






 
 

 
 

 
 
 
 

   

               
             

                
                  

              

                  
                 

                   
     

                  
                

                  
                 

            
             

                 
           

                  
            

             
                  
                

            
                

                    
           

            
                  

    

  

               

               
                   

                 
                

                 
                 

                  
                 





 

 
 

 

 

 

 
        

              
   

              
            
            

       

              
                 
          

               
             

           
             

            
             

       

              
                

              
             

               
             

       



Aan 

 

RA Zuidwest 

Bedrijfsbezoek Airborne, 12 februari 2015 
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Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Topsectoren en 

Industriebele d 

Behandeld door 

 

T 070  

@minez.nl

Datum 

10 februari 2015 

Kenmerk 

DGBI-TOP / 15020057 

Kopie aan 

 

Bijlage(n) 

6 

Bijgaand tref je ter voorbereiding van het bedrijfsbezoek aan Airborne 

International op 12 feb. a.s. (15.30 – 17.00 uur) achtergrondinformatie aan. 

Gesprek vindt plaats met . Hij is 

tevens: 

• Lid AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD),

• Bestuurslid Netherlands Industries for Defence & Security (NIVD),

• Bestuurslid Netherlands Aerospace Group (NAG).

In bijlagen is achtergrondinformatie opgenomen over: 

• Organisatie Airborne en ,

• Subsidierelatie met EZ,

• Info helikopterbladenproject (CMP),

• Recente website-info,

• Actiepuntenlijst lunchgesprek MEZ met FME-leden.

Adres: 

Laan van Ypenburg 70-78, 

2497 GB Den Haag (Ypenburg), 

Tel: 070 –  
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2. Organisatie Airborne
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3. Subsidierelatie Airborne

Airborne doet goed mee in het innovatieinstrumentarium. 

• Het bedrijf heeft in 2009 en 2013 als partner deelgenomen in projecten
binnen het Thermoplastic Affordable Primary Aircraft (TAPAS) Luchtvaart
programma van resp. 13 en 1,4 mln. euro. Airborne participeert in TAPAS2,
een PPS project voor thermoplastontwikkeling, waar EZ aan heeft
bijgedragen (revolverend: terugbetaling bij commercieel succes). Het gaat
hierbij om industrieel onderzoek gericht op de innovatieve toepassing van
duurzame kunststoffen in grote structuuronderdelen van vliegtuigen.
Er wordt samengewerkt met Airbus, als potentiële afnemer. Hiertoe is met
Airbus door de betrokken bedrijven en kennisinstellingen een MoU
afgesloten. http://www.tapasproject.nl/en/

• In 2011 heeft Airborne een Innovatiekrediet van 4,1 mln. euro ontvangen.

• Verder participeerde het bedrijf viermaal in projecten binnen het
Prekwalificatie ESA-Programma's (PEP RV).

• Daarnaast waren er kleinere deelnames in het Innovatieprogramma Chemie
en het IP Maritiem (oa buizen tbv offshore). Verder heeft het bedrijf nog
een aantal vouchers ontvangen.`

• Airborne participeert ook in een cluster van Nederlandse bedrijven en
kennisinstellingen dat heeft zich verenigd om de contacten en
samenwerking met de Franse markt ter verstevigen via een Partners-for-
International Business (PIB) project. Er valt ook een Government-to-
Government programma onder dat zich richt op informatie- en
kennisuitwisseling tussen de NL-se en Franse overheid op het gebied van
vliegtuigbouw. Op 28 mei wordt in Parijs een bijeenkomst georganiseerd
waarbij wordt gesproken over de vliegtuigbouwsector, de plaats van de
vliegtuigbouw in het beleid, de samenwerking tussen NL en Franse partijen
en de rol van het MKB bij lange termijn innovatietrajecten. EZ is nauw
betrokken bij de PIB-activiteiten.

• Verder dit jaar van belang:  JEC composites, een grote composietenbeurs in
maart in Parijs (EZ draagt daar ook aan bij) en in juni de Paris Airshow (één
van de strategische beurzen dit jaar van topsector HTSM).
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4. Factsheet Airborne en reparatie rotorbladen NH-90

(tbv bezoek MEZ aan FME-bedrijven, waaronder Airborne, d.d. juli 2014)

• Tijdens de luchtvaartbeurs Le Bourget van 2013 in Parijs heeft MEZ bij de

top van Airbus helicopters (destijds Eurocopter) aangedrongen op het

verbeteren van het werkaandeel van de Nederlandse industrie in het NH-

90 helikopterproject.

• Voorjaar 2014 heeft de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk, dhr.

