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Profiel
Doca staat voor Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem.
Het onderzoeksbureau is opgericht in 1987 en is actief in het spanningsveld tussen
economie en samenleving. Met ons werk proberen we een bijdrage te leveren aan
een maatschappij die gebaseerd is op solidariteit, verantwoord ondernemen en
duurzame ontwikkeling.
Aan de basis van dit werk ligt een inventarisatie van multinationale ondernemingen
in Arnhem ten grondslag. Deze inventarisatie (1989) toonde de ongebreidelde
macht aan die deze concerns in de loop der jaren hebben verworven. De machtsposities van deze mondiaal opererende bedrijven vormen ondanks de groeiende
nadruk – ook van overheidswege – op de noodzaak van duurzame ontwikkeling,
nog altijd een bedreiging voor milieu, grondstoffen- en energievoorraden en de
sociale samenhang in de wereld.
Met activiteiten richting het regionale bedrijfsleven legt Doca de nadruk op de
noodzaak tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is Doca op
bestuurlijk niveau en in platformverband actief op de terreinen vredesvraagstukken,
internationale samenwerking en mensenrechten.

Stichting Doca
Postbus 811
6800 AV Arnhem
Tel: 026-3516533
E-mail: doca@antenna.nl
Internet: www.doca.nl
KvK: 41050674
ING: 2904981
Triodos Bank: 78.68.70.990
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Intern
Algemeen
Net als in voorgaande jaren lag ook in 2009 de nadruk van ons werk op de volgende
onderdelen:
- Documentatie over en onderzoek naar het regionale bedrijfsleven
- Advisering op het gebied van lokaal vredes- en ontwikkelingsbeleid
- Dienstverlening aan plaatselijke en landelijke vredes- en ontwikkelingsorganisaties
- Initiatieven op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling
Deze vier kerntaken worden in de navolgende hoofdstukken van dit verslag
toegelicht.
Samenwerkingsverbanden
Behalve op eigen initiatief en in opdracht van derden is Doca actief binnen de
volgende samenwerkingsverbanden:
- Platform tegen Wapenhandel (sinds 1991)
- Platform Arnhem Mondiaal (sinds 1995)
- Cluster Munitie Coalitie (sinds 2003)
- Burger Alliantie Gezondheid en Milieu (sinds 2003)
- Gelderse Milieufederatie (sinds 2005)
Publicaties
Doca brengt maandelijks twee Info’s uit: de Info Arnhem Mondiaal en de PTWInfo.
Eerstgenoemde Info documenteert activiteiten in Arnhem op het gebied van vredesvraagstukken, internationale samenwerking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. De berichtgeving is met name bedoeld voor de Arnhemse organisaties die op
een of meer van deze terreinen actief zijn. De jaargangen zijn bovendien te raadplegen in de Centrale Bibliotheek waar vooral scholieren veel gebruik van deze
vorm van dienstverlening maken.
De PTW-Info is bedoeld voor de organisaties die deel uitmaken van het landelijk
Platform tegen Wapenhandel.
Financiën
Het verslagjaar werd met een positief saldo van € 3.416,10 afgesloten.
Het financieel overzicht over 2009 is als bijlage opgenomen in dit verslag.
Dankwoord
Het bestuur kwam in het verslagjaar 8 maal bijeen. Opnieuw hebben de
bestuursleden met veel inzet de controlerende en ondersteunende taken verricht die
nodig zijn voor het goed functioneren van onze stichting.
Veel dank gaat ook uit naar hen die op het gebied van archief, donaties en financiële
dienstverlening ons werk in 2009 mogelijk hebben gemaakt.
Een speciaal woord van dank gaat bovendien uit naar de organisatie Oxfam Novib
die de jaargang 2009 van de PTW-Info mogelijk maakte met een steunabonnement.
Verantwoording
De stichting Doca bestaat uit een bestuur van drie vrouwen en een uitvoerder die in
dienst is van de stichting en het dagelijks documentatie- en onderzoekswerk verricht
alsook de contacten verzorgt met de organisaties waarmee Doca samenwerkt
Doca is aangesloten bij energieleverancier Greenchoice en gebruikt voor het
dagelijks werk uitsluitend groene stroom.
Website- en e-mailservice wordt verzorgd door de non-commerciële provider
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Antenna te Nijmegen. Breedbanddiensten worden verzorgd door KPN/Planet
Internet.
De website van Doca (www.doca.nl) wordt verzorgd door ControLuce Webdesign
& Fotografie te Nijmegen.
Doca maakt uitsluitend gebruik van chloorvrij gebleekt papier uit gesloten
productiesystemen. Het hout dat als grondstof dienst voor dit papier beschikt over
het FSC-keurmerk voor duurzaam onderhouden bossen.
De financiële reserves van Doca worden beheerd door de Triodos Bank die dit geld
gebruikt voor het financieren van projecten op het gebied van duurzame
ontwikkeling in Nederland.
Doca is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).

Arnhem, april 2010
Ed Bruinvis (projectuitvoering)
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Vredesvraagstukken en
ontwikkelingssamenwerking
Platform Arnhem Mondiaal
Doca maakt sinds 1995 deel uit van het gemeentelijk Platform Arnhem Mondiaal.
Dit Platform telt 13 plaatselijke organisaties die actief zijn op de terreinen vredesvraagstukken, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. Het Platform heeft
als hoofddoel het adviseren van de gemeente Arnhem bij haar vredes- en ontwikkelingsbeleid. Daarnaast kunnen de bij het Platform aangesloten organisaties een
beroep op elkaar doen waar eigen krachten tekort schieten of waar samenwerking op
deelterreinen waardevol is. De derde doelstelling betreft het opzetten van werkgroepen of het organiseren van themapresentaties.
Het Platform Arnhem Mondiaal kwam gedurende het verslagjaar 7 maal bijeen.
Doca levert al sinds 1996 een bestuursfunctie aan dit Platform, vanaf 2000 in de
vorm van het voorzitterschap. Met de gemeente Arnhem is een regeling van kracht
waarbij in ruil voor een werkplek bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
werkbegeleiding gegeven wordt aan de administratieve kracht van het Platform.
Info Arnhem Mondiaal
Behalve bestuurswerk draagt Doca ook zorg voor de onderlinge informatievoorziening. Dit gebeurt door middel van de maandelijkse Info Arnhem Mondiaal. In
2009 gebeurde dat voor het 17e opeenvolgende jaar. Deze Info bericht niet alleen
over Arnhemse initiatieven op het gebied van vrede, ontwikkeling en mensenrechten, maar ook op het gebied van duurzame ontwikkeling zoals plaatelijk
energiebeleid, waterbeheer en technologische innovatie. In oktober en november
van het verslagjaar werden twee specials in deze serie geproduceerd, respectievelijk
over de Wereldarmoededag en de Fair Trade week.
Platform tegen Wapenhandel
Doca maakt sinds 1991 deel uit van het landelijk Platform tegen Wapenhandel
(PTW), een bundeling van 14 organisaties die actief zijn op het gebied van vredesvraagstukken en anti-militarisme. Dit Platform ziet het als zijn taak om de militaire
productie in Nederland en de rol van de overheid als wapenexporteur aan de kaak te
stellen. Door middel van publicitaire acties en het bijpraten van Kamerleden wordt
gepoogd de aanzienlijke Nederlandse wapenexport in te dammen. Nederland
behoort met het leveren van high-tech wapensystemen en de verkoop van verouderd
defensiematerieel al jaren tot de tien grootste wapenexporteurs ter wereld.
Het Platform tegen Wapenhandel komt ieder kwartaal bijeen om de voortgang in de
campagnes te bespreken.
PTW-Info
Ook voor dit Platform stelt Doca (sinds november 1996) maandelijks Info’s samen.
Deze Info bericht over militaire productie in Nederland en doet verslag van Kamerdiscussies over wapenexport en de aankoop van militair materieel door de krijgsmacht.
Gedurende het verslagjaar werden 26 Info’s uitgebracht, waarvan 11 reguliere nummers en 15 specials. Van deze specials handelden er 3 over de Nederlandse wapenexport en wapendoorvoer en 12 over de voorgenomen vervanging van de F-16 door
de JSF.
Overige activiteiten
In maart werd het archief van het Platform Arnhem Mondiaal over 2008 opgeleverd
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en geschikt gemaakt voor overdracht aan het Gelders Archief.
Op 28 oktober werd deelgenomen aan een debat in het Provinciehuis over het
belang van microkredieten, georganiseerd door Oicocredit Nederland.
Op 21 november werd deelgenomen aan de Internationale Vredesdag, georganiseerd
door de Platformorganisaties Kerk en Vrede en Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid.

