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Geachte  

Op 18 maart jl. heeft u het ministerie van Defensie per brief geïnformeerd over 
de noodzaak van aanvullende investeringen van de zijde van de Nederlandse 
overheid om de tijdige ontwikkeling van een geavanceerd Above Water Warfare 
cluster (AWW-cluster) voor fregatten mogelijk te maken (ref GE/2016/03/01-

001). U beklemtoont het belang van duidelijkheid daarover in verband met de 
Europese aanbesteding van het Duitse Mehrzweckkampfschiff 180 
(MKS-180) programma, in het kader waarvan Thales Nederland het AWW-cluster 

heeft aangeboden.  

Met deze brief laten wij u weten dat Defensie, gelet op de zich ontwikkelende 

maritieme dreiging, voor toekomstige fregatten eveneens over een dergelijke 

capaciteit zal willen beschikken. Ook onderkennen wij de mogelijkheden die de 

ontwikkeling van het AWW-cluster door Thales Nederland biedt voor de verdere 

verdieping van de maritieme samenwerking van Nederland met Duitsland en 

mogelijk België bij de aanschaf, het onderhoud en de operationele inzet van 

maritieme middelen. Voorts hechten wij belang aan het behoud van deze 

hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. 

Wij hebben daarom met de minister van Financiën afspraken gemaakt die de 

deelname van de Nederlandse overheid aan de ontwikkeling van het AWW-cluster 

de komende jaren financieel mogelijk maken. Bovendien is het 

ministerie van Economische Zaken bereid de ontwikkeling van het AWW-cluster te 

steunen met het ter beschikking staande instrumentarium zoals het 

Innovatiekrediet of de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). 

Wij beklemtonen dat de in uw brief genoemde bedragen zullen moeten 

gevalideerd volgens de gebruikelijke procedures bij ontwikkelingsprojecten en in 

het licht van de Nederlandse behoefte. Dit betekent onder meer dat dit 

ontwikkelingstraject een stapsgewijze opbouw kent waarin vervolgstappen en de 

financiering daarvan afhankelijk zijn van aangetoonde resultaten en gedegen 

controles van de kostenopbouw. Deze toezegging van de Nederlandse overheid 
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om aan de ontwikkeling van het AWW-cluster mee te doen gaat daarom gepaard 

met de volgende voorwaarden:  

1. het AWW-cluster zal raketten van het type Evolved SeaSparrow Missile

(ESSM) block 1 en block 2 moeten kunnen ondersteunen;

2. de technologieontwikkeling van het AWW-cluster zal worden

gecontracteerd op basis van de voor Defensie gebruikelijke voorwaarden

voor ontwikkelingsopdrachten. Partijen zullen voor deze opdracht

mijlpalen formuleren, binnen de volgende thans voorziene clusters:

• EDM APAR Block 2

• EDM AWW Fire Control System (FCS)

3. de Audit Dienst Rijk Cluster Defensie heeft toestemming iedere calculatie

in het kader van de technologieontwikkeling van het AWW-cluster te

beoordelen, alvorens partijen definitieve prijzen voor de opdracht

overeenkomen

4. er worden afspraken gemaakt over de afdracht van eventuele royalties

van het AWW-cluster aan de Nederlandse overheid;

5. de werkgelegenheid die samenhangt met de ontwikkeling van het AWW-

cluster blijft voor Nederland behouden.

Wij gaan ervan uit dat deze brief u, met het oog op de besluitvorming in 

Duitsland, voldoende zekerheid biedt over de betrokkenheid van de Nederlandse 

overheid bij de ontwikkeling van het AWW-cluster. Mocht de Duitse overheid 

onverhoopt niet Thales Nederland selecteren voor de ontwikkeling van deze 

capaciteit, dan ontstaat er een nieuwe situatie en is een heroverweging van de 

toezegging in deze brief aan de orde. 

DE MINISTER VAN DEFENSIE DE MINISTER VAN ECONOMISCHE 

ZAKEN 

J.A. Hennis-Plasschaert  H.G.J. Kamp 
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Ontvangen BBR 

Parafenroute 

Aanleiding 

Overleg op 19 augustus van 9.30 tot 10.00 uur met MP en de ministers van BZ en 

BHOS over de afwijzing van de exportvergunning voor mogelijke levering ‘Squire’ 

radars door Thales aan KSA. Het overleg is zonder ambtenaren.  

Advies 

Aandringen op een positief besluit op het bezwaar dat Thales heeft gemaakt en de 

toekomstige aanvraag voor vergunning voor het leveren van de ‘Squire’ radars 

aan KSA honoreren (de huidige aanvraag gaat alleen nog om de demonstratie).  

Kernpunten 

• Thales heeft eind mei een afwijzing ontvangen en heeft bezwaar gemaakt.

• U heeft aan de minister van BHOS kenbaar gemaakt het niet eens te zijn met

de afwijzing en voorgesteld het onderwerp te agenderen voor de MR.

• MBHOS stemde hier niet mee in. Compromis was om eerst de uitkomst van

het bezwaar af te wachten. De commissie heeft o.a. Thales en EZ gehoord.

Voorzover wij weten heeft de commissie aangegeven dat de afwijzing niet

terecht was.

• Op 12 juli heeft de minister van BHOS per mail aan u laten weten dat zij het

bezwaar van Thales tegen de afwijzing van de exportvergunning ongegrond

verklaart. Het aanstaande overleg is de uitkomst van bilateraal telefonisch

overleg met haar op 13 juli jl.

• MBHOS blijft bij haar afwijzing, ondanks dat is vastgesteld dat er geen wapens

aan de radar kunnen worden gekoppeld. Reden is dat niet 100% is uitgesloten

dat de radar in Jemen kan worden ingezet. Hierbij speelt de verklaring van

een MIVD-medewerker bij de bezwaarcommissie een belangrijke rol. Zie

bijgaande mail van MBHOS.

• Het standpunt van EZ is verwoord in bijgaande notitie. Deze is gedeeld met

AZ en BZ. Essentie is dat het hier niet gaat om een wapen waarmee
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mensenrechten kunnen worden geschonden en dus afwijzing op basis van dat 

criterium niet terecht is. De basis van het Nederlandse wapenexportbeleid is 

toetsing op basis van het specifieke gebruik van een product. Het is geen 

sanctiebeleid. Er is geen embargo tegen KSA en Nederland is geen 

voorstander van een unilateraal embargo.  

• Andere Europese landen weigeren op basis van bovengenoemde ook geen

vergunningen voor dit soort producten. Bij de notitie met het EZ-standpunt

zijn voorbeelden gegeven van recente exportvergunningen voor KSA.

• Weigeren betekent in de praktijk dat de producten door een ander Europees

land worden geleverd. In dit geval zal de productie naar Frankrijk worden

verplaatst. Er wordt met een afwijzing dus niet bereikt wat BHOS beoogt en

wel economische schade toegebracht.

• De Min van BHOS haalt in haar mail de bewoordingen aan die zijn gebruikt in

de brief aan de TK van 13 januari jl. (“vergunningen zeer onwaarschijnlijk …

tenzij onomstotelijk vaststaat dat iets niet in Jemen kan worden ingezet”) en

de motie Servaes van 8 maart jl. die aandringt op strenge toetsing van de

criteria. Het gaat hier om schendingen van mensenrechten en humanitair

oorlogsrecht. De Minister van BHOS concludeert dat toekenning in strijd zou

zijn met een strikte toepassing van het exportcontrolebeleid waar een

kamermeerderheid voor is.  Deze conclusie is niet juist omdat is vastgesteld

dat deze radar geen wapen is en niet kan worden gebruikt voor schendingen

van mensenrechten.  Verlenen van de vergunning is dus niet in strijd met het

geen aan de Tweede Kamer is gecommuniceerd.

• Daarnaast speelt mogelijk een rol dat enkele NGO’s (Nederlands Juristen

Comité voor de Mensenrechten/NJCM, PAX en Stop Wapenhandel) in beroep

gegaan tegen een vergunning die in 2015 is verleend voor Communicatie- en

radarapparatuur voor marineschepen voor Egypte.
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Bijlage 

Samenvatting EZ standpunt exportvergunning Thales radar ‘Squire’ voor 

KSA tbv AZ.  

Onderwerp 

BZ wil geen exportvergunning afgeven voor levering van ‘Squire’ rondzoekradars 

door Thales Nederland aan KSA omdat niet onomstotelijk vaststaat dat deze radar 

niet ingezet kan worden in Jemen. EZ bepleit het verlenen van de vergunning 

omdat het hier niet gaat om een wapen of een aan een wapen te koppelen radar. 

Het gaat in eerste instantie om een demonstratie, met een mogelijke 

vervolgopdracht van  plus één of twee even grote vervolgopdrachten.  

De aard van het product 

De ‘Squire’ is een radar die objecten op de grond en in de lucht kan waarnemen 

en in enige mate kan onderscheiden. De radar kan niet aan een wapen worden 

gekoppeld. Het is een waarnemingsinstrument dat bedoeld is voor bewaking, niet 

voor vuurleiding o.i.d.  

Redenering voor niet verlenen vergunning  

BZ heeft de aanvraag in eerste instantie afgewezen op basis van het criterium 

‘Mensenrechten’ vanwege de mogelijke inzet in Jemen en omdat met de radar 

doelen geselecteerd en gedetecteerd zouden kunnen worden. Thales heeft 

bezwaar gemaakt en de bezwaarcommissie heeft vastgesteld dat dit laatste niet 

het geval is. Het bezwaar zou dus gegrond zijn.  

Toch wil BZ afwijzen met als reden dat niet onomstotelijk vaststaat dat de radar 

niet in Jemen kan worden gebruikt. Dit is met name gebaseerd op een uitspraak 

van een ‘radardeskundige van de MIVD’ bij de bezwaarcommissie dat dit niet voor 

100% kan worden uitgesloten.  

Verder verwijst BZ naar uitspraken in de kamerbrief van 13 januari jl dat “het zeer 

onwaarschijnlijk is dat er de komende tijd door Nederland nog vergunningen voor 

wapenexporten aan KSA worden goedgekeurd. Alleen als onomstotelijk vaststaat 

dat goederen niet kunnen worden ingezet in Jemen of bij 

mensenrechtenschendingen”. En naar de ‘motie Servaes’ van 8 maart jl. die om 

strikte toepassing van de EU-criteria vraagt en verwijst naar een resolutie van het 

EP waarin een embargo wordt voorgesteld.  

Het product en de EU-criteria 

Met de ‘Squire’ kunnen geen mensenrechten worden geschonden en is niet zinvol 

om in te zetten bij interventies in Jemen omdat er geen wapen aan kan worden 

gekoppeld. De mogelijkheid om doelen te detecteren en te selecteren die eerst 

werd verondersteld bestaat niet.  

Zelfs een strikte toepassing van de EU-criteria; het gaat hier om het criterium 

‘mensenrechten’ , leidt hier niet tot een afwijzing. Met de levering of het gebruik 

van de ‘Squire’ zijn geen mensenrechten in het geding.  

10.1.c
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Inzet in Jemen 

In de afwijzing speelt de uitspraak van een MIVD medewerker een sleutelrol. Dat 

mag niet de reden zijn voor een besluit met zulke grote economische 

consequenties. Vrijwel niets kan 100% worden uitgesloten door de MIVD. Daarbij 

komt dat zelfs eventuele inzet geen offensieve acties kan ondersteunen.  

Voor het ondersteunen van artillerie heeft KSA andere systemen die hier wel 

geschikt voor zijn (de TPQ 36 van het Amerikaanse Raytheon). Voor dat doel zou 

KSA dus niet de ‘Squire’ kopen. De autoriteiten hebben schriftelijk aangegeven dat 

de ‘Squire’ bedoeld is voor bewaking van grenzen en infrastructuur.  

Nederlands exportcontrolebeleid 

Een afwijzing op de gebruikte gronden past niet in het Nederlandse beleid voor 

exportcontrole, maar is een de-facto unilateraal (wapen)embargo, waarbij dit 

product niet eens een wapen is. Er is geen sprake van een EU wapenembargo 

tegen KSA. Exportcontrole is geen sanctiebeleid, maar maatwerk met als doel 

misbruik van militair materieel te voorkomen.  

Een unilateraal embargo tegen KSA is geen Kabinetsbeleid en zou volstrekt 

ineffectief zijn en het gelijke speelveld voor Nederlandse bedrijven in Europa 

verstoren. Andere Europese landen leveren defensiematerieel aan KSA. Zie 

recente voorbeelden hieronder. Nederland streeft naar harmonisatie van het 

Europese wapenexportbeleid. Er zijn geen gevallen bekend van afwijzingen van 

aanvragen door Europese landen voor radars zonder vuurgeleiding.  