, een vervolgbezoek gebracht aan de fabriek van Airbus

Helicopters in Zuid Frankrijk en daarbij wederom dit punt onderstreept.

Ten gevolge van dat bezoek is een project van Airbus met Airborne

Composites in een stroomversnelling gekomen. Het gaat daarbij om het in

Nederland mogen repareren van composieten rotorbladen van NH-90

helikopters door Airborne, in samenwerking met het Logistiek Centrum

Woensdrecht van Defensie.

• Sinds bezoek ambassadeur wordt door Airbus en Airborne hard gewerkt

aan een overeenkomst om dit verder vorm te geven. Dit project is een

mooie stap ter verbetering van achterstand in het NH-90 werkaandeel en

past daarnaast ook goed in de bredere ambitie om rondom Woensdrecht

meer industriële instandhoudingsactiviteiten op te zetten (één van de

doelen van de Regiegroep Economische effecten sustainment).

• Ter achtergrond: een vertegenwoordiger vanuit Airborne zou

waarschijnlijk goed in deze regiegroep sustainment passen. Airborne zal

daarover op korte termijn ambtelijk benaderd worden.

Mogelijk zal dhr.  u informeren over de laatste stand van zaken van deze 

overeenkomst en dank uitspreken voor de ondersteuning vanuit de ambassade.  

• Overeenkomst past goed  in ambitie van aantrekken hoogwaardig

onderhoudswerk naar NL.

• EZ is voor verdere hulp of ondersteuning beschikbaar.

10.2.e

10.2.e
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Update CMP (feb. 2015) 

• In november 2013 is er tijdens het jaarcongres van brancheorganisatie

NIDV een MoU getekend tussen Airbus helicopters en Airborne voor het

onderhoud van helicopter rotorbladen op het Logistiek Centrum

Woensdrecht van Defensie (maar daar is sindsdien door Airbus nog weinig

follow up aan gegeven; dat wordt ook onderwerp van gesprek dat CMP

met Airbus heeft op 12 maart a.s.).

• Volgens CMP is in verband daarmee ook een overeenkomst tussen LCW en

Airborne getekend die dag.



Pagina 8 van 11 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Topsectoren en 

Industriebele d 

Kenmerk 

DGBI-TOP / 15020057 

5. Recent nieuws Airborne website

Airborne Marine joins the E-LASS network 

The focus of E-LASS is lightweight applications at sea, which is an area on which 

Airborne Marine has put a substantial focus with her composite design and 

manufacturing knowhow and experience. 

A few examples of Airborne Marine’s products are composite tidal turbine blades; 

parts which are highly loaded and submerged, and a Navy ship propeller for the 

Dutch Navy that just positively finished a 2nd validation slot. These products also 

prove that composites have a lot of potential in the maritime and offshore market 

and is able to challenge end-users to think differently. 

Tocardo makes new progression with their T100 turbines 

Airborne Marine congratulates Tocardo with its progress in the new tidal industry 

and is happy to support Tocardo with the manufacturing of ‘more than 1 

composite T100 blade’ for her T100 turbines. The tidal blades are to be assembled 

in 100-200kW turbines which are planned for a river site in Nepal and a tidal site 

in the Netherlands. Airborne wishes Tocardo goog luck with their proceedings.  
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Airborne Marine participates in Greenprop project 

After being involved in the design & build of a composite propeller of a Royal 

Dutch Navy mine hunter, Airborne Marine acknowledged that the flexible 

behaviour of composite blades (propellers) could be an advantage with respect to 

a further signature reduction and fuel efficiency. As a result the Sigprop project 

was created which validated the concept of a flexible propeller by means of FEM 

analysis, in which hydrodynamic and structural analysis were coupled. Tank test 

validation were conducted together with the MARIN institute and DMO which 

showed “proof of concept” of the idea. The next step was to upgrade the interface 

between the hydrodynamic and structural analysis. Supported by the MARIN 

institute with their expertise on hydrodynamic calculations and analysis the 

upgrading of the interface tool was performed in-house by Airborne through 

facilitating a master thesis of P. Maljaars, a student of the Delft University. This 

resulted in a serious step forward as the interface between hydrodynamic and 

structural analysis was automated. After he successfully obtained his master 

degree, P. Maljaars endeavoured together with his professor, prof. M. Kaminski, 

for the next step forward by setting up a Phd study called “GREENPROP”. This 

study will evaluate the fundamentals even deeper in order to understand and be 

able to apply the expected benefits of “flexible composite propellers” and 

eventually build a flexible propeller. Benefits being improvement of fuel efficiency 

and reduction of the shipping impact on marine life (noise reduction). The 

Greenprop project was accepted by the Dutch STW in October 2013, with March 

1st 2014 being the starting date for the project.  