17 oktober 2009
Wereldarmoededag in het centrum van Arnhem

5 november 2009
Fair Trade Week in Arnhem
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Duurzame ontwikkeling en
millenniumcampagne
Lokale duurzame ontwikkeling
Doca zet zich sinds haar oprichting in op het terrein van duurzame ontwikkeling.
Daarbij worden niet alleen plaatselijke - maar regelmatig ook landelijke - bedrijven
aangesproken op maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar worden ook
initiatieven genomen of ondersteund op het gebied van energiebesparing, waterkwaliteit, milieubeheer of grondstoffenbesparing.
In dat kader werd in september het duurzaamheidsverslag 2008 van het Arnhemse
bedrijf Teijin Aramid van commentaar voorzien en werd in november samen met
lokale ondernemers deelgenomen aan het klimaatdebat ‘Gelderland aan Zee’ over
energiebesparing, georganiseerd door de Gelderse Milieufederatie.
Dat ook de gemeente Arnhem na jaren van aandringen nu werk maakt van verantwoord ondernemerschap getuigde het antwoord van B&W in augustus van het
verslagjaar op vragen uit de raad. Ten aanzien van de uitgifte van vestigingsvergunningen op het industrieterrein Kleefse Waard/Koningspleij zal ‘de ontwikkeling op
het gebied van energie- en milieutechnologie bepalend’ zijn. Het is dus niet meer zo
dat bedrijven zich vrijblijvend (en in het verleden vaak milieuvervuilend) op dit
terrein mogen vestigen.
Arnhem Millenniumgemeente
Doca heeft van maart 2008 tot januari 2009 het secretariaat gevoerd van de gemeentelijke Millenniumwerkgroep. Samen met ambtenaren en vertegenwoordigers uit de
plaatselijke politiek en van maatschappelijke organisaties, is in die periode het
raadsvoorstel voorbereid dat op 26 januari van het verslagjaar met grote meerderheid door de Arnhemse gemeenteraad werd aangenomen. Met dit besluit werd
gehoor gegeven aan de oproep van de Verenigde Naties en het Ministerie van
Buitenlandse zaken om op lokaal terrein de 8 Millenniumdoelen te helpen
realiseren.
Als onderdeel van de campagne werd in samenwerking met het mediabedrijf
Lokaalmondiaal een film opgenomen over activiteiten in Arnhem op het gebied van
duurzaam ondernemen en ontwikkelingssamenwerking. Film en campagne werden
financieel ondersteund door een subsidie van het NCDO. Daarnaast verzorgde Doca
als bijlage bij het raadsvoorstel het rapport ‘Millenniumactiviteiten in Arnhem
2000-2008’.
De campagne werd na het uitroepen van Arnhem tot Millenniumgemeente
gedurende het verslagjaar voortgezet met het doel de Arnhemse burgers zo goed
mogelijk te informeren over de VN-Millenniumdoelen. Daartoe werd nauw
samengewerkt met bovengenoemd mediabedrijf, het Platform Arnhem Mondiaal, de
Stichting Kom op voor een duurzame wijk en verschillende parochies in Arnhem.
Ook in 2010 zal de Millenniumcampagne worden voortgezet, niet alleen samen met
plaatselijke organisaties, maar ook in samenwerking met de gemeente Arnhem die
speciaal hiertoe een coördinerend ambtenaar heeft aangesteld.
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Multinationals in Arnhem
Documentatie multinationals
Het documenteren van het bedrijfsleven in Arnhem vormt de pijler van het onderzoekswerk van Doca. Bij de allereerste inventarisatie (1989) telde Arnhem 21 multinationale
ondernemingen. Daarbij werd het klassieke criterium aangehouden dat de betreffende
onderneming minimaal over een vestiging in Arnhem én over een vestiging in een of
meer ontwikkelingslanden moesten beschikken. Sindsdien wordt 'de stand' jaarlijks bijgehouden. Het aantal multinationals in Arnhem is in 15 jaar tijd meer dan verdubbeld
tot 46:
- ABN Amro
- Ahold
- Akzo Nobel
- Arcadis
- A.S. Watson Group
- Aspecto
- Ballast Nedam
- BAM Groep
- BASF
- Brunel International
- C&A
- CEEG Nanjing
- Cordena Call Mmt.
- CRV Holding
- Corus (Tata Steel)
- Deutsche Post

- DHL
- Eastman Kodak
- Essent
- Fortis
- Fugro
- Heineken
- Hoogwegt Int.
- IBM
- Imtech
- ING
- Kema
- KPN
- Lion Capital
- Macintosh Retail
- McDonald’s
- Mott MacDonald

- Novartis
- Nuon
- Peja
- Rabo Bank
- Randstad
- Schäfer
- Shell
- Sperwer Groep
- SSI
- Stork
- Tata Steel Group
- Teijin Aramid
- TNT Post
- TotalFina

Militair apparaat
Van deze 46 ondernemingen is vastgesteld dat 17 te maken hebben of hebben gehad
met militaire productie en wapenhandel dan wel op ander wijze dienstverlenend waren
aan het militair apparaat: Akzo Nobel, Arcadis, Ballast Nedam, BAM Groep, BASF,
Corus, Eastman Kodak, Fortis, Fugro, IBM, ING, Imtech, KPN, Mc-Donald's, Shell,
Stork en Teijin Aramid.
Milieuvervuiling
Bovendien is vastgesteld dat van deze 46 ondernemingen er zich 11 schuldig maken of
hebben gemaakt aan milieuvervuiling: Akzo Nobel, BASF, Corus, Eastman Kodak,
Heineken, Kema, McDonald's, Novartis, Shell, Teijin Aramid en TotalFina.
Atoomenergie
Van deze 46 ondernemingen is bovendien vastgesteld dat er 9 betrokken zijn of zijn geweest bij de productie van atoomenergie of de (inter)nationale atoomlobby: ABN
AMRO, Akzo Nobel, BAM Groep, Corus, DHV, Fugro, Kema, Shell en Stork.
Fraude en corruptie
Van 17 van de genoemde 46 ondernemingen is gebleken dat ze fraude plegen, gepleegd
hebben of bij corruptie, octrooibreuk of kartelvorming betrokken waren: ABN AMRO,
Ahold, Akzo Nobel, Arcadis, Ballast Nedam, BAM Groep, BASF, Corus, Generale
Bank, IBM, KPN, McDonald's, Novartis, Rabo, Shell, Stork en TotalFina.
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Ontwikkelingen rond multinationals in
Arnhem in 2009
Akzo Nobel krimpt Arnhemse vestigingen verder in
Nadat het van oorsprong Arnhemse chemieconcern Akzo Nobel in 2007 haar hoofdkantoor al had verhuisd naar Amsterdam, maakte het bedrijf in januari van het verslagjaar bekend dat ook de researchafdeling uit Arnhem vertrekt. De afdeling zal
worden samengevoegd met die in Deventer en in een geheel nieuw pand aldaar worden ondergebracht. Bij de Arnhemse vestiging aan de Velperweg zal dan alleen nog
de Afdeling Technology & Engineering (T&E) gehuisvest blijven. Het gaat daarbij
om 250 medewerkers die ondersteunende diensten bieden.
Een maand later echter kondigde Akzo Nobel aan om ook de productievestiging op
het industrieterrein Kleefse Waard in te krimpen. In de fabriek wordt carboxy
methyl cellulose (cmc) geproduceerd, een bindmiddel dat wordt toegepast in de
voedsel-, de olie- en de mijnbouwindustrie. Vanwege de teruglopende vraag naar dit
product verwacht het bedrijf in 2010 circa 20 van de 70 banen te moeten schrappen.
Corus Tubes sluit Arnhemse vestiging
Als gevolg van de teruglopende activiteiten in de bouw en de auto-industrie, nam de
vraag naar speciale stalen buizen de afgelopen twee jaar fors terug. Corus Tubes,
onderdeel van het staalconcern Corus (Tata Steel), nam als reactie daarop het besluit
om de Arnhemse vestiging samen te voegen met die in Oosterhout en Zwijndrecht.
In de loop van 2010 zal de Arnhemse fabriek sluiten waarbij de meerendeel van de
121 personeelsleden hun baan zullen verliezen. De overige personeelsleden zullen
zich gedwongen zien te verhuizen naar Brabant.
Arcadis
In december van het verslagjaar maakte de directie van het ingenieursbedrijf Arcadis (het vroegere Heidemij) bekend het hoofdkantoor in 2010 te zullen verhuizen
naar Amsterdam. Met de toenemende vraag naar dienstverlening uit het buitenland
zou een locatie dichter bij Schiphol de voorkeur verdienen boven het huidige hoofdkantoor in Arnhem. De 40 personeelsleden op het hoofdkantoor verhuizen in september 2010 mee naar de Zuidas. De vrijkomende ruimte in Arnhem zal vervolgens
dienst gaan doen als directiekantoor voor Arcadis-Nederland dat nu nog in Amersfoort is gehuisvest.
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Financiën
Inkomstenbronnen
Doca is voor wat betreft zijn inkomsten aangewezen op vier bronnen:
- Betaald onderzoekswerk
- Abonnementsgelden
- Projectsubsidie
- Reguliere donaties en eenmalige giften
Uit deze inkomsten wordt het archief- en documentatiewerk bekostigd, worden de
bureau- en bestuurskosten betaald, alsook de vervanging van apparatuur, de uitvoering van projecten en de productie van de maandelijkse Info’s. Daarnaast wordt
uit deze inkomsten de dienstverlening aan Doca (boekhouding, accountant, vormgeving en onderhoud website) betaald.
Publicaties
Voor wat betreft de reguliere publicaties konden de kosten voor deze vorm van
dienstverlening ook in 2009 weer grotendeels worden gefinancierd uit de abonnementsbijdragen. Het jaarlijks tekort bij de productie van de PTW-Info kon in het
verslagjaar worden gecompenseerd door een steunabonnement van Oxfam Novib.
Werkplek
De financiering van de werkplek bij Doca geschiedt volgens een regeling die in
2001 met de gemeente Arnhem is overeengekomen op basis van minimumloon.
Financiële reserves
Behalve over een lopende rekening bij ING, beschikt Doca over een betaal- en
spaarrekening bij Triodos Bank. Op de volgende pagina is een financieel overzicht
over 2009 opgenomen.
Dankwoord
Uit de giften van een kleine kring van trouwe donateurs kon gedurende het verslagjaar het leeuwendeel van de bureaukosten worden gefinancierd.
Het bestuur van de stichting wil op deze plaats nogmaals zijn erkentelijkheid uitspreken voor al degenen die met hun financiële ondersteuning het werk van Doca in
2009 mogelijk hebben gemaakt.
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Financieel overzicht 2009
Exploitatierekening
Inkomsten

Uitgaven

Loonsubsidiëring ………. € 23.511,38
Nabetaling loonsubsidie .. 1.389,95
Tegoeden en voorschotten 7.239,52
Projectsubsidies ………... - 2.000,--Donaties en giften ……… 346,08
Abonnementen …………. - 1.065,--Archiefwerk ……………. 261,85
Renteopbrengsten ……… 298,37
Onvoorzien …………….. 14,30

__________

Loonkosten ……………... € 22.968,54
Projectkosten ….………… - 1.922,34
Compensatieprojecten ….. - 3.500,--Archief en documentatie ... 397,21
Bureaukosten …………… 892,88
Bestuurskosten …………. 343,10
Informatieservice ………. 413,--Financiële diensten ……… - 1.212,31
Bankkosten ……………… 124,03
Apparatuur ……………… 155,94
Lidmaatschappen ……….. 50,--Lening ………………….. 631,--Onvoorzien …………….. 100,--Positief saldo ……………. - 3.416,10
__________

