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› Commissariaat Militaire Productie onderdeel van Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat

› Doel van CMP:

– Behouden en versterken van een hoogwaardige concurrerende 

NLDTIB om: 

• Wezenlijke belangen van nationale veiligheid te borgen

• Waarde toe te kunnen voegen aan Europese en international 

DVI.

› Taken van CMP:

– “Up to date” defensie industriebeleid (bijv. Defensie Industrie 

Strategie)

– Bevorderen van level playing field op de internationale 

defensiemarkt (bijv. European Defence Fund) 

– Defensie en veiligheid gerelateerde innovatieprogramma’s (bijv. 

missiegedreven innovatiebeleid)

– Markt toegang faciliteren voor NLDTIB:

• Handelsmissies

• NLDTIB ondersteunen in “trade shows”

• Samenwerking faciliteren in internationale programma’s (bijv. 
F35)

• Industriële Participatie

Wie zijn wij?
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Nederlandse Defensie Industrie Strategie

Aanleiding, doel, aanpak en uitkomsten
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Fragmentatie en ondoelmatigheden op de Europese Defensiemarkt
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Trends & ontwikkelingen op de Europese Defensiemarkt



› Geopolitieke ontwikkelingen vragen om 
intensievere samenwerking tussen EU-
lidstaten om tot (state-of-the art) operationeel
superieure en betaalbare wapensystemen te
komen.

– De Europese Commissie moedigt een meer 
level playing field aan op de Europese 
Defensiemarkt door de introductie en 
afdwinging van de richtlijn 2009/81/EC 
aangaande de verwerving van militaire
goederen en diensten

– Het opstarten van infractieprocedures in 
2018 door de CIE tegen lidstaten die in 
hun ogen oneigenlijk gebruik maken van 
artikel 346 VWEU

– De Europese Commissie moedigt 
samenwerking tussen lidstaten aan door het 
opzetten van het Europees Defensie Fonds 
(EDF; 2021-2027).

Geopolitieke ontwikkelingen vragen niet alleen om meer strategische autonomie op EU niveau, maar 
ook om de bescherming van de eigen wezenlijke veiligheidsbelangen op lidstaten niveau
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› Geopolitieke ontwikkelingen vragen echter ook om 
meer autonomie van de lidstaten teneinde hun
wezenlijke belangen van nationale veiligheid te
kunnen beschermen.

– Nationale veiligheid is een soeverein recht van de 
lidstaat

– Om hun wezenlijke belangen van nationale
veiligheid te kunnen borgen doen lidstaten vaak
een beroep op de uitzondering op de Europese
aanbestedingsregelgeving (artikel 346 VWEU) 
daar waar het gaat om de aanschaf van militaire
goederen en diensten

– Lidstaten ontwikkelen daarom een eigen Defensie
Industrie Strategie (Frankrijk, Duitsland, 
Nederland, etc.) 

Trends & ontwikkelingen op de Europese Defensiemarkt en relatie 
met bescherming wezenlijke veiligheidsbelangen lidstaten



Aanleiding, doel en aanpak van de DIS (2018)
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➢ Nieuwe veiligheidsuitdagingen, ontwikkelingen binnen Europa en een nieuw kabinet 
gaven aanleiding tot herijking van DIS 2013.

Doel van herijking:

➢ Vaststellen van gewenste NLDTIB om wezenlijke belangen van nationale 
veiligheid te borgen en een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan 
Europa, onderverdeeld in industriële en technologische capaciteiten, en 
kennisgebieden.

➢ Beleidsinstrumenten ter versterking, bescherming en internationale 
positionering van onze DTIB (als onderdeel van EDTIB en internationale supply
chains).