The project is supported by Airborne Marine, DMO, MARIN, TU Delft and Wärtsilä. 

(MKC News 1, Maart 2014). Airborne Marine will support the GREENPROP project 

with its knowledge of composite (materials) and the manufacturing of a 

‘GREENPROP-flexible propeller’ that is to be evaluated and validated. Supporting 

this project fits the strategy of Airborne Marine to be able to design & build 

flexible propellers for the maritime market as well as the tidal (blade) market. 
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6. Weergave tweede FME-industrietop (7 juli 2014)

Op 7 juli jongstleden organiseerde FME de tweede industrietop, dit keer spraken 
we met 8 middelgrote en kleine industriële ondernemers (MKI) en Minister van 
Economische Zaken Henk Kamp, over belangrijke zaken zoals 
innovatiefinanciering en clustervorming.  

FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming : “We leven in een nieuwe economische 
realiteit, de wereld om ons heen verandert steeds sneller en we hebben elkaar echt 
nodig! Gelukkig zit samenwerken in ons DNA”  

Besproken 

• Het organiseren van ecosystemen van bedrijven (uit de gehele keten),
kennisinstellingen, financiers, overheden en andere relevante partijen is in de
praktijk weerbarstig. Het belang van de samenwerking tussen klein en groot
wordt onderstreept, maar in de uitvoering blijkt dit lastig. Middelgrote
bedrijven kunnen een belangrijke spil zijn in het ecosysteem. De Topsectoren
bieden een goede basis voor deze ecosystemen. FME verbindt met haar clusters
de industriële bedrijvenkant.

• Toegang tot innovatiesubsidies (binnen de Topsectoren) is lastig voor kleine
bedrijven, grote bedrijven hebben een voorsprong omdat ze capaciteit hebben
om hierin wegwijs te zijn.

• De Topsectoren zijn nog te weinig gericht op cross-sectoraal samenwerken.
Voor het MKI, dat lastig in een hokje te plaatsen is en zich veelal op meerdere
sectoren tegelijk richt, is dit wel belangrijk.

• Consistentie van beleid is een groot goed. Het bedrijfslevenbeleid (met
belangrijke fiscale innovatie-instrumenten, de innovatieroadmaps, de human
capital agenda’s en de internationaliseringsstrategieën van de topsectoren)
moet dan ook consistent door worden gezet.

• Horizon 2020 is zelfstandig lastig bereikbaar voor kleine en middelgrote
industriële bedrijven, samenwerking in clusters is daarom van groot belang, zo
ook de ondersteuning vanuit de overheid (RVO).

• De overheid als launching customer is van grote waarde voor het bieden van
een afzetmarkt en het fungeren als showcase voor innovatieve producten van
Nederlandse bodem.

• Het moeten afsluiten van convenanten met de fiscus omdat de wetgeving rond
bijvoorbeeld de innovatiebox op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt,
is zeer hinderlijk.
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• De diverse fiscale regelingen (WBSO, RDA en innovatiebox) zijn een belangrijke
pijler onder het vestigingsklimaat en moeten dan ook op ten minste hetzelfde
niveau overeind blijven.

Acties 

• Overheid en grote Nederlandse bedrijven om tafel om te kijken wat de
mogelijkheden zijn om samen op te trekken als resp. publieke en private
launching customer.

• Werken aan verbetervoorstellen om toegang te krijgen tot de innovatie-
instrumenten (zoals fiscale regelingen en cofinancieringsregelingen/subsidies)
van de overheid.

• EZ gaat het MKI betrekken bij de evaluatie van bijvoorbeeld de innovatiebox.

• Samenwerking tussen FME, haar lidbedrijven en EZ bekrachtigen en samen
zoeken naar oplossingen, als zich problemen voordoen, om het bedrijfsleven
vooruit te helpen.







De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: European Commission advisory expert group on cross-border access for SMEs to defence and security

contracts
Datum: woensdag 25 maart 2015 11:27:18
Bijlagen: image001.png

Invitation - NL.pdf

Collega’s

Zie bijgevoegde brief

.......................................................................................
Permanent Representation of the Netherlands to the EU
Kortenberglaan 4 | 1040 Brussels
T    +32 
M  +32 
E     @minbuza.nl
W  http://eu.nlvertegenwoordiging.org/
.......................................................................................