Totaal …………………… € 36.126,45

Totaal ………………….… € 36.126,45

_____________________________________________________________

Balans
Activa
Passiva
__________________________________________________________________
Voorraad …………….….. €
100,--Inventaris …………….…. - 7.500,--Bibliotheek ……………... - 2.200,--Nabetaling loonsubsidie .. 563,62
Tegoeden (leningen) .….. - 1.631,--Triodos RC 31/12/2009 ... - 2.764,59
Triodos SR 31/12/2009 ... - 17.815,18
ING RC 31/12/2009 ….… - 4.749,40
ING KR 31/1/2009 …….. 583,94
__________

Afschrijving apparatuur … €
500,--Reservering apparatuur …. 900,--Reservering accountant .… 800,--Reservering boekhouder ... 500,--Reservering projecten …… - 2.000,--Compensatieprojecten ….. - 6.487,--Projectkosten …………… 113,30
Loonheffing ………….…. 444,--Eigen vermogen ………… - 26.163,43
_________

Totaal …………………… € 37.907,73

Totaal ……………….…… € 37.907,73
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Publicaties
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Vervanging F-16 door JSF (16)
Special PTW-Info, februari 2009

“Wij constateren dat een volledig overzicht van onderling vergelijkbare kosten van het
JSF-programma voor Nederland net als in 2007 ontbreekt. Wij bevelen de staatssecretaris van Defensie daarom nogmaals aan om de Tweede Kamer nu en in de toekomst
een volledig inzicht te verschaffen in alle kosten van het JSF-programma voor Nederland en daarbij één prijspeil en één valutasoort te hanteren, zodat de kosten onderling
én over de jaren heen vergelijkbaar zijn.”
Wie de gang van zaken rond de JSF als de gedoodverfde opvolger van de F-16 volgt,
zou bij het lezen van deze aanbeveling van de Algemene Rekenkamer bijna medelijden
krijgen met zowel de staatssecretaris als met de Kamerleden. Want als er ergens in dit
specifieke materieelproject geen zicht op te krijgen valt, dan zijn het wel de schommelende koersen, de dure tegenvallers, de wisselende inschattingen, de overlappingen en
de twijfelachtige orders. Bijna per week zou de Kamer nieuwe overzichten moeten
worden aangeboden waardoor men er hoorndol van zou raken.
Maar precies die overdaad aan fluctuerende informatie kenmerkt van meet af aan dit
grootste defensieproject ooit. En het effect speelt de voorstanders van de JSF in de
kaart. Want telkens wanneer een kritisch Kamerlid om opheldering vraagt, komt uit het
kabinet een met cijferbrij omgeven antwoord waar geen zinnig mens meer wijs uit kan
worden.
Ondertussen blijkt dat het toestel zo zwaar is dat de vliegbases Volkel en Leeuwarden
moeten worden aangepast. En omdat het toestel zo zwaar is, moet het motorvermogen
zo groot zijn dat “tegen de herrie niet meer op te isoleren valt”, hetgeen mogelijk
inhoudt dat delen van dorpen in Friesland moeten worden ontruimd. En hoewel de
kandidatenevaluatie nog door de Kamer moet, heeft het kabinet zijn keuze voor de JSF
al gemaakt en worden er twee testtoestellen voor maar liefs € 274,6 miljoen aangeschaft, maar dat is nog maar het prijspeil van 2007…
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (16)’ (92 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op
Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding
van ‘Vervanging F-16 door JSF (16)’.
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Vervanging F-16 door JSF (17)
Special PTW-Info, februari 2009

‘Nederlandse deelname aan het JSF-programma levert $ 16 miljard omzet en ongeveer
50.000 arbeidsjaren werkgelegenheid op.’
Aldus luidde de conclusie én de titel van het onderzoeksrapport dat PricewaterhouseCoopers in opdracht van de minister van Economische Zaken in juli 2008 opstelde. De Kamer vertrouwde deze juichende toon niet helemaal en vroeg om een
contra-expertise. Daarvoor zorgde het Centraal Planbureau (CPB) dat 23 februari j.l.
met een heel andere conclusie kwam:
‘De totale werkgelegenheid in Nederland zal waarschijnlijk niet toenemen door het
JSF-programma. De reden is dat in de visie van het CPB de structurele werkgelegenheid vooral wordt bepaald door sociaal-economische factoren, namelijk demografie, persoonlijke voorkeuren voor werk, belastingtarieven en de hoogte van sociale
uitkeringen. Het JSF-programma behoort niet tot een van deze sociaal-economische
factoren en heeft dus naar verwachting niet of nauwelijks invloed op de structurele
werkgelegenheid. Er is slechts sprake van verschuiving van banen.’
De Nederlandse luchtvaartindustrie, verenigd in het NIFARP, reageerde als door een
adder gebeten. Het CPB-rapport werd als “lariekoek” van de hand gewezen en het
Bureau zelf werd van “boekenwijsheid” beticht. Alleen al deelname aan de ontwikkelingsfase, had aldus het NIFARP, voor een slordige € 800 miljoen aan orders opgeleverd. En dan moeten de lucratieve productieorders nog pas beginnen.
Terwijl deze ruzie de krantenkolommen vulde, waren de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie op reis. Eerst naar Zweden om daar van de Saab-directie te
horen dat het concern bereid was om 85 toestellen van het type Gripen New Generation
te leveren voor ‘maar’ € 4,8 miljard. Voor nog eens hetzelfde bedrag garandeert het
bedrijf 30 jaar onderhoud aan de toestellen. Daarna vloog de delegatie naar de VS om
daar te horen dat de JSF dan wel ietsje duurder was dan de Gripen (€ 5,7 miljard voor
85 vliegtuigen), maar dat de onderhoudskosten toch echt binnen het Nederlandse
budget van € 8,7 miljard zouden blijven… Maar garanderen deed Lockheed Martin
niets.
In de tussentijd dringt Defensie aan. Wil Nederland succesvol blijven meedoen aan het
JSF-project, dan moet in april het eerste testtoestel van de JSF worden gekocht en in
februari 2010 een tweede testvliegtuig. Samen voor de lieve som van € 274,6 miljoen.
Daarbij zouden we bijna vergeten dat het om jachtbommenwerpers gaat. Niet om
scholen, ziekenhuizen of drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden.
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (17)’ (96 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op INGrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (17)’.
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Vervanging F-16 door JSF (18)
Special PTW-Info, maart 2009

Terwijl de stofwolken langzaam optrekken na de publicatie van het rapport in februari
van het Centraal Planbureau waarin gesteld werd dat Nederlandse deelname aan het
JSF-project nauwelijks extra banen oplevert, is er weer nieuwe commotie ontstaan. Ditmaal over de alsmaar stijgende prijs van de te bouwen jachtbommenwerper en de al of
niet aanwezige noodzaak om al in april te besluiten over de aanschaf van twee testtoestellen. Ondanks dat de staatssecretaris van Defensie volhoudt dat je die twee toestellen ook weer kunt verkopen wanneer Nederland toch maar niet voor de JSF kiest,
voelt iedereen op zijn klompen aan dat aanschaf van twee testtoestellen ook de aanschaf van de JSF als de definitieve opvolger van de F-16 inhoudt.
De discussie werd nog eens op scherp gezet door de Zweedse vliegtuigbouwer Saab die
als vervanger van de F-16 de nog te ontwikkelen Gripen New Generation aanbood voor
een vaste prijs van € 4,8 miljard voor 85 toestellen. Maar liefst een miljard goedkoper
dan de JSF-begroting. En dus togen de leden van de vaste Kamercommissie voor
defensie naar de VS om bij Lockheed Martin ook een vaste prijs te bedingen. Maar
daar was geen denken aan, aldus de Amerikanen en als de Nederlanders meer zicht op
de prijs wilden hebben, konden ze beter tot 2012 wachten met aankopen. Hetgeen de
commissie als een advies opvatte, wat weer niet als zodanig bedoeld was, haastte de
Amerikaanse Rekenkamer te zeggen.
En zo gebeurt er veel, maar eigenlijk helemaal niets en trekt de JSF-karavaan stug verder op weg naar het Guinness Book of Records voor wat betreft het duurste defensieproject ooit geboekt.
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (18)’ (91pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op INGrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (18)’.
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Vervanging F-16 door JSF (19)
Special PTW-Info, maart 2009

‘Tegenstanders van de JSF is een nieuw wapen uit handen geslagen. Uit een nog vertrouwelijk onderzoek blijkt dat het gevechtsvliegtuig een mindere lawaaischopper is
dan eerder werd gesteld.’
Aldus De Telegraaf op 14 maart van dit jaar. Het dagblad had daarmee de primeur
want de Tweede Kamer werd pas twee dagen later door staatssecretaris Jack de Vries
op de hoogte gebracht van de inhoud van het rapport dat het NLR (Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium) in opdracht van het kabinet had opgesteld. In dat rapport is
de geluidsoverlast berekend die de JSF (F-35) en de Saab Gripen als kandidaat-opvolgers van de F-16 zullen geven voor omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en
Volkel.
Met vol vermogen zou de Gripen goed zijn voor 109 decibel, tegen 110 decibel voor de
JSF. De F-16 die nu bij de Luchtmacht vliegt produceert tussen de 104 en 107 decibel.
Zou de naverbrander worden ingeschakeld, dan zou de Gripen 114 decibel en de JSF
115 decibel aan geluidsoverlast produceren tegen 111 à 114 decibel door de F-16.
Conclusie van de staatssecretaris: ‘Per saldo geldt voor de maximale geluidsniveaus
dat de verschillen tussen de Gripen en de F-35 (JSF) verwaarloosbaar klein zijn. Tussen deze toestellen en de huidige F-16 is wel enig verschil in Lamax-waarden, hoewel
ook dat beperkt is. Daarmee is een belangrijke vraag van de Kamer beantwoord.’
Een belangrijke vraag van de Kamer beantwoord? De Kamer had vragen gesteld naar
aanleiding van onrust in dorpen rond de twee vliegbases waar de F-16’s zijn gestationeerd. Nog meer geluidsoverlast zou de leefbaarheid nog erger aantasten dan nu al het
geval is en bewoners vreesden voor hun gezondheid als gevolg van het kabaal van
startende en landende straaljagers die nog meer lawaai produceren dan de F-16. Maar
het NLR heeft helemaal niet de overlast van startende en landende Gripens en JSFtoestellen gemeten. Slechts het geluidsniveau van overvliegende toestellen op 300
meter hoogte is gemeten terwijl juist de start van een vliegtuig de meeste herrie
veroorzaakt en de JSF (als de meest kansrijke opvolger van de F-16) met een veel
zwaardere motor is uitgerust en naar mag worden verwacht dus ook veel meer lawaai
produceert.
In een brief van de gemeente Uden aan de Tweede Kamer schrijft de wethouder voor
woningbouw en milieu dan ook: ‘Het rapport geeft nu dus geen duidelijkheid over de
geluidsbelasting in Volkel en omgeving en mogelijke consequenties voor de geluidscontouren. Wij vinden dat eerst duidelijk moet zijn wat de opvolger van de F-16 betekent voor het woon- en leefklimaat van de inwoners van het dorp én de regio. Zonder
deze informatie kan de Tweede Kamer geen goed besluit nemen.’
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (19)’ (74 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op INGrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (19)’.
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Vervanging F-16 door JSF (20)
Special PTW-Info, april 2009