➢ Geactualiseerde DIS aan de Tweede Kamer aangeboden op 15 November 2018. 
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Ambities Industriële Capaciteiten

• Ambitie om specifieke militaire industriele capaciteiten
nationaal te borgen en versterken, zoals:

✓ Marinebouw
✓ Radarsystemen
✓ UAVs en satellieten (t.b.v. informatievergaring)

• .. maar ook best-value stimuleren van 
toeleveranciers:

✓ In het luchtdomein o.a. door middel van internationale 
samenwerkingsprogramma’s (NH90, F-35)

• Overlaten aan de markt / “kopen van de plank” 
wanneer de behoefte daarom vraagt:

✓ Noodzakelijkheid op (zeer) korte termijn, bestaand product 
voldoet aan gestelde eisen, …
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DIS (2018): Versterken, beschermen en (internationaal) positioneren

• Versterken NLDTIB:

✓ Grotere betrokkenheid mkb
✓ Samenwerking binnen Triple Helix verder stimuleren
✓ Focus aanbrengen in verwerving
✓ Focus aanbrengen in R&D investeringen
✓ Launching customership
✓ Concept Development & Experimentation (CD&E)
✓ Industrieel Participatie beleid

• Beschermen NLDTIB:

✓ Ex ante analyse van de defensie sector om te bezien of, 
en zo ja, welke, beschermingsmaatregelen tegen 
ongewenste overnames en investeringen nodig zijn.

• Internationaal positioneren NLDTIB:

✓ Het versterken van coördinatie voor Nederlandse 
inbreng Europese initiatieven (EDF)

✓ Industrieel Participatie beleid
✓ Intensiveren van transatlantische en Europese 

samenwerking
✓ Actiever exportbeleid en handelsbevordering



Europees Defensie Fonds

Doel, thema’s, coördinatie, planning en financiering



Financiën: 

– In Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor 2021-2027 
sloot, is nu een bedrag van ruim € 7 miljard voorzien

– Tenderprocedure aan consortia bestaande uit ten minste 
drie in aanmerking komende entiteiten, gevestigd in ten 
minste drie verschillende lidstaten en/of geassocieerde 
landen. 

– Co-financiering kan worden gegeven aan consortia mits 
passend binnen de behoeften van defensie en de DIS, hier 
zijn voorwaarden aan verbonden.

› Governance nederlandse inzet voor het EDF wordt 
gecoördineerd door de ICG EDS. 

› Focus en prioritering door thema’s

› Tijd: CIE stelt werkprogramma op met de lidstaten. Naar 
verwachting december 2020 gereed, calls for proposals maart 
2021, voorstellen voor EDF-projecten september 2021 
ingediend. Start 2022
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EDF (2021-2027)

Doelstellingen van het EDF:

› Draagt bij aan de strategische autonomie van de EU

› Het concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie 
bevorderen

› Ondersteuning van R&D-projecten voor defensieproducten en 
-technologieën; inclusief disruptieve technologieën

› Tot stand brengen van partnerschappen tussen defensie-
actoren in heel Europa + stimuleren van gezamenlijke 
acquisitie (niet gefinancierd)

› De technologische kloof in de Europese defensiesector dichten

› Versterking van andere veiligheids- en defensie-initiatieven in 
Europa

2017    2019          2020          2021                                                                                             2027

De EU zet in op intensievere samenwerking op het gebied van Defensie
en veiligheid, door onder meer het Europees Defensie Fonds(2021-2027)

PADR
EDIDP

EDF

90 M€ 500 M€ 7 B€



5. Future naval combatant – Smart Platforms & 
Systems / Digital Ship and Ship Digital Architecture. Eerste van 
een serie onder het paraplu-voorstel Flexship.  

6. RAS - combat unmanned ground systems (C-
UGV). Onbemand sys-tem/systemen incl. sensoren en AI om 
autonoom in een tactisch militaire om-geving te opereren. 

7. Enhanced Logistics & Future Base – Smart Base & 
Energy. Verdere ontwikkeling van concepten, processen en 
producten voor een flexibele, modulaire zelfvoor-zienende militaire
bases
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1. Sensor Grid – proof of concept for super & high 
velocity targets. 