Effect van weigeren vergunning 

Het weigeren van deze exportvergunning zou als enig effect hebben dat de 

productie naar Frankrijk wordt verplaatst, de radars geleverd worden en de positie 

van Thales Nederland hierdoor wordt verzwakt. Er wordt dus geen effect bereikt in 

het kader van het buitenlands beleid op het gebied van mensenrechten, maar wel 

grote economische schade veroorzaakt.  

EZ standpunt  

EZ vindt dat voor deze opdracht een exportvergunning verleend zou moeten 

worden.  

Een alternatieve mogelijkheid is om Thales de gelegenheid te geven om de 

demonstratie in Nederland op een Defensieterrein te laten plaatsvinden. Daarvoor 

is geen vergunning nodig, maar kan mogelijk aandacht trekken.  

 16 augustus 201610.2.e
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Voorbeelden van recente (eind 2015, 2016) exportvergunningen van EU-

landen voor leveringen aan KSA 

Duitsland: 
• 23 Militaire Helikopters (Airbus H145) aan Saudi Arabië.

• Ca 150 Patrol Boats (bewapend, verschillende lengtes) aan Ministry of
Interior - Border Guard.

Duitsland / Zuid Afrika: 
• Fabriek voor productie van mortieren, artillerie granaten en

vliegtuigbommen. Joint venture van een Duits, Zuid-Afrikaans bedrijf en
het Saudische Ministerie van Defensie

Frankrijk: 

• 3 snelle bewapende patrouille schepen van 56 mtr voor Marine
• 7 militaire Helicopters (Cougar) voor grensbewaking;
• 250 gevechts en transport voertuigen voor landmacht;
• Communicatieapparatuur voor landmacht;
• Bewakingsradar
• Kustbewakingssystemen;
• 37 bewapende snelle patrouilleschepen van 32 mtr voor Marine

Noorwegen: 

• 14 gepantserde bewakingsvoertuigen, uit te rusten met de Squire radars .
Spanje: 

• 5 korvetten voor de Marine
Groot Brittannië: 

• Training van Luchtmacht voor aanvallen kruisraketten .

• Training van piloten, grondpersoneel en technische staf Luchtmacht
• Precisie bommen (500-pond Paveway IV) voor Luchtmacht. Wordt

gebruikt door de Tornado en Typhoon jets die door BAE Systems zijn
geleverd en worden onderhouden.

Verder leveren de VS en Canada allerlei munitie, raketten en vuurleidingsradars; 

vele miljarden.  
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Bijlage: mail van Min BHOS aan Min EZ 

Van: @minbuza.nl> 

Datum: 12 juli 2016 13:11:34 CEST 

Aan: Minister EZ 

Kopie: @minbuza.nl> 

Onderwerp: Thales 

Beste  

Gehoord hebbende: 

- het politieke advies van de minister van BZ,

- het advies van de hoorcommissie,

- een afgevaardigde van EZ,

- het bedrijf Thales en

- de MIVD

heb ik besloten het bezwaar van het bedrijf Thales ongegrond te verklaren. 

Het kernargument hiervoor is dat er onvoldoende waarborgen zijn dat de Squire 

niet wordt ingezet in de strijd in Jemen of bij mensenrechtenschendingen, dan wel 

schendingen van het humanitair oorlogsrecht. 

Bij deze afweging heb ik vanzelfsprekend nadrukkelijk de economische 

argumenten en de voorziene effecten op de werkgelegenheid bij Thales 

meegewogen.  

Tijdens recente hoorzitting (30 juni jl.) heeft BZ nieuwe informatie gekregen over 

de drie verschillende type Squires (civiel, dual use, militair) en hun specificaties. 

Tevens heeft BZ vastgesteld dat in onderhavige zaak het om de dual use variant 

gaat. De dual use Squire is ontworpen voor surveillance taken en beschikt niet 

over de mogelijkheid om doelen te selecteren. De dual use variant beschikt op 

hoofdlijnen over de volgende specificaties: 

• Detectie (surveillance) van het luchtruim en beperkte mate van classificatie

(bijvoorbeeld onderscheid tussen vogels en drones);

• Detectie van gronddoelen en beperkte mate van classificatie (onderscheid

tussen mensen en voertuigen);

• Bepalen van de coördinaten van de objecten met een redelijke

nauwkeurigheid (≤5 meter op 3 kilometer).

De dual use variant van de Squire is hiermee niet geschikt voor doelselectie,

vuurcorrectie door inslagbepaling of koppeling aan vuurgeleidingssystemen.

Tevens kan deze versie geen onderscheid maken tussen wiel- en rupsvoertuigen

(concreet: gepantserde voertuigen versus tanks).

Op basis van deze productinformatie, die niet beschikbaar was ten tijde van het 

aanvraag die leidde tot de afwijzing, heeft BZ opgemaakt dat de effectieve 

inzetbaarheid in Jemen bij luchtbombardementen of artilleriebeschietingen niet 

effectief is en daarmee minder waarschijnlijk is dan voorheen aangenomen. De 

10.2.e
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nieuwe informatie sluit echter niet voor 100% uit, dat de Squire wordt gebruikt 

bij beschietingen. Evenmin kan, mede gezien de grote mobiliteit van de Squire, 

niet voor 100% worden uitgesloten dat de Squire wordt ingezet bij de strijd in 

Jemen. Dit beeld is door een radar expert van de MIVD bevestigd. 

Op 13 januari 2016 heeft het kabinet de Kamer schriftelijk medegedeeld dat het 

zeer onwaarschijnlijk is dat de komende tijd nog vergunningen voor 

wapenexporten naar Saoedi-Arabië zullen worden goedgekeurd. Alleen wanneer 

onomstotelijk vaststaat dat de goederen niet kunnen worden ingezet in de strijd in 

Jemen of bij mensenrechtenschendingen zal nog een vergunning worden 

afgegeven, aldus het kabinet aan de Kamer. 

Daarnaast heeft de Kamer -met de aangenomen motie Servaes van 8 maart jl.- 

de regering opgeroepen de EU-criteria strikt toe te passen en geen vergunningen 

voor Saudi-Arabië goed te keuren zolang er sprake blijft van het risico dat deze 

militaire en dual-use goederen kunnen worden ingezet voor schendingen van 

mensenrechten en van het humanitair oorlogsrecht . 

Op basis van bovenstaande kan ik maar tot een conclusie komen, namelijk dat het 

er onvoldoende waarborgen zijn dat de Squire niet wordt ingezet in de strijd in 

Jemen. Zou ik de vergunning wel verlenen, dan zou ik hiermee in strijd handelen 

met het huidige strikte exportcontrolebeleid van het kabinet op Saoedi-Arabië, 

waar ook een Kamermeerderheid om vraagt.  

Ik zal Thales op 13 juli informeren over mijn besluit op bezwaar. Het staat Thales 

vrij om daarna in beroep te gaan bij de bestuursrechter. 

Groet,  10.2.e
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Bijlage(n) 
Aanleiding 

Op 5 september had u een gesprek met . Hij noemde toen dat 

het verstrekken van de opdracht door Defensie aan Thales voor het ontwikkelen 

van de nieuwe Above Water Warfare (AWW) Suite moeizaam verloopt. U heeft 

gevraagd om de stand van zaken uit te zoeken.  

Huidige situatie  

Het project is nog niet overgedragen aan DMO om in concrete deelcontracten te 

worden vastgelegd. Er is een brief door de Minister van Defensie aan Thales 

gestuurd om aan te kondigen dat Defensie het  project met Thales wil uitvoeren. 

Hierin is geen bedrag genoemd, maar wel dat 50% van de investering 

gegarandeerd (als royalties) moet terugvloeien naar de Staat. Thales heeft de 

brief beantwoord en daarin enkele aannames expliciet gemaakt, o.a. over het 

bedrag  en rond de gegarandeerde royalties.  

Naar aanleiding hiervan is discussie ontstaan over de algemene uitgangspunten 

waardoor nog geen concrete uitwerking heeft plaatsgevonden. De Minister van 

Defensie was op 12 september op bezoek bij Thales en is in de voorbereiding over 

de situatie geïnformeerd. Zij heeft duidelijk aangegeven dat het project van start 

moet gaan.  

Getracht wordt zo snel mogelijk overleg tussen Thales en verschillende onderdelen 

van Defensie te organiseren, maar de interpretatie van de afspraken met name 

door HDFC vormt een blokkade. Omdat het een interne Defensie kwestie is en de 

Minister een duidelijke opdracht heeft gegeven is het moeilijk voor EZ om te 

interveniëren. Ik heb wel aan Defensie aangegeven dat U naar de stand van zaken 

heeft gevraagd.  

Belangrijkste problemen 

1 Defensie wil de opdracht pas verstrekken als Thales de opdracht in 

Duitsland gewonnen heeft. Vanaf het begin is echter duidelijk geweest 

dat de opdracht van Defensie nodig is voor Thales om hun aanbieding 

gestand te doen. Als de Duitse opdracht niet doorgaat is 

heroverweging aan de orde, met name tempo van de ontwikkeling 

verandert dan.  

2 Defensie wil dat de  inclusief BTW is. Over BTW is niet 

eerder gesproken, maar het verschil tussen de Thales begroting voor 

het project van  exclusief BTW is wel groot.  
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3 Defensie wil dat Thales de financiering regelt en dat de kosten 

hiervan geschat op ) door Thales gedragen worden. In 

het BWO heeft de Minister van Financiën wel een voorkeur 

uitgesproken voor externe financiering van  die niet in 

deze begrotingsperiode bij Defensie beschikbaar is, maar geen 

absolute eis.  

4 Er is nog geen overeenstemming hoe het gegarandeerd terugvloeien 

van 50% moet worden geïnterpreteerd.  

De stapeling van voorwaarden maakt het moeilijk voor Thales om dit voorstel te 

accepteren. Van de oorspronkelijke  budget blijft tussen de  

 over, terwijl ook nog een substantieel deel zal moeten terugvloeien.  

Achtergrond 

In juni is na gesprekken die u heeft gehad met de Ministers van Defensie en 

Financiën en Thales afgesproken dat er  beschikbaar zou komen voor de 

ontwikkeling van de AWW Suite. Hiervan zou  door Defensie gedekt 

worden binnen de huidige begrotingsperiode. Voorwaarde was dat 50% zou 

terugvloeien in de vorm van royalties (door Thales gegarandeerd). Als 

voorkeursoptie zou worden onderzocht of voor  externe financiering 

(door Thales) haalbaar is. Alternatief was het naar voren halen van budget van 

buiten de begrotingsperiode.  

De aanleiding is de potentiële order voor de Duitse fregatten waar Thales 

onderdeel is van de aanbieding van Damen en een Duitse combinatie. Hierdoor 

betaald Duitsland ca  mee aan de ontwikkeling plus tietallen miljoenen 

voor de kwalificering van het product. De AWW Suite is nodig voor de vervangers 

van de Nederlandse LC- en waarschijnlijk M-fregatten.  
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• U kunt aangeven dat u de analyse in het document deelt en dat hiermee een

goede visie is neergelegd inzake de snelle ontwikkelingen op het vlak van de

internationale veiligheidssituatie en de uitdagingen die dit geeft voor de

krijgsmacht.

• Het stuk bevat geen besluiten en claims. Het geeft de kaders voor verdere

politieke besluitvorming bij de verkiezingen en tijdens de formatie. U kunt

aangeven dat het kabinet hiermee het belang van versterking van de

krijgsmacht onderstreept

• Naast de algemene ondersteuning voor het stuk - een krijgsmacht die is

toegerust om de moderne dreigingen aan te kunnen- is dit van belang voor de

stabiliteit en dus voor een economisch gunstig klimaat.

• Voor het beschermen van haar wezenlijke veiligheidsbelangen en het

ondersteunen van bondgenoten heeft Nederland naast een sterke krijgsmacht

ook industriële kennis en kunde nodig om een zekere security of supply te

kunnen garanderen en de krijgsmacht duurzaam te ondersteunen.

• U wordt geadviseerd om aan te geven dat in het stuk expliciet moet worden

opgenomen dat de noodzaak van samenwerking tussen Defensie en het

bedrijfsleven moet worden versterkt, omdat dit een noodzakelijke voorwaarde

is voor de technologisch vooroplopende en adaptieve krijgsmacht die wordt

nagestreefd.

• Tekstvoorstel:

Intensievere samenwerking tussen Defensie en bedrijfsleven op het gebied

van onderzoek & ontwikkeling, inkoop en instandhouding en human capital

leidt tot ecosystemen waarmee innovaties sneller door de krijgsmacht en

industrie kunnen worden ingevoerd.

