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Nr. 105 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2010

Hiermede bericht ik u dat op 23 februari 2010 met Peru een contract is
gesloten over de verkoop van twee Fokker 60 Maritime Patrol Aircraft
(MPA) vliegtuigen, een motor en een beperkte hoeveelheid reservedelen.
De toestellen zullen dit jaar aan Peru worden overgedragen. Over het
voornemen de vier Fokker 60-toestellen te verkopen is de Kamer geïnfor-
meerd met de brief van 13 oktober 2004 (Kenmerk 29 800 X, nr. 11).

Defensie is direct na de onderhandeling tot contractsluiting overgegaan.
In het verkoopcontract is een voorbehoud van instemming van de Kamer
opgenomen. Hierdoor kan de Kamer haar controlerende taak op deze
verkoop onverkort uitvoeren, waarmee recht wordt gedaan aan de strek-
king van de motie-Van den Doel van 17 december 1996 (Kamerstuk
22 054, nr. 24).

Ten behoeve van de luchtwaardigheid zullen de vliegtuigen voor de over-
dracht een onderhoudsbeurt ondergaan. Hierbij zal de Nederlandse indus-
trie worden ingeschakeld. De industrie zal ook zorg dragen voor de door
Peru gewenste opleiding van vliegers en technici en voor de transfer-
vlucht. De kosten hiervoor komen voor rekening van Peru.

Peru heeft met klem verzocht over de inhoud van het contract geen mede-
delingen in het openbaar te doen. Voor de financiële aspecten van het
project verwijs ik naar de bijgaande commercieel vertrouwelijke brief. Ik
verzoek de gegevens in de bijlage vertrouwelijk te behandelen1.

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor
de leden, bij het Centraal Informatiepunt van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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