Op de vraag van de vaste commissies voor Defensie, Economische Zaken en Financiën
en de commissie voor de Rijksuitgaven aan de staatssecretaris van Defensie op welke
termijn een zo volledig mogelijk overzicht mogelijk is van de geluidsgegevens van de
kandidaten voor de opvolging van de F-16, antwoordde de staatssecretaris:
‘De digitale brongegevens van de geluidsmetingen van de F-35 (JSF) omvatten circa
400 bestanden. De Kamer zal een uitdraai van één van deze bestanden van ruim 9.000
pagina’s vertrouwelijk ter inzage ontvangen. Ik wacht de beoordeling van de Kamer
over deze informatie af alvorens de brongegevens volledig op papier te laten zetten. De
omvang van dat pakket zal naar schatting veertig miljoen pagina’s beslaan.’
Je zult als volksvertegenwoordiger maar de verantwoordelijkheid voelen om van dit
grootste wapenproject ooit de details te kennen, alvorens er een besluit over te durven
nemen…
Op een andere vraag van deze commissies, namelijk naar het aantal vlieguren van de F16 in verband met al of niet eerder afstoten van dit jachtvliegtuig, antwoordde de
staatssecretaris:
‘Naar verwachting zullen steeds meer landen gaan beschikken over moderne grondgebonden luchtverdedigingssystemen en over moderne gevechtsvliegtuigen die superieur zijn aan de Nederlandse F-16’s. Vanwege deze toenemende dreiging zullen de
inzetmogelijkheden van de F-16’s steeds verder afnemen. Verder beschikken onze F16’s over onvoldoende mogelijkheden doelen bij nacht of slecht zicht te identificeren
en zijn ook de mogelijkheden voor data-uitwisseling begrensd. Deze ontwikkelingen
zullen steeds meer in het nadeel zijn tegen mogelijke tegenstanders op de grond en in
de lucht, waardoor de risico’s voor de vliegers toenemen. De Nederlandse F-16’s
zullen hoe langer hoe minder inzetbaar zijn in conflicten zodat Nederland in coalitieverband een steeds kleinere rol zal spelen.’
Los van de vraag aan welke potentiële vijanden de staatssecretaris dan denkt als hij de
superioriteit van modernere jachtvliegtuigen vreest boven de Nederlandse F-16’s, zit de
crux van zijn antwoord in de laatste zin. Nederland zou wel eens een kleinere rol op het
strijdtoneel moeten spelen zonder de miljarden kostende Joint Strike Fighters. En waar
zou het dan naar toe moeten met Nederland als wereldmacht…?
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (20)’ (94 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op INGrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (20)’.
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Jaarrapportage 2008 Vervanging F-16
Special PTW-Info, april 2009

Op 27 maart van dit jaar stuurden de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Defensie de Jaarrapportage 2008 ‘Vervanging F-16’ naar de Eerste en
Tweede Kamer. Daarmee voldeden de beide bewindslieden weliswaar aan de verplichting om in het kader van de ‘regeling grote projecten’ het parlement jaarlijks te informeren, maar ditmaal bleef de toezending niet zonder gevolgen. In de rapportage staat
over de prijs van de JSF als de gedoodverfde opvolger van de F-16 namelijk het volgende:
‘Het huidige projectbudget bedraagt daarmee € 6,154 miljard. De kale stuksprijs van
$ 49,5 miljoen (prijspeil 2002) blijft vooralsnog ongewijzigd.’
Niet alleen zijn in een jaar tijd de kosten van de JSF (die nog moet worden gebouwd, er
vliegen in de VS alleen een paar testtoestellen) opnieuw gestegen en wel met € 400
miljoen (van € 5,7 miljard naar € 6,1 miljard), maar dat de kale prijs van een JSF door
het kabinet op $ 49,5 miljoen gehouden wordt, terwijl we inmiddels zeven jaar verder
zijn, schoot de leden van de Tweede Kamer in het verkeerde keelgat. En dat terwijl de
Auditdiensten van Economische Zaken en Defensie er in hun controlerapport nog zo
voor hadden gewaarschuwd:
‘De leverancier (Lockheed Martin) geeft aan nog geen vaste prijs te kunnen verstrekken. In dit kader wijzen wij erop dat in de TNO/NLR-rapporten (deel 4) over de
kandidatenevaluatie, waarover de VCD (Vaste commissie voor Defensie) vertrouwelijk
is geïnformeerd, door de leverancier een commercieel vertrouwelijke prijs op prijspeil
2008 is genoemd.’
Ongetwijfeld is de stuksprijs van de JSF sinds 2002 fors gestegen, mogelijk zelfs verdubbeld. Door de oude prijs te noemen probeert de regering een nieuwe discussie over
prijsverhogingen te voorkomen, maar de Kamercommissie voor Defensie stuurde de
jaarrapportage uit protest terug, een zeer ongebruikelijke handelwijze die het slepende
debat over de opvolging aan de F-16 alleen maar grimmiger zal maken.
De documentatie ‘Jaarrapportage 2008 ‘Vervanging F-16’ (91 pag.) is ook voor nietleden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgen door € 5,- over te maken op
ING-rekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Jaarrapportage 2008 ‘Vervanging F-16’.
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Vervanging F-16 door JSF (21)
Special PTW-Info, april 2009

Op 27 maart van dit jaar ontving het parlement de ‘Jaarrapportage 2008 Vervanging F16’, waar dermate weinig onderbouwing van de vervangingskosten in stond dat de
vaste commissies van Defensie, Economische Zaken en Financiën en de commissie
voor de Rijksuitgaven de rapportage uit protest terugzonden. Nog geen twee weken
later kwam staatssecretaris van Defensie Jack de Vries met een ‘addendum’ en je
vraagt je af waarom de staatssecretaris niet meteen met de goede cijfers op tafel komt:
‘Wanneer de investerings- en exploitatiekosten worden opgeteld komt daar voor de
levensduur van 85 F-35 toestellen over een periode van 30 jaar een totaalbedrag van
ongeveer € 16 miljard uit.’
Voor de aanschaf van de 85 JSF-toestellen, want daar doelt de staatssecretaris op in
zijn addendum, reserveert het kabinet € 3,9 miljard (prijspeil 2008), hetgeen een kale
stuksprijs betekent van € 46,5 miljoen. Maar die prijs staat alleszins vast en alleen al
voor de aanschaf van 2 testtoestellen zet het kabinet € 274 miljoen apart, bijna het
drievoudige per stuk.
Het is goed voor te stellen dat de Kamer die vanwege de steeds wisselende informatie
door de bomen het bos toch al niet meer kan zien, zich afvraagt waar we als klein land
mee bezig zijn. Tot op heden had de regering zich daar weinig aan gelegen laten liggen
(het was nu eenmaal ‘het beste toestel voor de beste prijs’), maar nu ook de PvdA zich
begon te roeren, dreigde een meerderheid in de Kamer te ontstaan die zich tegen de
aanschaf van de testtoestellen verklaarde. En dat was niet de bedoeling want in deze
aprilmaand diende de aankoop van het eerst testtoestel een feit te zijn.
Uiteindelijk liep het allemaal weer met de bekende sisser af: Nederland betaalt
Lockheed Martin wel vast € 20 miljoen, maar besluit pas in 2010 of de koop van de
twee testvliegtuigen ook echt doorgaat. En pas in 2012, wanneer er een nieuw kabinet
is aangetreden, wordt definitief besloten over de vraag of de JSF wel of niet de F-16
gaat vervangen. De PvdA deed alsof ze het machtswoord had gesproken, maar daags
tevoren had de staatssecretaris in genoemd addendum zelf al de voorzet gegeven:
‘Dit betekent binnen de bestelsystematiek dat de opdracht tot verwerving van de twee
toestellen die in 2014 moeten worden geleverd, in 2010 moet worden geplaatst.’
Maar stel dat de verkiezingen in 2012 een kabinet opleveren waar geen meerderheid
meer is voor aanschaf van de JSF? Zal dat kabinet dan de uitstapkosten van € 872
miljoen (prijspeil 2008) als verliespost durven afboeken? Of zal het bedrijfsleven dan
alsnog worden gedwongen de in 2002 door de staat voorgeschoten € 760 miljoen terug
te betalen waardoor de schade nog enigszins beperkt blijft?
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (21)’ (94 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op INGrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (21)’.
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Vervanging F-16 door JSF (22)
Special PTW-Info, juli 2009

Zoals in tijden van werkloosheid het leger een lonkende werkgever is, zo hanteert de
militaire industrie in tijden van recessie werkgelegenheid als argument om met overheidssteun orders in de wacht te slepen.
Voorzitter Jan Gmelich Meijling van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie
en Veiligheid (NIDV) en bestuursvoorzitter Sjoerd Vollebregt van Stork in een gezamenlijk schrijven van 12 maart van dit jaar aan de Ministerraad:
“Het JSF-project is een krachtige banenmotor. Hierbij gaat het om duizenden banen,
zowel in R&D en productie als in het onderhoud. Banen die in de komende decennia
hard nodig zullen zijn, gezien de sombere voorspellingen in overige sectoren. Nu al
werken ruim 15.000 mensen in de Nederlandse luchtvaartindustrie. Zonder omvangrijke militaire opdrachten kan deze sector niet voortbestaan. Dit is niet alleen in
Nederland zo, dat geldt voor de wereldwijde luchtvaartindustrie. Met andere woorden:
zonder militaire orders is ook de civiele luchtvaartindustrie ten dode opgeschreven.”
Dit laatste valt te betwijfelen, want er zijn genoeg vliegtuigbouwers die het zonder
militaire poot ook redden, maar bij de minister van Economische Zaken, Maria van der
Hoeven vindt het pleidooi van beide bestuurders een gewillig oor. In haar brief aan de
Tweede Kamer van 11 juni j.l. concludeert zij:
“Deelname van Nederland aan het JSF-programma leidt tot een substantiële en
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. De resultaten tot nu toe zijn
het gevolg van forse inspanningen van bedrijven om de beste kennis en producten te
ontwikkelen en te leveren. Ik vind het te gemakkelijk om te concluderen dat deze werkgelegenheid ook min of meer vanzelf zal ontstaan elders in de economie, waardoor het
JSF-programma alleen maar banen zou verdringen.”
Met dit standpunt distantieert de minister zich van de conclusies van het Centraal Plan
Bureau dat gewaarschuwd heeft voor al te positieve verwachtingen op het gebied van
werkgelegenheid indien Nederland meedoet met de productie van de JSF.
Maar hoe de discussie over werkgelegenheid ook wordt gevoerd en hoe de conclusies
ook mogen luiden, nergens komt de vraag aan de orde wat een klein land als Nederland
nu moet met een peperdure jachtbommenwerper. Waarom moet Nederland zo nodig
meedoen met de Amerikanen voor wie geen prijs te hoog is als het gaat om het bewaren van de hegemonie over de wereld?
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (22)’ (75 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op INGrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (22)’.
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Vervanging F-16 door JSF (23)
Special PTW-Info, juli 2009

De onzekerheid omtrent daadwerkelijke opdrachten voor het Nederlandse luchtvaartcluster bij de verdere ontwikkeling van de JSF, mogelijk minder bestellingen van het
toestel dan aanvankelijk gedacht, de alsmaar oplopende productiekosten, de twijfel aan
de werkgelegenheid die het oplevert voor Nederlandse bedrijven, het zijn de inmiddels
bekende voetangels en klemmen in de discussie rond de vraag of Nederland eigenlijk
wel mee moet blijven doen met de ontwikkeling van deze peperdure jachtbommenwerper. Recentelijk kwam daar nog een hobbel bij die Defensie moet zien weg te
werken: de JSF zou voor een fors hogere geluidsbelasting zorgen voor omwonenden
rond de vliegbases Volkel en Leeuwarden. Die geluidsoverlast zou zelfs zo veel meer
zijn dan de F-16, dat woningen afgebroken zouden moeten worden om niet in conflict
te komen met de milieuwetgeving.
Omdat sussende woorden uit het kabinet niet hielpen, werd het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium NLR de opdracht gegeven de geluidscontouren rond de beide
bases waar de JSF gestationeerd zou moeten worden te berekenen.
De conclusie was zeer verrassend. Ondanks dat de JSF vele decibellen meer aan motorgeluid produceert dan de F-16 die al voor veel overlast in de omgeving van de beide
vliegbases zorgt, zou de komst van de JSF juist minder herrie veroorzaken.
Staatssecretaris Jack de Vries in zijn brief van 10 juli j.l. aan de Tweede Kamer:
“Rondom de vliegbasis Leeuwarden komen volgens het rapport naar verwachting twee
woningen binnen de 65Ke geluidscontour te liggen, terwijl rondom de vliegbasis
Volkel één woning niet meer binnen de 65Ke contour zal vallen. Bij de vliegbasis
Leeuwarden komen naar verwachting twaalf woningen voortaan binnen de 40Ke
contour te liggen, terwijl het totale aantal woningen binnen de 40Ke geluidscontouren
rondom de beide vliegbases met ruim 1100 zal dalen.”
Waarom deze geluidscontouren dan niet gelden voor de F-16’s die nu vanaf de beide
vliegbases opereren, zal een vraag zijn die ongetwijfeld voor de nodige ophef in de
omliggende dorpen zal zorgen, zo kan nu al worden voorspeld.
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (23)’ (65 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op INGrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (23)’.

Stichting Doca

- 35 -

Jaarverslag 2009

Stichting Doca

- 36 -

Jaarverslag 2009

Het Nederlandse wapenexportbeleid
2008
Special PTW-Info, oktober 2009

2008 was een memorabel jaar voor de critici van het Nederlandse wapenexportbeleid.
In december werd de Conventie inzake Clustermunitie door 94 landen ondertekend
waaronder Nederland. En in diezelfde maand nam de Raad van de Europese Unie het
besluit om de juridisch vrijblijvende EU-Gedragscode voor de wapenexport om te zetten in het omvangrijkere en tevens juridisch bindende EU-Gemeenschappelijk Standpunt (EU-GS).
Maar ook voor de voorstanders van wapenexport was 2008 een gedenkwaardig jaar.
Nederland voerde vorig jaar namelijk voor het recordbedrag van € 1,2 miljard aan
wapens en wapentechnologie uit tegen € 873,7 miljoen in 2007. Weliswaar haast het
Ministerie van EZ zich aan te geven dat het daarbij voornamelijk weer gaat om het
afstoten van overtollig Defensiematerieel (circa € 420 miljoen), maar dat houdt in dat
er de komende jaren ook weer voor honderden miljoenen aan nieuwe wapens zal
worden aangeschaft door de krijgsmacht.
En alle toezeggingen ten spijt om bij wapenleveranties rekening te houden met de inen externe spanningen in het ontvangende land en vooral niet te leveren aan landen die
hun militaire begroting beter zouden kunnen verminderen ten gunste van de bestrijding
van extreme armoede onder hun bevolking, stellen we vast dat Nederland in 2008 toch
weer dure wapens geleverd heeft aan landen als India, Pakistan, Israël, Egypte en
Indonesië.
Nederlandse wapenexport in miljoenen euro’s
Jaar
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

NAVO-landen
369,6
274,8
274,8
295,1
282,7
528,1
350,6
974
466,4
743,7
450,6
646,7
854,7

Buiten NAVO
49,6
833,4
157,1
71,3
134,6
123,2
99,7
176,8
177,8
431,6
674,1
227
402,9

Totaal
419,2
1.108,2
431,9
366,4
417,3
651,3
450,3
1.150,8
644,2
1.175,3
1.124,7
873,7
1.257,6

Bron: Ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken

De documentatie ‘Het Nederlandse wapenexportbeleid 2008’ (38 pag.) is ook voor
niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van €
5,- op Triodos Bankt 786870990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder
vermelding van ‘Wapenexport 2008’.
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Vervanging F-16 door JSF (24)
Special PTW-Info, oktober 2009

De ontwikkelingsgeschiedenis van de JSF (F-35 Lightning II) is er een van veel vaagheden, vertragingen en oplopende kosten. Iedere belofte om daar verbetering in te brengen – of deze nu gedaan wordt door een rondreizende directeur van Lockheed Martin
of door een staatssecretaris van Defensie in de Tweede Kamer – blijkt telkens opnieuw
loos. Zoals ook elk onderzoeksrapport niet lang na verschijning toch weer incompleet,
voorbarig of slecht uitgevoerd blijkt te zijn. De kosten van de aanschaf van 85 JSFtoestellen die de F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht in de komende jaren zouden
moeten gaan vervangen, zijn inmiddels gestegen van € 4,5 miljard in 1999 via € 5,5
miljard in 2006 naar € 6,1 miljard op dit moment. En dan moet het toestel nog worden
gebouwd en zijn er in de VS alleen een paar testtoestellen in gebruik die de helft van de
tijd met pech aan de grond staan.
Ook de geluidsoverlast die de JSF veroorzaakt en die afgelopen zomer door staatssecretaris Jack de Vries zelfs als nog minder belastend dan de F-16 werd gekwalificeerd, blijkt veel ernstiger te zijn dan wordt voorgespiegeld. Er zal door omwonenden
van de vliegbases Volkel en Leeuwarden rekening mee moeten worden gehouden dat
de JSF bij het starten en landen drie keer zoveel lawaai maakt als de F-16 die de
Nederlandse luchtmacht gebruikt.
Tot overmaat van ramp blijkt nu ook dat het stealth-karakter van de JSF – vanwege de
bouw ‘onzichtbaar’ voor vijandelijke radar en daarmee een belangrijk argument voor
Defensie om voor de JSF te kiezen – helemaal niet zo ‘stealth’ is. Met tamelijk eenvoudige computermiddelen blijken Russische en Chinese technici in de afgelopen jaren
radarsystemen te hebben ontwikkeld die de JSF wel tijdig kunnen traceren.
Verder blijkt de ontwikkeling van onbemande toestellen veel sneller te gaan dan voorzien en doen vooral de Amerikanen met de inzet van deze UAV’s (unmanned aerial
vehicles) in Afghanistan en Noord-Pakistan in hoog tempo ervaring op.
Al met al lijken er steeds minder argumenten voor Defensie over te blijven om voor de
peperdure JSF als het ‘beste toestel voor de beste prijs’ te kiezen. Maar de kans dat er
halverwege de rit toch nog zal worden afgehaakt wordt gezien de hoge uitstapkosten
met het jaar kleiner. Bovendien wijst de Nederlandse luchtvaartindustrie, met name
Stork Fokker, met succes op de JSF-orders die worden binnengehaald. En om als klein
landje grote vriend Amerika af te vallen wordt ook al als onverstandig beschouwd.
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (24)’ (48 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos
Bank 786870990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (24)’.
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Maandrapportages Nederlandse
wapendoorvoer in 2008
Special PTW-Info, oktober 2009