From:  
Sent: woensdag 25 maart 2015 10:29
To: 
Subject: FW: European Commission advisory expert group on cross-border access for SMEs to
defence and security contracts

From: @ec.europa.eu [ @ec.europa.eu] 
Sent: dinsdag 24 maart 2015 17:40
To: BRE
Cc: @mindef.nl; @ec.europa.eu; @ec.europa.eu
Subject: European Commission advisory expert group on cross-border access for SMEs to defence
and security contracts

Dear Sir / Madam,

Please find here attached a letter for the attention of the Deputy Permanent Representative.

Best Regards

Defence Secretariat
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Titel Bewinds-
persoon

Dossierhouder Opmerkingen departementale contacten voor afstemming

Naam Telefoon email

Leden (Naam) E mail
EZ @minez nl

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE  NO besc kk g 2016 aa  MR
Datum: donderdag 19 november 2015 15:04:17

Ik heb niet veel tijd meer vandaag en waarschijnlijk ook niet morgen.

Ik kan medeparaaf verlenen op deze stukken, doe ik dus nu even per e-mail (kun je desnoods in Domus opslaan in de Bhm).

Ik wil wel meegeven dat voor WJZ nu niet is te zien of de activiteiten zoals opgenomen in de beschikking allemaal als niet-economische primaire onderzoeksactiviteiten zijn aan te duiden. Ik ga daar wel vanuit.

Met vr. groet,

-----------------------------------------------
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73/2594 AC/Den Haag
Postbus 20401/2500 EK/Den Haag

Tel  + 31 (0) 70
Fax  +31 (0) 70 
E-mail  @minez.nl
Afwezig  vrijdag

Van  
Verzonden: donderdag 19 november 2015 14:24
Aan:
CC: 
Onderwerp: RE: NO beschikking 2016 naar MR

Het gaat om deze stukken, die vanmiddag (na ondertekening van mijn directeur) of morgenochtend langs komen (afhankelijk hoe snel mijn directeur tekent).
Minister kan alleen morgen tekenen, volgende week is hij in buitenland, dus zou fijn zijn als het vlot gaat.

Van:  
Verzonden: donderdag 19 november 2015 11:25
Aan:
CC
Onderwerp: TNO beschikking 2016 naar MR

Beste 

De subsidiebrief 2016 is door de CEZIM gegaan.

Nu volgen er twee stappen;

1. Ik ben nu de aanbieding voor de MR aan het gereed maken. De minister moet dit aanbiedingsformulier zsm  tekenen.
2. Daarna ga ik opnieuw een nota maken voor de minister met het verzoek de tno brief te ondertekenen.

Ik wil voorstellen dat ik voor stap 1 omwille van de snelheid de paraaf van els koorstra op het formulier vraag.  
Voor stap 2 zal ik dan wel naar WJZ_SECR_MAILBOX@minez nl sturen en zal ik ook de staatsteun toets toevoegen in de behandel map. Deze staatssteuntoets moet ik nog ism  maken, en plan ik om te doen nadat ik stap 1 de
lijn in heb gedaan.

Is dit voor jullie ok zo?

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 17 no ember 2015 14:08
Aan:
Onderwerp: RE: stukken CEZIMagendapunt TNO beschikk ng 2016

Zoals toegezegd nog de procedure voor de behandelmap.

Deze mag je via domus sturen naar WJZ_SECR_MAILBOX@minez nl . Op het aanbiedingsformulier graag aangeven dat de medeparaaf door  zal worden gegeven en dat ik behandelend jurist ben (geweest).

Vr. groet,

Van:  
Verzonden: dinsdag 17 november 2015 8:29
Aan:
CC: 
Onderwerp: Fwd: stukken CEZIMagendapunt TNO beschikking 2016

Dit is in ieder geval de laatste versie . 
Hartelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @minez nl>
Datum: 9 november 2015 11:15:27 CET
Aan: @minienm.nl>, @minez.nl>
Kopie: @minez nl>
Onderwerp: stukken CEZIMagendapunt TNO beschikking 2016

Beste 
Hierbij de stukken voor het agendapunt ‘Beschikking Rijksbijdrage TNO 2016’ voor de eerstvolgende CEZIM op 17 nov a.s. Het betreft de beschikking zelf en het ingevulde aanbiedingsformulier.
Mochten jullie nog iets aanvullends nodig hebben, dan verneem ik dat graag.

Zouden jullie verdere correspondentie over het vooroverleg e.d. ook willen richten aan mijn collega @minez nl ? Ik hoop een dezer dagen weer vader te worden en ben daardoor mogelijk slecht
bereikbaar.

Dank,
Groeten,

Van: @minienm.nl] 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2015 16:02
Aan: 
CC:
Onderwerp: RE: agenderen 59e CEZIM 17 nov: beschikking Rijksb jdrage TNO 2016

Dank voor deze tijdige aanmelding en het zeer volledig ingevulde schema! Ik zet het op de voorraadagenda bij 17 nov.