• Dit voorstel heeft een relatie met een initiatief van Defensie, het bedrijfsleven

(o.a. VNO-NCW en FME) en EZ waarbij wordt nagedacht over wat nodig is om

deze ecosystemen te realiseren. Dit initiatief leidt tot een beschrijving van

noodzakelijke instrumenten en bijbehorende financiële middelen die tijdens de

formatie door het bedrijfsleven zullen worden ingebracht.

Toelichting 

Proces en kernpunten 

• Het document bevat de ontwikkelingslijnen voor de krijgsmacht in het kader

van het meerjarig perspectief.

• Het stuk komt tegemoet aan vragen vanuit de Kamer die hierover zijn gesteld.

De Kamer heeft in moties van  c.s. (2014 en 2015) de regering

verzocht onderzoek te doen naar Defensie en welk ambitieniveau voor

versterking van Defensie nodig/gewenst is en hiertoe een meerjarig

perspectief te schetsen. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is het

10.2.e
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kabinet in een motie van  hiertoe opnieuw opgeroepen en 

gevraagd hiervan werk te maken. 

• Het kabinet heeft de afgelopen jaren reeds belangrijke stappen gezet en

besloten tot verhogingen van de defensie-uitgaven met ongeveer 870 miljoen

euro structureel in 2020. Dit document geeft verdere lijnen van ontwikkeling

van de krijgsmacht aan uitgaande van de grote diversiteit en complexiteit van

dreigingen en risico’s van deze tijd. De nota hangt samen met de

Internationale Veiligheidsstrategie ‘Turbulente tijden in een instabiele

omgeving’. De Internationale veiligheidsstrategie zal binnenkort

geactualiseerd worden.

• Defensie heeft het stuk opgesteld in samenwerking met o.a. BZ en diverse

wetenschappers, instituten als Clingendael, HCSS, TNO en MIVD. Het stuk is

niet in de CoRIA ambtelijk afgestemd; wel is op onderdelen ambtelijk overleg

geweest met EZ (directie TOP – Commissariaat Militaire Productie en

Innovatie) en FIN (geen financiële claims in het stuk). Minister BZ is nauw

betrokken geweest bij de opstelling en Minister Hennis heeft u ca. 3 weken

geleden bijgepraat over dit onderwerp tijdens het VVD bewindsliedenoverleg.

• EZ werkt samen met Defensie aan de versterking van de samenwerking

tussen Defensie en het bedrijfsleven, zowel op het gebied van het aankopen

van materieel als innovatie. Voor EZ relevante punten in het stuk zijn:

o Bij de veiligheidsvraagstukken wordt o.a. het digitale domein genoemd;

een terrein dat voor de ontwikkeling van de economie/ smart industrie van

groot belang is en waar samenwerking tussen Defensie en het

bedrijfsleven onontbeerlijk is.

• Verder zijn met name de hoofdstukken 3 & 4 voor EZ relevant:

o In paragraaf 3.4 wordt de noodzaak genoemd dat de Nederlandse

krijgsmacht technologisch voorop blijft lopen.

o In paragraaf 3.5 wordt genoemd dat de krijsmacht wendbaar moet zijn

om de verscheidenheid en complexiteit van de dreigingen aan te kunnen.

o In deze beide paragrafen moet worden genoemd dat hierbij intensivering

van de samenwerking met het bedrijfsleven wordt gezocht.

o In paragraaf 4.2 wordt wel aangegeven dat samenwerking in eigen land

wordt gezocht met veiligheidspartners, bedrijven en kennisinstituten.

• Naar verwachting zullen de regeringspartijen de lijnen voor het meerjarig

perspectief en de analyse kunnen onderschrijven. Oppositiepartijen kunnen

mogelijk kritisch zijn dat het stuk vanuit het kabinet laat verschijnt en er

onvoldoende "boter bij de vis” zit, mede door de noties in het document dat

het investeringsbudget onvoldoende en Nederland niet kan voldoen aan de

(nieuwe) doelstellingen en de kerntaken van Defensie.

Samenvatting inhoud 

10.2.e
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• In de inleiding van het document wordt de bredere context geschetst vanuit

het meerjarig perspectief. Gemeld wordt dat het kabinet al belangrijke

maatregelen heeft genomen in de afgelopen jaren. In de defensiebegroting

van 2017 zijn vervolgstappen beschreven die moeten leiden tot een duurzaam

gerede en snel inzetbare krijgsmacht.

• In hoofdstuk 1 wordt een analyse van de mondiale ontwikkelingen en de

veranderende veiligheidscontext. Ingegaan wordt op de geopolitieke

verhoudingen met meer multipolaire verhoudingen en fragmentatie. De

dominante rol van de VS verandert en het stelsel van multilaterale

organisaties staat onder druk. De dreiging van de radicale islam wordt

weergegeven en de ideologische wedijver tussen grootmachten wordt

geschetst. Demografische veranderingen (groei wereldbevolking) en

ecologische ontwikkelingen (klimaat, droogte) versterken migratie. Grote

veranderingen dienen zich aan op terrein van de digitale informatierevolutie

(big data en voorspellen van gedrag van groepen; grootste game changer) en

de mens-machine relatie (robots, biotechnologie, 3D-printing, onbemande

systemen).

• Voorts wordt ingegaan op de veiligheidsvraagstukken: de onvoorspelbaarheid

van Rusland, de gordel van instabiliteit ten zuiden en zuidoosten van Europa

en spanningen in Oost- en Zuidoost-Azië. Ook hybride oorlogsvoering, digitale

aanvallen en technologische ontwikkelingen (chemische, biologisch,

radiologisch, nucleair) vormen bedreigingen.

• Ingegaan wordt op de internationale context (Navo streven 2% BBP bijdrage

en aantreden Trump) en de constatering van de Navo dat Nederland zich nog

onvoldoende inspant. Aangegeven wordt dat Nederland veel investeert in

bilaterale defensiesamenwerking met omringende landen, maar dat Nederland

oploopt tegen grenzen aan van wat partners wenselijk en mogelijk achten.

• Hoofdstuk 2 gaat in op de strategische opgaven en de implicaties voor de

inzetbaarheidsdoelen. De genoemde strategieën zijn:

1. Veilig blijven: verdediging en bescherming van het eigen Navo/EU

grondgebied en Nederlandse samenleving.

2. Veiligheid brengen: bevordering stabiliteit en bestrijding dreigingen

rondom Europa en het Koninkrijk.

3. Veilig verbinden: bescherming knooppuntfunctie Nederland (fysieke en

digitale infrastructuur).

• Na de analyse gaat hoofdstuk 3 in op de lijnen van ontwikkeling in het

meerjarig perspectief met de constatering dat Defensie krachtig moet

innoveren en optimaal gebruik moet maken van nieuwe technologische en

wetenschappelijke ontwikkelingen. De lijnen zijn:

1. Moderne slagkracht gericht op escalatiedominantie: ingegaan wordt op het

belang van special forces, veiligheid op zee als gevolg van de vele
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maritieme dreigingen, vuurkracht, genetwerkt en informatie-gestuurd 

optreden op land en belang van snelle invoering vijfde generatie 

jachtvliegtuigen (F35). 

2. Sterk in cyber en informatiedomein: Nederland is kwetsbaar en hiertoe

dringende aandacht nodig. Versterking inlichtingendomein en sterke

positionering nodig bij “hybride” conflicten.

3. Onderscheidend in en door samenwerking: voorop lopen bij verzekeren

veiligheid. In overleg met VenJ onderzoekt Defensie de wenselijkheid om

de rol van de krijgsmacht bij nationale veiligheid te versterken. Met BHOS

wordt onderzocht op welke wijze het instrumentarium van Defensie kan

worden verbeterd om internationale conflicten te voorkomen.

4. Technologisch vooruitstrevend: technologie ontwikkelt zich zeer snel,

maar ook tegenstanders moderniseren en technologie steeds

bereikbaarder. Inspelen op snelle aanpassingen in hoofdwapensystemen.

5. Wendbaar: een krijgsmacht met voldoende handelingsvermogen.

Eenheden en individuele militairen moeten zich snel kunnen aanpassen.

Anticiperend vermogen dat veel vraagt van personeel en werkgeverschap.

6. Aandacht voor mens en mindset: Defensie wil moderne en goede

werkgever zijn. Samenwerking met externe partijen inzake

personeelsbeleid gericht op flexibiliteit, duurzaam inzetbaarheid, een leven

lang leren en verantwoordelijkheid.

• Hoofdstuk 4 geeft aanvullende overwegingen. Waaronder de notie dat van

bondgenoot Nederland wordt verwacht dat het in alle domeinen een steentje

bijdraagt. Voorts wordt het belang van samenwerking met bondgenoten

verder onderstreept (taakspecialisatie, voldoende middelen nodig) en het

belang van kwaliteit. In dat licht wordt gemeld dat de Navo stelt dat

Nederland teveel aan zwaardere slagkracht heeft ingeboet, maar dat

Nederland zich nog steeds onderscheidt door kwaliteit en effectiviteit. Tot slot

wordt ingegaan op de beschikbaarheid, de balans tussen inzetbaarheid van

gevechtseenheden, bedrijfsvoering en staven en de financiële duurzaamheid.

Hierbij wordt aangegeven dat Defensie als uitvoeringsdepartement nagenoeg

geen budgetflexibiliteit heeft om tegenvallers van exogene factoren op te

lossen. Opgepast moet worden voor overbelasting: Defensie moet

voorspelbaar zijn, zich toeleggen op kerntaken, realistische en meetbare

doelen stellen en afrekenbaar zijn.
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Defensie Industrie Strategie (DIS) 

• De Defensie Industrie Strategie is in december 2013 naar de Tk gestuurd. De

DIS gaat in op het belang van een goede defensie industriële basis in

Nederland.

• In de DIS wordt aangegeven hoe een goede samenwerking tussen Defensie

en de industrie vorm wordt gegeven en ook welke rol EZ daarin speelt,

bijvoorbeeld op het gebied van exportbevordering en innnovatie, maar ook

met het specifieke instrument industriële participatie, waarmee afspraken

Buiten scope Wob-verzoek   EE
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worden gemaakt met grote buitenlandse systeembouwers over het plaatsen 

van opdrachten bij Nederlandse bedrijven.  

• In de DIS zijn 5 zogenoemde prioritaire technologiegebieden gedefinieerd (zie

bijlage 1). Deze zijn prioritair omdat ze van belang zijn voor defensie en

Nederlandse bedrijven daar een sterke positie en (internationale) ambities

hebben.

• Er wordt met Defensie en de Nederlandse industrie inmiddels gesproken over

een actualisering van de DIS. Naar verwachting zal hiertoe een voorstel

worden ontwikkeld dat aan de nieuwe minister van EZ zal worden voorgelegd.

Een nieuwe DIS wordt ook genoemd in het fiche dat VNO/NCW, FME en NIDV

hebben gemaakt voor de formatietafel. Hierin wordt o.a. ondersteund dat er €

150 mln extra per jaar naar innovatie op het gebied van defensie wordt

besteed. Dit bedrag is ook opgenomen in de fiches van EZ (Innovatie) en

Defensie.

• Tegelijk hecht Defensie steeds meer belang aan innovatie. In een nieuwe DIS

zou samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven en een mogelijke

vernieuwing van de instrumenten die daarbij ingezet kunnen worden een

hoofdrol hebben. Er wordt ook gekeken naar het verbreden van de DIS naar

een DVIS, waarbij het veiligheidsdomein in bredere zin wordt betrokken (V&J,

Politie, Brandweer).

Lopende zaken DEIZ: 

Buiten scope Wob-verzoek   EE
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Bijlage 1: Vijf prioritaire technologiegebieden DIS 

Het instrumentarium van de DIS richt zich op de volgende gebieden: 

1. Geïntegreerd (sub)systeemontwerp en –ontwikkeling: Dit betreft het

ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de inzet van geïntegreerde militaire

systemen. De (sub)systemen worden gekenmerkt door flexibiliteit en

aanpassingsvermogen, minimale bemanningen, onbemand en autonoom, lage

levensduurkosten, energiezuinig, duurzaam en hoge inzetbaarheid.

2. Sensoren, C4I en automatisering: Dit betreft sensorsystemen (radar,

elektro-optisch, akoestisch, biometrisch) voor het waarnemen en in kaart brengen

van de omgeving, de gerelateerde informatieverwerkingscapaciteit en het

(geautomatiseerd) aansturen van tegenmaatregelen. De systemen worden

gekenmerkt door sensorfusie, patroonherkenning, integratie in netwerken,

interoperabiliteit en autonome informatieverwerking en aansturing.

3. Geavanceerde materialen en componenten: Dit betreft de ontwikkeling, de

productie, de verwerking en het gebruik van geavanceerde (nieuwe) materialen

en componenten met generieke toepassingsmogelijkheden in het militaire domein.

Nieuwe materialen en componenten maken systemen lichter, kleiner, sneller,

sterker, goedkoper en slimmer, bieden een hogere bescherming en maken

kosteneffectiever onderhoud mogelijk.

4. Simulatie en simulatoren ten behoeve van opleiding & training: Dit

betreft ontwikkeling en productie van simulatoren om militaire situaties,

omgevingen en activiteiten na te bootsen ten behoeve van opleiding, training en

missievoorbereiding.

5. Elektronische en informatiebescherming / bewapening: Dit betreft

defensieve (cyber)capaciteiten voor informatiebescherming en

integriteitsbewaking en capaciteiten voor offensieve (cyber)activiteiten inclusief

psyops en strategisch informatiegebruik, als tegenaanval of als onderdeel van een

actieve verdediging.
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4. Biedt een generieke toets als CFIUS geen oplossing?

5. Hoe verhoudt het Nederlandse regime rond overnames zich tot wat in

andere landen gebruikelijk is?

• Een overzicht van voorstellen vanuit bedrijfsleven en anderen

Er wordt kort ingegaan op de opties zoals geschetst door Jan Hommen, VNO-

NCW en Eumedion. Ook wordt kort ingegaan op de argumenten rond

buitenlandse overnames die door wetenschappers en beleggers te berde is

gebracht.

• Toelichting en appreciatie voorstellen Eumedion

11/4 heeft Eumedion een brief aan de informateur geschreven. Hierin

schetsen zij hun insteek die in grote lijnen overeenkomt met uw voorstellen.

• De bijlagen gaan in op:

• Toelichting op werking CFIUS.

• Toenemende rol van activistische aandeelhouders, specifiek het

optreden van Elliott rond AkzoNobel.
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Onderscheid tussen vijandige en vriendelijke overnames 

• Overnames kunnen plaatsvinden met instemming van bestuur en Raad van

Commissarissen (vriendelijk) of zonder die instemming (vijandig).

• Rond het eerste type overnames is het handelingsperspectief voor de overheid

beperkt tot optreden vanuit reciprociteit (dus alleen voor partijen van buiten

de EU) of, als het een vitale sector betreft, het inroepen van nationale

veiligheid (dwingende reden van algemeen belang).

• De vitale sectoren die op het moment onder coördinatie van NCTV worden

onderzocht zijn:

• Afgerond: waterkeringen (IenM), energie (EZ), telecom (EZ);

• In de pijplijn: follow-up energie (EZ), waterbeheren (IenM),

drinkwater (IenM), chemie (IenM en EZ), nucleair (IenM),

betalingsverkeer (FIN), vlucht- en vliegtuigafhandeling (IenM),

scheepsvaartafwikkeling (IenM), inzet defensie (DEF), inzet politie

(VenJ), digitale overheid (BZK))

• De voorstellen rond bedenktijd, belonen lange termijn aandeelhouderschap en

verkennen witte ridders zien met name op vijandige overnames.

• Rond vijandige overnames kan de bedenktijd helpen om het bestuur de tijd te

geven om zelf met een voorstel te komen voor strategische heroriëntatie.

• Acties gericht op langere termijn aandeelhouders kunnen een drempel

opwerpen bij overnames, maar of deze drempel effectief is, kan niet tevoren

worden vastgelegd. Het staat aandeelhouders vrij om in te gaan op een bod

op hun aandelen.

Overnames van en door Nederlandse bedrijven 

• Nederlandse bedrijven zijn al lange tijd netto overnemers. Uit onderzoek blijkt

dat in de periode 1989-2013 het aantal inkomende transacties lager is dan het

aantal uitgaande transacties, respectievelijk 1.527 tegen 1.989. De totale

waarde van de transacties is €506 tegenover €537 mrd.

• Een grove analyse van de periode na 2013 geeft eenzelfde beeld. Grote

overnames over de grens zijn bijvoorbeeld de aankoop van British Gas door

Shell en van Delhaize door Ahold. Andersom is een grote transactie de

overname van NXP door Qualcomm.

• De recente ontwikkelingen kunnen een trendbreuk vormen en zijn aanleiding

voor om het beleid weer te doordenken.
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Nadere toelichting bij voorstel voor wettelijke bedenktijd 

Een wettelijke bedenktijd ziet op aanpassing van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek om een bedenktijd voor het bestuur van een onderneming in het geval 

van overname of wezenlijke aanpassing van de strategie voorgesteld door 

aandeelhouders mogelijk te maken.  

Dit biedt ruimte en tijd om de voorstellen te beoordelen op de effecten voor alle 

stakeholders en/of om de strategie te herzien. In die tijd kunnen de consequenties 

voor alle stakeholders worden onderzocht en kan de eigen strategie worden 

herzien om (al dan niet) zelfstandig verder te gaan of op zoek te gaan naar een 

alternatieve bieder.  

Onderstaand volgt een grove schets van de stappen om dit in wetgeving, namelijk 

in het BW, boek 2, te regelen. Daarbij wordt ook specifiek ingegaan op 

onderliggende Europese regelgeving.  

Wij achten het wettelijk regelen van een bedenktijd voor het bestuur binnen de 

Europese context haalbaar. Eumedion heeft aangegeven twijfels te hebben omdat 

ze strijdigheid met Europese Richtlijnen zien. Hun argumenten overtuigen ons 

niet. 

Hieronder worden ook twee alternatieve mogelijkheden (A en B) geschetst om 

ruimte voor bedenktijd te creëren via een juridische beschermingsconstructie (via 

preferente aandelen) zonder instemming van (een minderheid van)  

aandeelhouders. Dit zal lastiger te realiseren zijn gegeven de Europese kaders. 

Actie 1. Bedenktijd

Hiertoe dienen de volgende onderdelen van het BW te worden aangepast: 
• Het bestuur krijgt de bevoegdheid om een responstijd in te roepen

(afhankelijk van de periode die wordt gekozen: 180 dagen of 365 dagen).

• Het agenderingsrecht van aandeelhouders (artikel 2: 114a lid 1 BW) wordt

aangepast aan deze responstijd door het bestuur de mogelijkheid te geven

een agendapunt aan te laten houden óf het bestuur krijgt de ruimte om

gedurende de responstijd de door de AvA genomen besluiten (nog) niet ten

uitvoer te leggen.

• In beide gevallen dient het bestuur zich te beroepen op het feit dat de

strategie van de onderneming tot de bevoegdheid van het bestuur behoort en

de uitoefening van de agenderingsbevoegdheid niet gebruikt kan worden om

deze bevoegdheid te omzeilen of te doorkruisen.

• Een wettelijke regeling kan aansluiten bij de criteria die gelden voor de

mogelijkheid om beperkingen in de uitoefening van het stemrecht op

gecertificeerde aandelen op te leggen (artikel 2:118A, tweede lid, BW).

Europeesrechtelijke aandachtspunten 
• Op EU-niveau geldt een aantal relevante richtlijnen:
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a) de richtlijn betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van

aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (richtlijn

2007/36/EG),

b) de richtlijn betreffende het openbare overnamebod (richtlijn

2004/25/EG), en

c) de tweede vennootschapsrichtlijn (herschikt) (richtlijn 2012/30/EU).

Rechten van aandeelhouders 

• De richtlijn 2007/36/EG betreffende aandeelhoudersrechten geeft een set aan

rechten die aandeelhouders toekomen. Op het eerste gezicht lijkt deze

richtlijn het niet mogelijk te maken om agenderingsverzoeken van

aandeelhouders te weigeren in geval van beoordeling overnames, verzoeken

om vervanging van het bestuur etc.

• Het wettelijk regelen van een responstijd lijkt dan ook op het eerste gezicht te

botsen met het agenderingsrecht zoals voorzien in richtlijn 2007/36/EG. Dit is

echter op grond van de Nederlandse jurisprudentie niet het geval, omdat het

agenderingsrecht van aandeelhouders zich enkel beperkt tot hetgeen als

bevoegdheden aan de AvA toekomt krachtens wet, statuten en jurisprudentie.

Kern van deze jurisprudentie is dat de strategie van de vennootschap door het

bestuur van de vennootschap wordt bepaald en niet door de AvA. De richtlijn

zelf schrijft niet voor dat de strategie van de onderneming aan de AvA

toekomt en laat dit aan het vennootschapsrecht van de lidstaten.

• De inzet van het agenderingsrecht om via andere agendaonderwerpen op de

AvA zoals vervanging van het bestuur, structuurwijzigingen van de

vennootschap etc. alsnog de facto de strategie van de vennootschap te

bepalen, worden door de rechtspraak afgewezen. Zie o.a. de ASMI-uitspraak,

ABN AMRO–uitspraak, Fugro/Boskalis-zaak.

Openbaar overnamebod 

• Binnen de richtlijn betreffende het openbare overnamebod (richtlijn

2004/25/EG) zijn vrij strikte gedragsregels opgenomen voor het bestuur van

een onderneming om handelingen te verrichten die een belemmering kunnen

vormen voor een effectief openbaar overnamebod. Zo kent richtlijn

2004/25/EG de "no-frustration rule" in artikel 9 en een doorbraak van

beschermingsconstructies in artikel 11 bij 75% van de aandelen.

• Deze botsing met richtlijn 2004/25/EG is echter niet aanwezig nu Nederland

gebruikt heeft gemaakt van een opt-out (zie artikel 12, eerste en tweede lid,

van de richtlijn, waarvan het tweede lid is geïmplementeerd in artikelen

2:359b en 2:359c BW als facultatieve mogelijkheid om statutair in te voeren.

Voor zover bekend is dit door geen Nederlandse vennootschap toegepast).

• Richtlijn 2004/25/EG lijkt derhalve geen belemmering te vormen voor een

wettelijke regeling van een responstijd.

Vennootschapsrichtlijn 

• De tweede vennootschapsrichtlijn (herschikt) (richtlijn 2012/30/EU) kent geen

beperking in de mogelijkheid om een responstijd in te voeren.
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Variant A. Gekwalificeerde meerderheid van aandeelhouders om invoeren 

bescherming tegen te houden  

Bij dit alternatief worden de aandeelhouders niet volledig buiten spel gezet. 

Hiertoe dienen de volgende onderdelen van het BW te worden aangepast: 
• De wettelijke regeling inzake de emissiebevoegdheid (artikel 2:96 BW) moet

worden aangepast.

• Een wettelijke regeling kan aansluiten bij de criteria die gelden voor de

mogelijkheid om beperkingen in de uitoefening van het stemrecht op

gecertificeerde aandelen op te leggen (artikel 2:118A, tweede lid, BW).

• Er moet worden geregeld dat aandeelhouders met een (nader te bepalen)

meerderheid van stemmen (artikel 2:120 BW) een onwelgevallig besluit

kunnen tegenhouden.

Aandachtspunten komen overeen met die bij variant B. Een aantal 

randvoorwaarden zal mogelijk iets minder scherp gelden.

Variant B. Mogelijkheid tot uitgeven preferente aandelen zonder instemming van 

aandeelhouders

Hiertoe dienen de volgende onderdelen van het BW te worden aangepast: 
• De wettelijke regeling inzake de emissiebevoegdheid (artikel 2:96 BW) moet

worden aangepast.

• Statutenwijziging (artikel 2:121 lid 1 BW): het bestuur moet de bevoegdheid

krijgen om (zonder instemming van de AvA) de statuten zodanig te wijzigen

dat verschillende soorten aandelen kunnen worden uitgegeven.

• Een wettelijke regeling kan aansluiten bij de criteria die gelden voor de

mogelijkheid om beperkingen in de uitoefening van het stemrecht op

gecertificeerde aandelen op te leggen (artikel 2:118A, tweede lid, BW).

Europeesrechtelijke aandachtspunten 
• De tweede vennootschapsrichtlijn (herschikt) (richtlijn 2012/30/EU) kent een

belangrijke beperking in de mogelijkheden om preferente aandelen uit te

geven tegen de wil van een (meerderheid) van de leden van de AvA. De

richtlijn eist namelijk dat de verhoging van het geplaatst kapitaal bij besluit

van  de AvA geschiedt (artikel 29, eerste lid, zie ook artikel 2:96 BW).

Weliswaar biedt dat artikel 29 zelf een aantal uitzonderingen, maar deze

vergen dat hetzij in de statuten, hetzij bij besluit van de AvA voor een bepaald

maximumbedrag een orgaan van de vennootschap de bevoegdheid krijgt om

het maatschappelijk kapitaal te verhogen.