Was de wapenexport altijd al een schimmig gebied, meer nog gold dit voor de doorvoer
van wapens over Nederlands grondgebied. Met de luchthaven Schiphol en de zeehaven
Rotterdam als de grootste doorvoerknooppunten in Europa, waar tonnen vracht per uur
de grens passeren, is het schier onmogelijk om al die zendingen afdoende te controleren
op verboden waar. Omdat tot voor kort de vergunningverlening ook nog de nodige
mazen vertoonde, kon het niet anders of Nederland ontwikkelde zich tot een belangrijke schakel in de doorvoer van wapens en munitie. Feitelijk is dat nog steeds zo,
ondanks dat de vergunningsprocedures zijn aangescherpt en Nederland – althans op
papier – zich profileert als een land dat de internationale wapenhandel wil indammen.
Omdat met doorvoer ook nog eens enorme bedragen gepaard gaan, heeft de Nederlandse overheid nooit zo’n haast gemaakt om die goederenstromen effectief te controleren.
Maar omdat telkens opnieuw schandalen dreigden over hoeveel wapentuig via Nederland in landen en conflictgebieden terechtkwamen waar het met de mensenrechten niet
zo nauw genomen werd, heeft de Nederlandse regering onlangs gemeend om zowel de
controle als de transparantie op dit onderdeel van de export te verbeteren. In de woorden van het Ministerie van Economische Zaken: ‘Doel van de doorvoercontrole is het
creëren van de mogelijkheid om ongewenste transacties tegen te houden en meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de doorvoer van militaire goederen via
Nederland.’
Daarom dient tegenwoordig ook voor de doorvoer van wapens een exportvergunning te
worden aangevraagd. Behalve dan weer voor het goederenverkeer binnen de EU zelf.
En ook zijn de NAVO-landen van het aanvragen van een exportvergunning vrijgesteld.
Evenals de vrienden van de NAVO als Japan en Australië. Maar hanteren die landen
dan wel dezelfde criteria als Nederland op het gebied van wapenexport? Nee, zeker
niet. En daarom blijven Rotterdam en Schiphol als vanouds de knooppunten waar
miljoenen kogels vanuit de VS passeren op weg naar een conflicthaard als Israël. Of
worden duizenden kilo’s kruit vanuit Servië overgeladen voor transport naar Uruguay.
Of gaan er machinegeweren van Singapore via Schiphol naar Ecuador. Maar…
allemaal legaal, dat wel.
De documentatie ‘Maandrapportages Nederlandse wapendoorvoer in 2008’ (64 pag.) is
ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het
overmaken van € 5,- op Triodos Bank 786870990 ten name van Stichting Doca te
Arnhem onder vermelding van ‘Wapendoorvoer 2008’.
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Maandrapportages export dual-use
producten in 2008
Special PTW-Info, oktober 2009

‘Gelet op de toegenomen belangstelling van politieke partijen en non-gouvernementele organisaties voor de exportcontrole op dual-use goederen is besloten om ook
de kerngegevens rond de afgifte van dit type vergunningen inzichtelijk te maken
middels de publicatie van maandoverzichten op deze website.’ Aldus het Ministerie
van Economische Zaken in een toelichting op de maandrapportages over 2008. En daar
kan de Nederlandse vredesbeweging het mee doen, want voor het gemak vergeet EZ
dat er door de NGO’s als jaren wordt gewaarschuwd voor figuren in het handelscircuit
die het met normen niet zo nauw nemen als er snel veel geld te verdienen valt. En het
moest eerst tot het schandaal rond Van Anraat komen die met zijn leveranties in de
jaren ’80 aan het regime van Irak bijdroeg aan de dood van duizenden Koerden en
Iraniërs voor men zich van overheidswege eens gedachten ging maken over de ongebreidelde export van allerhande chemicaliën uit Nederland. Op papier waren het altijd
onschuldige stoffen, bestemd voor de textielindustrie en de landbouw, maar in het
geval van Irak bleken het componenten voor gifgas te zijn. Zo kan het gaan met dualuse goederen. Deze gang van zaken maakten niet alleen Van Anraat tot een der ergste
oorlogsmisdadigers die Nederland ooit gekend heeft, maar daarmee kwam Nederland
zelf op een lijst te staan van landen van waaruit dat soort export mogelijk is.
De regering heeft zijn les echter geleerd als het gaat om vervolging van landgenoten die
zich aan dit soort handel schuldig maken. Althans dat schreef staatssecretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk afgelopen zomer aan de Tweede Kamer: ‘Een aantal misdrijven is zo ernstig van aard dat ook vervolging mogelijk is als Nederlanders
zich hieraan buiten de landsgrenzen schuldig maken, bijvoorbeeld oorlogsmisdaden of
seksueel misbruik van minderjarigen. Ook de Sanctiewet kent extraterritoriale werking,
bijvoorbeeld bij het schenden van een wapenembargo. Het moedwillig bijdragen aan
een WMD-programma [bedoeld worden massavernietigingswapens (Doca)] dat in
strijd is met de non-proliferatiebeginselen die Nederland hoog in het vaandel heeft,
leent zich in principe ook voor extraterritoriale werking van de Nederlandse wetgeving.’
Wie vervolgens echter kennis neemt van de maandrapportages van de export in 2008
van goederen en stoffen die voor tweeërlei toepassing bruikbaar zijn, houdt zijn hart
vast. Want opnieuw zijn het tonnen chemicaliën die dus ook militair gebruikt kunnen
worden, die in landen terecht zijn gekomen als Ethiopië, Oekraïne, China, Iran, SaoediArabië… Landen die nou niet meteen te boek staan als betrouwbaar en vredelievend.
De documentatie ‘Maandrapportages export dual-use producten in 2008’ (29 pag.) is
ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over
te maken op Triodos Bank 786870990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder
vermelding van ‘Export dual-use 2008’.
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Vervanging F-16 door JSF (25)
Special PTW-Info, november 2009

JSF-coördinator Tom Burbage van het vliegtuigconcern Lockheed Martin zei het op het
JSF-symposium van 6 oktober j.l. in Den Haag nog eens heel duidelijk: ‘We gaan er
vanuit dat de VS en de partnerlanden ruim drieduizend toestellen afnemen, 3.173 om
precies te zijn. Dat is het getal waarop we de waarde van het programma baseren.
Daarnaast verwachten we nog enkele duizenden toestellen te kunnen leveren, zodat er
in totaal over de hele levensduur vijf- tot zesduizend gebouwd worden.’
In de brieven die staatssecretaris Jack de Vries op 27 oktober en 20 november j.l. naar
de Kamer stuurde, werd dit exacte getal van 3.173 nog eens expliciet herhaald als om
de Kamerleden maar te overtuigen dat het echt wel goed zit met de productie van het
gevechtsvliegtuig. Maar amper terug in de VS kreeg Burbage vanuit het Pentagon te
horen dat het met het JSF-programma helemaal niet goed zit. Het Joint Estimate Team
dat de gang van zaken rond de JSF controleert, stelt vast dat het programma inmiddels
twee jaar vertraging heeft opgelopen en voor een kostenoverschrijding van 16 miljard
dollar heeft gezorgd. En dat houdt in dat de zgn. Wet Nunn-McCurdy wel eens in
werking zou kunnen treden, hetgeen inhoudt dat het hele JSF-project zou kunnen
worden herzien met alle consequenties voor niet alleen Lockheed Martin maar ook voor
de deelnemende industrie uit de partnerlanden zoals Stork Fokker.
Maar staat de JSF momenteel het meest in de schijnwerpers vanwege die alsmaar
oplopende kosten en vertragingen, een heel ander aspect treedt nu ook steeds meer naar
de voorgrond en dat is de geluidsoverlast die de nieuwe jachtbommenwerper gaat
veroorzaken. Voor de omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en Volkel was dat
reden om opheldering te vragen aan het Ministerie van Defensie. Waar het overzicht op
kosten en ontwerpproblemen echter telkens weer in een mist van cijfers en elkaar
tegensprekende rapporten dreigt te verdwijnen, daar dreigt nu ook het geluidsaspect
ondoorgrondelijk te worden door alle details over rekenmethodes en testopstellingen.
Staatssecretaris Jack de Vries in zijn brief van 16 oktober j.l. aan de Kamer: “Uit het
onderzoek (van het NLR) blijkt dat een hoger dan strikt noodzakelijk percentage starts
met naverbrander, waarbij de naverbrander direct na het opstijgen vanaf de startbaan
en het intrekken van het landingsgestel wordt uitgeschakeld, een verlaging van de
geluidsbelasting op de omgeving tot gevolg heeft. Dit wordt veroorzaakt doordat een
F-35 die met naverbrander start, een hogere snelheid heeft en hierdoor sneller hoogte
wint, waardoor het geluid meer op de vliegbasis wordt geconcentreerd.”
Het is te hopen dat de omwonenden die uit ervaring spreken deze bespiegeling weten
door te prikken want anders zal het enorme verschil in geluidsoverlast tussen een
startende F-16 en een JSF helaas pas worden vastgesteld wanneer het eerste testtoestel
over enkele jaren door de Koninklijke luchtmacht in dienst genomen wordt.
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (25)’ (73 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos
Bank 786870990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (25)’.
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Vervanging F-16 door JSF (26)
Special PTW-Info, december 2009

Voormalig minister van Economische Zaken Annemarie Jorritsma zwaaide in juni
2002 in een hangar op de vliegbasis Soesterberg uitbundig met de getekende contracten: de JSF Business case was een feit. De deal (ook wel Medefinancieringsovereenkomst (MFO) genoemd) hield in dat de Staat de Nederlandse luchtvaartindustrie $ 800
miljoen voorschoot (omgerekend tegen de toenmalige dollarkoers 858 miljoen euro)
om aan het Amerikaanse gevechtsvliegtuig mee te kunnen bouwen. De luchtvaartindustrie, met Stork Aerospace voorop, zou het bedrag geheel terugbetalen uit de omzet die
op de ontwikkelings- en bouwopdrachten werd verkregen. Een mooie deal zo leek het,
want omdat het zo de belastingbetaler niets meer kostte dan het kopen van de plank
(wat een stuk goedkoper was), ging de PvdA om en was er een Kamermeerderheid voor
deze opzet. Zo kon de Nederlandse industrie zich op de kaart zetten waar het ging om
een hi-tec project en zo kon ze er tevens flink aan verdienen, want Lockheed Martin
benadrukte dat er mogelijk wel 6.000 toestellen verkocht zouden worden hetgeen een
miljardenwinst voor de Nederlandse industrie zou inhouden.
Inmiddels weten we beter. Er zal wereldwijd hooguit de helft van dat aantal worden
verkocht, de ontwikkeling van het toestel is al tweeënhalf jaar over tijd en de ontwikkelingskosten bedragen inmiddels $16,6 miljard meer dan geraamd. En dat zal nog zeker
niet het eindbedrag zijn.
Het bedrijfsleven zou het bedrijfsleven niet zijn wanneer ze vervolgens niet was gaan
klagen bij de overheid. Die contracten mochten in 2002 dan wel ondertekend zijn, maar
om nu alsnog die volle $ 800 miljoen terug te moeten betalen, vonden Stork en consorten teveel gevraagd. Er was toch ook belasting betaald in de tussenliggende jaren? En
wat te denken van al dat personeel dat de bedrijven in dienst genomen hadden? Dat
scheelde de Staat toch uitkeringen? Het conflict leidde tot de instelling van een arbitragecommissie die een bindend oordeel zou vellen over de hoogte van het terug te
betalen bedrag.
Op 27 november kwam die commissie met het oordeel: tot het jaar 2052 behoeft niet
10,1% maar slechts 4,49% te worden terugbetaald over de omzet. Dit houdt in dat de
Staat niet het nog resterende bedrag van € 308 miljoen terugontvangt, maar slechts €
157 miljoen. Hoe de commissie tot die conclusie is gekomen is geheim…
Inmiddels heeft Noors onderzoek uitgewezen dat de geluidsoverlast van de JSF een
factor 4 hoger uitvalt dan dat van de F-16, dat toch ook bepaald geen stil vliegtuig is.
Dit zou betekenen dat staatssecretaris Jack de Vries met zijn uitspraak dat de JSF niet
of nauwelijks meer herrie maakt dan de F-16 niet de waarheid vertelt. Het laatste woord
over deze affaire is dus nog niet gezegd, maar of dat ook de aanschaf van de JSF zal
tegenhouden…?
De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (26)’ (52 pag.) is ook voor niet-leden van
het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos
Bank 786870990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van
‘Vervanging F-16 door JSF (26)’.
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Bedrijvenarchief Doca
Het bedrijvenarchief van de stichting Doca bestaat uit een jaarverslaggedeelte, een
persgedeelte, een tijdschriftengedeelte en een profieldeel. Onderstaande 1.400 bedrijven in de regio Arnhem komen voor in ons persarchief. De ondernemingen die met een
asterix zijn aangemerkt komen niet alleen in ons persarchief voor, maar ook in het jaarverslag- en profielarchief. (Tot de regio Arnhem rekenen wij: Arnhem, Bennekom,
Dieren, Doorwerth, Driel, Duiven, Ede, Ellecom, Elst, Heelsum, Heteren, Huissen,
Oosterbeek, Renkum, Rheden, De Steeg, Veenendaal, Velp, Wageningen, Westervoort,
Wolfheze en Zevenaar.) Kopieën uit ons persarchief kunnen tegen geringe vergoeding
worden verkregen. Mail daartoe met doca@antenna.nl
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ECI
Ecologische Handelsmij
Edah*
Van Ede & Partners
Edgar Vos
EKA
Electro Techniek Elden
Elgro
Elysio
Elzenaar
Van Elst
EMT
EnergieNed
Enexis
Engelsing
Entré Computer
Epogro
Epson
ERA
Eriks
Erren Protectie
ERSC
Van Es
Esca
Esprit
Van Essen Banden
Van Essen Beton
Essent
Essilor-Classen
Esso Nederland
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Faber Electronics
Fagoed
Fagro Consultancy
Fairey Arlon
De Fakkel
FAL Duiven
Fernhout
FGH
Fico
Fifo Vaklab
Fikse
Firestone
Firet Interlinings
Flair
Fleet Control Nederland
Fleurop
Flex Post Nederland
Floreat
Food XL
Foras
Ford
Formule 1
Fortis
Forty Five
Forty Four
France Télécom
Franklin Presentations
Free Record Shop
Freneij Installateurs
Frentz
Freudenberg Household
Friends Travel
Friesland Bank
Friesland Foods
Productions
Fugro*
Funprice Media
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G

H

Gako
Gall&Gall
Gam Telecom
Gamma
Gamma Holding
Gammaster
Gamo
Garantmarkt
Van Gastel-Bisterbosch
Gazelle
Gebroeders Bakker
Metaalrecycling
Geerlings
De Gelderlander
Gelderland Events
Gelders Dagblad
Gelderse Taxi Centrale
Van Gelder & Zonen
Gelderse Papiergroep
Gelpa Verpakkingen
Van Gend & Loos
Generale Bank
Geo & Hydro Milieu
Geové
Gerritsen Bouw
Getronics*
Geveke Groep
GIBA
Gibo Groep
Gilde Investments
Ginaf
Gioma Group
GIPA
Global Acces
GNEM
Golff
GOM
Gom Schoonhouden
Goossens Wonen en
Slapen
Goudsmit
De Graaf Contracting
Granny’s
Graydon
Great Universal Stores
De Greenenbrink
Grenswisselkantoren
De Groene Weg
Groenwoudt
Grondbank MiddenGelderland
Grontmij*
Gsus Sindustries
GTI*
Gümüs
GVM

Habeco
Habitat
Van Haeften
Hagen
Hagens Events
Hago Nederland
Haindl
Halder
Halfords
Hanco ATM Systems
Hans Anders*
Hans Smits
Harting-Bank Arnhem
Van Harten
Harvex Projects
Hatéma
Hatraco
Havinga
Hazeland
Hazeleger*
HBG*
HBM
HCG*
HDB Groep
Hectas Groep
Hegeman
Hegeman Bouwpartners
Heidemij*
Heijckmann
Heijmans
Heijting
Heineken*
Heinz
Heliflight
Helinet
Hema*
V.Hemmen Lippmann
Hendriks Konstrukties
Hennes & Mauritz
Hermans Groep
Hermsen
Hertel
Hes van Zweden
De Heus
Van den Heuvel
Heveco
Hevex
Hibin
HIJ
HI&T
HMIB*
Hochtief
Hodes
Hoek Loos
T.Hoeré
Hoevers Transport
Holland International
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Van den Hoogen
Van der Hoogen
De Hoogkamp
Hoogwegt International
Horn
Hout-Brox
HSK Groep
Van Houtum
HPWS
HSV-Ede
HTM
Hubo
Huisman Elektrotechniek
Humana
Human Interference
Humphrey's
Hunkemöller*
Hupkes
Hutchinson
HWS
Hyva

I
IBM*
ICN Relatiegeschenken
IF Technology
Ikea
Ilaco*
ILMO
Imarco
IMN
IMNB
Impuls
Inacom Instruments
Indalo
Indivers
Indufil
Industriepark Kleefse
Waard
Indyeco
Info Support
Info Vision Clinics
Infratotaal
ING*
Ing.bureau Arnhem
Ingenium
Initial Varel
Innotiv
Intechno
Intercol
Intergamma
Interim Personnel
International Battery
Group
Internatio Müller*
International Security
Agency
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Interpay
Interpolis
Inter Product
Intersport
Intertoys
Intervam*
Intra-Profiel
Intratuin
Invensys
IPC
IPC Plant
IRM Consultants
Italia Leather Wear
ITC Procurement
Ité Groep
ITN Engineering
ITT
Ivory

J
Jager
De Jager Groep
Jamin
Jansen Recycling
Jansen Totaal Wonen
JAZO
JDS Uniphase Photon.
Jencikova
JHV gaming
Joh.Altena
Jones Clothing
Jongeneel
Josephine & Co
Jumbo

Kien Kleding*
Kijkshop*
Kimberley-Clark
Kinkelder*
Klaassen Vastgoed
Klein Rosendael
KLM Aerocarto
Klockgrossisten I
Norden
Klompé
Knaakland
Knooppunt
Knowaste
Kobold
Kok Ede
Komart
De Komeet
Kom Keukens
Kompier
De Koningh
Koninklijke Maatschappij Hamburger
Konmar
Kookeiland
KookOok
Koperslakkenbloem*
KPMG
KPN*
Kral Superphoto
Kredietbank Nederland
Kreymborg*
Kroese
Kroymans
Kruidvat
De Kruitereij
Kuiper Bouw
Kuwait Petroleum
Kwantum*
Kwik-Fit

K
Kamps
Kamps de Wild
Kantorenhuis
Karwei
De Kat
Katoen Natie Groep
Kawecki-Billiton*
KCS
Kelly
Kema*
Kembo
Kemkens
Kemperman
Kender Thijssen
Kennametal
V.d.Kerk + V.Venrooy
Van Kesteren
Keukenboer
Keygene
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L
Labouchère
Laheij
Lalesse
Lamme
Lamme van Hofwegen
Lampe
Landis
Van Lanschot Bankiers
Lantor
L@rix Technology
Group
Lasercentrum Arnhem
Laura Ashley
Laura en Vereniging
Laurus
Leen Bakker
Leisure Investments
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Leitz
De Lelie
Leo van Schaijik
Leon Martens
Lepper
Let's do it!
Libertel
Liberty
Lidl
Linea Pharma
Van der Linden Groep
Lion Capital
Lips
Lithos Bouw
LMI
Loeffen
LogicaCMG
Lone Star
LSA Arnhem
Lumi lamp
Lundia
Luteijn Groep
Luxan
Luzac