2. Sensor Grid – passive distributed sensing for counter 
battery target acquisition. 

Sensor Grid - Multi-Purpose 24/7 Autonomous Distributed 
Passive Sensing. Betreft een autonome passieve sensor suite. 

4. Future naval combatant – Flexship. Het Flexship
richt zich op een architectuur van system of systems of systems 
(S3) onderling verbonden via een cyberveilige cloud. 

Nederland zet in op thema’s

Focus en prioritering, invloed werkprogramma



Momenteel worden ook voorstellen uitgewerkt voor:

- RAS – Seabed Warfare. Dit voorstel onderzoekt de 
mogelijkheid voor defensieve capaciteiten om Europa’s vitale
onderwater infrastructuur te beschermen tegen beschadiging of 
uitschakeling door opponenten. 

- RAS – Joint robotic autonomous systems. Hierbij
worden missie gerede oplossingen gezocht voor het autonoom
navigeren in het land, lucht en zee domein en missiegerichte
modules voor een variëteit van missies en taken.

- Future Vertical Lift - (Support to the) Development 
of a European Next Generation High Performance Vertical Lift 
(ENHPVL). Het voorstel beoogt de Nederlandse interesse aan te
geven in het verwachte Future Vertical Lift programma.
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Overige thema’s en timeline

Voor meer informatie over het EDF kunt u contact opnemen
met de NIDV: John Jansen of RVO: Team IRIS.



Industrieel Participatie beleid in Nederland

Actualisatie van beleid op basis van DIS (2018) en infractieprocedure
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Industriële Participatie [1]
Het IP-beleid sinds 2012

Introductie richtlijn 2009/81/EC 

NL Industrieel Participatie (IP) Beleid 2012

• IP: Geen economisch instrument; beschermen nationale veiligheid

• Doel IP: Bijdragen aan operationele soevereiniteit; creeëren van meer level playing field

• Beoordeling: Case by case voor projects > 5M Euro

• IP %: Geen vast percentage

• Toegestane projecten: Militaire activiteiten gerelateerd aan de prioritaire gebieden DIS

• Soort activiteiten: R&D, launching customer, engineering, training en MRO

Infractieprocedure EC en DIS 2018 

Geactualiseerd IP-beleid 2019-2020



› Industriële Participatie is een belangrijk beleidsinstrument.

› Focus van IP activiteiten op prioritaire gebieden in de DIS (2018):

– Kennis, technologie en industriële capaciteiten

– Verbreding t.o.v. DIS (2013)

– Binnen de kaders van de Europese aanbestedingsregelgeving (sterke koppeling aan artikel 346)

› Focus is militair.

– Geen economisch instrument; verstoring van de civiele markten voorkomen.

› Focus op best-value activiteiten die NL DTIB versterken.

– NLDTIB uitdagen om “best-value” te zijn wanneer ze samenwerken met (buitenlandse) partijen.

– Buitenlandse partijen stimuleren om NLDTIB te versterken.
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Industriële participatie [2]
Implicaties van DIS (2018) en infractieprocedure voor IP-beleid
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Industriële participatie [3] 
Kerncijfers

Kerncijfers

Aantal lopende IP-overeenkomsten en financieel
volume

Ca. 60-80 (3.5 – 4 mld €)

Aantal nieuwe IP-overeenkomsten per jaar en
financieel volume

Ca. 10-15 (200 - 500 mln €)

Gemiddelde realisatie per jaar Ca. 250 - 300 mln € 

• Industriële Participatie m.b.t. nieuwe aanbestedingen Defensie

• Industrial Cooperation m.b.t. internationale programma’s (NH-90, MRTT)



Vragen en discussie



19

Dimitri van Rijn, MSc.
Plv. Commissaris Militaire Productie
..........................................
Commissariaat Militaire Productie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
..........................................
D.vanRijn@minezk.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Contactgegevens

Jan Christiaan Dicke, MSc.
Commissaris Militaire Productie
..........................................
Commissariaat Militaire Productie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
..........................................
J.C.Dicke@minezk.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk


