OPERATIE
DE RUYTER

Het FVD-herstelplan voor onze krijgsmacht

“FVD is de enige partij die
serieus wil investeren in Defensie”
Decennialange bezuinigingen hebben onze krijgsmacht uitgehold. We kunnen onze nationale vitale infrastructuur niet langer goed verdedigen; we kunnen
onze landsgrenzen niet beschermen; we kunnen de
veiligheid op ons grondgebied steeds minder garanderen. Laat staan dat we onze internationale belangen nog kunnen behartigen.
Al jaren worden door VVD, CDA en andere kartelpartijen vóór de verkiezingen allerlei beloften gedaan.
Maar steeds maken ze die niet waar. Defensie is er de
afgelopen vier jaar niet op vooruit gegaan. En als er
incidenteel wordt geïnvesteerd, dan zien militairen
er weinig van terug.
Typerend voor de verwaarlozing van Defensie is het
CAO-akkoord van drie jaar geleden. Hierin werd afgesproken dat het loongebouw (dat nog stamt uit 1917!)
binnen twee jaar vernieuwd zou worden. Inmiddels
zijn we drie jaar verder en is het CDA-minister Ank
Bijleveld nog steeds niet gelukt om een nieuw loongebouw te realiseren. Voor de gevestigde partijen
heeft de krijgsmacht simpelweg geen prioriteit.

FVD wil een groot Herstelplan voor Defensie

Het is tijd voor verandering! Forum voor Democratie
wil onze militairen weer waarderen en belonen. FVD
wil als enige partij serieus investeren in Defensie. Wij
willen het Defensiebudget ophogen naar minimaal
2% van het BBP. Dat is hard nodig: voor beter materieel, salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden
voor personeel. FVD wil dat Defensie eindelijk een
betrouwbare werkgever wordt.
Daarnaast willen we slimmer aankopen. Geen decennialange Europese aanbestedingstrajecten meer,
maar zoveel mogelijk in Nederland laten produce-

Onder leiding van VVD- en CDA werd jarenlang roofbouw gepleegd op onze krijgsmacht
ren. En dat kan: door een koppeling met de eigen
Defensie-industrie kan een deel van het geld dat we
in Defensie investeren via innovatieve start-ups terugvloeien in de Nederlandse economie en schatkist
(zoals bijvoorbeeld ook Israël dat doet). Hierdoor
kunnen we ontwikkelingen op informatiegestuurd
optreden, Space en Cyber beter bijhouden.
Het leger is cruciaal voor onze nationale soevereiniteit. Het inzetten van ons leger doen wij daarom alleen vanuit het Nederlands belang. Nederland houdt
dan ook altijd volledige zeggenschap over de inzet
van onze krijgsmacht. FVD zal zich dan ook altijd met
kracht blijven verzetten tegen de vorming van een
EU-leger. Het NAVO-lidmaatschap van Turkije moet
worden beëindigd.
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Operatie De Ruyter:
het FVD-herstelplan voor Defensie
1. Personeel
FVD wil een significante verbetering van de arbeidsvoorwaarden van militairen: meer salaris,
een nieuw loongebouw, betere voorzieningen, verbeterde positie op de huizenmarkt en volledige tegemoetkoming in onkosten door de overheid.
Lees verder op pagina 4

2. Uitrusting en materieel
FVD wil een volledige vernieuwing van het huidige materieel, nieuwe uniformen, basisvoorraad munitie altijd op peil, zoveel mogelijk binnenlands aankopen en niet Europees aanbesteden.
Lees verder op pagina 6

3. Infrastructuur
FVD wil een volledige renovatie of nieuwbouw van kazernes, state-of-the-art sportfaciliteiten,
glasvezel op alle kazernes en militaire terreinen vrijstellen van vergunningsplicht.
Lees verder op pagina 8

“FVD wil mínstens 2%
van het BBP naar Defensie en verbetering
van arbeidsvoorwaarden
voor onze militairen”
Thierry Baudet
Partijleider FVD

3

1. Personeel
FVD wil een significante verbetering van de arbeidsvoorwaarden van militairen: meer salaris, een nieuw loongebouw, betere voorzieningen, verbeterde positie op de huizenmarkt en volledige tegemoetkoming in onkosten
door de overheid.

Militairen zijn er de afgelopen decennia nauwelijks op
vooruit gegaan. Een nieuw loongebouw werd lang beloofd, maar is er nooit gekomen (het huidige loongebouw stamt nog uit 1917!). Daar moet verandering in
komen. Forum voor Democratie wil structureel investeren in betere salarissen en wil de variabele toeslagen
verhogen.