Gr

Secretariaat Commissie Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu (CEZIM)
--> Alle berichten voor de CEZIM richten aan @minienm.nl ) en @minez.nl)

--> Op http //samenwerkruimten.rijksweb.nl/CEZIM is alle informatie (aanleverdata, procedure, formulieren) rondom de CEZIM te vinden.

Van: @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2015 15:27
Aan: 
CC:
Onderwerp: agenderen 59e CEZIM 17 nov: beschikking Rijksbijdrage TNO 2016

Beste 
Graag wil ik de beschikking Rijksbijdrage TNO 2016 agenderen voor de CEZIM van 17 november. Op grond van de TNO-wet moet deze beschikking langs de MR en het gebruik is om deze ook in de ambtelijke voorportalen te
agenderen.
Ik zal er zorg voor dragen dat de stukken uiterlijk 9 nov 12.00 worden aangeleverd.
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 Besch kk ng
Rijksbijdrage
TNO 2016.

Min.
H.G.J.
Kamp 

 

070
379
7036 
070
379
6305

@minez.nl 
@minez.nl

Ivm aangaan
grote
verplichting
(ca 140M€) is
het belangrijk
dat deze brief
nog in 2015
langs MR
gaat.

Ik hoor graag van jullie of ik verder nog iets aan moet leveren (behalve tzt aanbiedingsformulier en stukken).

Groeten,

****

Ministerie van Economische Zaken
DG Bedrijfsleven en Innovatie | Directie Innovatie en Kennis
T 070 37 @minez.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informat e bevat en die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abus evelijk aan u is oegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het ber cht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met r sico s verbonden aan het elektron sch verzenden van ber chten.
This message may contain informat on that s not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by m stake, you are requested to inform the sender and dele e the message. The State accepts no iability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
e ectronic transmission of messages. .
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Toelichting 

 EZ heeft i.s.m. TNO het proces van invulling van de bezuinigingen  vanaf de

zomer in een zorgvuldig proces vormgegeven. De wijze van invulling van de

bezuinigingen is drie keer besproken in de CEZIM werkgroep Innovatie en

Kennis. Ook is  op bezoek geweest bij de

departementen en topsectoren.
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Staatssteunanalyse bij subsidiebeschikking voor 2016 voor TNO 

1 BETROKKENEN 

Beleid: DG Bedrijfsleven en Innovatie / directie Innovatie en kennis 

: penvoerder TNO 

070 –  @minez.nl

: staatssteuncoördinator directie I&K 

@minez.nl

Juridische Zaken: WJZ  

  jurist bij afdeling Juridisch Advies en Bezwaar & Beroep 

070 –  @minez.nl  

Financiële Zaken: FEZ   

: cluster Beleidscontrole N&R er B&I  

070 –  @minez.nl  

2 BELEIDSWENS 

EZ verleent  jaarlijks een subsidie aan TNO; dit is ook vastgelegd in de TNO-wet. Ook voor de 

uitvoering van het Onderzoeksprogramma heeft TNO om financiële steun van EZ gevraagd. Daarbij 

rijst de vraag of bij de subsidieverstrekking sprake is van staatssteun.    

3 SAMENVATTING STAATSSTEUNANALYSE 

Bij het verstrekken van subsidie aan NLR voor het uitvoeren van het Onderzoekprogramma is geen 

sprake van staatssteun. 

4 ANALYSE 

a.1 Steun met overheidsmiddelen?

Is de steun is bekostigd met overheidsmiddelen? Het kan hier bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, 

gaan om subsidies, rentekortingen, garanties op leningen, kapitaalinjecties of 

belastingvrijstellingen. 

Ja, de financiële bijdrage van EZ aan het onderzoeksprogramma van TNO is bekostigd met 

overheidsmiddelen. 

a.2 Steun naar een onderneming? 

Gaat de steun naar een onderneming? Hieronder kunnen ook vallen: gezondheidsinstellingen, 

stichtingen, profsportclubs, woningcorporaties of organisaties/onderdelen van de overheid voor 

zover deze economische activiteiten verrichten 

TNO is een bij wet opgerichte organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding 

(onderzoeksorganisatie).  

NLR is een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding (onderzoeksorganisatie) in de vorm 

van een onafhankelijke stichting (non profit).  

In de TNO-wet is het doel van de organisatie als volgt omschreven: “De Organisatie heeft ten doel 

ertoe bij te dragen dat op toepassing gericht technisch- en natuurwetenschappelijk onderzoek en 

daarmee te verbinden sociaal-wetenschappelijk en ander op toepassing gericht onderzoek op 

doelmatige wijze dienstbaar wordt gemaakt aan het algemeen belang en de daarbinnen te 

onderscheiden deelbelangen.” 

