzet tijdens de 
ontwikkelingsfase (nu SDD)? 
De grondslag voor de terugbetalingsregeling aan de Staat is de MFO die op 5 juni 2002 
is gesloten tussen de Staat en de desbetreffende industrieën. Deze MFO is sindsdien 
niet gewijzigd. Overeengekomen is dat een percentage wordt afgedragen over de omzet 
uit de productie waartoe ook de LRIP behoort. Opdrachten die samenhangen met de 
ontwikkeling (SDD) worden niet meegeteld. 
Feitelijk is er een tegenspraak tussen dit antwoord en antwoord op vraag 39 
 
41. 
Wat zijn de maatregelen - en vooral: wat is de tijd splanning daarbij - die het 
kabinet neemt om de projectorganisatie op sterkte t e brengen? 
78. 
Kan de vertraging die optreedt binnen het projectte am gevolgen hebben voor het 
tijdstip van de introductie van de vervanger van de  F-16? Zo ja, hoeveel? Zo neen, 
waaruit bestaat het knelpunt praktisch gezien dan? Hoe groot is het verloop van 



personeel binnen de projectgroep? 
Beantwoord. 
De vacante functies in de projectorganisatie zullen in de loop van 2008 worden gevuld 
met specialisten van Defensie en met inhuurkrachten. 
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De onderbezetting van het projectteam heeft tot nu toe geen invloed gehad op het 
tijdstip van de introductie van de vervanger van de F-16, noch voor een andere mijlpaal. 
De onderbezetting heeft wel geleid tot een hoge werkbelasting voor de huidige bezetting 
van de projectorganisatie. Het verloop van personeel binnen de projectgroep wijkt niet af 
van het verloop elders in de defensieorganisatie. 
42. 
Is het kabinet bereid de IT-governance van het JSF- programma door te lichten en 
daarbij de inhoudelijke aanbevelingen van de Algeme ne Rekenkamer te 
betrekken? Zo neen, waarom niet? Zo ja, met ingang van wanneer? 
45. 
Heeft het IT-gerelateerde Defensieprobleem wel effe cten voor het project 
Vervanging F-16? 
Beantwoord. 
De werkzaamheden die de Defensie Telematica Organisatie en de Hoofddirectie 
Informatievoorziening en Organisatie op dit moment samen met de projectorganisatie 
Vervanging F-16 uitvoeren, hangen samen met de aanbeveling van de Algemene 
Rekenkamer om de IT-governance van het JSF-programma voor het Nederlandse deel 
door te lichten. Naar verwachting heeft het door de Algemene Rekenkamer geschetste 
IT-probleem niet of nauwelijks gevolgen voor het project Vervanging F-16. Dat is 
toegelicht in de op 29 februari 2008 aan de Kamer gezonden brief over de IOT&E. Zie 
ook het antwoord op vraag 37. 
43. 
Deelt het kabinet de mening dat bijvoorbeeld de tek st op de website van het 
Ministerie van Defensie: “Om te komen tot een effic iënte invoering van de 
opvolger van de F-16, wordt ook gewerkt aan de voor bereidingsplannen voor de 
transitie van de F-16 naar de F-35. Een voorbeeld d aarvan is de fasering van de 
vervanging,” eveneens de indruk wekt dat er al een besluit over de keuze van het 
aan te schaffen toestel zou zijn genomen? 
Neen. Zoals uiteengezet in de beleidsbrief ‘Wereldwijd Dienstbaar’ van 18 september 
2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 1) veronderstelt de deelneming aan de ontwikkeling van 
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een nieuw, groot wapensysteem zoals een gevechtsvliegtuig de intentie om uiteindelijk 
het gezamenlijke eindproduct aan te schaffen. Dat is in het geval van de JSF niet 
anders. Bij een goede projectplanning hoort een gedegen voorbereiding van de 
overgang naar een beoogde opvolger. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het 
kabinet in de huidige kabinetsperiode een besluit zal nemen over de vervanging van de 
F-16. 
(Antwoord formeel waar, maar: tekst op website wekt niet de indruk dat er geen vooroordeel 
bestaat) 
 
44. 
Op welke onderzoeksrapporten van de Amerikaanse ove rheid wordt door het 
kabinet gewezen? Zijn die allen beschikbaar voor de  Tweede Kamer? 
Hiermee wordt gerefereerd aan de jaarlijkse rapporten van de Amerikaanse 
projectorganisatie JPO en die van de Government Accountability Office (GAO), de 
Amerikaanse rekenkamer. De rapporten van het JPO zijn niet openbaar. De rapporten 
van de GAO zijn wel openbaar. Deze zijn onder meer in te zien via de website 
www.gao.gov. 
 
ESSENTIEEL 



Rapporten JPO niet openbaar, is begrijpelijk. Maar vertrouwelijke inzage, of een officiële en 
regelmatige kernrapportage moet mogelijk zijn. Constant verschuild StasDef zich achter 
JPO, met prijs, met officiële levertijd, etc. Als JPO dan zo essentieel is, maar tevens soort 
“black box”, dan wordt het hard tijd dat dit opengebroken wordt door Kamer. Essentieel in 
informatievoorziening, openheid en als basis voor zuivere besluitvorming. 
Zie ook vraag 23. 
47. 
Op welke concrete wijze zal het kabinet uitvoering gaan geven aan de raad van de 
Algemene Rekenkamer om de Tweede Kamer op gezette t ijden ook een overzicht 
te geven van de buiten de projectdefinitie vallende  programmakosten gerelateerd 
aan de F-16-vervanging? 
Is antwoord. 
Over gerelateerde projecten wordt de Kamer op de reguliere wijze geïnformeerd volgens 
de procedures van het DMP. Bovendien gaan de jaarrapportages Vervanging F-16 op 
deze projecten in. 
48. 
Kan het kabinet aangeven wanneer de auditdiensten d e resultaten van het 
onderzoek naar de toereikendheid van het projectbeh eer aan de Tweede Kamer 
voor zullen leggen? 
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Is antwoord 
De conclusies van het onderzoek van de auditdiensten zullen worden opgenomen in het 
gezamenlijk assurance rapport van de auditdiensten bij de Jaarrapportage over 2007. 
Het voornemen bestaat het assurance rapport gelijktijdig met de Jaarrapportage uiterlijk 
1 april 2008 aan de Tweede Kamer aan te bieden. 
49. 
Zijn er nog meer subsidies verstrekt voor deelname aan het JSF-project naast de 
subsidie die in 2000 aan de deelnemende bedrijven i s uitbetaald? Zo ja, van welke 
omvang en wanneer zijn deze verstrekt? 
Is antwoord 
Er zijn geen aanvullende subsidies verstrekt aan het bedrijfsleven ten behoeve van de 
deelneming aan het JSF-programma. Dit laat onverlet dat bedrijven een beroep kunnen 
doen op het generieke instrumentarium van de Rijksoverheid voor daartoe in 
aanmerking komende activiteiten. 
51. 
Zijn er ook schattingen van de verwervingskosten in  geval Nederland minder 
JSF’s aan zal schaffen, bijvoorbeeld 36, 48, 60 en 62? Zo neen, waarom niet? 
Wordt rekening gehouden met de aanschaf van 57 JSF’ s zoals staatssecretaris 
Van der Knaap meldde tijdens het wetgevingoverleg v an 12 november 2007? 
Is antwoord 
Het projectbudget berust op de verwerving van 85 toestellen. Dit aantal blijft als 
planningsaantal gehandhaafd. Op grond van het coalitieakkoord zal de regering in deze 
kabinetsperiode een besluit nemen over de vervanging van de F-16. Als onderdeel van 
dat besluit zal het aantal toestellen voor de eerste batch worden vastgesteld. Met de 
brief ‘Wereldwijd dienstbaar’ van 18 september 2007 bent u over deze fasegewijze 
aanschaf geïnformeerd. Tijdens het Wetgevingsoverleg materieel van 12 november 
2007 (Kamerstuk 31 200 X nr. 45) heeft de staatssecretaris van Defensie, in antwoord 
op een vraag van het lid Van Velzen, gezegd niet uit te sluiten dat het door haar 
genoemde aantal van 57 het aantal zou zijn dat in de eerste batch zal worden besteld. 
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52. 
Welke kosten zijn verbonden met het beëindigen van de Nederlandse deelname 
aan het SDD MoU in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012? Kan deelname te allen tijde 
beëindigd worden? Is er sprake van boeteclausules, zo ja welke hoogte hebben 
die op welk moment? 



56. 
Welke kosten zijn verbonden met het beëindigen van de Nederlandse deelname 
aan het PSFD MoU in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012?  Kan deelname te allen tijde 
beëindigd worden? Is er sprake van boeteclausules, zo ja welke hoogte hebben 
die op welk moment? 
59. 
Welke kosten zijn verbonden met het beëindigen van de Nederlandse deelname 
aan het P&S MoU in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012? Kan deelname te allen tijde 
beëindigd worden? Is er sprake van boeteclausules, zo ja welke hoogte hebben 
die op welk moment? 
63. 
Welke kosten zijn verbonden met het beëindigen van de Nederlandse deelname 
aan het OT&E MoU in 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012?  Kan deelname te allen tijde 
beëindigd worden? Is er sprake van boeteclausules, zo ja welke hoogte hebben 
die op welk moment? 
Is antwoord, conform betreffende overeenkomsten ind erdaad 
Aan de tussentijdse beëindiging van de Nederlandse deelneming aan de MoU’s over 
SDD, PSFD en P&S zijn geen boeteclausules verbonden. De deelneming aan deze 
MoU’s kan op elk moment worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van toepassing 
is. Als Nederland toetreedt tot het IOT&E MoU zal daarvoor een opzegtermijn van 90 
dagen van toepassing worden. De termijnbedragen die tot aan het opzegmoment zijn 
betaald en verschuldigd worden niet vergoed. Wel zal de Staat op grond van de 
betaalde SDD-bijdragen naar rato royalties ontvangen bij de export van de JSF naar 
niet-partnerlanden.  Klopt. 
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53. 
Zijn er al projecten voorstellen ingediend tijdens de SSD-fase gebruikmakend van 
de bepaling in de overeenkomst die hiertoe de mogel ijkheid geeft? Zo ja, welke en 
met welke financiële omvang? 
Is antwoord 
In de Jaarrapportage over 2006 (Kamerstuk 26 488 nr. 58) is gemeld dat Nederlandse 
projecten met een financiële omvang van € 12,3 miljoen zijn uitgevoerd of in uitvoering 
zijn. Op dit moment is een aantal projecten in voorbereiding waarmee in de komende 
jaren de resterende € 35,8 miljoen euro wordt verplicht. De Jaarrapportage over 2007 
zal een actualisering van de Nederlandse projecten bevatten. 
54. 
Is contractueel vastgelegd dat exportlanden een toe slag betalen bovenop de ‘kale’ 
stuksprijs? Zo ja, tussen welke partijen en in welk  contract? 
Is antwoord 
Ja, in het SDD MoU en het PSFD MoU is vastgelegd dat de partners een vergoeding 
mogen vragen bij verkopen aan exportlanden. Zie ook het antwoord op de vragen 52, 
56, 59, 63. 
55. 
Heeft Nederland een not-to-exceed price vastgelegd?  Zo neen, waarom niet? Zo 
ja, welke omvang heeft deze? 
Is antwoord 
Neen. Voorzien is dat de vliegtuigen die vanaf 2014 worden geleverd, worden 
gecontracteerd tegen een vaste prijs. Bij de sluiting van het contract is bekend wat voor 
de gecontracteerde vliegtuigen moet worden betaald. 
57. 
Heeft Turkije al besloten deel te nemen aan het P&S  MoU? Zo neen, voor wanneer 
wordt dit voorzien? Welke capaciteit en/of dienst g aat Turkije binnen het P&S MoU 
inzetten? 
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Is antwoord 



Zie ook achtergrond informatie 27-mrt-2008, nieuwsi tem http://www.jsfnieuws.nl/?p=76  
 
De besprekingen met Turkije zijn gaande. Op de uitkomsten kan niet worden 
vooruitgelopen. 
 