• Er zijn twee mogelijkheden om onder deze beperking uit te komen:
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1. Het wettelijk regelen dat een bestuur aandelen kan uitgeven waar

alleen zeggenschapsrechten aan verbonden zijn zonder dat er enig (hoe

miniem ook) recht op winstuitkering aan verbonden is. Naar de letter is

er dan geen sprake van een verhoging van het geplaatste kapitaal,

hetgeen bij preferente aandelen wel degelijk nog het geval is.

2. Het gebruik maken van de uitzonderingsbevoegdheid in artikel 45,

eerste lid, van richtlijn 2012/30/EU: De lidstaten kunnen afwijken van

artikel 29 indien dat noodzakelijk is voor de aanneming of toepassing

van bepalingen die ertoe strekken de deelneming van werknemers of

van andere bij de nationale wet bepaalde categorieën personen in het

kapitaal van ondernemingen te bevorderen.

• De tweede mogelijkheid heeft ook een zekere plek in het BW (zie bijv. artikel

2:96a, eerste lid, verwijzing naar werknemers) en is daarmee beter inpasbaar

in het Nederlandse systeem. De tweede mogelijkheid hoeft ook niet per sé een

stichting als persoon aan te wijzen, maar zou bijvoorbeeld ook leden van de

RvC kunnen aanwijzen. Het vergt wel een nieuwe wettelijke regeling.

• Richtlijn 2004/25/EG lijkt - gelet op de reeds hierboven geschetste opt out -

geen belemmering te vormen voor een wettelijke regeling van de uitgifte ven

preferente aandelen.

• De richtlijn betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van

aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (richtlijn 2007/36/EG)

bevat wel een beperking in de mogelijkheden voor oplossing 1, omdat de

gelijke behandeling van aandeelhouders mogelijk in het gedrang komt. Dit

vergt nader onderzoek.



Pagina 8 van 21 

Directie Algemene 

Economische Politiek 

Kenmerk 

AEP / 17055158 

Andere departementen 

Verschillende departementen zullen opbrengen dat de voorstellen hun 

beleidsterrein raken. Dit geldt specifiek voor V&J (ondernemingsrecht, burgerlijk 

wetboek, veiligheid / NCTV), FIN (biedingsregels, (fiscaal) vestigingsklimaat), en 

BHOS (buitenlandse handel, waaronder zij ook bijv. het voorstel rond reciprociteit 

van de drie lidstaten plaatsen). 

• Voor zover het wetgeving betreft, klopt dit en is het zaak om in goede

samenwerking een eventuele keuze verder uit te werken.

• Rond nationale veiligheid wordt er interdepartementaal goed samengewerkt.

Dat proces wordt hierdoor natuurlijk niet verstoord.

• Rond reciprociteit kan worden opgemerkt dat dit ook raakt aan industriebeleid

en ook besproken is in de informele raad voor concurrentievermogen. Het

voorstel was dan ook afkomstig van drie ministers van Economische Zaken.

Uit onze informele gesprekken destilleren we daarnaast de volgende vragen: 

Hoe erg is het probleem? 

Een handvol bedrijven met AEX-notering is kwetsbaar. Dit kan verschillende 

redenen hebben: 

• Ze kennen geen beschermingsconstructie of deze loopt binnenkort af (o.a.

Ahold)

• Ze hebben een notering in het VK en zijn daardoor kwetsbaar (Unilever, Reed-

Elsevier). In het VK mogen namelijk geen middelen worden ingezet die een

overname tegengaan.

• De onbeschermde bedrijven dragen veel bij aan de totale uitgaven in

Nederland aan R&D, nemen een belangrijke positie in, in het Nederlandse (en

regionale) R&D ecosysteem en bieden forse werkgelegenheid. Als daar

klappen vallen, komen we er niet snel bovenop.

• Zelfs als ze wel beschermd zijn, is het de vraag of de beschermingsconstructie

voldoende tijd biedt om afdoende bedenktijd te hebben.

• Daarnaast is het bredere doel van het voorstel in de MR-notitie afdoende tijd

voor een ordentelijk proces in het geval van overname of wezenlijke

aanpassing van de strategie voorgesteld door aandeelhouders mogelijk te

maken. Voor dat laatste doel kunnen beschermingsconstructies niet worden

ingezet.

Wat als bedrijven worden overgenomen? 

• De onbeschermde bedrijven dragen veel bij aan de totale uitgaven in

Nederland aan R&D, nemen een belangrijke positie in in het Nederlandse (en

regionale) R&D ecosysteem en bieden forse werkgelegenheid.

• Zeker de grote spelers (Unilever, AkzoNobel) zijn dusdanig groot dat als ze

door een concurrent worden overgenomen, de Mededingingsautoriteiten zullen

aandringen op het afstoten van activiteiten. Zelfs als de overnemende partij

het beste voor heeft, zal afstoting leiden tot banenverlies en ten koste kunnen

gaan van synergie.
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Is dit een oplossing voor het probleem? 

• Los van de bedrijven zonder juridische beschermingsconstructie, is het de

vraag of de huidige beschermingsconstructie van de andere bedrijven

daadwerkelijk bescherming beiden. Zetten de onafhankelijke stichtingen de

bescherming in en houdt deze stand bij een juridische procedure bij de

Ondernemingskamer? Het voorstel voor bedenktijd kan alle bedrijven helpen.

• Het helpt deze bedrijven niet alleen bij overnames, maar ook bij het

ordentelijk kunnen reflecteren op agendering van wezenlijke aanpassing van

de strategie voorgesteld door aandeelhouders.

Biedt een generieke toets zoals CFIUS geen oplossing? 

• Aangrijpingspunt bij redenen van dwingend algemeen belang is vooral

nationale veiligheid, daarmee is de scope dus beperkt tot vitale sectoren.

• Daarmee biedt het geen oplossing voor bedrijven als AKZO, Unilever, ASML.

• Een toets geeft wel onzekerheid omdat in principe alle overnames toetsbaar

zijn. Dat heeft een nadelig effect op het vestigingsklimaat.

• Tegelijk is het natuurlijk wel een route die nader verkend kan worden om te

zien of de balans van voor- en nadelen van een generieke toets beter kan

worden.

• NB Het is zaak om hier als EZ goed bij aangesloten te zijn om de goede

afweging tussen voor- en nadelen te kunnen maken.

• NB Nadere informatie over de werking van CFIUS is opgenomen in bijlage 1.

Hoe verhoudt het Nederlandse regime rond overnames zich tot wat in andere 

landen gebruikelijk is? 

• Een eenduidig antwoord is lastig te geven. Het gaat om het samenspel van

factoren. Zo is het niet heel inzichtelijk om alleen naar bijv. een overzicht van

wettelijke termijnen rond bedenktijd te kijken.

• Een eerste aspect waarin Nederlandse beursgenoteerde bedrijven verschillen

van die van andere landen is dat het aandelenbezit zeer verspreid en

versnipperd is, veel beleggers komen uit het buitenland, er zijn vooral veel

Angelsaksische institutionele beleggers actief.

• In onderstaande tabel is voor een select aantal landen een overzicht geschetst

van de mogelijkheden voor bedrijven tot bescherming, gebruikelijke varianten

daarin en welke mogelijkheden bestuurders hebben om overnames te

frustreren.
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Nederland Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk 

Corporate 

governance-

model 

Rijnlands model: alle 

stakeholders geen formele 

rol andere stakeholders 

Bedrijf / aandeelhouder centraal Bedrijf / aandeelhouder 

centraal 

Beschermings-

maatregelen 

(juridisch) 

Mogelijk, maar moet via 

statuten worden geregeld 

met instemming 

aandeelhouders; trend 

naar afbouw stagneert. 

Veel bedrijven beschikken 

wel over constructie die 

tijdelijk een vijandige 

overname kan 

tegenwerken 

Mogelijk, soms via omzeiling van 

meerderheid aandeelhouders  

Bestuurdersbenoemingen faseren 

zodat tussentijds wegsturen gehele 

bestuur niet kan 

Statuten kunnen mogelijkheden tot 

agendering door aandeelhouders 

inperken. 

Stemmen gaat vaak via first-past-

the-post. Zeer weinig stemmen 

kunnen dan volstaan, 

Aandeelhouders moeten zelf een 

kandidaat stellen om een benoeming 

tegen te houden.  

Geen frustrerende 

acties vanuit bestuur 

toegestaan 

Beschermingsconstructi

es zeer ongebruikelijk, 

UK-listing bevat 

effectief een verbod 

Beschermings-

maatregelen 

(economisch) 

De facto niet gebruikelijk 

(uitzonderingen als 

Heineken uitgezonderd) 

Poison pill – verwateren belang 

aandeelhouders, maakt overname 

veel minder aantrekkelijk. Behoort 

tot de bevoegdheid bestuur. 

Feitelijk afwezig. 

Toetsing / 

overheidsrol 

Nee, behalve telecom 

(voorstel) en financiële 

sector (EU breed) 

CFIUS op nationale veiligheid, alle 

buitenlandse overnames  

Beperkte mogelijkheid 

om te interveniëren 

gericht op 

mediabedrijven en 

defensie-industrie (en 

bedrijven waar 

staatsgeheimen worden 

gebruikt).   

Financiële sector (EU 

breed) 

Mogelijkheden bij 

overname 

Mogelijk inzet van 

beschermingsconstructie 

indien die in statuten is 

opgenomen. 

Bestuur betrekt belangen 

stakeholders in afweging 

en kan op zoek naar 

alternatieve partij. 

Veel acties mogelijk, zoals: 

- Poison pills,

- Preferente aandelen zonder

toestemming vooraf. Dit kan een

overname frustreren.

- Aandeleninkoop

- Verkoop

kroonjuwelen.

- Arbeidscontracten met

eigenaarschaps-clausule. Maakt

overname kostbaar door vertrek

personeel.

- Verschillende Staten bieden nog

additionele mogelijkheden

Actie niet toegestaan. 

Meest gebruikte actie is 

claimen dat het bod te 

laag is. Mogelijk 

ondersteund door 

onderzoek 
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Duitsland Frankrijk België 

Corporate 

governance 

model 

Rijnlands model Rijnlands model Rijnlands model, minder 

uitgesproken over andere 

stakeholders dan in NL en 

DE. 

Beschermings-

maatregelen 

(juridisch) 

In grote lijnen vergelijkbaar 

met Nederland.  

Preferente aandelen worden 

ingezet, vaak om 

familiebedrijven van kapitaal 

te voorzien. 

Idem voor separate notering 

dochterbedrijven. Het kan, 

maar is niet gebruikelijk als 

defensie. 

Limieten aan stemrecht 

kunnen door bedrijf worden 

voorgesteld. Worden vaak ook 

gebruikt. 

Dubbel stemrecht voor 

aandelen die langer dan twee 

jaar in bezit zijn (default). 

Via statuten veel te 

regelen. Hiervoor is wel 

instemming 

aandeelhouders nodig. 

Mogelijkheden zijn o.a. 

aandelen zonder 

stemrecht, 

stemverhoudingen zoals 

een gekwalificeerder 

meerderheid of een limiet 

aan stemrechten. 

Certificering van aandelen 

is ook niet ongebruikelijk.  

Beschermings-

maatregelen 

(economisch) 

Kruiselingse aandelen van 

<25% kunnen, worden niet 

vaak gebruikt als defensie. 

Staatseigendom in veel 

sectoren nog regel en geen 

uitzondering.  

Niet gebruikelijk 

Toetsing / 

overheidsrol 

Mogelijk (zeer generieke 

regeling), tot nu toe niet 

gebruikt. 

Financiële sector (EU breed). 

Via staatsaandelen vaak 

invloed.  

Los daarvan ook sterke 

overheidsinvloed bij andere 

bedrijven. 

Financiële sector (EU breed). 

Nee. 

Financiële sector (EU 

breed). 

Mogelijkheden bij 

overname 

Neutrale positie bestuur 

gewenst, maar er is ruimte, 

o.a. voor zoeken naar

alternatieve partij.

Toestemming RvC is vaak 

voldoende voor nemen actie. 

Aandeelhouders hoeven niet 

altijd betrokken te worden. 

Biedingen kunnen worden 

tegengewerkt zolang dat niet 

bedrijf raakt. 

Veel mogelijkheden voor 

eigen initiatief van bestuur. 

Zo kunnen ze zonder 

toestemming van 

aandeelhouders aan- of 

verkopen doen (vgl. poison 

pills). 

Ook juridische procedures 

vanuit bestuur richting 

overnemende partijen zijn 

gebruikelijk. 

Er is ruimte voor 

financiële 

tegemoetkoming aan 

aandeelhouders. Dit 

maakt het bedrijf minder 

aantrekkelijk voor 

overname. 