M
Macintosh*
Mac & Maggie
Maco Hendriks
Macostan
Mactwin Security Syst.
Maessen & Hendriks
Magellan M5
Majoor
Makro*
Malenstein
Manaus
Mango
Manpower
Mans & Mans
Marca
Marin
Marine Construct
Markan
Marke-Tel
Marktkauf
Marskramer*
Martinair
Matchbank
Maxeda
Maxis
Maxwell Adviesgroep
MBC
McDonald's*
McHil
Media Markt
MediNova
Medochemie
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Medtronic
MeesPierson
Meeús
Megacar
Megapool
Melchemie*
Melkweg Holland
Melles Griot
Meltek
MeMon
Men At Work
Meneba
Menzis
Mercuri Urval
Merkx
Mestpro Nederland
Metal Work Nederland
Meteo Consult
Meteoor
Metro
Meubelfabriek Wageningen
Meyer & Meyer
Microlens
Middelkoop
Mijnssen
Minerva
Ming Palace
Misset
Miss Etam
Miss Selfridge
Misti Scheepsreparatie
Mita Nederland
Mitutoyo
Modelec Netwerken
Moerke Beheer
Momenti
Monaco
MoNet
Money Planet
Mousset
MRBI
M&S Mode*
MTSA
Mulckhuyse
H.A.Muller
Multiland Vastgoed
Multi-Vlaai
Multivloer
Mussé
Mutsaerts-Holland
MW Staalbouw

N
Nacap Nederland
Nagron Steel
NAMA
Naturana
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Navanco Groep
NBBS
NBC Groep
NCB
Nebeco
Neckermann
Nedac Sorbo Groep
NederRijn Groep
Ned Interim
Nedlloyd*
Nedstack
Van Neerbos Bouwmarkten
Neproma
Nestlé
New Orleans
NHF
NH Hoteles
R.J.Nieland
De Nieuwe Horizon
Nijhuis Alkono
Nijhuis Bouw
Nijland
Nils
Nimax Etiketten
NMB-Heller
Nimox Groep
NI-Tel
Noga
Nolthenius/Pannhuyzen
Nomad
Norabouw
Norske Skog
Nova Engineering
Novap
Novartis*
NRG
NS
Nucletron*
Numico
Nunes Consulting
Group
NUON*
NVM-Makelaars

O
Obervision
OCL
Oil & Vinegar
Olivetti
One Day Cleaning
Oomen
Oost NV
Oosterse Tapijten
Oostnet
Opgenoort
Orange
Orat
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Ordina
Ordinateur Beheer
L’Oréal
Ören
Otra
Out-Fitz
Ouwering
Overhaghe
Owtv

P
PAI
Pall
Pandex
Panflex
Papierfabriek Schut
Paradigit
Parisbas Nederland
Parker Filtration
PBNA
PC International
Pearle Opticiens
Peek & Cloppenburg*
Peelen
Peeze
Peja
Pelikan
Penko
Peppinck
PERA
Perdigon
Permar
Perplex
Perry Sport*
4Pet Recycling Arnhem
Petroplus
Phanos
Pharr Holland
PHI
Philip Services
Philips*
Phoenix Beheer
Phoenix Megatronica
Phonex Telecom
Piet Kerkhof
Piet Klerkx
Piet Zoomers
Pipoos
Pitch*
Plaatsman Keukens
Planoform
Plant Research Inst.
Plastico
Plato Hout
Plein 11
Plieger
Plus
PNO Consultants
Van der Pol
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Polak
Polimoon
Pollmann
Polman Groep
Polydesign
Praxis*
Prénatal*
Pragmacare
Preussag
Price Waterh.Coopers
Prijstopper
Priority Telecom
Prisma Food
Probat
Profimarkt
Profline
Projektro
Pronto
ProRail
Provast
PS systems
PTT*
Publex
Pulls
Putman
Pyros

Q
Queens Moat Houses
Qray

R
RAAD
Rabo*
RAET*
Railion
Raket
Randon
Randstad
Ratelband
RDMS
Record
Reed Elsevier
Reerink
Reesink
Regus
Reinbouw
Rejoko
Reklet
Relron
Reparco
Rethmann Plano
Retour Vloer
Rheden Beton
Rheden Steel
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Rhederzand
Riche
Riedel
Van 't Riet Beheer
Riggeling Papier
Rijkaart Elektrotechniek
Rijk van de Pol
De Rijn
Rijnconsult
Rijnhotel
Rijn IJssel College
Rijnstaal*
Rijnstate
Rijntechniek
Riksen & Bisselink
Riksen Transport
Rinck Brillen*
Robberts & v.d. Hoogen
Robeco Groep
Robuschi Holland
Roccade
Rodink en Partners
Roes
Roller
Romijnders Arnhem
Roos en Roos
Roozen & Van Hoof
Roscon Holland
Rosoptics
Rosy's Boetiek
Rothmans
Rothuizen
Rottink
Rottweil
Route Mobiel
RRS
RTP Mactwin
Runners Point
Rupp
Rural/Metro
RVG
RWE Nederland

S
Sacha Shoes
SagEnn
Saint-Gobain
Sanders
Sanders Meubelstad
Sandoz*
Sara Lee
SAS
SAWA
SB Telecom
Scansped Holland
Scapino*
Scents International
Schäfer

- 59 -

Scheer & Foppen
Schenker-BTL
Schimmelpenninck
Schipper Bosch
Schlecker
Schoenenreus
Schoevers Beroepsopleidingen
Scholten
Schoonderbeek
Schuitema
Schuttersveld
Scia
Der Schwarzer Schatten
Score
Screentechniek
Securicor
Selectpack
Selman
Senior Uitzendbureau
SEP*
Serex
Shell*
Shoe Traffic
SHR Hot Research
SHV*
Sicpa
Sidestep
Siebel Juweliers*
Sigma
Slee Buitensport
Sikkens*
Silliker
Sinfox
Sissy-Boy
Sita
Siva-Software
Skala
SKF
Skira
De Slegte
Sligro
Van der Slot
Smit
Smitgroep Arnhem
Smits
Smulders Groep
Snelcore
SNS Bank
SNT
Society Shop
Solar
St.Sonet
Sonnenschein
Sonoco
Spaan
Spar
Sparks
Special Air Services
Speck Pompen
Spectrum
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Sperwer Groep
Spikker Specials
Spitman
SRV
SSI Schäfer
Star Job
Start People
Start Uitzendbureau
Stebotax
Steppin' Out
Steps
Sterpolis
The Sting
Stinnes Groep
Stop'n'Steer
Stork*
Studio René
Suitsupply
Sunsed
Super de Boer
Super Cash
Super Ebbers
Superfos Packaging
Super Markt Arnhem
Super Photo
Superstore Oriental
Van Swaay
Supervlaai
Swift
2Switch
Switch Automatisering
Sybron Chemie
Symbiose Beheer
Synerlogic
Syntens

T
Tamminga Druk
Tandy
Tango
Tapijtcentr.Nederland
T&A Survey
Taxidirekt
Taxi Holland
T&B Consultants
TBO Material Handling
Tchibo
TCN Property Projects
Tebodin*
Techn.Centr.Keram.Ind.
Tegema Groep
Teijin Twaron
Tekton
Telecom
Telefication
TeleKabel
Telemail
TeleworX
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Telfort
Tempo-Team
Ten Cate
Texas Pacific
Texplast
TFC
Thijssen IT
Thomassen*
TIB H.Linthorst
TIE
Timeless Records
Timing
Titan Wood
T-Mobile
TNO
Tooling Holland
TOPAZ
Total
TotalFina Elf
TPG
Traffic Parking Automation
Trad.House Morellino
Translogistic
Transautel Food
Travelex
Trekpleister
Trelleborg
Trendhopper
TRN Groep
TSN
TNT Ipec
TNT Post Groep
Topfoto Centrale
Tornado
Tourist Development*
Toys'R'Us
Transchemical R'dam*
Trefa
Triqua
Tron
TSB-Bescom
TUI
Turmac
Twee KT

U
Uitzendbureau 65+
UMA
Unica
Uniekaas
Unigro
Unilever
United Services Group
USG
Unique
Upjohn
USF Benelux
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UWV

V
Vada
VAI
Vakwerk Uitzendbureau
Van der Valk
Varilux
Varwijk
VBF-Buizen*
VBI
VDV
Vébé van Steijn
Vecctor
Vecotech
Vedior
VEEN
Veenman
Veer Arnhem
Végé Motoren
Van der Velden Groep
V.d.Velden Riolering
VendexKBB*
Vendopolis*
Vergun
Vermetaal
Veromco
Verpa-Senco
Verzekerd Keur
Verzinkerij Dieren
Vestas
Veth
VHG Verzekeringen
Vihamij
De Visscher
Vissers Autobedrijven
Vital Scientific
Vitatron
Vitens
Vitesse
De Vleeschmeesters*
VNU*
Vobis
Vodafone
Vögele
Volker Stevin
Volkr Wessels
G.v.Vorselen
VOS Logistics
Vredestein*
De Vries
De Vries Robbé
Vroom & Dreesmann*
VSN
VVV Arnhem Plus
VWU Uitgevers
Vygon Nederland
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W

Y
Yacht

Waco
Wagenborg Nedlift
Wag.Exp.Mouterij
Wall City Design
Wal-Mart
Wastora
WebWerk
Weenink
Van der Weerd
Wegener Arcade
WE International
Welling
Wellstar
Welzorg
Wensink
Wensink de Liemers
Wepro Engineering
Wereldhave
Wernsen Engineering
Wessanen Groep
Wessels Org.Buro
Wesermeijer
Westervoort Beton
West Holland Milieu
Westland Indep.Lab.
Westland/Utrecht
Wibegro
Wibra
Wickes
Wiegerinck
Van Wijnen
Wiijnveen Ede
Willekes
Willems
Wilma
Wim van Dalen
WinnerWay
Wintes-Bosnak
Wisa
Witte Prijzenhal
WIZA
Wizard
WMG
Wolters Kluwer
Wolters Schaberg
Woonboulevard Arnhem
World Trade Center

Z
Zadelhoff
’t Zand
Zara
Van Zeeland
Zeeman
Zegam Zevenaar
Zegers
Zenon
ZIJ
Van Zijll
ZIUT

X
Xenos
Xytec
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