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Aantal bijlagen

Aanleiding
Bijgaand ontvangt u de Kamerbrief ‘Defensie Industrie Strategie in een nieuwe geopolitieke
context’. De brief geeft richting aan de wijze waarop Defensie en EZK de komende jaren de
defensiesector gaat 1) versterken, 2) beschermen en 3) positioneren. Deze drieslag volgt uit de
DIS uit 2018.

• Aansluitend is in de brief een op verzoek van de VCD een appreciatie verwerkt door Defensie en
EZK van het ‘periodiek onderzoek Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde
technologische industriële basis’ van juli ji.

Geadviseerd besluit
• U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde brief en deze te ondertekenen na akkoord

door EZK.

Kernpunten
• De geopolitieke context is sinds uit uitbrengen van de DIS in 2018 drastisch gewijzigd en is aan

leiding om door te pakken op de maatregelen uit 2018. De DIS zelf is nog actueel en wordt niet
herzien.

• De huidige context onderstreept het belang ons militair-industrieel vermogen te versterken o.a.
door meer samenwerking, standaardisatie en interoperabiliteit door gemeenschappelijke verwer
ving waarin Nederland een voortrekkersrol wil vervullen. We willen hierover met de NLDTIB con
creet in gesprek.

• Op 14 november as. (1700-1745) is een rondtafelgesprek gepland met vertegenwoordigers van
NIDV, VNO-NCW, FME met u beiden en MINEZK. Dit gesprek biedt gelegenheid om ook
gezamenlijk richting te bepalen voor een internationale industriepolitiek op basis van de
voorliggende brief. Het voorstel is om samen met de vertegenwoordigers van de NLDTIB na de
l4 een agenda en datum vast te stellen voor een internationaal overleg.

• De branches en ondernemersorganisaties zijn ter voorbereiding gesprek van 14 november
gevraagd hun gemeenschappelijke visie te geven over hun rol bij de versterking van de NLDTIB
en de militair-industriële slagkracht van Europa.

Toetichtîng
• Deze brief is inhoudelijk met vertegenwoordigers van de voorgenoemde branches en onderne

mersorganisaties. Hun input is verwerkt in deze versie van de brief. Zij hebben laten weten te
vreden te zijn over de opzet en de inhoud van het stuk. Zij zijn positief gestemd over het ver
volgtraject waarin de maatregelen concreet worden uitgewerkt samen.

• Bij EZK ligt de brief voor aan de minister. Over eventuele tekstwijzigingen van hun zijde wordt u
z.s.m. geïnformeerd.
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Financiële overwegingen
Er is geen sprake van financiële overwegingen.

Juridische overwegingen
Er is geen sprake van juridische overwegingen.

Communicatie
Defensie bereidt samen met DCo EZK externe communicatie voor als de Kamerbrief verzonden
wordt, waaronder een nieuwsbericht.

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

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID
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