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Aanleiding 
Defensie gebruikt voor de opleiding en training van Landmacht eenheden de Tactische Indoor 

Simulator (TACTIS). Dit systeem wordt gemoderniseerd. Een belangrijk onderdeel hiervan en is het 

toekomstbestendig maken van het TACTIS systeem, zodat simulatoren kunnen worden gekoppeld 

aan een nieuwe architectuur en software. Met de modernisering van TACTIS geeft Defensie een 

concrete invulling aan de ambitie uit de Defensienota 2022 om te investeren in de ondersteuning 

van gevechtseenheden. Als gevolg van de modernisering zullen Landmacht eenheden en 

buitenlandse gebruikers TACTIS tot 2037 kunnen gebruiken. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde Kamerbrief ‘Modernisering Tactische Indoor 

Simulator (TACTIS)’ die namens u zal worden gestuurd.  

Kernpunten 
 Wat: Sinds 2008 gebruikt de Landmacht TACTIS om gemechaniseerde landmacht eenheden

snel en nauwkeuring technische en tactische vaardigheden te trainen, zoals de CV90

Infanteriegevechtsvoertuig en de Leopard 2A6 tank.

 Waarom: TACTIS dient gemoderniseerd te worden omdat het technisch en functioneel

verouderd is, en in de huidige staat kan het de land-gebonden wapensystemen niet langer

ondersteunen. Tevens wordt de levensduur verlengd tot eind 2037.

 Internationaal: TACTIS wordt ook gebruikt door partnerlanden die over de CV90 beschikken.

Met strategische partners Duitsland en Noorwegen hebben we bovendien MoU’s afgesloten

waardoor Nederland oefengebieden in die landen kan gebruiken in ruil voor toegang tot

TACTIS. Zowel Duitsland als Noorwegen heeft een onderofficier aan TACTIS gedetacheerd

om hun eigen en onze eenheden te ondersteunen.

 Duurzaamheid: Het gebruik van een simulatie omgeving zorgt voor minder uitstoot van

munitie, brandstof en vervoer. Daarnaast wordt aanzienlijk minder munitie verschoten

waardoor het milieu minder wordt belast.

 Gevolg van geen modernisering: Indien het project niet (tijdig) wordt uitgevoerd, zullen

meer opleidingen en trainingen fysiek moeten plaatsvinden, wat leidt tot een hogere

belasting van o.a. wapensystemen, munitie, milieu, en oefenterreinen, en een lagere

trainingskwaliteit.
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Toelichting 

Financiële overwegingen 
Deze brief is door tussenkomst van HDFC afgestemd met IRF. 

Juridische overwegingen 
Er zijn geen bijzondere juridische aandachtspunten. 

Communicatie 

DCo bereidt een nieuwsbericht voor. 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer. 
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