58. 
Welke consequenties heeft de Turkse deelname aan he t JSF-project voor het 
Nederlandse wapenexportbeleid? Wapenexporten naar T urkije zijn onderhavig 
aan dezelfde wapenexportcontrole als exporten naar niet-NAVO-landen, hoe wordt 
dit gehandhaafd voor JSF-onderdelen? 
De Turkse deelneming aan het JSF-project heeft geen aanleiding gegeven voor dat land 
de procedure voor vergunningaanvragen voor de uitvoer van militaire goederen te 
wijzigen. 
Zie ook achtergrond informatie 27-mrt-2008, nieuwsitem http://www.jsfnieuws.nl/?p=76 
In het algemeen is het goed na te denken over het Nederlandse beleid ten aanzien van 
export van defensiegoederen en de deelname aan de JSF en in hoeverre er knelpunten 
kunnen ontstaan. 
Andere landen die in dit licht (als genoemde mogelijke JSF kopers) aandacht verdienen zijn 
diverse landen in het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië, Egypte, Israël) en ook  bv.Taiwan. Een 
tijdige duidelijke stelling name en vastlegging hiervan kan  belangrijk zijn om toekomstige 
discussies en dilemma’s te vermijden. 
 
60. 
Bestaat er inmiddels een uitwerking van de wijze wa arop de Steering Committee 
(SC) er op toe gaat zien dat de samenwerking binnen  het P&S MoU niet tot een 
hogere stukprijs zal leiden? Zo ja, kan het kabinet  de Kamer daarover informeren? 
Zo neen, waarneer is de dit wel bekend en kan het k abinet al op dat moment de 
Kamer informeren? 
Is antwoord 
 
61. 
Kan het kabinet aangeven hoe groot de extra kosten kunnen zijn door deelname 
aan het P&S MoU of een Implementing Arrangement (IA ) door: 
• beëindiging van het P&S MoU of IA; 
• door verzoeken om diensten door medeondertekenaars;  
• door het beschikbaar stellen van nationale facilite iten en apparatuur; 
• door toetreding van nieuwe landen? 
Is feitelijk een antwoord, maar wel heel beperkt. 
Hoe GROOT kosten zijn, etc. niet genoemd. 
De rol van Israël en Singapore als NIET-partnerlanden, die wel profiteren van JSF 
ontwikkeling wordt overigens ook nergens uitgewerkt. Niet meedoen aan SDD, wel profijt 
hebben? 
Het P&S MoU bevat afspraken die vergelijkbaar zijn met de best value afspraken van 
het JSF-programma tussen Lockheed Martin en de partnerlanden. Dit betekent dat een 
product of dienst alleen wordt afgenomen als wordt voldaan aan deze best value 
voorwaarde. Samenwerking onder het P&S MoU leidt dus niet tot een hogere stuksprijs 
en per saldo niet tot hogere kosten. Zie ook het antwoord op de vragen 52, 56, 59 en 63. 
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64. 
Zijn er in Nederland wapens in gebruik of wordt ove rwogen wapens aan te 
schaffen waarvoor de verschillende opvolgers van de  F-16 moeten worden 
aangepast? Om welke wapens gaat dit en welke kosten  zijn hier aan verbonden? 
Worden er al extra kosten gemaakt bij materieelaans chaf anticiperend op de 
vervanging van de JSF? 



84. 
Welke kosten zijn verbonden aan het aanpassen van r espectievelijk de F-16 block 
60, de Rafale en de Eurofighter om gebruik te kunne n maken van de Joint 
Acoustic Signature Measurement (JASM) en Joint Stan d Off Weapon (JSOW)? 
Ieder wapentype moet softwarematig worden geïntegreerd en worden gecertificeerd 
voor het gebruik door een type vliegtuig. Door de Nederlandse betrokkenheid bij de SDD 
en PSFD-fasen van het JSF-programma weet Defensie welke wapens voor dit 
jachtvliegtuig worden gecertificeerd. Hierdoor is het mogelijk tijdens het 
behoeftestellingsproces voor nieuwe wapens de eis te stellen dat zij voor zowel de F-16 
als de JSF geschikt moeten zijn. Integratiekosten worden hierdoor voorkomen. Er 
worden op dit moment geen extra kosten gemaakt bij de aanschaf van wapens in 
afwachting van de vervanging van de F-16. De thans door de Nederlandse F-16 
gevoerde bewapening kan ook worden gebruikt door de JSF met uitzondering van onder 
meer de munitie voor het boordkanon dat een ander kaliber heeft. 
Het is niet mogelijk de eis van geschiktheid uit te breiden tot andere typen vliegtuigen. 
Indien Nederland voor een andere opvolger dan de JSF kiest, zal dit kosten met zich 
brengen voor aanpassingen van het vliegtuig of het wapenpakket. Dat geldt ook voor de 
JASSM (Joint Air to Surface Standoff Missile) en de JSOW (Joint Stand Off Weapon). 
Deze Amerikaanse wapensystemen zijn op dit moment niet softwarematig geïntegreerd 
in de Rafale en de Eurofighter. Aangezien Nederland niet betrokken is bij de Rafale en 
de Eurofighter is het voor Defensie niet mogelijk een betrouwbare schatting te maken 
van de integratie- en certificeringskosten voor beide wapens. 
SUGGESTIEF ANTWOORD en deels GEEN antwoord 
Het antwoord suggereert iets, alsof het onmogelijk of moeilijk is, maar dit is in tegenspraak 
met de commerciële documentatie van de fabriek, deze geeft letterlijk aan: 
Aircraft compatibility: 
F-16, F-15E, F/A-18, B-1, B-2, B-52, P-3, F-35 (JSF), 
JAS 39 Gripen, Eurofighter 2000, Tornado 
De JSOW is OOK nog niet software matig geïntegreerd met de JSF tot ca. 2016, laat staan 
dat er afwerpproeven vanuit de interne wapenruimte van de JSF zijn gedaan !!  
Gelet op de interesse bij andere landen en de aard van de integratie, zullen deze kosten 
voor bepaalde typen relatief beperkt zijn in verhouding tot totale aanschaf. 
In de documentatie staat “the aircraft compatibiltiy ……will minimize the integration cost” 
Brondocumentatie JSOW:  http://www.raytheon.com/media/pas07/pdf/jsow.pdf 
 