Huisvesting

Militairen die worden uitgezonden, doen dit in het
Nederlands belang. Terwijl ze van huis zijn, loopt hun
hypotheek of huur onverkort door. Het is absurd dat
militairen zelf voor dergelijke kosten verantwoordelijk
worden gesteld tijdens uitzending, terwijl ze zich ten
volle inzetten voor het nationale belang. Daar maken
wij een einde aan. Net als in Australië wil FVD dat Defensie die kosten voor de duur van de uitzending overneemt.
Veel militairen hebben moeite met het krijgen van een
fatsoenlijke hypotheek, omdat banken enkel naar het

basisloon kijken en variabele toeslagen niet meerekenen in de leencapaciteit. FVD vindt het belangrijk dat
militairen een huis kunnen kopen. Daarom wil Forum
voor Democratie dat variabele toeslagen voortaan ook
als basis voor hypotheekverstrekking kunnen dienen.
De Rijksoverheid moet garant staan voor het overbruggen van het verschil als het inkomen om welke reden
dan ook achterblijft. Bovendien wil Forum voor Democratie de basissalarissen fors verhogen.

Een betrouwbare werkgever

Het is onbegrijpelijk dat Defensie momenteel niet de
volledige zorg- en reiskosten dekt. FVD wil een omslag in het denken: militairen dienen Nederland onvoorwaardelijk, dus Defensie is er onvoorwaardelijk
voor militairen: voor, tijdens én na de uitzending. Het
AOW-gat wordt gedicht. Barrières die militairen ervan
weerhouden hun professionele leven met hun leven in
de burgermaatschappij te combineren, worden zoveel
mogelijk doorbroken. Niet langer worden soldaten geacht allerlei bijdragen zelf te bekostigen.
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Operatie De Ruyter: het FVD-herstelplan voor Defensie

ONZE PLANNEN VOOR PERSONEEL
Wij willen:
•

Een nieuw loongebouw voor de hele krijgsmacht

•

Marktconform salaris en verhoging variabele toeslagen voor militairen met
inachtneming risico’s aan het vak

•

Overname van huur of hypotheek door Defensie tijdens uitzending

•

Volledige compensatie militaire zorg en volledige reiskostenvergoeding

•

Speciale garantieregeling vanuit het Ministerie van Defensie om behalve
basissalaris ook variabele toeslagen als basis te hanteren voor hypotheekfinanciering voor militairen, waardoor de leencapaciteit sterk wordt verhoogd en het voor militairen makkelijker wordt om een huis te kopen

•

Passende arbeidsvoorwaarden voor militairen, waaronder het dichten van
het AOW-gat

•

Meer respect en aanzien voor (ex-)militairen, onder andere door weer normaal te maken dat militairen in uniform op straat zichtbaar zijn

•

Meer aandacht voor veteranen

PLICHTSBESEF EN ZELFOPOFFERING

Admiraal Michiel de Ruyter – held van de zeven oorlogen en vijftien zeeslagen – is bekend om zijn moed,
zelfopoffering en plichtsbesef. De Nederlandse vloot
was in zijn tijd, mede dankzij hemzelf, de machtigste
vloot ter wereld. In de 17e eeuw richtte hij het Korps
Mariniers op. Niet voor niets schreef de dichter Gerard
Brandt: “Aenschouw den Heldt, der Staeten rechterhandt, Den redder van ‘t vervallen vaderlandt,
In 1676, na een lange, glorierijke carrière, voer De
Ruyter naar Syracuse om de strijd aan te gaan met
de Franse admiraal Duequesne. In de slag bij Agosta,
op 22 april, raakte De Ruyter door een kanonskogel
gewond aan zijn rechterbeen en aan zijn linkervoet.
Deze verwondingen zouden hem fataal worden. Toen
het schip de Eendraght zijn lichaam terugbracht en
langs Frankrijk voer, liet de Franse koning Lodewijk
XIV saluutschoten afvuren: ondanks de vijandschap,
erkende ook de Fransen de grootsheid van Nederlands
grootste admiraal.
FVD wil de Nederlandse krijgsmacht uitbreiden en
zorgen dat het weer het aanzien krijgt die het verdient,
die recht doet aan de reputatie van onze vloot gedurende de Gouden Eeuw.
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2. Uitrusting en materieel
FVD wil een volledige vernieuwing van het huidige materieel, nieuwe uniformen, basisvoorraad munitie altijd
op peil, zoveel mogelijk binnenlands aankopen en niet Europees aanbesteden.

