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•

De afspraken die het kabinet heeft gemaakt met Christen Unie, SGP en D66 bevatten voor
ons goed nieuws. Voor het eerst sinds lange tijd wordt extra geld vrijgemaakt voor Defensie.
Dit is een breuk met het verleden en biedt kansen voor de toekomst.

•

In totaal komt er 115 miljoen euro extra beschikbaar voor defensie, structureel vanaf 2015.
Daarvan is circa 40 miljoen bestemd om problematiek te verminderen en 25 miljoen voor
regionale werkgelegenheid, en wordt structureel circa € 50 miljoen gereserveerd om de
gedeeltelijke uitkering van de prijsbijstelling in 2014 op te vangen. Werkgelegenheid en
tegengaan van werkeloosheid waren de belangrijkste uitgangspunten bij de
begrotingsafspraken.

•

De analyse en strategische keuzes uit de nota ‘In het belang van Nederland’ blijven
onverminderd van kracht. Het extra geld stelt ons wel in staat een aantal pijnlijke
maatregelen, die we moesten nemen om de financiële problemen van Defensie op te lossen,
terug te draaien.

•

Daarbij stond naast de politieke wens voor het behoud van regionale werkgelegenheid, het
behoud van operationele capaciteiten en personeel absoluut voorop. Daarmee maken we
als krijgsmacht namelijk het verschil, daarmee vergroten we ons voortzettingsvermogen.

•

[maatregelen toelichten, afhankelijk van doelgroep]

•

Om te komen tot een toekomstbestendige krijgsmacht blijven maatregelen noodzakelijk
blijven. Maar het is goed nieuws dat we met de extra middelen operationele capaciteiten
kunnen behouden en dat het aantal arbeidsplaatsen dat zou verdwijnen substantieel
vermindert. Dat betekent ook dat we gedwongen ontslagen (overtolligheid) aanzienlijk
kunnen beperken.

•

De weg die nu nog voor ons ligt is het debat met de Tweede Kamer op 6 november en de
begrotingsbehandeling in de week erna. Daarna weten we of we definitief met de nieuwe
plannen aan de slag kunnen. Dan kan ik u duidelijkheid geven en gaan we bouwen aan die
nieuwe krijgsmacht. De extra gelden zijn een positief signaal voor ons allemaal. Laten we met
elkaar het belang van de krijgsmacht voor Nederland blijven uitdragen.

•

Passieve lijn WUL:
De huidige regeling voor de compensatie van de WUL blijft ongewijzigd. De
begrotingsafspraken van 11 oktober jongstleden hebben het mogelijk gemaakt een aantal
maatregelen uit de nota te verzachten dan wel terug te draaien. Het behoud van
werkgelegenheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt geweest.