En de JASSM is / wordt interface compatible met de JSOW, dus daarvoor geldt hetzelfde, 
beiden werken met Universal Arnaments Interface subset van de MIL STD1760 databus. 
The UAI is an extension of Mil Std 1760, which specifies the number and type of connections between 
aircraft platforms and a class of precision-guided weapons that includes Joint Direct Attack Munition 
(JDAM), the Paveway family, the Wind Corrected Munitions Dispenser (WCMD), the Joint Standoff 
Weapon (JSOW), and the Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) What the UAI standard 
defines is a message set that 1760-class weapons and compatible platforms use and recognize. It is 
not much of a stretch to say that the UAI is functionally similar to the Universal Serial Bus architecture 
used in the consumer electronics industry in that it enables compatible hardware to be connected and 
operated without any additional hardware or software changes. 
Bron; http://www.mputtre.com/id11.html 
 
Brondocumentatie JASSM verder: http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/jassm.htm 
 
 
Overigens kan dit betekenen terughoudend te zijn met verwerving bepaalde wapentypes tot 
een definitieve keuze valt voor de F16 opvolging in 2010. Overigens zijn voor diverse 
wapens prima Europese alternatieven voorhanden. 
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De F-16 Block 60 is niet door de Amerikaanse luchtmacht aangeschaft. Voor dit toestel 



is tot op heden één buitenlandse klant. 
En aangeboden aan India dit voorjaar; inclusief moderne AESA radar. 126 stuks voor ca. 10 
tot 11 miljard dollar (bron Defense Aerospace). 
Bron persbericht Lockheed-Martin (=JSF fabriek) van 18-01-2008: 
http://www.domain-b.com/aero/mil_avi/mil_aircraft/20080117_lockheed.html 
 
Interessant is in dit licht het aanbod aan Noorwegen en Denemarken om F-18 Super Hornets 
te kopen (maart 2008) in plaats van de JSF; de Super Hornet kan deze wapens wel 
meevoeren. Zie artikel JSFNIEUWS 14 maart 2008: http://www.jsfnieuws.nl/?p=71 
Zie tevens: 
http://www.stltoday.com/stltoday/business/stories.nsf/story/5B44608CE4E2C3BE8625740D0
00A48A1?OpenDocument 
 
Australië heeft al eerder de Super Hornet gekozen als interim oplossing om de JSF 
vertraging op te vangen. 
 
 Door de fabrikant worden met deze klant 
afspraken gemaakt over de te integreren wapens. Van deze afspraken is Nederland niet 
op de hoogte. Het is goed mogelijk dat het gebruik van de JASSM en de JSOW door de 
F-16 Block 60 niet is voorzien. Een verzoek van één enkel land om deze wapens te 
integreren in en te certificeren voor de F-16 Block 60 leidt daarom mogelijk tot extra 
kosten. Defensie kan hiervan geen betrouwbare schatting maken. 
Overigens worden de integratie en certificering van wapens goedkoper naarmate het om 
grotere aantallen gebruikers en vliegtuigen gaat. Nederland maakt onder andere daarom 
deel uit van het Multinational Fighter Program (MNFP) van de F-16. In MNFP-verband 
worden nieuwe wapens gecertificeerd voor gebruik door de F-16’s van de partnerlanden. 
Ook worden de benodigde softwareupdates ontwikkeld, waarbij de kosten naar rato 
worden verdeeld. Het F-35 partnerschap levert vergelijkbare schaalvoordelen op. 
Hoe concreet is de oprichting van dit MNFP, contracten, documenten, datums, deelnemende 
landen, wat als Denemarken en Noorwegen andere keuzes maken? 
Schaalvoordeel F-35 is nog onbekend. 
Voor bijvoorbeeld Eurofighter geldt, dat Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, Oostenrijk hier in 
Europees verband gezamenlijk nu al mee opereren en oefenen. 
Zoals recentelijk (13-03-2008) zie bron :http://eurofighter.com/news/20080313eng.asp 
Dus dit argument geldt zowel voor JSF, als voor andere kandidaat-opvolgers. 
 
65. 
Waarom wordt uitgegaan van het jaar 2006 in het ove rzicht van het aantal 
geplande te verwerven toestellen? Welke opgave van welke landen is sindsdien 
gedaan om deze planning te wijzigen? Welke conseque nties hebben deze 
gewijzigde planningsaantallen? 
Kamer vraagt: welke landen, geen antwoord (terwijl documentatie voorhanden is). 
Antwoord is: 
(a) 
Australië verplaatst naar achteren en gaat van 22 toestellen naar 12 toestellen in FY2010 tot 
FY2012 en verplaatst deze naar FY2018. Oorzaak: te late levering JSF, keuze van de Super 
Hortnet als interim-oplossing.   
(b) 
Canada verplaatst naar voren en gaat van 80 toestellen in 8 jaar (FY14-FY21) naar 80 
toestellen in 5 jaar (FY14-FY18). Vanwege afzien van F-18 Hornet update. 
(c)  
Nederland gaat van 2 naar 1 testtoestel in FY2010 en van 12 naar 10 in FY14, van 18 naar 
12 in FY18 en krijgt er 9 bij in FY19. Van de genoemde spreiding tot 2023 is NIETS zichtbaar 
in dit schema, nog van de verdeling in Batch 1 (57) en Batch 2 (28). 
(d) 