Eén van de grootste problemen bij Defensie is het gebrekkige en versleten materieel. Zo stamt het huidige
uniform nog uit begin jaren ‘90 en moeten militairen
zelf honderden euro’s uitgeven om fatsoenlijke spullen te kopen, omdat ze die simpelweg niet krijgen van
Defensie. Daarnaast hebben de gevestigde partijen het
leger volledig uitgekleed als het gaat om zwaar materieel.

Nederlands aanbesteden

Vaak staat het Europees aanbestedingsrecht in de weg
voor de aanschaf van nieuw materieel. Zoals altijd is
Nederland het braafste jongentje van de klas, terwijl
landen als Frankrijk lak hebben aan Europese regels.
FVD wil een vuist maken tegen de alsmaar machtigere
Europese Unie. Wij willen zoveel mogelijk materieel in
Nederland aankopen en produceren.
Nederland loopt voorop in de wereld op het gebied
van innovatie en technologische ontwikkelingen. Al
die kennis en expertise gaat nu verloren en wordt op-

gepakt in het buitenland. FVD wil samenwerking tussen de universiteiten, Defensie-industrie en de krijgsmacht.

“Pinda pinda”

Een berucht voorbeeld van het gebrekkige materieel
bij Defensie is het tekort aan munitie. Er is zo’n groot
tekort dat militairen “pinda pinda” hebben moeten
roepen bij het oefenen. FVD wil dat er een gegarandeerd basisniveau is voor munitie, zodat er nooit een
tekort kan ontstaan.
De afgelopen jaren hebben VVD en CDA ons leger in de
uitverkoop gezet. Onze tanks zijn verkocht en worden
nu geleased van de Duitsers. FVD wil nieuwe tanks,
pantservoertuigen en onderzeeërs aanschaffen om de
slagkracht van het leger drastisch te verhogen. FVD wil
dat onze krijgsmacht altijd inzetbaar is. Daarom is het
van essentieel belang dat al het materieel na een inzet
een volledige fabrieksrevisie krijgt óf - indien het te
beschadigd is - volledig wordt vervangen.
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Operatie De Ruyter: het FVD-herstelplan voor Defensie

ONZE PLANNEN VOOR UITRUSTING EN
MATERIEEL
Wij willen:
•

Aanschaf van nieuw materieel niet Europees aanbesteden

•

Uniformen moderniseren, volledig nieuwe uniformen voor alle militairen

•

Militairen worden geacht fit te zijn, daarom sportartikelen volledig vergoeden

•

Hoogste standaarden voor militair materieel, geen goedkope spullen meer

•

Zoveel mogelijk binnenlands aankopen

•

Nederlandse Defensie-industrie meer betrekken bij aanschaf, onderhoud
en ontwikkeling van materieel

•

Intensiveren samenwerking Defensie en universiteiten ter bevordering
technologische innovatie

•

Nederlandse kennis en expertise benutten

•

Aanschaf van nieuw zwaar materieel, waaronder pantservoertuigen, tanks
en onderzeeërs

•

Voorraad munitie altijd op basisniveau, zodat militairen nooit meer “pinda
pinda” hoeven roepen
REBELS EN ONVERSCHROKKEN

De Nederlandse vloot, of beter: de Staatse vloot, was
misschien wel de krachtigste van allemaal gedurende
de 17e eeuw.
Piet Hein, Tromp, De With en De Ruyter. Slechts
enkele namen van de zeehelden die vochten tegen de
Spanjaarden en later de Engelsen om de Republiek te
verdedigen. Rebels en onverschrokken. Dat tekende
zowel het staatse leger als de Staatse Vloot. Met als
hoogtepunt natuurlijk de “Tocht naar Chatham”. Onder
bevel van De Ruyter enterden de Nederlanders de HMS
Royal Charles, het vlaggenschip van de Engelse vloot,
en sleepten de boot mee naar Nederland: het grootste
verlies ooit voor de Engelse marine.
Ook in de Gouden Eeuw was Nederland een klein land
tegenover landen als Frankrijk, Spanje en Engeland;
maar liet zich niet tegenhouden. We verbaasden de
wereld met moed en innovatie. FVD gelooft dat dat
nog steeds mogelijk is.
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3. Infrastructuur
FVD wil een volledige renovatie of nieuwbouw van kazernes, state-of-the-art sportfaciliteiten, glasvezel op alle
kazernes en militaire terreinen vrijstellen van vergunningsplicht.