TNO kan worden aangemerkt als een ‘organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding’ (hierna: 

onafhankelijke onderzoeksorganisatie of onderzoeksorganisatie), zoals bedoeld in 2.1.1. van de 

Communautaire Kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 
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van 2014/C 198/01) (hierna: O&O&I-steunkader). Een dergelijke organisatie is onder het huidige 

steunkader geen onderneming voor zover zij niet-economische activiteiten uitvoert.  

Het O&O&I-steunkader geeft aan dat er onderzoeksinstellingen zijn die zowel economische als niet-

economische activiteiten uitoefenen. Paragraaf 2.1.1 stelt daarbij dat de overheidsfinanciering van 

de niet-economische activiteiten niet onder de toepassing van artikel 107 VWEU vallen (dus geen 

staatssteun zijn zolang de economische en niet-economische activiteiten en de kosten en 

financiering ervan duidelijk kunnen worden onderscheiden). Dit kan worden aangetoond aan de 

hand van de jaarrekeningen van de onderzoeksorganisatie. Ook TNO voert zowel economische als 

niet-economische activiteiten uit (en is voor de economische activiteiten dus aan te merken als een 

onderneming). In de beschikking is daarom de eis opgenomen dat TNO een gescheiden 

boekhouding voert voor economische en niet-economische activiteiten. Een onafhankelijke 

commissie binnen TNO toetst het pre-competitieve en vernieuwende karakter toetst van projecten 

met en voor bedrijven die zowel met publieke als met private middelen gefinancierd worden. 

a.3 Biedt steun voordeel?

Heeft de onderneming door de steun een voordeel die de onderneming niet langs normale 

commerciële weg zou hebben verkregen? 
Door het opnemen van een aantal waarborgen wordt voorkomen dat de betrokken ondernemingen 

door samenwerking met TNO een voordeel ontvangen van de aan TNO verleende subsidie. Om te 

voorkomen steun aan ondernemingen doorvloeit, is er in de subsidiebeschikking een verplichting 

opgenomen dat aan paragraaf 2.2.2 van het O&O&I-steunkader voldaan moet worden, om te 

waarborgen dat voldaan wordt aan de eisen van paragraaf 2.2.2 van het O&O&I-steunkader. 

a.4 Is het voordeel selectief?

Profiteren alleen bepaalde ondernemingen profiteren van de steun? 

In de subsidiebeschikking aan TNO is als voorwaarde opgenomen dat alle kennis die voortvloeit uit 

onderzoek dat met deze rijksbijdrage is verkregen, conform de overeengekomen gedragsregels 

ontsloten moet worden. Dit houdt in dat de resultaten, voorzover ze geen aanleiding geven tot 

intellectuele eigendomsrechten, openbaar gemaakt moeten worden, tenzij redenen van 

geheimhouding in verband met nationale belangen zich hiertegen verzetten. Waar sprake is van 

intellectuele eigendomsrechten die overgedragen worden aan een onderneming, worden deze 

rechten altijd tegen marktconforme tarieven overgedragen.   

a.5 Leidt het voordeel tot concurrentievervalsing?

Leidt het voordeel (potentieel) tot vervalsing van de concurrentie en heeft het mogelijk invloed op 

de handel tussen landen in de interne (Europese) markt? 

TNO zelf zou de resultaten mogelijk later op de niet-Nederlandse markt kunnen aanbieden. 

Voorzover het niet-economische activiteiten betreft, zal dat de handel niet beïnvloeden. Voor wat 

betreft economische activiteiten: de betrokken ondernemingen ontvangen geen (selectief) 

voordeel. Er is dan ook geen voordeel dat potentieel de concurrentie kan vervalsen of invloed heeft 

op de tussenstaatse handel.  

Conclusie:  

Er is geen sprake van staatssteun. TNO kan als een onderzoeksorganisatie in de zin van het 

O&O&I-steunkader aangemerkt worden die geen economische activiteiten verricht.  

Voor het deel dat wel econmische activiteiten verricht, ontvangen de betrokken ondernemingen 

door opname van een aantal waarborgen in de beschikking geen voordeel.  