UK gaat schuift binnen periode 2009-2015 globaal alles jaar op (F-35B STOVL versie niet op 
tijd klaar). En opvallend: schuift 43 JSF’s door naar 2024-2028 (bezuiniging, dit is een 
onwaarschijnlijke move, gelet op de toestellen die moeten worden vervangen, m.n. de nu al 
zeer moeilijk operationeel te houden Harrier STOL straaljager. 
(e)  
De USA schuift met name de invoerreeks van de JSF F-35A. met een ongekend aantal naar 
de jaren 2028-2035. Maar de USAF heeft duidelijk gemaakt dat er lange termijn budget is 
voor hooguit 48 JSF’s per jaar. Zo zijn er, en zullen er honderden JSF’s “stil” uit de aantallen 
verdwijnen. Waarvan akte.  
Zie artikel : 
http://worldwidewarpigs.blogspot.com/2008/04/where- is-1763rd-f-35-for-usaf_02.html 
 
Idem, welke consequenties, geen antwoord  
Met name het hier boven genoemde onder (e) en in mi ndere mate onder (d) heeft grote 
consequenties voor prijs per unit, voor totale prod uctie aantallen (dus industrie, etc.) 
 
Het jaar 2006 is als uitgangspunt genomen omdat in dat jaar de partnerlanden voor het 
eerst hebben laten weten hoeveel toestellen zij verwachten te bestellen. Tijdens de 
eerste JSF Executive Steering Board (JESB) van april 2007 hebben enkele landen de 
fasering van hun vervangingsreeks gewijzigd. De totale aantallen zoals genoemd in het 
ARK-rapport zijn sinds 2006 ongewijzigd. 
Het “enkele landen” is niet juist. Kamer graag goed en tijdig informeren . 
Alleen de USA heeft dit gedaan, ten koste van de andere landen! 
Dat kost ons op de defensiebegroting dus circa € 200 miljoen (brief 29-02-2008). 
 
De feiten zijn: 
(a) 
Sept/Okt.2006 : USA was bij Department of Defense bekend dat invoerreeks JSF verkleind 
moet worden van 110 naar een lager aantal. 
(b) 
Nov.2006 tot Feb.2007 : laat alle partners in PSFD fase gewoon de PSFD-MoU tekenen, met 
daarin opgenomen in Appendix A een aantal van 110 stuks JSF F-35A voor de USAF per 
jaar (naast de aantallen voor de US-Navy/US-Marines). 
Bron: PSFD-MoU, bladzijde 88, Annex A Estimated JSF Air Vehicle Procurement Quantities, 
Table A-1.  Ondertekend op 14 november 2006 in Washington door StasDef V.d. Knaap. 
(c)  
25 Feb.2007: Als iedereen getekend heeft, kom dan naar buiten met het nieuws dat er niet 
110, maar 48 JSF’s per jaar worden afgenomen. Denemarken moest toen zelfs nog tekenen 
en heeft nog getekend voor de suggestie dat er 110 per jaar zouden worden afgenomen. 
Bron US Airforce Aircraft Procurement Bk FY2007, estimates Volume I 
(d) 
April 2007: via JSF Program Office komt formeel een nieuwe Appendix A bij de PSFD-MoU 
naar buiten met niet voor enkele landen, maar voor de USA een aanpassing. 
Bron: PSFD-MoU,  Annex A (April 2007 Revision) Estimated JSF Air Vehicle Procurement 
Quantities, Table A-1.  
  
ESSENTIE 
Bovendien was dit in februari 2007 bekend en had du s DIRECT kamer geïnformeerd 
moeten worden en niet pas op 29 februari 2008 (een jaar later) bij optie nemen op twee 
test toestellen en Kamerbrief inzake deelname IOT&E . Staatssecretaris zegt zelf ; In 
2007, dit gevolg, namelijk “duurder”. Dan ook gelij k informatie graag. En misschien 
wel veel explicieter. 
Het gaat hier om ruim € 200 miljoen. 
 



Wanneer landen hun aantal aanpassen, komt er dan weer aangepast Appendix A Annex bij 
PSFD-MoU, net als in April 2007? 
 