Alternatieve biedingen 

kunnen worden gezocht. 
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Voorstellen vanuit het bedrijfsleven en de inzichten vanuit 

wetenschappers en beleggers 

Bedrijven en oud-topmensen 

Via de media en andere kanalen hebben diverse bedrijven en partijen zich tot de 

politiek gericht om actie te ondernemen. Concrete suggesties zijn onder andere 

gekomen van: 

• Jan Hommen. Hij heeft eerder per e-mail een voorstel gedaan dat lijkt op

alternatief B onder actie 1. Later heeft hij in het FD een voorstel gedaan dat

op actie 1 lijkt. Zijn concrete suggestie is om via de corporate governance

code bij vijandige overnames een bedenktijd van een jaar, mogelijk met

verlenging van een half jaar te regelen. Toetsing of deze tijd zinvol besteed

wordt, moet bij AFM liggen. AFM speelt al een rol in de beoordeling van de

overnamebrief.

• VNO heeft recent in een brief aan de informateur, met afschrift aan u en MFIN

een drietal voorstellen gedaan:

o Een variant op bovenstaande, maar dan via aanpassing van de wet.

Ze laten zich niet uit over een termijn en over toezicht.

o Een oproep aan institutionele beleggers om meer in Nederland te

beleggen (vergelijkbaar met actie 5 in de notitie).

o Een voorstel om nader te bezien of het uitgeven van cumulatief

preferente aandelen als tijdelijke bescherming zonder instemming van

de aandeelhouders mogelijk is. Hiervan geven ze zelf aan dat dit erg

ver gaat en nader onderzoek en belangenafweging vergt. Dit is

alternatief b van actie 1.

• Het voorstel voor bedenktijd lijkt brede steun vanuit het bedrijfsleven te

krijgen. Daarbij lopen de meningen op wat een wenselijke bedenktijd is, wel

uiteen. Van een half jaar ) tot drie jaar . Niet

iedereen speekt zich expliciet over een termijn uit (bijv. ).

Inmiddels is er een groep mensen uit het bedrijfsleven actief aan het schrijven 

geslagen. Hierover is EZ 9/4 bijgepraat 

• 9/4 waren 

) bij DGB&I en dWJZ. Zij hielden een pleidooi om, in geval een

vijandig bod is aangekondigd of uitgebracht (zoals al omschreven in het BW

bij certificering van aandelen), de responstijd voor het bestuur (1) te

verruimen naar 18 maanden en (2) wettelijk te verankeren. Doel is voor hen

dat bestuur en RvC regie kunnen voeren over een ordelijk proces. Zij hebben

daarbij twee varianten voor ogen:

o a) Introductie van de bepaling dat besluiten gericht op wijziging van

strategie of structuur van de onderneming gedurende de responstijd

uitsluitend kunnen worden genomen op voorstel van de RvC en

agendering van voorstellen van aandeelhouders daartoe kunnen

worden afgewezen.

o b) Introductie van de bepaling dat het bestuur stemrechten kan

toekennen aan een onafhankelijke stichting (of, alternatief, aan

commissarissen), zonder aandelenuitgifte. Dit als vergelijkbaar

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e
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alternatief voor de bestaande Prefs uitgifte mogelijkheid, die echter 

niet eenzijdig en zelfstandig door bestuur en RvC kan worden 

geïntroduceerd.  

• Variant a is volgens ons EU-rechtelijk goed verdedigbaar. Het EU recht schrijft

niet voor dat de strategie van de onderneming aan de AvA toekomt en laat dit

aan het vennootschapsrecht van de lidstaten. Deze variant komt in grote

lijnen overeen met Actie 1 uit de MR-notitie. Hiervoor is al aangegeven dat

deze variant Europeesrechtelijk geen belemmeringen lijkt te kennen.

• Variant b is volgens ons ingrijpender, zowel juridisch als beleidsmatig. Er

wordt dan immers zeggenschap toegekend zonder dat ook kapitaal wordt

verschaft. Dat holt de zeggenschap van aandeelhouders/kapitaalverschaffers

uit. De EU rechtelijke houdbaarheid daarvan is discutabel. Deze variant komt

in grote lijnen overeen met alternatief B voor Actie 1 uit de MR-notitie.

• Bij variant a zouden volgens de schrijfgroep nog de volgende aanvullingen

nodig zijn: 1) gedurende de responstijd is benoemingstermijn van zittende

bestuurders en commissarissen automatisch verlengd (tot einde responstijd),

2) gedurende de responstijd geldt geen aandeelhoudersgoedkeuring voor

strategische samenwerkingsbeslissingen (artikel 2:107a BW). Naar de

wenselijkheid van deze aanvullingen dient nader te worden gekeken.

Aandeelhouders 

Staan niet te springen om maatregelen. Wel geven ze aan een ordentelijk proces 

belangrijk te vinden. Niet alleen voor de partij die overgenomen wordt, maar ook 

aan de zijde van de overnemende partij. Daar zijn ze vaak ook via aandelen aan 

verbonden.  

Wetenschap  

Vanuit wetenschappelijke hoek zijn twee geluiden te horen: 

• De overheid moet zich verre van ingrijpen in markten houden. Bedrijven zijn

aan zet en moeten zich door een goede strategie bewijzen.

• Veel fusies en overnames mislukken (65-85% volgens onderzoek, vaak wordt

ook 70% genoemd). Dat lijkt ook te kloppen. Tegelijk wil dat niet zeggen dat

alle fusies en overnames moeten worden tegengehouden, al was het omdat de

overheid hier waarschijnlijk nog minder zicht op heeft dan de professionals die

zich hier dagelijks mee bezig houden. Hogere drempels voor fusies en

overnames kunnen de markt hierbij mogelijk wel helpen.
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Toelichting en appreciatie voorstellen Eumedion 
Eumedion heeft 10/4 een brief geschreven aan de informateur. MEZ, MFIN en 

MVenJ hebben een afschrift ontvangen. 

 

In de brief gaat Eumedion in op de volgende punten: 

1. Het idee van bedenktijd om overhaaste beslissingen en besluiten te 

voorkomen ondersteunen ze.  

 

Appreciatie: over het doel van mogelijk ingrijpen verschillen ze niet van 

mening met EZ.  

 

2. Ze claimen dat Nederlandse bedrijven afdoende zijn beschermd.  

 

Appreciatie: het beeld van beschermingsconstructies dat ze schetsen lijkt 

juist. Ze gaan echter voorbij aan het doel dat wordt nagestreefd met de 

voorgestelde actie 1, namelijk om afdoende tijd voor een ordentelijk proces in 

het geval van overname of wezenlijke aanpassing van de strategie voorgesteld 

door aandeelhouders mogelijk te maken.  

 

Met name op dat laatste aspect helpen de huidige beschermingsconstructies 

niet. 

 

3. Wetgeving is niet nodig en mogelijk ook in strijd met Europese regelgeving 

 

Appreciatie: onze waardering van ‘niet nodig’ is hierboven reeds behandeld.  

Ten aanzien van de Europeesrechtelijke context is eerder reeds aangegeven 

dat wij het wettelijk regelen van een bedenktijd voor het bestuur binnen de 

Europese context haalbaar achten. 

 

4. Mocht bescherming toch nodig zijn, dan heeft Eumedion een alternatief 

 

Voorstel Eumedion 

- Eumedion stelt voor om via aanpassing van de Wet financieel toezicht, de 

biedingsregels aan te passen.  

- Specifiek stellen ze voor om een verhoging van de wettelijke 

minimumgestanddoeningspercentage van 50%+1 naar 95% aan te 

brengen. Gekoppeld aan de mogelijkheid tot verlaging van deze drempel 

als het bestuur van de doelvennootschap daarmee instemt.  

- Het minimumgestanddoeningspercentage ziet er op dat een overname pas 

door kan gaan als het gestelde percentage aandelen in bezit is van de 

overnemende partij. 

- Concreet betekent dit dat een bieder die door het bestuur als vijandig 

wordt beschouwd vrijwel alle aandelen (nl. 95%) in bezit moet krijgen om 

te slagen in de overname. 

- Dit legt meer controle van het biedingsproces bij het bestuur van de 

doelvennootschap  
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Appreciatie 

- Tegen dit voorstel kunnen twee bezwaren worden opgeworpen

- Deze oplossing biedt slechts een deeloplossing door alleen een drempel op

te werpen bij vijandige overnames. Dit gaat voorbij aan het bredere doel

namelijk afdoende tijd voor een ordentelijk proces in het geval van

overname of wezenlijke aanpassing van de strategie voorgesteld door

aandeelhouders mogelijk te maken.

- Daarnaast lijkt het voorstel niet voldoende doordacht waardoor het zeer

draconisch uit kan werken. Effectief betekent dit dat vijandige overnames

onmogelijk worden.

o Het voorstel lijkt erop neer te komen dat een overnamebod alleen

maar succesvol kan zijn wanneer 95% van de aandelen (of een

lager door het bestuur vastgesteld percentage) wordt aangeboden

voor de overname. Gekoppeld met de regel dat één kleine

minderheid 5% of minder uitgekocht moet worden wanneer ze dat

wenst, betekent dit feitelijk dat je als overnemer 100% van de

aandelen moet kopen als het bestuur niet wil meewerken.

o Daarbij komt het emissierecht van het bestuur (5% a 10%)

waarmee het bestuur de bescherming compleet kan maken.

o Verder is onduidelijk op welk moment het bestuur mag besluiten

om de drempel te verlagen van 95% naar ergens boven de 50%.

Is dat in de statuten of pas wanneer het concrete geval zich

voordoet.

5. Daarnaast stellen ze twee andere mogelijke acties voor die gericht zijn op

bedrijven

a. Het direct in de statutaire doelomschrijving opnemen van lange termijn

maatschappelijke en/of sociale waarden. Niet alleen zorgt dit voor

duidelijkheid voor aandeelhouders, ook ‘bindt’ het aandeelhouders aan

deze doelomschrijving. Het maakt mogelijke verdediging door het bedrijf

eenvoudiger.

b. Verder moedigen ze Nederlandse beursvennootschappen aan om in de

verslaggeving beter te beschrijven hoe zij op lange termijn waarde

denken te creëren, wat de strategie, het verdienmodel en de

onderscheidende waardegenererende middelen zijn om dit te realiseren

en op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen. Dit

zal het voor aandeelhouders gemakkelijker maken om tot het oordeel te

komen dat de strategie en het verdienmodel van de vennootschap zowel

op korte als op lange termijn waarde genereren.

Appreciatie: dit zijn acties die bedrijven zelf kunnen ondernemen en helpt om 

de lange termijn focus richting aandeelhouders te onderstrepen. Het is aan 

bedrijven om hier opvolging aan te geven. Inhoudelijk kunnen we ons vinden 

in de suggesties.  
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6. Ze onderschrijven het spoor rond nationale veiligheid dat ook in de MR-notitie

is geschetst.

Appreciatie: dit is onderschrijving van beleid en van het voorstel in de MR-

notitie.
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Bijlage 1 Achtergrond en werking CFIUS 

Achtergrond informatie 

• De CFIUS is opgericht in 1975 als commissie om de V.S. te beschermen tegen

nationale veiligheidsrisico’s als gevolg van buitenlandse overnames en om

buitenlandse investeringen en werkgelegenheid te stimuleren.1

• In 1988 kreeg de president het recht om buitenlandse fusies en overnames

van een Amerikaans bedrijf te blokkeren als deze een risico vormen voor de

nationale veiligheid van de V.S. (via het Exon-Florio amendement).

• De CFIUS bestaat uit negen leden: “the secretaries of commerce, defense,

energy, homeland security, state, and treasury; the attorney general; the U.S.

trade representative (USTR); and the director of the Office of Science and

Technology Policy.” Dit zijn voornamelijk leden met een politieke kleur,

waardoor het beoordelingsproces vatbaar blijft voor politieke inmenging.

• De CFIUS heeft het recht om verzoeken tot fusies en overnames te

beoordelen en de president te adviseren over het wel of niet goedkeuren

hiervan op basis van de risico’s voor de nationale veiligheid. Alleen de

president heeft het recht om buitenlandse transacties te blokkeren als zij een

bedreiging vormen voor de veiligheid van de V.S.

• Als een partij vrijwillig een verzoek tot beoordeling indient bij de CFIUS, en er

een positieve beoordeling volgt, dan verliest de overheid de mogelijkheid om

een transactie in een later stadium terug te draaien of voorwaarden te stellen.

Elke transactie waar geen vrijwillig verzoek voor wordt ingediend blijft vatbaar

voor toekomstige acties, als deze op een later tijdstip alsnog wordt

gekenmerkt als een bedreiging voor de nationale veiligheid.

