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Aanleiding 
Defensie heeft de tweede voortgangsrapportage over het programma vervanging 

onderzeebootcapaciteit (VGR) opgesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de informatiewens 

van de Tweede Kamer in het kader van de Regeling Grote Projecten en de Uitgangspuntennotitie van 

10 december 2020. De Kamer wenst de rapportage in de huidige fase jaarlijks uiterlijk 1 april te 

ontvangen, vergezeld van een auditrapport van de Auditdienst Rijk (ADR). De VGR beschrijft de 

feitelijke ontwikkelingen in het programma in het afgelopen kalenderjaar, aangevuld met relevante 

besluiten en ontwikkelingen tot het moment van vaststelling van de rapportage. De aanbiedingsbrief 

(bijlage 1) en VGR (bijlage 2) zijn interdepartementaal afgestemd. De ADR heeft op werkniveau 

kenbaar gemaakt het rapport met feitelijke bevindingen over de totstandkoming van de VGR spoedig 

te kunnen aanbieden.  

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om de VGR met bijbehorende aanbiedingsbrief naar de Tweede Kamer te 

verzenden voor 1 april a.s. De VGR bevat drie bijlagen met informatie die niet openbaar dient te 

worden gemaakt, deze kunnen separaat ter vertrouwelijke inzage beschikbaar worden gesteld. U 

wordt tevens geadviseerd om tegelijk met de verzending van de VGR het rapport van de ADR aan te 

bieden aan de Kamer.  

Kernpunten 
• De nu voorliggende VGR spitst zich toe op de ontwikkelingen vanaf de eerste 

voortgangsrapportage van 1 april 2022 (Kamerstuk 34225 nr. 35). Over deze ontwikkelingen 

is de Kamer tussentijds geïnformeerd met de brief over de offerteaanvraag (Kamerstuk 

34225 nr. 40) en de reactie op de motie Stoffer c.s. over de industriële 

samenwerkingsovereenkomst (Kamerstuk 34225 nr. 42). 

• De nu voorliggende VGR en aanbiedingsbrief bevatten, in tegenstelling tot de eerste 

voortgangsrapportage, geen wijzigingen in de verwervingsvoorbereiding, noch besluiten over 

de programmakaders product, tijd en geld.  

• De passages in de tweede VGR over risicobeheersing en het actuele risicoprofiel berusten op 

de risicoanalyses over de tweede helft van 2022. De ontwikkeling van het risicoprofiel is licht 

positief ten opzichte van de vorige actualisatie van het risicodossier. De risicoreservering is 

niet gewijzigd sinds september 2022.  

• In de VGR wordt toegelicht op welke wijze uitvoering is gegeven aan eerdere aanbevelingen 

van de ADR. De ADR is op werkniveau nauw betrokken bij de totstandkoming van de VGR en 

de daarbij ontvangen commentaren zijn benut. Op basis van de contacten tot dusver worden 

geen wezenlijke nieuwe aandachtspunten verwacht in de hoor-wederhoor en het nog formeel 

aan te bieden auditrapport bij de VGR.  

• Bij de eerste voortgangsrapportage (Kamerstuk 34225, nr. 35) en meer recent de brief over 

de offerteaanvraag (Kamerstuk 34225, nr. 40) zijn onderliggende documenten ter 

vertrouwelijke inzage aan de Kamer beschikbaar gesteld. Momenteel zijn er, afgezien van de 
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vertrouwelijke bijlagen bij de VGR, geen andere documenten die hiervoor in aanmerking 

komen. 

Toelichting 
 

Financiële overwegingen 

In de vertrouwelijke bijlage E bij de tweede voortgangsrapportage is een integraal budgetoverzicht 

gepresenteerd dat is geïndexeerd naar prijspeil 2022. Ten opzicht van de eerste 

voortgangsrapportage is naast de reguliere loon- prijs en valutaontwikkelingen het totale budget 

opgehoogd. De Kamer is hierover geïnformeerd met de Kamerbrief offerteaanvraag vervanging 

onderzeebootcapaciteit van 30 september 2022.  

Juridische overwegingen 

De tweede voortgangsrapportage en bijbehorende aanbiedingsbrief geven geen aanleiding voor 

juridische overwegingen. 

Communicatie 

Er wordt geen communicatie voorbereid rondom de verzending van de Kamerbrief. 

Interdepartementale afstemming 

De VGR en bijbehorende aanbiedingsbrief zijn interdepartementaal afgestemd tot en met de Hoog-

ambtelijke Commissie Onderzeebootvervanging (HCOV). Daarbij bleken geen specifieke 

aandachtspunten. De bewindslieden van de betrokken departementen op het niveau van de 

Ministeriele Commissie Onderzeebootvervanging (MCOV) is gevraagd om instemming met 

verzending van de VGR door Defensie. 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
In de vertrouwelijke bijlagen bij de tweede voortgangsrapportage is een overzicht opgenomen van 

de beoogde bewapening van de nieuwe onderzeeboot. Dit overzicht wordt om militair-operationele 

redenen niet openbaar gemaakt. Voorts bevatten de bijlagen commercieel vertrouwelijke informatie 

uit het aanbestedingsdossier over het programmabudget en de belangrijkste risico’s. 

Openbaarmaking hiervan kan de aanbestedingsprocedure beïnvloeden en de positie van Defensie, 

en daarmee de belangen van de Staat, schaden.  

Het gaat om de volgende documenten: 

Bijlage D (Vertrouwelijk) - Bewapening 

Bijlage E (Vertrouwelijk) - LCC, risicoreservering en mitigerende maatregelen 

Bijlage F (Vertrouwelijk) - Belangrijkste risico’s  

Persoonlijke gegevens van de steller worden gelakt in verband met bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

DE DIRECTEUR-GENERAAL BELEID 