66. 
Welke indicatie is te geven van de gevolgen van (a)  de verdere daling van de 
dollar sinds augustus 2007 en (b) een mogelijk nog verder wegzakkende 
dollarkoers de komende jaren voor elk van de afzond erlijke onderdelen van het 
project zoals bijvoorbeeld de waarde van de compens atieorders en een 
uiteindelijke koopafweging? In hoeverre zijn nu ree ds de dollarrisico’s afgedekt? 
Onjuistheid in de vraag.  Zie in antwoord. Vragen goed en zuiver definiëren. 
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De huidige, lage dollarkoers en een mogelijke verdere daling van de dollarkoers in de 
komende jaren zijn voor Defensie niet ongunstig. Defensie werkt met een 
plandollarkoers. Momenteel is deze koers in overleg met het ministerie van Financiën 
vastgesteld op € 0,83. Bedragen in dollars voor het project Vervanging F-16 worden in 
euro’s in de plannen en de begroting opgenomen. Een lage dollarkoers is bij betaling in 
dollars voordelig voor Defensie 
Bij het project Vervanging F-16 is geen sprake van compensatieorders, maar van 
Nederlandse deelneming in de ontwikkeling en productie van de JSF. In algemene zin is 
een lage dollarkoers waarschijnlijk ongunstig voor de Nederlandse industrie. 
Zeker waar. Dit laat zien hoe onzeker het “best value” principe is voor de NL industrie. We 
zijn beter af met industriële compensatie bij aankoop van defensieproducten. 
Dollarrisico’s worden door Defensie afgedekt door de aankoop van termijndollars. Voor 
het project Vervanging F-16 zijn uitsluitend voor de tot nu toe aangegane verplichtingen, 
met uitzondering van het PSFD MoU, termijndollarcontracten gesloten. 
67. 
Wat zijn de gevolgen van het feit dat de business c ase 2002 uitging van een 
wisselkoers van $1 voor € 1,15 ten opzichte van de huidige situatie waarin $ 1 nog 
maar € 0,69 waard is? 
Vraag beantwoord 
Bij de herijking van de business case zal volgens de afspraak in de MFO, worden 
gerekend met de door De Nederlandsche Bank op te geven termijndollarkoers van 1 juli 
2008. De Kamer is met de brief van 14 januari 2005 (Kamerstuk 26 488 nr. 26) 
geïnformeerd over de invloed van de dollarkoers op de business case. 
68. 
Onder welk deel van het JSF programma zullen de kos ten vallen voor 
gereedschappen ter waarde van één tot drie miljard dollar, waarop Tom Burbage 
op 17 november 2007 doelde in Defense News? Is het mogelijk dat Nederland een 
deel van deze extra kosten voor zijn rekening moet nemen? Zo neen, waar wordt 
de rekening dan neergelegd? Zo ja, gaat het dan om een bedrag van tussen de 330 
en 1.000 miljoen dollar per JSF extra? 
Onnauwkeurige definitie van vraagsteller (tussen 330 en 1.000 miljoen, bedoeld wordt 0,330 
en 1,0 miljoen). Nauwkeurig vragen stellen belangrijk om goede antwoorden te krijgen. 
Vraag opnieuw stellen. 
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De kosten voor de inrichting van de initiële productiecapaciteit maken deel uit van de 
kosten van het PSFD MoU, waaraan Nederland evenredig bijdraagt. Een stijging van 
deze kosten kan leiden tot de aanpassing van het PSFD MoU. Nederland heeft dan de 
keuze mee te betalen aan een overschrijding of de PSFD-deelneming op te zeggen. 
Overigens betaalt Nederland alleen een evenredig deel van hogere kosten van het 
PSFD MoU. De genoemde bedragen, die neerkomen op het zevenvoudige tot 21- 
voudige van de in het antwoord op vraag 26 genoemde laatste stuksprijs van de JSF, 
zijn niet aan de orde Duidelijk is dat in de vraagstelling sprake is van een fout, men kan zich 
afvragen of dit tot een dergelijke beantwoording moet leiden. 



Essentie is : 0,330 tot 1,000 miljoen per JSF betekent voor Nederland bij 85 JSF’s wel een 
bedrag van US$ 28,5 miljoen tot US$ 85 miljoen. 
 
ESSENTIE 
Punt is hier wel: limietbedrag uit PSFD-MoU kan dus herzien worden (klopt conform deze 
PSFD-MoU voorwaarden). Nut is dus beperkt als plafond, feitelijk geen plafond, want je kunt 
later nooit meer zeggen, nee, terug of doe maar niet. 
Dus opzeggen is dan geen optie meer. 
Pleit dus eigenlijk voor “kopen van de plank” na goede RFP (Request for Proposal) met 
goede industriële compensatie en vaste bekende prijs en boetebeding bij niet op tijd leveren. 
Allemaal zaken die bij JSF op deze manier effectief uitgeschakeld zijn, maar waar bij andere 
kandidaten voor F16 vervanging nog prima over te onderhandelen zal zijn. 
Bij JSF is alle onderhandelingsruimte al weggegeven door alle MoU’s en prijs onbekend en 
er is geen prijsplafond. En industrieel: industriecompensatie is er niet, alleen het onzekere 
“best value”, wat bij de harde Euro betekent: bijna onmogelijk mee te dingen. 
 
69. 
Is het mogelijk om een overzicht te geven van VS-wa iverbeleid op het gebied van 
de verkoop van gevechtsvliegtuigen in de afgelopen tien jaar; welke orders waren 
er en bij welke was sprake van een waiver voor kost en bovenop de kale 
stuksprijs? 
Vraag beantwoord 
De Amerikaanse overheid verstrekt geen informatie over haar waiverbeleid. Het 
JSFprogramma is overigens het eerste programma waarbij met de Verenigde Staten is 
afgesproken de partners te consulteren over waivers bij de verkoop van de JSF aan 
niet-partnerlanden. 
 
71. 
Acht het kabinet bij een eventueel besluit over de aanschaf van de JSF een endlife- 
update van alle huidige Nederlandse F-16’s in alle gevallen onnodig, ook als 
de beschikbaarstelling van bestelde JSF’s verdere v ertraging zou ondervinden? 
Acht het kabinet bij een eventueel besluit over de aanschaf van de JSF de 
uiteindelijk vervangen F-16’s nog geschikt voor doo rverkoop aan en operationeel 
gebruik door derde landen? Wordt een end-life-updat e van deze vervangen F-16’s 
ten behoeve van doorverkoop wenselijk, noodzakelijk  of uitgesloten geacht? 
Vraag beantwoord 
In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de wijze van besluitvorming ten 
aanzien van de vervanging van de F-16’s. In aanvulling daarop zal Defensie, zoals 
toegezegd in de brief van 29 februari over de IOT&E, de voors en tegens van een 
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endlife update van de F-16’s beargumenteren. Daarbij zal ook worden ingegaan op deze 
vragen. 
Dus vasthouden tot dan .  
Datum vragen wanneer deze informatie beschikbaar komt. 
Datum beslissing over IOT&E moet NA beslissing over EndLife Update vallen. 
 
Logische volgorde: 
(A) 
Eerst bepalen wat hebben we nodig/wat is defensiest rategie bij Defensie in tijdperk 
2020-2035? 
(B) 
Dan welke soort “fighter” past bij die behoeften, w elke eisen stellen we daaraan 
(C) 
In samenhang met het onder D. genoemde; levertijd e n beschikbaarheid huidige F16, 
hoe lang kan dit nog functioneren. 



(D) 
Welke “fighters” voldoen aan eisen zoals te stellen  onder B, in samenhang met onze 
lange-termijn beleid uit A en rekening houdend met levensduur zoals vastgesteld bij 
C.  Dit op basis van Request for Information (RFI) aan diverse fabrikanten. Binnen een 
eerste, gestelde budgetair kader.  
(E) 
Dan Request For Proposal (RFP) bij die fabrikanten die voldoen binnen het kader van 
D. 
(F) 
Dan bepalen beste prijs, beste prestaties, beste in dustriepositie en keuze maken. 
(G) 
Dan pas meedoen en beslissen over deelname aan IOT& E 
 
Deze volgorde hebben we nu totaal uit het oog verlo ren. We hebben eerst een 
vliegtuig gekozen en passen na alle andere trajecte n er op aan. 
 
