
 

 
 
Aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA  
 
Betreft:  mogelijke aanschaf JSF 
 
Weert, 2 juli 2013 
 
Beste partijgenoten, 
 
Ondergetekenden, bestuur en gemeenteraadsfractie van de PvdA-afdeling Weert maken 
zich grote zorgen over de mogelijkheid dat het kabinet Rutte 2 zal kiezen voor de aanschaf 
van de JSF-straaljager. 
 
Voor ons staat voorop dat, als Nederland kiest voor een krijgsmacht, de politiek ook de plicht 
heeft de militairen die namens ons land hun werk doen, en hun leven en hun gezondheid op 
het spel zetten, van goed materieel te voorzien.  
 
De mogelijke aanschaf van de JSF betekent echter de keuze voor de aanschaf van een 
straaljager met een open eind financiering. Het toestel is qua prijs inmiddels al 
verviervoudigd ten opzichte van het oorspronkelijke vertrekpunt en het eind is nog niet in 
zicht. Voor het beschikbare budget kan slechts een luttel aantal toestellen worden 
aangeschaft waardoor het de vraag is of de luchtmacht daarna haar werk nog wel op de 
beoogde kwalitatief voldoende manier kan uitoefenen. 
Daarnaast zijn er voor het doel waarvoor de Nederlandse luchtmacht vliegtuigen nodig heeft 
volop alternatieven waarvan de kosten wel inzichtelijk zijn namelijk als er een 
confectievliegtuig “van de plank”wordt aangeschaft. 
Ook de voortschrijdende technologie van onbemande vliegtuigen de z.g. “drones” maakt het 
twijfelachtig of de JSF wel nodig is. Ook in de USA worden door deskundigen vraagtekens 
gezet bij nut en noodzaak van de aanschaf van de JSF. 
 
Het belangrijkste bij dit alles is, dat ons land naar alle waarschijnlijkheid in een financiële 
catastrofe zal worden meegesleurd waarbij het Fyra-debacle zal verbleken. 
Met het kopen van defensieproducten die nog in ontwikkeling zijn heeft Nederland zeer 
slechte financiële ervaringen, denk aan de onderzeeboten. 
Met het vele geld dat met de JSF gemoeid is, kunnen, zelfs bij de aanschaf van een andere 
straaljager, heel veel maatschappelijke noden in eigen land worden opgelost of verzacht. 
 
Voor het argument dat er al zoveel in de JSF is geïnvesteerd staat dat de Nederlandse 
bevolking bij elke nieuw stap steeds werd verteld dat dit nog geen definitieve keuze inhield. 
Ook de PvdA Tweede Kamerfractie heeft ons daarmee geprobeerd gerust te stellen. 
Wij herinneren u daar aan. Het is nu nog niet te laat en daarom zeggen wij tegen u: beter ten 
halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 
 



Onze kiezers willen de JSF niet en een groot deel van de Nederlandse bevolking wil dit ook 
niet. Zou de Tweede Kamerfractie van de PvdA onverhoopt toch door de knieën gaan en zich 
laten meesleuren in dit dossier, dan zal de kiezer dit draaien ongetwijfeld afstraffen, al zal de 
rekening in dat geval waarschijnlijk betaald moeten gaan worden bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen door talloze, goedwillende, hardwerkende PvdA-afdelingen in 
het land. 
 
Zoals gezegd zijn wij niet tegen de krijgsmacht, maar wel tegen onverstandige politieke 
besluiten. 
 
Wij sluiten af met een inmiddels gevleugeld citaat n.l. : “doe ons land dit niet aan”. 
 
 
PvdA Afdeling Weert 
Bestuur en Gemeenteraadsfractie  
 
 
 
  