• In de periode 2009-2014 waren er 627 beoordelingsverzoeken ingediend bij

de CFIUS. Voor 244 zaken volgde een nader onderzoek (periode van 45

dagen). Er is maar één keer overgegaan tot het stoppen van een transactie

met een presidentieel besluit.2 Tijdens het proces zijn 67 verzoeken

teruggetrokken vanwege uiteenlopende redenen.

Beoordelingskader 

Het beoordelingsproces van de CFIUS is strikt vertrouwelijk om zo de nationale 

veiligheid en bedrijfsgeheimen te beschermen. Hierdoor kan er alleen op basis van 

casuïstiek afgeleid worden wat de onderliggende principes zijn die gehanteerd 

worden om te beoordelen of een overname een risico vormt voor de nationale 

veiligheid. De volgende drie principes komen naar voren3:  

1. Het weglekken van gevoelige technologie of kennis naar buitenlandse

bedrijven of overheden die deze kennis kunnen gebruiken om nationale

belangen van de V.S. te schaden.

1 Organization for International Investment. (2016). Understanding the CFIUS Process  
2 U.S. Treasury Department. (CY 2014) Annual Report to Congress for 2014  
3 Moran T.H. (2017). CFIUS and National Security: Challenges for the United States, Opportunities for the 

European Union
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o Onder dit principe wordt rekening gehouden met een scenario waarin

de desbetreffende techniek ook buiten de V.S. wordt toegepast en de

schade die dit oplevert aan de nationale veiligheid. Hiermee wordt ook

rekening gehouden met beschikbaarheid van de technologie/kennis

wereldwijd.

o Voorbeeld Philips Lumileds- In 2015 probeerde Philips zijn Lumileds

onderdeel te verkopen aan het Chinese consortium Go Scale Capital.

Na nauwkeurig onderzoek bleek dat Philips aan het experimenteren

was met een baanbrekende technologie die gebruik maakte van

gallium nitride. Deze stof is tevens van belang voor geavanceerde

radar- en antiballistische raketsystemen. Waarschijnlijk heeft de

CFIUS de transactie geblokkeerd vanwege het risico dat gevoelige

technologie in de handen zou komen van buitenlandse bedrijven of

overheden, in dit geval de Chinese overheid.

2. De toegang tot cruciale grondstoffen – De mogelijkheid dat een

buitenlandse partij een producent overneemt en vervolgens, zelfstandig of in

opdracht van haar nationale overheid, de voorziening van cruciale producten

blokkeert, vertraagt of onder voorwaarden stelt.

o Hiervoor wordt eerst bepaald in hoeverre de producten cruciaal zijn

voor de nationale veiligheid. Daarna wordt er gekeken naar de kosten

m.b.t. de mogelijke vertraging of onthouding in de voorziening van

het product. Hiernaast kan er ook gekeken worden naar de kosten van

substitutie met alternatieve producten.

o Voorbeeld Chinese Acquisitie van een Canadese mijn in zeldzame

mineralen – De CFIUS kan zich ook uiten over internationale

overnames die niet direct het belang van Amerika schaden. China

heeft al de controle over 90% van de zeldzame mineralen export die

van groot belang zijn voor de luchtvaart-en automobielindustrie. China

blokkeerde de export van de desbetreffende mineralen tijdens het

conflict met Japan over de eilanden tussen de twee landen. CFIUS

adviseerde Canada om de acquisitie te blokkeren. Dit is een voorbeeld

waarbij er het risico bestaat dat er een onthouding of manipulatie

ontstaat van cruciale producten met relatief weinig substituten.

3. Spionage & Sabotage – De mogelijkheid dat een buitenlands

bedrijf/overheid door een overname van een Amerikaans bedrijf in staat is

een nationaal bedrijf/overheid te monitoren, af te luisteren of te saboteren.

o Voorbeeld De Syngenta Casus- Het Chinese staatsbedrijf Chem-China

deed een voorstel in 2016 om een Zwitsers landbouwbedrijf te kopen.

Syngenta heeft een fabriek op ongeveer 14 kilometer van een

Amerikaanse luchtvaartbasis in Nebraska. Uiteindelijk bleek dat de

luchtbasis geen activiteiten had die vatbaar konden zijn voor

surveillantie vanuit de Syngenta fabriek, waardoor de overname werd

goedgekeurd zonder aanvullende voorwaarden.
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Voor- en nadelen van de CFIUS 

Het belangrijkste voordeel van de CFIUS is dat het de V.S. een instrument geeft 

dat in potentie iedere overname kan toetsen. Uit de casuïstiek blijkt dat CFIUS 

daarbij primair rekening houdt met de nationale veiligheid. Andere belangen zoals 

het verliezen van innovatieve kennis, oneerlijke concurrentie van buitenlandse 

staatsbedrijven, de nationale baten die gepaard gaan met buitenlandse 

investeringen, de nationale veiligheid in ‘brede zin’ (infrastructuur en energie) en 

de wederkerigheid van buitenlandse investeringen lijken op basis van de 

casuïstiek geen rol te spelen bij de beoordelingen van de commissie. Hierdoor 

wordt het barrièregehalte van de CFIUS beperkt waardoor buitenlandse 

investeringen in Amerika zo min mogelijk verstoord worden.  

Nadeel is echter dat de CFIUS wel degelijk een barrière opwerpt. Daarbij is de 

vertrouwelijkheid van de commissie een heikel punt, want het is zelden echt 

duidelijk waarom een overname wel of niet wordt goedgekeurd. Deze onzekerheid 

werkt afschrikwekkend voor buitenlandse investeerders die willen investeren in de 

V.S. De CFIUS is door de ondoorzichtige besluitvorming en politieke krachten

bovendien vatbaar voor protectionistische uitkomsten.

(Mogelijke) beleidswijzigingen CFIUS onder Trump 

Op 14 maart 2017 is er een wetsvoorstel ingediend waardoor de Secretaries of 

Agriculture en Health and Human services permanente zitting krijgen in de CFIUS. 

Deze wijziging volgt op de wet "Food Security is National Security" waarbij de 

nationale veiligheid wordt uitgebreid met een extra dimensie.4 Hiernaast is het 

congres bezig met een wetsvoorstel waarvan verwacht wordt dat het politieke en 

economische componenten zal toevoegen aan het huidige mandaat van de 

CFIUS.5 Het toevoegen van politieke en economische componenten heeft 

verschillende gevolgen:  

• Als het verlies van technologie/kennis aan het buitenland een onderdeel wordt

van het beoordelingsproces kan dit barrières opleggen aan buitenlandse

investeringen.

• Het meewegen van het belang van de nationale veiligheid in ‘brede zin’ kan

leiden tot het kiezen van winnaars en het beschermen van sectoren van

buitenlandse invloeden. Dit leidt tot minder prikkels voor concurrentie en

benadeelt daarmee de kwaliteit en productiviteitsgroei van sectoren. Hierbij is

ook sprake van een aanzienlijk risico voor overheidsfalen.

• Hiernaast houdt de CFIUS geen rekening met wederkerigheid van

buitenlandse investeringen en buitenlandse overnames die gefinancierd

worden met staatsteun. Hier is sprake van een ongelijk speelveld wat ertoe

kan leiden dat Amerikaanse bedrijven en investeerders geconfronteerd worden

met oneerlijke concurrentie van buitenlandse partijen. Het is aannemelijk dat

het oplossen van dit probleem efficiënter verloopt met internationale

afspraken dan het opwerpen van handelsbarrières.

4 The Fence Post. (2017). Grassley, Stabenow introduce bill to add ag to CFIUS 
5 Mlex Market Insight (2017), Congress working on Cfius bills that could redefine national security review 

for foreign acquirers
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Bijlage 2 activistische aandeelhouders, specifiek Elliott (Paul Singer) rond 

AkzoNobel 

Substantiële deelnemingen in Akzo Nobel 

Zodra een deelneming 3% of meer van het geplaatst kapitaal bedraagt, moet de 

houder dit melden bij de AFM. Voor AkzoNobel zijn onderstaande substantiële 

deelnemingen bekend:   

# Aandeelhouder Percentage  Positie sinds 

1 Capital Research and Management 10,00%  1 januari 1970 

2 Causeway Capital Management 6,74%  13 juli 2016 

3 Paulson & Co. 5,00%  1 januari 1970 

4 ING Groep 4,95%  29 april 2008 

5 BlackRock 3,82%  14 maart 2017 

6 Paul E. Singer (Elliott) 3,25%  20 maart 2017 

Bron: http://www.grootaandeelhouders.nl/aandelen/akzonobel/ (4 april 2017) 

• Paul E. Singer (Elliott Management Corporation) heeft sinds maart 2017 een

substantieel belang in Akzo van 3,25%. Sinds 2016 heeft Elliott een positie in

Akzo.

• Trend is een toename in activistisch aandeelhouderschap. Doordat de

meldingsplicht pas geldt bij een substantiële deelneming vanaf 3% (en veel

hedgefunds kiezen om onder de 3% te blijven) is op individueel

bedrijfsniveau de invloed van deze partijen niet altijd zichtbaar. Andere

aandeelhouders liften soms mee met activistische beleggers waardoor het

totaal aandeel effectief groter is dan 3%.

• Activistische aandeelhouders zijn, mede dankzij lage rentestand, actiever en

rijker dan ooit. In 2015 hadden hedgefondsen bijna 130 miljard dollar onder

beheer tov 11,8 miljard in 2003. En het aantal bedrijven (527) dat wordt

geconfronteerd met activistisch aandeelhouders is in 2015 verdriedubbeld tov

2010. JP Morgan geeft aan dat strategische en financiële beslissingen van

bedrijven sterk worden beïnvloed door de toename van activistisch

aandeelhouderschap.

Profiel Elliott Management Corporation 

• Elliott Management Corporation is een Amerikaans hedgefonds (basis: NYC),

opgericht in 1977 door Paul Singer, met kantoren in London, Tokyo en Hong

Kong. Het fonds presteert goed, met een gemiddeld nettorendement van

14,6% voor zijn investeerders sinds oprichting (tegenover 10.9% voor de

S&P 500 stock index). Elliott heeft 46,2 miljard dollar assets under

management.

• Elliott staat bekend als een aasgierfonds; in 2009 was meer dan een derde

van het portfolio geconcentreerd in zogenaamde “distressed securities” ofwel

de schulden van (bijna-)bankroete bedrijven of landen.

• Daarnaast manifesteert Elliott zich als activistisch aandeelhouder. Momenteel

inzake de overnamepoging van Akzo Nobel, zeer recent bij Samsung (bron:

FD-artikel, oktober 2016):
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o Activistisch belegger  dringt aan op een splitsing van het Zuid-

Koreaanse industriële conglomeraat Samsung. Vorig jaar was Singer ook al in

conflict met Samsung.

o  wil dat het concern gestroomlijnd wordt en opgesplitst in een operationeel

concern en een houdstermaatschappij. Dat zou organisatorische - en

belastingvoordelen kunnen opleveren en de zeer complexe bestuursstructuren van

het conglomeraat vereenvoudigen.

o Daarnaast vindt  dat het operationele bedrijf een dubbele notering zou

moeten krijgen op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Dat zou meer

beurshandel opleveren en Samsung meer onder de aandacht brengen van

internationale beleggers. Aandeelhouders zouden een speciaal dividend moeten

krijgen ter waarde van $ 27 mrd.

o Ook zou het ondernemingsbestuur transparanter moeten worden. Bijvoorbeeld met

de additionele aanstelling van drie onafhankelijke bestuurders in de ‘board’ van

Samsung.

o Met  hedgefonds  heeft  maar 0,62% van de aandelen van

Samsung in handen maar hij heeft eerder laten zien een bijter te kunnen zijn. Vorig

jaar verzette hij zich tegen de fusie van Samsung-bedrijfsonderdelen, waardoor 

meer macht zou krijgen binnen het conglomeraat  verloren

uiteindelijk de strijd, maar nu wordt Samsung opnieuw onder druk gezet, in de

hoop internationale beleggers mee te krijgen. Zij bezitten ruim 60% van Samsung.

Toelichting 

Activistische belegger 

• Belegger of aandeelhouder die zich, anders dan traditionele beleggers, veel

actiever bemoeit met het bestuur van ondernemingen waarin hij

aandeelhouder is.

• Vaak hebben deze beleggers een korte termijn agenda, volgen zij een

agressieve aandeelhoudersstrategie en proberen deze op alle mogelijke

manieren te realiseren, bijvoorbeeld door het zoeken van de publiciteit,

rechtszaken en dergelijke.

• Het creëren van aandeelhouderswaarde staat doorgaans voorop.

Het ontstaan van activistisch aandeelhouderschap 

• Activistische aandeelhouders worden vaak vooral gedreven door korte termijn

rendement. Veelal worden ze als (kleine) aandeelhouder actief voor een

beperkte periode (6-12 maanden) om daarmee het bestuur onder druk te

zetten om via wijzigingen in strategie aandeelhouderswaarde te genereren.

