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INTENTIEVERKLARING 

TUSSEN 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

VAN HET KONINKRIJK BELGIË 

EN 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

VOOR DE  

SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN  

ONDERZOEK, ONTWIKKELING, VERWERVING  EN INSTANDHOUDING 

VAN DE VERVANGENDE CAPACITEIT  

M-FREGATTEN EN MIJNENBESTRIJDING 
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De Minister van Defensie van het Koninkrijk België 
 
en 
 
De Minister van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden 
 
Hierna genoemd ‘de Partijen’; 
 
 
Gelet op de Nederlands-Belgische Militaire Overeenkomst, gesloten op 10 mei 1948; 
 
Gelet op de Nederlands-Belgische Militaire Overeenkomst tot regeling van de 
samenwerking tussen de Belgische Zeemacht en de Koninklijke Marine, gesloten op 28 
maart 1995; 
 
Gelet op de BENELUX-verklaring over samenwerking op defensievlak, getekend op 18 
april 2012 door de Minister van Defensie van het Koninkrijk België, de Minister van 
Defensie van het Groot-Hertogdom Luxemburg, en de Minister van Defensie van het 
Koninkrijk der Nederlanden; 
 
Gelet op de overeenkomst tussen de Minister van Defensie van het Koninkrijk België en 
de Minister van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van de 
samenwerking op het gebied van logistiek van 7 Augustus 2013, kortweg genoemd de 
“Logistieke Overeenkomst”; 
 
 
Overwegende: 

 
- de langdurige samenwerking tussen de marines van beide Partijen en de wens deze 

samenwerking verder te verdiepen, in het bijzonder op vlak van gezamenlijke 
planning en uitvoering van operaties, taakspecialisatie in onderhoud en logistieke 
ondersteuning, gelijke configuraties en bedrijfsvoering voor M-fregatten en 
Mijnenbestrijdingsvaartuigen, gezamenlijke training, geïntegreerde opleidingen en 
uitwisseling van personeel op scholen en staven; 
 

- dat België de leidende rol heeft in het onderhouden en ondersteunen van 
Mijnenbestrijdingsvaartuigen; 
 

- dat Nederland de leidende rol heeft voor het onderhoud en de ondersteuning van de 
M-fregatten; 
 

- dat de ondersteuning, zoals onderhoud, materieellogistiek, opleiding en training met 
betrekking tot de huidige M-fregatten en Mijnenbestrijdingsvaartuigen volledig 
geïntegreerd georganiseerd wordt; 
 

- dat beide Partijen de behoefte hebben om hun M-fregatten te vervangen; 
 

- dat beide Partijen de behoefte hebben om hun Mijnenbestrijdingsvaartuigen te 
vervangen; 
 

- dat beide Partijen streven naar de gezamenlijke verwerving van systemen die van 
belang zijn voor de samenwerking, omdat dit zal leiden tot een aanzienlijke besparing 
van de levensduurkosten (Life Cycle Costs, LCC), waar de kosten van verwerving 
deel van uitmaken; 
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spreken Partijen de volgende intentie uit: 
 
 

Artikel 1. Doel van de Intentieverklaring 
 
Door middel van deze Intentieverklaring spreken de Partijen de intentie tot samenwerking 
uit op de gebieden van onderzoek, ontwikkeling, verwerving en instandhouding van 
nieuwe fregatten en een mijnenbestrijdingscapaciteit ter vervanging van de bestaande M-
fregatten en bestaande Mijnenbestrijdingsvaartuigen van beide Partijen. De Partijen 
streven naar klassen van schepen en systemen die voor beide Partijen identiek zijn. 
Gezien de ouderdom van de huidige schepen, de evolutie van de dreiging en de 
technologie, wordt de oplevering van de capaciteiten gepland in de periode 2023-2030. 
 
 
Artikel 2. Voorwerp van de samenwerking 

 
De met de Overeenkomst van 28 maart 1995 overeengekomen samenwerking is voor 
beide Partijen van groot operationeel, bedrijfsmatig, financieel en politiek belang. In 
navolging van de huidige rolverdeling tussen de Partijen en ter vergroting van het 
gemeenschappelijk rendement in de breedste zin des woords, spreken de Partijen de 
intentie uit dat bij de uitvoering van elk van de twee projecten één van de Partijen leidend 
zal zijn. Deze Leidende Partij is verantwoordelijk voor de projectleiding van het 
gemeenschappelijke project, voor een juiste taakverdeling binnen het gezamenlijke 
projectteam en voor het bewaken van de uitvoering van de af te stemmen planning van 
het project. Voor de vervanging van de Mijnenbestrijdingsvaartuigen is België de 
Leidende Partij, voor de vervanging van de M-fregatten is Nederland de Leidende Partij. 
 
De Partijen zullen, voor beide projecten, zo spoedig mogelijk initiatieven starten om tot 
overeenstemming te komen over de volgende onderwerpen:  
- Uitwisseling van gerubriceerde informatie. 

Het vaststellen van het niveau van gerubriceerde informatie die zonder voorafgaand 
toezicht kan worden uitgewisseld, alsmede de regeling voor de uitwisseling van hoger 
gerubriceerd materiaal. 

- Onderzoek en ontwikkeling. 
Het deelnemen aan en financieren van gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling voor 
de nieuwe gezamenlijke capaciteit.  

- Concept of Operations. 
Om te kunnen komen tot gelijk materieel moeten voor beide projecten gelijke 
Concepts of Operations worden vastgesteld. 

- Budget en levering. 
Het vaststellen van het beschikbare budget voor beide projecten, de scope van de 
projecten en de planning, waaronder de jaren van oplevering van de te bouwen 
capaciteiten. 

- Verwervingsstrategie. 
Het per project vaststellen van de te volgen verwervingsprocedure waarbij het 
creëren van een evenwichtig en doelmatig partnerschap tussen de Partijen met hun 
economische spelers voor het geheel van beide projecten uitgangspunt dient te zijn. 

- Nationale parlementaire behandeling en ambtelijke processen. 
Beide Partijen zullen bij de planning van de projecten rekening houden met de 
nationale vigerende regelgeving en procedures. 

- Voortzetting afspraken over instandhouding, opleiding en training. 
De huidige afspraken over instandhouding, opleiding en training worden op basis van 
bestaande overeenkomsten voor de nieuwe capaciteiten voortgezet. 
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Na de gezamenlijke uitwerking van de hiervoor genoemde onderwerpen, maar voordat 
formeel namens beide Partijen de markt wordt benaderd, zullen de afspraken en/of 
wederzijdse verplichtingen worden vastgelegd in een of meerdere Memoranda of 
Understanding (MOU). 
 
De samenwerking als voorzien op basis van de Intentieverklaring sluit de deelname van 
andere Staten niet uit. 
 
 
Artikel 3. Slotbepalingen 
 
Aan deze Intentieverklaring kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. 
 
Deze Intentieverklaring treedt in werking op de datum van de laatste ondertekening. De 
bevoegde autoriteiten zijn belast met de uitvoering ervan. 
 
Geschillen betreffende de interpretatie en de uitvoering van de Intentieverklaring zullen in 
onderling overleg geregeld worden. 
 
 
 
Brussel, 30 november 2016   Brussel, 30 november 2016 
 
DE MINISTER     DE MINISTER 
VAN DEFENSIE     VAN DEFENSIE 
van het Koninkrijk België    van het Koninkrijk der Nederlanden 
 
 
 
 
Steven Vandeput     Jeanine Hennis-Plasschaert 