5. Risico analyse

Gelet op de eis van een gescheiden boekhouding (die ook wordt gecontroleerd door een externe 

accountant), en de diverse waarborgen die zijn ingebouwd in de beschikking (voldoen aan O&O&I-

steunkader, toetsen van vernieuwende en pre-competitieve karakter van niet-economische 

activiteiten, regels voor het openbaar maken van de resultaten van de niet-economische 

activiteiten) is het risico op staatssteun zeer gering.  
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 De minister heeft in augustus aangegeven dat het

omvormen van TNO in een stichting de voorkeur verdient, waardoor TNO

zijn formele status als zbo verliest. Dit zou passen bij de zienswijze van de

Commissie De Leeuw, die vindt dat zbo's zonder openbaar gezag hun zbo-

status zouden moeten verliezen.

• Dit vergt wel instemming van o.m. Defensie, dat zijn (vergaande) invloed

op het defensiedeel van TNO dan op andere wijze geborgd wil zien. Recent

overleg met Defensie (medewerkersniveau) leert dat zij vast willen

houden aan de bevoegdheden van de Raad voor defensieonderzoek (RDO)

zoals in het TNO-besluit omschreven.

•

Buiten scope 
Wob-verzoek   

EE

Buiten scope Wob-
verzoek   EE

Buiten scope 
Wob-verzoek   

EE

Buiten scope Wob-verzoek   EE
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•

 

 

 

Buiten scope Wob-verzoek   EE
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Aan de Minister 

Thalesproblematiek. Overleg op 2 juni 2016 van 11u 45 

tot 12u15 tussen u, Minister Hennis-Plasschaert en  
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Bijlage(n) 

Ontvangen BBR 

Aanleiding 

Op 2 juni a.s. vindt van 11.45 uur tot 12.15 uur op het Ministerie van Defensie 

overleg plaats tussen u, de ministers van Defensie en  

. Het gaat om de situatie van Thales rond het niet honoreren 

van een voorstel voor de ontwikkeling van een Anti Air Warfare Systeem (AAW) 

en de offerte die Thales heeft ingediend voor de vervanging van de Duitse 

fregatten. U zult bij het gesprek ondersteund worden door de heer , 

Commissaris Militaire Productie.  

Advies 

• U kunt in eerste instantie toelichting op de situatie vragen. Dat Thales in

de offerte voor de Duitse opdracht rekening houdt met een

ontwikkelopdracht van het Nederlandse Ministerie van Defensie zonder dat

daar zekerheid over is, is opmerkelijk.

• EZ ziet de ernst van de situatie in. Thales is een zeer hoogwaardig bedrijf,

van groot belang voor Defensie en ook een belangrijke speler in de

Topsector HTSM.

• EZ geeft geen ontwikkelopdrachten of subsidies voor ontwikkelingswerk.

Essentieel is dat Defensie de door Thales voorgestelde ontwikkeling wil

hebben. Naast inhoudelijk commitment zal daar het grootste deel van de

kosten mee gedekt moeten worden. Dat beseft Defensie ook.

• Daarna kan bezien worden of het nodig / mogelijk is dat EZ een (beperkt)

gat overbrugt in de financiering. Het EZ instrumentarium is gericht op

financiering met een terugbetalingsplicht, inclusief rente. De eisen en

modaliteiten kunnen een knelpunt zijn maar daar valt nu nog niet veel

over te zeggen gelet op de beperkte informatie die wij hebben. Mogelijk

kan Thales met een commitment van Defensie een eventueel overblijvend

gat goedkoper op andere wijze financieren.

• De minister van Defensie vindt het belangrijk dat dit een gedeeld

probleem is en heeft mogelijk een te optimistisch beeld van de financiële

mogelijkheden van EZ. EZ vindt Thales zeker een belangrijk bedrijf en wil

meedenken over de oplossing, maar de sleutel ligt bij Defensie.
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Kernpunten 

• Thales moet in 2017 starten met de ontwikkeling van het AAW systeem

voor de komende generatie schepen. Thales heeft Defensie voorgesteld

om  verdeeld over de komende 5 jaar beschikbaar te stellen

voor deze ontwikkeling, vooruitlopend op het besluit om de M-fregatten te

vervangen. Er is echter pas na de formatie in 2017 besluitvorming

voorzien over de vervanging van de M-fregatten; er is nu dus geen

budget.

• Thales heeft bij 2 van de 3 consortia voor de vervanging van de Duitse

Fregatten (MKS 180) een offerte ingediend voor het AAW systeem; daarbij

is rekening gehouden met financiering van de ontwikkeling van 

door Nederland (en mogelijk België). Verder betaalt de Duitse staat circa

 voor de kwalificatie.

• Thales kan de ontwikkeling niet starten zonder commitment van Defensie

omdat de voorgestelde ontwikkeling direct gekoppeld is aan de vervanging

van de M-fregatten en de upgrade van de Luchtverdedigings en

Commando Fregatten (LCF). Hierbij gaat het niet alleen om een financieel

commitment, maar ook om samenwerking met Defensie.

