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Aanleiding
De vaste commissie voor Defensie (VCD) heeft feitelijke vragen gesteld (34225-40/2022D42879)
naar aanleiding van uw brief over de offerteaanvraag vervanging onderzeebootcapaciteit op 30
september 2022 (Kamerstuk 34225, nr. 40). Bij de aanbieding heeft de VCD kenbaar gemaakt dat
de beantwoording zal worden toegevoegd aan de agenda van het wetgevingsoverleg
Personeel/Materieel Defensie op 7 november 2022. De Kamer wenst de beantwoording uiterlijk 3
november 2022 te ontvangen.

Geadviseerd besluit
Ik adviseer u akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording.

Kern punten
• Uw brief over de offerteaanvraag voor het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

(VOZBT) betreft een toezegging uit het commissiedebat materieel Defensie op 29 juni jI. U
heeft met het oog op de lopende aanbesteding aangekondigd om informatie zoveel mogelijk
openbaar en waar nodig vertrouwelijk met de Kamer te delen.

• Op 18 oktober 2022 is de VCD tijdens een besloten technische briefing geïnformeerd over
onder meer de opbouw van het beoordelingskader en gunningsmodel inclusief de
weegfactoren. In vier van de negenendertig vragen wordt verzocht om een nadere
toelichting op deze onderwerpen. De betreffende antwoorden bevatten (commercieel)
vertrouwelijke informatie en dienen daarom separaat vertrouwelijk te worden aangeboden.

• De feitelijke vragen gaan voor een belangrijk deel over de keuzes van het kabinet ten
aanzien van de verwervingsstrategie en de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven en
kennisinstellingen bij de onderzeebootvervanging. Hierbij wordt gerefereerd aan de zorgen
van de Nederlandse maritieme industrie over de waarborgen om kandidaat-werven te
stimuleren om Nederlandse bedrijven vanaf de bouw te betrekken.

• Bij de beantwoording is gebruik gemaakt van de toelichting op deze onderwerpen in uw brief
over de offerteaanvraag, en in eerdere beantwoording van vragen over de basisrapportage
VOZBT (uw brief van 13 september 2021) en over de voortgangsrapportage VOZBT (uw brief
van 24 mei 2022).

Toelichting
Financiële overwegingen
Er zijn geen vragen gesteld met financiële consequenties.

Juridische overwegingen
De vragen geven geen aanleiding voor juridische overwegingen.
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Communicatie
DC0 voorziet geen communicatie rond het versturen van de beantwoording van de feitelijke vragen
en heeft eerder een lijn van woordvoering voorbereid met betrekking tot de Kamerbrief over de
offerteaanvraag.

Interdepartementale afstemming
De beantwoording is afgestemd met het Commissariaat Militaire Productie van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. In de aanbiedingsbrief is kenbaar gemaakt dat u de beantwoording
aanbiedt mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt
De beantwoording van de vragen 4, 5, 8 en 32 bevat (commercieel) vertrouwelijke informatie uit het
aanbestedingsdossier. Openbaarmaking hiervan kan de aanbestedingsprocedure beïnvloeden en de
positie van Defensie, en daarmee de belangen van de Staat, schaden. De beantwoording van deze
vragen zal daarom separaat plaatsvinden middels een vertrouwelijke brief.

Persoonsgegevens van de steller worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID
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