 
72. 
Wanneer kan de Kamer de resultaten tegemoet zien va n de herijking van de 
business case, die liep tot eind 2007? 
Vraag beantwoord 
 
73. 
Kan het kabinet toezeggen de Kamer tijdig voor 1 ju li 2008 te informeren over het 
nieuwe afdrachtpercentage, opdat de Kamer daarover desgewenst nog vóór 
aanvang van het zomerreces met de regering kan over leggen? 
Vraag beantwoord 
Zoals overeengekomen in de MFO zal de business case op 1 juli 2008 opnieuw worden 
berekend. Dit is ook de datum waarop het nieuwe afdrachtpercentage wordt bepaald. De 
MFO partijen hebben daarna tot 1 augustus 2008 de tijd om eventuele bezwaren in te 
dienen. Daarna biedt de MFO de Luchtvaartindustrie en de Staat nog een maand de tijd 
om tot overeenstemming te komen. Overleg met de Kamer over de resultaten van de 
herijking zal daarom niet voor het zomerreces plaatsvinden. 
 
74. 
Wordt de productie van JSF-bekabeling door Fokker E lmo, gevestigd in de 
belasting vrijhaven nabij Izmir, toegerekend aan de  Nederlandse of Turkse 
bijdrage aan de JSF? Wordt de aldaar gerealiseerde omzet afdrachtplichtig, 
conform de regeling uit het MFO van 5 juni 2002? 
Vraag beantwoord 
Indien Fokker ELMO of een andere partij bij de MFO opdrachten krijgt en zou besluiten 
een gedeelte van deze opdrachten elders uit te voeren, blijft dit bedrijf verantwoordelijk 
voor de uitvoering van deze opdrachten en voor de afdrachten hierover. Dit is 
vastgelegd in de MFO waarbij ook Fokker ELMO partij is. 
 
Interessant is in dit licht de achtergrond informatie over de Turkse JSF verwerving en de 
industriële projecten daar. Zie artikel 26-3-2008 op JSFNIEUWS: 
http://www.jsfnieuws.nl/?p=76 
Turkije is één van de negen partnerlanden in de JSF ontwikkeling en draagt hieraan US$ 
175 miljoen bij en is een Level III partner en al meer dan US$ 3 miljard (productie)orders 
 
 
75. 
Wanneer zal de controle plaatsvinden van de daadwer kelijk geplaatste LRIPorders? 
Kunt u de Kamer zo spoedig mogelijk na deze control e op de hoogte 



stellen van uw bevindingen? Zo neen, waarom niet? 
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Vraag beantwoord 
Na afloop van ieder kalenderjaar wordt de behaalde omzet in verband met het 
JSFprogramma 
geverifieerd. De resultaten van deze verificatie worden opgenomen in de 
jaarlijkse rapportages over het project Vervanging F-16. 
76. 
Van hoeveel toestellen gaat Nederland inmiddels uit , de 3089 zoals vermeld op 
bladzijde 26 of de 6.000 vermeld op bladzijde 40? I s Nederland bij alle drie de 
typen JSF’s evenveel betrokken of zijn er ook order s die speciaal bedoeld zijn 
voor één van de drie typen JSF’s, bijvoorbeeld de C onventional Take-Off and 
Landing (CTOL)? 
Beantwoord, het niet realistische aantal van 4.500 wordt stug volgehouden. 
Zoals uiteengezet in de brief over de deelneming aan de SDD-fase van 11 februari 2002 
(Kamerstuk 26 488 nr. 8) gaat Nederland bij de berekening van de business case en de 
schatting van omzet van de Nederlandse industrie uit van 4.500 vliegtuigen. Dit aantal is 
opgebouwd uit de verkopen aan de JSF-partnerlanden inclusief de Verenigde Staten en 
exportlanden. De Nederlandse industrie is betrokken bij de productie van delen die 
worden gebruikt voor alle types maar ook van delen die zijn bestemd voor één specifiek 
type. 
 
Uit tal van openbare bronnen kan ook duidelijk zijn, en is makkelijk aan te tonen, dat dit 
aantal zeer onder druk staat. 
Het aantal voor de USA bijvoorbeeld zal vrijwel zeker niet gehaald worden. Zie ook bij vraag 
65.  
Een analyse van de internationale markt voor gevechtsvliegtuigen van 2010-2030 laat zien 
dat een aantal van 4.500 volstrekt niet realistisch is. Dit komt bij herijking of later nog wel aan 
de orde. 
Dit aantal eens laten onderbouw met land, tijdsperi ode en aantal . 
 

JSF : beloofde aantal niet te halen

• 2001 : 5.000 tot 6.000 stuks genoemd
(Nederlandse industrieproject op gebaseerd)

• US : eerst 2458 tot 2028, Nu 2458 tot 2034; (wat 
ver vooruit gedacht; JSFs die in 2034 bij de USA 
in dienst komen zullen dan vliegen tot 2070 ….)

• Aantal USA zal eerder < 1600 worden.
• Aantal bij partners van 650 naar < 500. 
• Analyse internationale relevante fighter markt tot 

2028: hooguit markt voor 1.000 stuks.

Verwacht productie aantal tot 2030 : < 3000 !

 
 
 
77. 



