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Aanleiding 
Naar aanleiding van het debat over de Defensiebegroting op 17 november jl. is de motie Stoffer c.s. 

(36200-X-41) aangenomen. De motie heeft betrekking op het programma vervanging 

onderzeebootcapaciteit, specifiek de totstandkoming van een industrial cooperation agreement 

(ICA). De ICA heeft tot doel om een zo groot mogelijke Nederlandse betrokkenheid vast te leggen 

die bijdraagt aan versterking van de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis 

(NLDTIB). De Defensie Industrie Strategie biedt hiervoor het beleidsmatige kader. De kandidaat-

werven zullen naast de offerte voorstellen moeten indienen voor de (concept-) ICA. De ICA wordt 

uiteindelijk alleen met de winnende werf vastgelegd. 

In de motie wordt de regering onder meer verzocht om aan ICA’s minimale eisen te stellen inzake 

Nederlandse betrokkenheid bij ontwerp, bouw en instandhouding van ‘óók de hoogtechnologische 

niet-kritieke systemen van de onderzeeboot, en de Kamer hierover op zo kort mogelijke termijn te 

informeren’. Met de brief in bijlage wordt hieraan tegemoet gekomen. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde brief en deze te verzenden voorafgaand aan 

het debat over de Defensie Industrie Strategie en de Uitvoeringsagenda Innovatie gepland op 1 

februari a.s. U wordt geadviseerd om de brief mede te laten ondertekenen door de minister van 

Economische Zaken en Klimaat. 

Kernpunten 
 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het voortouw bij de 

totstandkoming van de ICA, parallel aan het offertetraject onder verantwoordelijkheid van 

Defensie. EZK heeft de kandidaat-werven op 16 december jl. opgeroepen om concrete 

voorstellen voor de ICA uit te werken en te bespreken met EZK, alvorens deze uiterlijk 28 

juli a.s. definitief in te dienen. Over de uitgangspunten wordt de Kamer nu op hoofdlijnen 

geïnformeerd.  

 Zoals verzocht in de motie, is in de brief duidelijk gemaakt dat de werven zich wat betreft de 

Nederlandse betrokkenheid niet moeten beperken tot activiteiten gerelateerd aan de kritieke 

systemen van de onderzeeboot als onderdeel van de offerteaanvraag. De werven zullen ook 

inhoudsvolle voorstellen moeten indienen voor andersoortige activiteiten met betrekking tot 

de onderzeeboot, en overige (niet-onderzeeboot gerelateerde) activiteiten die bijdragen tot 

versterking van de NLDTIB.  

 In de motie wordt de regering ook verzocht om de ICA conditioneel te maken voor de 

gunning en deze kwalitatief en kwantitatief mee te wegen in de besluitvorming. Hierover 

wenst de Kamer tijdig op hoofdlijnen te worden geïnformeerd, en uiterlijk in de D-brief hoe 

dit daadwerkelijk is meegewogen. In dit kader licht de brief toe hoe EZK de ICA-voorstellen 

van de werven zal beoordelen en welke besluitvorming is voorzien tot aan tekening van het 

leveringscontract met de winnende werf.  
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 Het ICA-traject vloeit voort uit het besluit van het kabinet om over te gaan tot de 

offerteaanvraag. De uitgangspunten sluiten aan bij eerdere communicatie over dit 

onderwerp zoals uw brief van 30 september jl. over de offerteaanvraag (Kamerstuk 34225 

nr. 40) en de beantwoording van feitelijke vragen daarover (Kamerstuk 34225 nr. 41). In uw 

reactie op de motie bij het indienen ervan op 17 november jl. heeft u kenbaar gemaakt hoe 

u de motie interpreteert. 

Toelichting 
Financiële overwegingen 

De brief in bijlage heeft geen financiële consequenties. 

Juridische overwegingen 

EZK heeft bij het opstellen van de ICA-brief richting kandidaat-werven (brief van 16 december jl.) 

juridische en inkoop-expertise van Defensie en EZK betrokken. EZK heeft door Defensie noodzakelijk 

bevonden formuleringen om het risico op onbedoelde beïnvloeding van het offertetraject te beperken 

overgenomen. 

Communicatie 

DCo voorziet geen communicatie rond het versturen van de brief in bijlage. 

Interdepartementale afstemming  
De brief in bijlage is afgestemd met het Commissariaat Militaire Productie van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.  
 

Politieke context  
Met de brief in bijlage wordt uitvoering gegeven aan de motie Stoffer c.s. (36200-X-41). 

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Persoonsgegevens van de steller en ondertekenaar worden gelakt in verband met bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 
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