De Nederlandse militaire infrastructuur is zwaar aan
onderhoud toe. Gebouwen zijn zwaar verouderd en
veel terreinen zijn zelfs geheel afgesloten wegens bezuinigingen op het Defensiebudget. De voorzieningen
op kazernes zijn vaak zwaar ondermaats. Op verschillende kazernes werd de afgelopen jaren legionella aangetroffen, sportfaciliteiten zijn zwaar verouderd en op
de meeste plekken is nauwelijks normaal internet.

Gevestigde partijen nemen leger niet serieus

VVD en CDA zien het leger als niets meer dan een paradepaardje. Steeds meer Defensieterreinen worden
afgestoten. Zo werd de helft van het Amsterdamse
marine-establishment voor een symbolisch bedrag
verkocht aan de gemeente Amsterdam en wilde men
de kazerne in Doorn naar Vlissingen verplaatsen als
cadeautje voor een vertrekkend politicus.
FVD wil een onmiddellijke stop op de verkoop van militair vastgoed. Wij willen niet minder kazernes, maar
juist meer. Bestaande kazernes moeten volledig wor-

den gerenoveerd, of worden vervangen door nieuwbouw indien nodig. FVD wil kazernes moderniseren:
state-of-the-art sportfaciliteiten en glasvezelinternet.
Wij willen dat het leger weer trots en waardering uitstraalt. Nieuwe kazernes worden wat FVD betreft weer
gebouwd in klassieke stijl.
Moderne oorlogsvoering vindt veelal in stedelijk gebied plaats. FVD wil daarom nieuwe en verbeterde
oefenlocaties die hierop zijn toegespitst. Ook willen
wij de skillslabs uitbreiden zodat militairen op iedere
situatie zijn voorbereid.

Geen vergunningsplicht

Eén van de belangrijkste beperkingen in de renovatie
van militaire terreinen zijn bouwvergunningen. FVD
vindt het niet uit te leggen dat het leger überhaupt
een bouwverunning nodig heeft. Wij willen militaire
terreinen volledig vrijstellen van vergunningsplicht en
milieu- en stikstofregels, zodat het leger altijd en onmiddellijk op acute behoefte kan inspelen.
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Operatie De Ruyter: het FVD-herstelplan voor Defensie

ONZE PLANNEN VOOR
INFRASTRUCTUUR
Wij willen:
•

Volledige renovatie of nieuwbouw van kazernes

•

State-of-the-art sportfaciliteiten waar militairen na dienst gebruik van kunnen maken

•

Glasvezel internet op alle kazernes

•

Onmiddellijke stop met afstoten militair vastgoed

•

Militair terrein volledig vrijstellen van bouwvergunningplicht

•

Militair terrein volledig vrijstellen van stikstof- en milieuregels

•

Genietroepen laten ondersteunen bij militaire bouwprojecten ter bevordering van vaardigheden en vergroten ervaring

•

Verbetering voor legering voor militairen

•

Verbeterde schietbanen en oefenlocaties, skillslabs verbeteren en uitbreiden

•

Nieuwe kazernes bouwen in klassieke stijl
SLAGKRACHT DOOR INNOVATIE

Prins Maurits, leider van het Staatse leger in de opstand tegen de Spanjaarden, wist veel veldslagen te
winnen door zijn krachtige hervormingen.
Hij wist dat een kleiner leger creatieve oplossingen
moet vinden en die vond hij door de klassieke bronnen
te bestuderen. Hij paste troepenexercities toe, zorgde
voor een gemeenschappelijke commandotaal die via
trompetten en trommels werd doorgegeven en zijn
meest sprekende vernieuwing was het salvovuur en
de contramars. Hij stelde de linies zo op dat er een
linie was die schoot, wegliep, achteraan sloot terwijl
een nieuwe linie ook schoot, die ook weer wegliep etc.
Hiermee werden de problemen van de vuurwapens
van die tijd – het lange laden, bijvoorbeeld – opgelost
en kon er continu op de oprukkende vijand geschoten
worden.
In de traditie van Prins Maurits wil FVD laten zien dat
je door hervormingen, creativiteit, door technologie en
innovatie, een krijgsmacht kunt opzetten dat écht een
rol van betekenis kan spelen.
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