Dat kan bijv. door het afstoten van activiteiten of door kosten te reduceren.

Dit kan dus voor andere stakeholders (zeker tijdelijk) negatieve consequenties

hebben. Tegelijk vervullen ze ook een positieve rol door bestuurders van

bedrijven te prikkelen tot het voeren van een effectievere en efficiëntere

strategie. Eventueel vrijkomende middelen kunnen elders meer waarde

genereren. Hoe de balans doorslaat is in algemene zin niet te zeggen. Uit

recent onderzoek naar de effecten van private equity blijkt dat gemiddeld

genomen de effecten van private equity positief zijn en excessen incidenteel

zijn.
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Today the European Council focused on strengthening Europe and protecting its citizens through 

effective measures to fight terrorism and develop its common security and defence, to ensure its 

economic development in a globalised world, and to protect its external borders. A strong and 

determined Union is the best way to promote our values and interests, support a rules-based 

multilateral system and mobilise partners for a positive climate policy. It will also help shape 

globalisation in order to reap the benefits of open markets while protecting against unfair practices 

and promoting the social, environmental, health and consumer standards that are central to the 

European way of life. The European Council pays tribute to Helmut Kohl, Honorary Citizen of 

Europe, who passed away on 16 June 2017. 

I. SECURITY AND DEFENCE

Internal security and the fight against terrorism 

1. The European Council strongly condemns the recent terrorist attacks and stands united and

firm in the fight against terrorism, hatred and violent extremism. These acts have strengthened

our resolve to cooperate at EU level so as to enhance our internal security: we will fight the

spread of radicalisation online, coordinate our work on preventing and countering violent

extremism and addressing the ideology, thwart the financing of terrorism, facilitate swift and

targeted exchanges of information between law enforcement authorities and improve the

interoperability between databases.

2. Industry has its own responsibility to help combat terrorism and crime online. Building on the

work of the EU Internet Forum, the European Council expects industry to develop new

technology and tools to improve the automatic detection and removal of content that incites to

violence. It calls for addressing the challenges posed by systems that allow terrorists to

communicate in ways that competent authorities cannot access, including end-to-end

encryption.
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3. The agreement on the Entry/Exit System, expected shortly, and the finalisation before the end

of the year of a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) will pave

the way for their rapid implementation, thus enhancing external border control and internal

security. In that context, the European Council invites the Commission to prepare, as soon as

possible, draft legislation enacting the proposals made by the High Level Expert Group on

interoperability. The European Council underlines the importance of providing support to the

victims of terror acts.

4. We need to accelerate our collective efforts to share knowledge on foreign terrorist fighters as

well as home grown radicalized individuals and take forward policy and legal measures to

manage the threat.

External security and defence

5. The European Council reiterates its commitment to strengthening EU cooperation on external

security and defence so as to protect the Union and its citizens and contribute to peace and

stability in its neighbourhood and beyond. As reflected in the Council conclusions of 18 May

and 19 June, significant progress has been achieved in implementing the EU Global Strategy

in the area of Security and Defence and the Joint Declaration signed in Warsaw by EU and

NATO leaders. The transatlantic relationship and EU-NATO cooperation remain key to our

overall security, allowing us to respond to evolving security threats including terrorism. The

European Council welcomes the establishment in Helsinki of a European Centre of

Excellence for Countering Hybrid Threats.
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6. The joint development of capability projects commonly agreed by Member States to fill the

existing major shortfalls and develop the technologies of the future is crucial to fulfil the level

of ambition of the EU approved by the European Council in December 2016. The European

Council welcomes the Commission’s communication on a European Defence Fund,

composed of a research window and a capability window, and is looking forward to its swift

operationalisation. It calls for rapid agreement on the proposal for a European Defence

Industrial Development Programme with a view to its swift implementation, before more

comprehensive programmes can be envisaged in the medium term. The European Council

calls on Member States to identify suitable capability projects for the European Defence Fund

and for the European Defence Industrial Development Programme. The European Council

invites the Member States to further work on options for the joint procurement of capabilities

within the European Defence Fund based on sound financing mechanisms. The objective is to

ensure a competitive and innovative basis for Europe’s defence industry across the EU,

including by cross border cooperation, and to contribute to greater European defence

cooperation, by exploiting synergies and mobilising EU support in addition to Member States’

financing. European defence industrial development will also require EU support for SME

investments in the area of security and defence. In this respect, the European Council recalls

its invitation to the European Investment Bank to examine steps with a view to supporting

investments in defence research and development activities.
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7. To strengthen Europe's security and defence in today's challenging geopolitical environment

and to help reach the level of ambition of the EU expressed in the EU Global Strategy, the

European Council agrees on the need to launch an inclusive and ambitious Permanent

Structured Cooperation (PESCO). Notification will be sent as soon as a common list of

criteria and binding commitments, fully in line with Articles 42.6 and 46 TEU and

Protocol 10 to the Treaty, has been agreed. A list of enhanced commitments in the field of

security and defence will be drawn up by Member States within three months, with a precise

time-table and specific assessment mechanisms, in order to enable Member States which are

in a position to do so to fulfil the most demanding missions. Concrete collaborative projects

and initiatives should also be identified in support of PESCO's common goals, commitments

and criteria.

8. To strengthen the EU's rapid response toolbox, the European Council agrees that the

deployment of Battlegroups should be borne as a common cost by the EU managed Athena

mechanism on a permanent basis. It also urges the Council to speed up its work on greater

responsiveness of the civilian crisis management.

9. The European Council will come back to these issues at one of its next meetings.

II. THE PARIS AGREEMENT ON CLIMATE CHANGE

10. The European Council strongly reaffirms the commitment of the EU and its Member States to

swiftly and fully implement the Paris Agreement, to contribute to the fulfilment of its climate

finance goals, and to continue to lead in the fight against climate change. The Agreement

remains a cornerstone of global efforts to effectively tackle climate change, and cannot be

renegotiated. It is also key to implementing the 2030 Agenda for sustainable development; the

recent adoption of the new European Consensus on Development, while pursuing a broader

agenda, will also contribute to this objective. The EU will enhance cooperation with its

international partners under the Paris Agreement, in particular with the most vulnerable

countries, thereby demonstrating solidarity with future generations and responsibility for the

whole planet. The European Council calls on the Council and the Commission to examine all

means to achieve these goals. The EU will continue to work closely with all non-State actors,

building on the successful example provided by the Global Climate Action Agenda.
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III. JOBS, GROWTH AND COMPETITIVENESS

Single Market 

11. The European Council reiterates the importance of a well-functioning Single Market with its

four freedoms in fostering growth, creating jobs and promoting investments and innovation.

Co-legislators have made it possible to achieve significant progress towards the shared

objective of completing and implementing the various strategies by 2018. There are

nevertheless still gaps which require further attention. The European Council therefore

emphasises that further efforts are needed from the EU and its Member States to achieve the

level of ambition as reflected in the June 2016 conclusions for the Single Market, the Digital

Single Market, the Capital Markets Union and the Energy Union. In this context it welcomes

the Commission's mid-term review of the Digital Single Market and of the Capital Markets

Union Action Plan. Timely implementation and better enforcement of existing legislation are

also key to reaping the benefits of Europe's Single Market. The Council will report to the June

2018 European Council on progress in deepening, implementing and enforcing the Single

Market in all its aspects. The European Council calls on the Commission to pursue its

reflections on innovative ways to address new opportunities, challenges and remaining

barriers

12. Noting the Council conclusions of May 2017, which call for a future industrial policy

strategy, the European Council underlines the essential role of industry as a major driver for

growth, employment and innovation in Europe. In line with its own earlier conclusions, it

calls for concrete action to ensure a strong and competitive industrial base of the Single

Market.

13. The European Council takes stock of the progress made on the European Fund for Strategic

Investments and calls on the legislators to rapidly agree on the extension and reinforcement of

the Fund.
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Trade 

14. The EU will pursue a robust trade policy upholding an open and rules-based multilateral

trading system, with a central role for the WTO. Firm in the belief that trade contributes to

creating wealth and jobs, it will keep markets open and fight protectionism. It will actively

promote an ambitious free trade agenda on the global scene. To this end, it will seek to foster

a truly level playing field, while remaining vigilant concerning the respect and promotion of

key standards, including environmental, social, health and consumer standards that are central

to the European way of life.

15. The European Council is convinced that trade and investment can only be free if it is also fair

and mutually beneficial and creates reciprocal benefits. The European Council therefore calls

on the co-legislators to swiftly agree on modern, WTO-compatible trade defence instruments,

which will reinforce the ability of the EU to effectively tackle unfair and discriminatory trade

practices and market distortions. It calls on the Commission to rapidly pursue the work on

complementary measures to make EU trade practices and defence instruments more reactive

and efficient. The EU should also ensure that our trading partners are equally open in the

fields of public procurement and investment. The European Council invites the Commission

to examine ways to identify and screen investments from third countries in strategic sectors,

while respecting Member States' competences.

16. The European Council encourages progress on all ongoing negotiations, including with

Mexico and Mercosur, for ambitious and balanced free trade agreements, with reciprocity and

mutual benefits as guiding principles. The European Council welcomes the progress achieved

recently in the negotiations with Japan, which could pave the way for an early political

agreement.

European Semester

17. The European Council generally endorses the integrated country-specific recommendations as

discussed by the Council, thus allowing the conclusion of the 2017 European Semester.
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IV. MIGRATION

18. The European Council remains committed to the Union's comprehensive approach to

migration, including effective control of external borders to stem illegal flows and the reform

of the Common European Asylum System, and to the full and non-discriminatory

implementation of the EU-Turkey Statement in all its aspects. Vigilance on all migration

routes will continue. We will continue to strengthen and make full use of the operational

capacities of the European Border and Coast Guard and other agencies.

19. Loss of life and continuing migratory flows of primarily economic migrants on the Central

Mediterranean route is a structural challenge and remains an issue of serious concern. The EU

and its Member States will have to step up coordination and delivery on all the elements

contained in the Malta Declaration, the Partnership Framework and the Joint Valletta Action

Plan, underpinned by adequate financial resources. Strengthening regional cooperation in

Search and Rescue activities is a high priority. Training and equipping the Libyan Coast

Guard is a key component of the EU approach and should be speeded up. The IOM and the

UNHCR will remain important partners, including to facilitate voluntary returns and improve

reception conditions. Cooperation with countries of origin and transit shall be reinforced in

order to stem the migratory pressure on Libya’s and other neighbouring countries' land

borders. There, as elsewhere, the disruption of the business models of human smugglers and

traffickers remains a key objective, including by better controlling the trade in equipment

used by smugglers and traffickers.

20. Further efforts shall also be made to achieve real progress in return policy. Building on the

Renewed Action Plan on Return, well-functioning and pragmatic readmission arrangements

with third countries shall be put in place at EU level without any further delay by using all

possible levers, including by reassessing visa policy towards third countries, as needed, and in

the context of the upcoming negotiations on the Cotonou Agreement.
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21. The European Council reaffirms its previous conclusions on the reform of the Common

European Asylum System (CEAS). Thanks to the progress made under the Maltese

Presidency, there is a common understanding that the reformed CEAS needs to strike the right

balance between responsibility and solidarity and that it needs to ensure resilience to future

crises. The system has to be efficient, be able to withstand migratory pressure, eliminate pull

factors as well as secondary movements, in compliance with international law, and provide

adequate support to the most affected Member States. The Commission is invited to explore

possible solutions to alleviate the burden on front line Member States. In order to enhance

cooperation with third countries and prevent new crises, the 'safe third country' concept

should be strictly aligned with the requirements arising from the Geneva Convention and EU

primary law, while respecting the competences of the EU and the Member States under the

Treaties. The European Council invites the incoming Presidency to continue negotiations on

this basis, with the active help of the Commission.

V. DIGITAL EUROPE

22. Looking ahead at the work programme for the second half of the year, and in particular the

Digital Summit in Tallinn on 29 September 2017, the European Council highlights the

overarching importance of an ambitious digital vision for Europe, its society and economy. A

holistic approach to digital is necessary to face up to the challenges and use the opportunities

flowing from the 4th industrial revolution. This requires the implementation of the Digital

Single Market strategy in all its elements. At the same time, we should take a broader look at

markets, infrastructure, societal and cultural aspects, including the digital divide, norms and

standards, content and data, investment, cybersecurity, e-government and research &

development. In order to meet current and future cyber security challenges, the European

Council welcomes the Commission's intention to review the Cybersecurity Strategy and to

propose further targeted actions before the end of the year.


















































