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Motie JSF 

 

De Politieke Ledenraad van de PvdA, in vergadering bijeen op 21 september 2013 in Zwolle; 

 

Constaterende dat: 

 

- de Tweede Kamer in juli 2012 een PvdA-motie heeft aangenomen die uitsprak dat de opvolger 

van de F16 van de plank gekocht moest worden en de regering verzocht 'alle noodzakelijke 

stappen te nemen om uit het JSF-project te stappen' (TK 26488, nr. 298); 

- in het PvdA-verkiezingsprogramma 2012 staat dat 'verlenging van de levensduur van de F16 

mogelijk is en onze voorkeur heeft', dat we 'te zijner tijd' een keuze zullen maken die past bij 

onze visie op de krijgsmacht, 'zonder dat daarbij sprake is van een voorkeur voor de JSF'; 

- het verkiezingsprogramma tevens het belang benadrukt van 'verregaande Europese 

defensiesamenwerking', die op korte termijn moet leiden 'tot het samenvoegen van bestaande 

capaciteiten en het in onderling overleg meer toeleggen op die taken waar we ten opzichte van 

andere landen toegevoegde waarde hebben'; 

- het regeerakkoord van 2012 zich niet vastlegt op het continueren van het JSF-project en/of de 

aanschaf van de JSF; 

- het volgens de Algemene Rekenkamer nog steeds niet zeker is dat de uitgaven voor de JSF 

binnen de financiële kaders zullen blijven; 

 

Van oordeel dat: 

 

- de redenering uit de aangenomen Kamermotie dat 'verdere investeringen in het JSF-project 

onder de huidige omstandigheden niet langer financieel verantwoord zijn' nog steeds van 

kracht is; 

- deze redenering door de bezuinigingen van vele miljarden euro's, waartoe het kabinet zich 

gedwongen ziet, alleen maar aan kracht heeft gewonnen; 

- er gelet op de mogelijkheid de levensduur van de F16 te verlengen op dit moment geen 

noodzaak is nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te schaffen; 

- voordat een besluit kan worden genomen over de aanschaf van nieuwe vliegtuigen eerst kader 

van de door de PvdA bepleite verregaande Europese defensiesamenwerking moet plaatsvinden; 

- hierbij een PvdA-visie op Defensie nodig is; 

 

Verzoekt de Tweede Kamerfractie in het debat over de kabinetsplannen voor de toekomst van de 

krijgsmacht het volgende te bepleiten; 

 

- alle noodzakelijke stappen te zetten om uit het JSF-project te stappen, conform de vorig jaar 

aangenomen PvdA-motie; 

- op dit moment niet akkoord te gaan met de aanschaf van de JSF als opvolger van de F-16; 

- door middel van verregaande samenwerking binnen de EU te bekijken hoe de 

verantwoordelijkheid van Nederland vorm kan krijgen en welk materieel daarbij past; 

- pas als hieruit blijkt dat de aanschaf van gevechtsvliegtuigen noodzakelijk is, deze te zijner 

tijd 'van de plank' te kopen, zonder dat daarbij sprake is van een voorkeur voor de JSF; 

 

Verzoekt tevens partijbestuur het initiatief te nemen tot het schrijven van een nieuwe Defensievisie 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Afdeling Utrecht 

Afdeling Naarden  

Afdeling Amersfoort 

Gewest Zeeland 


