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Aanleiding 
De vaste commissie voor Defensie heeft feitelijke vragen gesteld naar aanleiding van de B-brief van 

het project ‘Vervanging initiële vliegeropleidingscapaciteit’ (Kamerstuk 27 830, nr. 384 van 26 

januari 2023).  

Geadviseerd besluit 
 U wordt geadviseerd in te stemmen met de beantwoording van de gestelde vragen in

bijgevoegde brief die namens u zal worden verstuurd.

Kernpunten
 De vragen gaan grotendeels over de mogelijkheden voor internationale samenwerking.

 In de onderzoeksfase is internationale samenwerking onderzocht, maar bleek dat de initiatieven

van partnerlanden niet passen bij de tijdplanning en de eigen uitgangspunten van het project.

Daarmee bleek samenwerking op dit moment niet haalbaar binnen de gestelde kaders.

 Defensie geeft, vanwege de End life of Type van de PC-7 in 2027, prioriteit aan tijdige

vervanging van de lesvliegtuigen. Uit de onderzoeksfase van het project blijkt dat de aanschaf

van deze capaciteit en het inbesteden van het onderhoud het beste past bij deze tijdige

vervanging en de financiële kaders van het project.

Toelichting 
 Mogelijke internationale samenwerking is niet uit beeld; het voorziene opleidingsprogramma van

de Elementaire Militaire Vliegopleiding (EMVO) wordt met de nieuwe toestellen en simulatoren

flexibel en schaalbaar ingericht waarbij de optie om samen te werken open wordt gehouden.

Financiële overwegingen 

Verzending van deze Kamerbrief heeft geen financiële consequenties. Voor de vervanging initiële 

vliegopleidingscapaciteit zijn middelen gereserveerd in het investeringsprogramma. 

Juridische overwegingen 

Er zijn geen nadere juridische overwegingen. 

Communicatie 

Communicatie rondom de beantwoording van deze Kamervragen is niet voorzien. 
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Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. 
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