• Als Defensie nog geen commitment kan geven voor de behoefte aan de

ontwikkeling van het AAW systeem, dan is financiering van een deel met

behulp van het EZ instrumentarium niet mogelijk. EZ kan niet het risico op

zich nemen dat Defensie niet aanschaft. Thales kan/wil dit zelf ook niet.

• Indien Defensie zich committeert voor het grootse deel van het project is

financiering van een bijdrage via het EZ-instrumentarium bespreekbaar.

Er kan nog geen zekerheid over worden gegeven omdat er te weinig

informatie is.

• Een bijdrage in de financiering met het EZ instrumentarium kan mogelijk

een beperkt gat dichten. Gedacht kan daarbij worden aan het

Innovatiekrediet en een garantieregeling. Over de kansen valt nu nog

weinig te zeggen aangezien er nog maar weinig concrete informatie bij

ons beschikbaar is.

• Het niet doorgaan van de ontwikkeling en het uit de race stappen voor de

Duitse opdracht heeft naar verwachting verstrekkende consequenties voor

Thales, de Nederlandse marinebouw en de Marine als het niet wordt

opgelost.

Achtergrond 

Thales Nederland is binnen de Thalesgroep Centre of Excellence voor marine 

radarsystemen. Dat is mede gebaseerd op de investeringen door de Nederlandse 

overheid in nieuwe generaties radarsystemen en de mogelijkheid om een 

Europees radarsysteem te combineren met Amerikaanse wapens (raketten). Voor 

een puur Frans bedrijf zou dit bij de Amerikaanse overheid weerstand opleveren.  

De positie van de Nederlandse marine als hoogwaardige behoeftesteller en 

gebruiker speelt een belangrijke rol bij de export van Thales over de hele wereld 

('launch customer'). Indien Thales niet tijdig start met de ontwikkeling zullen 
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concurrenten haar inhalen en zal uiteindelijk Thales zijn marktpositie in de wereld 

verliezen. 

De radarsystemen van Thales zijn al van oudsher een belangrijk onderdeel van de 

Nederlandse marineschepen; er is bij de deskundigen van Defensie geen twijfel 

dat dit product ook in de toekomst de beste oplossing zal zijn. Het alternatief is 

een systeem uit de VS, dat duurder zal zijn en waarbij Nederland geen invloed op 

de specificaties heeft. In de verwachte samenwerking met België voor de 

vervanging van de M-fregatten is de radartechnologie een belangrijk element.  

Thales heeft met verschillende consortia (met Damen-de Schelde en een Duits 

consortium) aangeboden voor het Duitse fregatten project (MKS 180) en heeft 

daarbij rekening gehouden met een bijdrage van de Nederlandse overheid voor de 

ontwikkeling van de radar. Bij alle generaties radarsystemen tot nu toe is het 

leeuwendeel van de ontwikkeling gefinancierd door de Nederlandse overheid 

(Defensie en EZ). Voor de ontwikkeling van defensiesystemen is financiering van 

de ontwikkeling door de eerste afnemers gebruikelijk. De concurrenten zullen dus 

ook de ontwikkelkosten niet (volledig) meenemen in hun offertes.  

Zonder deze financiering zal Thales mogelijk de opdracht niet kunnen aanvaarden 

(als ze winnen), wat werkgelegenheidsconsequenties zal hebben bij Thales in 

Hengelo. De afbouw van Thales als Centre of Excellence voor radartechnologie 

heeft potentieel consequenties voor het Nederlandse marinebouw cluster (Damen, 

RH-Marine (v.h. Imtech), TNO).  

Bijkomend probleem is dat Thales recent voor een opdracht voor levering van 

'Squire' radarsystemen (bewaking op land) aan KSA geen exportvergunning heeft 

gekregen. Dit kost circa  aan cash flow in de komende 2 jaar. 

De vorige generaties radarsystemen en vuurleidingsystemen zijn altijd 

gefinancierd door Defensie, vaak met een bijdrage van EZ. Tot circa 2004 via de 

CODEMA-regeling en voor het laatst circa 10 jaar geleden via een specifieke 

bijdrage voor de ontwikkeling van de modulaire mast voor de OPVs 

(Patrouilleschepen). 

EZ heeft geen specifiek instrumentarium meer voor defensietechnologie. Thales is 

bekend met het innovatie instrumentarium en participeert in het topsectorenbeleid 

(HTSM, roadmap Security/sensoren). Deze instrumenten zijn niet toereikend voor 

de financiering van deze ontwikkeling. 
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