Wanneer start de tweede fase van de Lockheed Martin  omzet fase (van 8 miljard 
dollar)? 
Vraag beantwoord; zie ook eerdere vragen over SDD/LRIP verhouding. 
De beoogde productieomzet wordt behaald in zowel de Low Rate Initial Production 
(LRIP) fase (2007 tot en met 2013) als de Full Rate Production (FRP) fase die begint in 
2014. 
79. 
Hoe ernstig schat het kabinet de gevolgen in, in ti jdverlies en extra geld, van de 
tijdens de testvlucht in mei dit jaar geconstateerd e ontwikkelfout in het elektrisch 
systeem van de JSF, die tot een ‘bijna-crash’ leidd e? 
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Met de beantwoording op 22 november 2007 van vragen van de leden Van Velzen en 
Gerkens is de Kamer geïnformeerd over het testprogramma van de JSF (Aanhangsel 
Handelingen TK 2007-2008 nr. 734).  
(de beantwoording was toen ook al verre van compleet bleek me bij lezing nu) 
Op 7 december 2007 zijn de testvluchten hervat. 
De JSF heeft toen zijn twintigste testvlucht gemaakt. Tot eind december 2007 zijn 23 
testvluchten uitgevoerd. Ook in 2008 heeft het toestel verscheidende vluchten gemaakt. 
Tot en met 29 februari 2008 zijn in totaal 32 testvluchten gemaakt. Het testprogramma 
van de JSF ligt op schema en kent geen kostenverhogingen. 
 
ONJUISTE INFORMATIE van de StasDef: aantoonbaar fou tief 
De US-GAO (Rekenkamer) rapportages (GAO-08) van 11 maart 2008 geeft overweldigend 
bewijs van het foutieve van deze informatie in de beantwoording van de vragen van 18 maart 
2008. 
 
Een voorbeeld, citaat GAO-08-569T, page 7 bovenaan: 
“The program has spent two-thirds of its budgeted funding on the prime development 
contract, but estimates that only one-half of the development work has been completed. The 
contractor has extended manufacturing schedules several times and test aircraft delivery 
dates have continually slipped.” Etc. etc. 
Hier staat: 50% van het werk voor 66% van het geld. Dus 66% van US$ 44,2 miljard is op, 
en 50% van het werk moet nog gedaan worden. 50% kostte US$ 33,4 miljard. Gaat het 
totaal dus US$ 66,8 miljard kosten om de ontwikkeling af te ronden.  
En StasDef schrijft: en kent geen kostenverhogingen 
 
Een voorbeeld, citaat GAO-08-569T, page 7 bovenaan: 
The contractor has extended manufacturing schedules several times and test aircraft delivery 
dates have continually slipped.” Etc. etc. 
En StasDef schrijft : Het testprogrammavan de JSF ligt op schema 
 
CONCLUSIE : ONJUISTE INFORMATIE aan Kamer en kan be kend zijn bij 
Staatssecretaris. 
(En laat antwoord niet zijn: JSF Program Office hee ft het niet officieel laten weten….) 
 
Hieronder twee andere voorbeelden (met vele te vermenigvuldigen) : 
 



Testen prototype AA-1
Planning eerste vlucht :
Eerste plan : 2005
Na replan : aug. 2006
Werkelijk : dec. 2006

Plandoel : basistesten
100-150 vluchten tussen 
Aug-06 en Mrt-08

Gerealiseerd: 36 vluchten
Achterstand : ca. 10 mnd.

Mei-2007 ernstige storing EHA-systeem; 
toestel staat daarna tot december stil. 
Herontwerp o.a. EHA gerapporteerd op 
honderden miljoenen !! 
NL defensie: MINIMALE storing (?)

NL staatssecretaris Mrt 2008 aan Kamer:
Geen achterstand……. (onjuist dus)

Is nog niet een productie
representatief toestel !!!

Ontwerpdetail: non-stealth,
canopyframe belet uitzicht
bij aanhaken tanker

 

Testen vliegend laboratorium

Testen zou hier mee verder
gaan volgens Defensie; feit
is dat pas 7-dec-2007 de
eerste missie testvlucht
plaats vond (jaar te laat).
Begin januari nog 
steeds niet volledig 
geconfigureerd…

Defensie rapporteert Kamer
alsof niets aan de hand…

 
 
80. 
Is de constatering juist dat de JSF op zich in 2012  veilig kan vliegen en als 
"hardware" technisch goed kan functioneren, maar de  software om alle systemen 
en wapens te gebruiken dan nog zéker niet af is? Kl opt het dat volledig gebruik 
voor alle taken afhankelijk is van de te ontwikkele n software en dat dat pas 
voorzien is na 2015, als er tenminste geen probleme n bij het testen van de 
software naar voren komen? 
Feitelijk geen antwoord. 
Volgens planning zal in 2013 de software gereed zijn die nodig is voor de uitvoering van 
operationele missies. Het eindproduct van de SDD-fase in 2013 zal een vliegtuig zijn dat 
voldoet aan de operationele eisen. 



“ uitvoering van operationele  missies”  Welke operationele missies zijn dat? Opvallend is 
weglating van een nadere aanduiding: “alle” of “80% van alle”. Een type missie vliegen met 
een bepaald patroon is ook een operationele missie. Er wordt dan voldaan aan het “er 
kunnen operationele missies gevlogen worden” . 
Nadere aanduiding van wat wel en wat niet mogelijk is, is bij dit soort antwoorden een 
vereiste. 
 
81. 
Beantwoord bij 1. 
 
82. 
Met hoeveel testvluchten wordt het JSF-testprogramm a verminderd? 
GEEN ANTWOORD 
Met het oog op de beheersing van de kosten wordt doorlopend bekeken welke testen in 
vliegende en niet-vliegende laboratoria zijn uit te voeren. Het aantal geplande 
testvluchten met JSF-vliegtuigen varieert derhalve als gevolg van de bevindingen 
 
Het Rapport US-GAO maart 2008 noemt deze aantallen nauwkeurig, en dat het is om de uit 
de hand lopende ontwikkelingskosten op te vangen, en dat het een uitermate onwenselijke 
en gevaarlijke strategie is, zeker gelet op de toch al risicovolle overlap tussen testen en de 
productiefase. 
Het Rapport US-GAO maart 2008 gaat hier uitdrukkelijk en uitgebreid op in. 
Dit wordt door StasDef genegeerd .  


